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EEN KEI-TOF KAMP!
WERKELIJK OPMERKELIJK
De coureur en de strandganger

Jan: in zwembroek/short, bloot bovenlijf en een strandlaken onder 
de arm.
Nicolas: in koersuitrusting met fiets.

Onderstaande situatieschets wordt in toneelvorm gebracht:

Het schooljaar is achter de rug. Twee vrienden komen elkaar te-
gen net op het moment dat ze op reis gaan vertrekken. ‘Wat ga jij 
doen?’, vragen ze elkaar.

De ene, Jan, gaat met zijn ouders naar het strand van Benidorm. 
Hij is hier trots op. Hij gaat ver op reis, met het vliegtuig dan nog 
wel, naar een plaats waar het altijd goed weer is. 

Zijn vriend, Nicolas, gaat niet zo ver op reis. Hij blijft in België en 
gaat met zijn KSA-groep op kamp naar de Ardennen. Maar … hij 
heeft van de leiding gehoord dat ze met de fiets naar het kampter-
rein moeten: 250 km fietsen in twee dagen. Bovendien zouden er 
een aantal stroken zijn waar ze over kasseien moeten fietsen, een 
beetje Paris-Roubaix. Hier ziet hij wel erg tegen op, maar hij wou 
dolgraag mee op kamp.

Ze wensen elkaar een kei-toffe vakantie!

Inleiding en kruisteken

Ter inspiratie voor de voorganger:

- Jan en Nicolas zijn vertrokken: op reis naar Benidorm en op kamp 
naar de Ardennen. We wensen hen het allerbeste!

- Mensen (ouders, familie, buren …) hebben jullie wellicht ook een 
kei-tof kamp gewenst.

- Er zijn ongetwijfeld al heel wat leuke momenten geweest hier op 
kamp? We gaan er eens naar luisteren.
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- Enkele leden (bij voorkeur van elke leeftijdsgroep één of twee le-
den) vertellen hun leukste kampmoment! Ze kunnen dit voorbe-
reiden zodat de hele leeftijdsgroep zich hierin herkent.

- Hoe komt het dat er al zoveel leuke kampmomenten waren? Wel, 
dat komt door de vriendschap!

- We gaan dan ook deze viering beginnen met het teken van vriend-
schap, het teken van liefde tot het uiterste: het kruisteken. 

 
 Laten we hier samen zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest. Amen.
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Je kan dit verhaal vertellen of in toneelvorm brengen. Aan jullie de keuze!

MOGELIJKHEID 1: Overspelige vrouw (Johannes 8, 1-11) – de tekst

Jezus ging naar de Olijfberg. De volgende ochtend vroeg ging Jezus weer naar de 
tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Jezus ging zitten, en gaf uitleg over God. 
Toen brachten de wetsleraren en de farizeeën een vrouw bij Jezus. Ze had met een 
andere man geslapen, en dat was ontdekt. De wetsleraren en de farizeeën zetten de 
vrouw in het midden neer. Ze zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw heeft met 
een andere man geslapen, en dat is ontdekt. Volgens de wet van Mozes moet zo’n 
vrouw gedood worden. Wat is uw oordeel?
De wetsleraren en de farizeeën hoopten dat Jezus iets strafbaars zou zeggen. Want 
dan konden ze hem aanklagen. Maar Jezus boog zich voorover en schreef met zijn 
vinger in het zand.
De wetsleraren en de farizeeën bleven hun vraag herhalen. Toen keek Jezus op en 
zei: ‘Wie van jullie heeft nooit iets verkeerds gedaan? Die moet als eerste een steen 
naar de vrouw gooien’. Daarna boog Jezus zich opnieuw voorover en schreef weer 
met zijn vinger in het zand.
Toen liepen de mensen één voor één weg, de leiders van het volk eerst. Jezus bleef 
alleen achter met de vrouw die bij hem gebracht was. Hij kwam overeind en zei tegen 
haar: ‘Waar is iedereen gebleven? Heeft niemand je veroordeeld?’ De vrouw zei: 
‘Nee, Heer, niemand’. Toen zei Jezus: ‘Ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis, en doe 
vanaf nu geen verkeerde dingen meer’.

MOGELIJKHEID 2: Overspelige vrouw (Johannes 8, 1-11) – toneel

Jezus praat met zijn volgelingen (staan aan de ene kant van het ‘podium’).
De farizeeërs (staan aan de andere kant) loeren Jezus en zijn volgelingen af en voeren 
hierover een gesprek.

Wetgeleerde 1: Zie hem daar eens staan… Jezus, de populaire man. Hij is het weer 
aan het uitleggen. 
Farizeeër 1:  En die sukkelaars geloven elk woord dat hij zegt. Ze hangen ge-
woon aan zijn lippen.
Farizeeër 2:  Het is niet te geloven. Ze geloven hem zomaar op z’n woord.

Jezus, een kei in graag zien!
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Wetgeleerde 1: Het wordt dringend tijd dat we daar iets aan doen. Straks heeft hij 
hier alles voor het zeggen en hebben wij niets meer te piepen.
Farizeeër 1:  Maar wat kunnen we doen?

De farizeeërs en wetgeleerde kijken bedenkelijk.
Schriftgeleerde 1 en 2 komen toevallig voorbij. Ze zijn druk in gesprek.

Schriftgeleerde 1: Oei, oei, welke lange gezichten. Wat is er aan de hand? Slecht ge-
slapen?
Farizeeër 2:  Nee, helemaal niet. Ons probleem staat daar.
Wetgeleerde 1: Ja, onze Jezus met z’n grote verhalen en z’n talrijke volgelingen… 
We moeten hem eens een lesje leren.
Farizeeër 1:  Maar hoe gaat wij dat doen. Hebben jullie geen idee?
Schriftgeleerde 2: Goh, nee, eigenlijk niet.
Schriftgeleerde 1: Wel, we hadden het er net nog over. Deze van nummer 15, die 
daar in dat krot van een huis woont. Ze heeft haar man bedrogen.
Schriftgeleerde 2: En ’t is al niet de eerste keer dat ze dat gedaan heeft.
Farizeeër 1:  Ja, dat is het! Daar kunnen we wel iets mee doen.
Wetgeleerde 1: Eigenlijk feitelijk, in de wet staat geschreven, dat overspelige 
vrouwen gestenigd moeten worden.
Farizeeër 2: Goh, wat zou onze Jezus daarvan zeggen… Een vrouw laten steni-
gen zal onze ‘heilige man’ zeker niet toe laten.
Wetgeleerde 1: Zo overtreedt hij de wet… en dan hangt hij!
Schriftgeleerde 1: We gaan ze gaan halen. Ik ben benieuwd wat hij er van zal zeggen.

MUZIEK

Schriftgeleerde 1 en 2 gaan af.
Jezus en zijn volgelingen blijven babbelen.
Wetgeleerde 1, farizeeërs 2 en 3 babbelen en wijzen richting Jezus.

Schriftgeleerde 2: Hier hebben we ze.
Wetgeleerde 1: Goed, kom we gaan naar Jezus. We gaan hem eens ‘goede raad’ 
vragen.

Wandelen samen naar Jezus.

Wetgeleerde 1: Jezus, mogen wij u even storen.
Jezus:  Natuurlijk. Spreek mijn zoon.
Wetgeleerde 1: Deze vrouw heeft overspel gepleegd.
Farizeeër 2: We hebben ze zelfs betrapt. Met onze eigen ogen!
Wetgeleerde 1: Eigenlijk feitelijk, in de wet staat dat ze moet gestenigd worden. 
  Wat denk jij hiervan?
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Jezus buigt voorover en schrijft in het zand.

Farizeeër 1: Wat is hij daar nu weer aan ’t doen in dat zand?
Schriftgeleerde 2: Alé Jezus, wat heb je daar op te zeggen?!

Jezus staat weer recht.

Jezus:  Wie van jullie heeft in z’n hele leven nog nooit gezondigd? Die 
persoon mag de eerste steen werpen.

Jezus zit terug op zijn hurkje en schrijft verder in het zand.
De overspelige vrouw staart voor zich uit, kijkt heel ongelukkig en ook wat angstig.

Schriftgeleerde 2: Ja, we staan weer even ver.
Farizeeër 1: Het heeft niets uitgehaald.
Schriftgeleerde 1: We geraken er maar niet vanaf.
Farizeeër 2: We gaan iets straffers moeten bedenken.
Wetgeleerde 1: Vroeg of laat zal hij een misstap begaan en dan hangt hij zeker!

Iedereen druipt af zodat enkel Jezus en de overspelige vrouw blijven staan. Jezus staat 
weer recht.

Jezus:  Waar is iedereen? Heeft niemand een steen geworpen?
Overspelige vrouw: Neen, Heer, niemand.
Jezus:   Ik zal ook geen steen werpen. Ga terug naar huis en beter uw le-
ven.

Overspelige vrouw vertrekt.
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De steen en de knuffel - Schuldbelijdenis
Onderstaande tekst mag voorgelezen worden door een lid of leid(st)er.

Een fout
een steen
het is zo gemakkelijk de steen
naar de ander te gooien.

Een fout
een knuffel
het is zo gemakkelijk de knuffel
naar onszelf te gooien.

Laten we de steen en de knuffel bijeenvoegen,
en het gemiddelde nemen; 
de fout blijft,
maar de steen wordt zachter en
de knuffel iets harder.

We worden zachter voor de ander,
maar we zien ook onze eigen fouten.
Dit noemt God vergeven.

Spijt-tekstjes:
Enkele leden (bij voorkeur van elke leeftijdsgroep één of twee leden) brengen in naam 
van hun leeftijdsgroep een spijt-tekstje. Ze zeggen waarover ze spijt hebben. Dit kan 
over iets zijn wat tijdens het kamp gebeurde, wat in de loop van het werkjaar ge-
beurde, … Ze bereiden dit voor met de hele leeftijdsgroep zodat iedereen zich hierin 
herkent.

We bidden samen …
Heer Jezus,
Jij bent een kei in graag zien.
Net als Jij wil ik geen stenen gooien, 
want ik maak ook fouten.
Ik wil mensen nieuwe kansen geven 
en hoop deze zelf ook te krijgen.
Ik wil iedereen graag zien.
Help mij hierbij, 
want zo wil ik meebouwen aan Jouw droom: 
een wereld vol vriendschap en vrede.
Amen.
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De kei van de vriendschap

Onderstaande tekst mag voorgelezen worden door een leid(st)er.

Ik vertel jullie een verhaal over twee vrienden die door de woestijn liepen.

Op een bepaald moment tijdens hun tocht kregen ze ruzie en de ene vriend sloeg de 
ander in het gezicht.

Degene die geslagen werd, was gekwetst, maar zonder iets te zeggen schreef hij in 
het zand: ‘VANDAAG SLOEG MIJN BESTE VRIEND MIJ IN HET GEZICHT.’

Zij liepen verder totdat zij een oase vonden. Daar was er zoveel water. Het leek op 
een klein meer. Ze besloten zich daar te wassen en sprongen in het water. Degene 
die geslagen was, kon niet zwemmen en verdronk bijna, maar zijn vriend redde hem.

Nadat hij was bijgekomen, schreef hij op een steen: ‘VANDAAG REDDE MIJN BESTE 
VRIEND MIJN LEVEN.’

De vriend, die had geslagen en die hem nu gered had, vroeg hem: ‘Nadat ik je had 
geslagen, schreef je in het zand en nu schrijf je op een steen, waarom?’

Hij antwoordde: ‘Als iemand ons pijn doet, moeten we dat in het zand schrijven, zo-
dat de wind van vergeving het kan uitwissen. Maar als iemand iets goeds doet voor 
ons, moeten we het in steen graveren, zodat de wind het nooit kan uitwissen.’

Doe-moment
- Kras jouw naam of de eerste letter van je voornaam in een steen.
- Schrijf met een stift jouw naam op een steen.
- De stenen leggen we in de letters ‘KSA’ of in het logo.
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De steen – Bram Vermeulen

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt er altijd een weg omheen.

Misschien eens gevuld door sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee.
Om hem dan glad en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik leverde ‘t bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik leverde ‘t bewijs van mijn bestaan
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
het water nooit dezelfde weg zal gaan.

Dankgebed (valt weg bij een bezinning)
Jezus heeft ook een steen verlegd. Zijn steen van vriendschap en vrede – van breken 
en delen, veranderde voorgoed de stroom van de wereld.

Onze Vader
We vormen een kring en nemen elkaar bij de hand. Want verbonden met elkaar en 
met de Heer Jezus, die elke mens graag ziet, willen we samen bidden.

Onze Vader 
die in de hemelen zijt, 
geheiligd zij Uw naam.
Uw Rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring 
maar verlos ons van het kwade.
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Vredeswens

Wie nooit een fout maakte, mag een steen gooien.
Op een briljante manier weet Jezus
het leven van de overspelige vrouw te redden.
Ze blijft in leven.
Hij schenkt haar opnieuw het leven.
Ze krijgt de kans om een nieuwe start te maken.

Vaak ontstaat ruzie en zelfs oorlog 
omdat de ene zich beter voelt dan de andere.
En toch zijn we allemaal maar mensen, 
met goede en minder goede kanten.
Ons leven zal geen dag langer worden 
omdat we meer geld hebben of mooiere kleren,
omdat we ons ‘beter’ voelen dan de anderen.

Laten we werkelijk opmerkelijke KSA’ers zijn 
door in vriendschap samen te leven,
door elke mens graag te zien, ook al is het een arme, een vluchteling, …

Want waar vriendschap is, daar is er vrede.
Moge de vrede van Jezus met jullie zijn.

Laten we elkaar dan ook een teken van vrede geven 
met een handdruk, een omhelzing, een knuffel.

Communie (valt weg bij een bezinning)
Denk eens in stilte na over deze vraag: ‘Welke steen ga jij verleggen?’
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KSA-gebed (samen bidden)

Om de vriendschap ondereen danken wij U, Heer.
Om uw vriendschap bidden wij U, Heer.
Geef zon in ieders hart als wij zingen en spelen, 
trekken en keren, plannen en kamperen.

Vergeef ons, en hou ver van ons 
de ruzies en de vetes, 
het weren van wie minder lijkt, 
het trappen op elkaars geluk.

Hou in ons wakker 
het geloof en het goede vertrouwen 
en wijs ons de wegen en de tekens 
om dit met elkaar te delen.

Help ons zo te leven 
dat ook Gij, Heer, 
aan ons in KSA
veel vreugde moogt beleven.

An Irish blessing
We sluiten af met een Ierse zegen. We wensen elkaar het beste toe voor het kamp, 
voor het nieuwe werkjaar, voor elke dag van ons leven. Zorg voor elkaar, zoals ook 
God voor elke mens zorgt, omdat Hij ziet ons graag! Zo zullen we werkelijk opmerke-
lijke KSA’ers zijn!

May the road rise to meet you
May the wind be always at your back
May the sun shine warm upon your face
May the rain fall soft upon your fields
And until we meet again …
May God hold you in the palm of his hand.

Dat de weg zich voor je opent,  
dat de wind je altijd in de rug waait, 
de zon warm straalt op je gezicht,
de regen zachtjes valt op je veld,
en dat God tot we elkaar weerzien
je bewaren mag in de palm van zijn hand. 
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De coureur en de strandganger

Op het einde van de zomervakantie komen ze elkaar terug tegen. Jan en Nicolas ver-
tellen wat ze allemaal hebben meegemaakt. Jan klaagt over het vele zand dat elke 
nacht in zijn bed lag. Dit door de vele uren alleen rondzwerven op het strand, in de 
zinderende hitte van de zon. Doordat hij niemand kende in Benidorm, verveelde hij 
zich de hele vakantie. Hij is blij dat hij eindelijk Nicolas terug ziet. 

Nicolas heeft er een pracht van een zomer opzitten. Hij had eerst schrik om de 250 
km te fietsen, maar dit was uiteindelijk toch gelukt. Elke berg was hij opgeraakt en de 
kasseien waren geen probleem. De leiding had hem wel vaak moeten aanmoedigin-
gen, maar uiteindelijk was het toch gelukt. Hij is trots op zijn hele rit. In de terugtocht 
van het kampterrein naar huis, had hij zelfs nog een beetje adem over om ook enkele 
van zijn medeleden aan te moedigen en te helpen om ook de top te bereiken.

Alhoewel Jan zo uitkeek naar zijn reis en Nicolas een beetje opzag tegen de fiets-
tocht, zijn de rollen na de zomer omgedraaid. Door de steun van zijn medeleden 
werd de fietstocht voor Nicolas toch een leuke ervaring. Hij kon zelfs anderen steu-
nen in de terugtocht. 

Beide doen tot slot samen een oproep om:
- Samen op tocht te gaan.
- Elkaar te steunen door dik en dun, ook als het moeilijk gaat.




