KAMPZOMER 2019
INLEIDING
Vrienden KSA’ers
Moeten we het jullie laten weten? De mooiste tijd van het jaar komt er aan! Wellicht popelen
ook jullie al vol ongeduld om op kamp te kunnen vertrekken. Ongetwijfeld borrelen in jullie
hoofd al massa’s ideeën voor supertoffe activiteiten, mega decors en een spannend verhaal om
van het kamp hét topmoment van het werkjaar te maken.
Maar het allerbelangrijkste op kamp blijven toch jouw KSA-vrienden, niet? De ‘K’ in KSA wil dit
nog extra in de verf zetten. Groei uit jezelf en groei uit tot ‘grote’ KSA’ers die de vriendschap
echt beleven. Om hierbij zinvol stil te staan, boksten wij deze K-ampzending in elkaar. Het ga
jullie goed op K-amp!
Met een stevige KSA-groet
proost Dirk Decuypere
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DIGIT ZOEKT K-TREKKERS!
Sturen jullie een kaartje bij een speciale gelegenheid?
Gaan jullie op bezoek bij een lid?
Organiseren jullie een kampviering?
Rapen jullie paaseieren?
Zingen jullie voor het eten?
Hebben jullie oog voor de zwaksten in de groep?
Staan jullie even stil voor het slapengaan?
Werken jullie mee aan acties voor het goede doel?
Proberen jullie leden waarden mee te geven?
Koesteren jullie de vriendschap?
Durven jullie met elkaar in discussie gaan?
Vieren jullie samen kerst?
Is er tijd voor een bezinnend moment?
Nemen jullie vijf minuten tijd om tot rust te komen?

Geweldig, maar zou het niet nog beter
zijn als een leid(st)er de schouders
hieronder zet zodat deze waardevolle
momenten verder groeien?

Er zit vast een K-trekker
in jullie groep!
Je bent ...
 begaan met je groep.
 er voor de ander,
ongeacht religie,
afkomst, geaardheid …
 op zoek naar dat ietsje
meer.
 klaar voor een
uitdagende rol.
 geregistreerd in Digit
als K-trekker.

Je wordt ...
 de motor achter jullie
waardevolle momenten.
 het brein achter
K-initiatieven.
 contactpersoon voor
Werkgroep K en
de proost van
KSA Nationaal.

Je krijgt ...
het K-trekker-mouwschildje.
K-materiaal (in thema).
steun van Werkgroep K.
vleugels om je groep
te versterken.
 waardering uit
onverwachte hoek.





Sla je vleugels uit
als K-trekker.
Waar wacht je nog op?
Registreer je in Digit!
Heb je nog een vraag, mail
naar K-trekker@ksa.be
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WAAR VIND IK …

inspirerende ideeën en K-materiaal?
De K-jaarthemabundel
Neem de K-jaarthemabundel er zeker nog eens bij. Hij staat boordevol teksten,
doe-momenten en bezinningen. De bladzijden 25 tot 30 en 36 tot 61 raden we
zeker aan, maar de verkeersbordenbezinning (bladzijden 31-34) willen we hier
nog eens extra aanbevelen:

K-MATERIAAL
2018-2019

We gaan op kamp met de bus en we doen een bezinning op de
bus. Jawel, je leest goed. Dat kan zeker en vast.
Hoe ga je te werk? Je leest het stukje evangelie voor. Je mag
van de buschauffeur zeker en vast de micro gebruiken wanneer je dat vriendelijk vraagt.
Daarna start de speeddating.
Geef iedereen een verkeersbord met de daarbij horende vraag.
Wie tegen het raam zit, blijft zitten. Wie naast de middengang van de bus zit,
schuift door wanneer je het lied ‘Ergens onderweg’ van ‘De Mens’ laat horen. Om
de 5 minuten schuift men door.
Men bespreekt de vragen die men bij zich heeft.
Eventueel kan men ook de verkeersborden en vragen doorgeven in de tegengestelde richting dan de deelnemers.
Je eindigt de bezinning door samen het gebed te bidden.
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Netwerk voor pastoraal met jongeren
De naam is een hele mond vol, maar op deze website: netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be, vinden jullie nog meer inspiratie voor K-momentjes tijdens de
komende kampperiode. Neem zeker en vast eens een kijkje!

Het K-aartspel
Inleiding

Er staat een
ging. Een K K in de naam van onze
jeugdbewedie
gen. We zoeken we ook in praktijk
willen brenom op een
en creatieve
manier met zinvolle, eigentijdse
daar is dit kaarts
de
pel het resultaK om te gaan en
at van.
Bij de ruiten
door die verhalvind je evangelieverh
alen. Kijk
God van droomen heen naar de
wereld waar
t. De harten
aan. Leef en
bieden
mensen en bid met een groot hart gebeden
kom
God. De klaver met jouw hart wat voor de
inspirerende en zorgen voor een dichter bij
weelde van
actie overga verhalen en de schopp
an met leuke
en
doe-momentdoen tot
en.
Hoe er nu mee
aan de slag
gaan?
Laat een KSA’er
een kaartje
meteen een
trekken
mee te startenkort K-moment om eenen je hebt
activiteit
Kies je dezelfd of te eindigen.
e kaart (bijvoo
bij de vier symbo
rbeeld de
dellijk een volled len
, dan heb je dame)
onmidig bezinn
Aas je naar
meer? De azeningsmoment.
ze zorgen voor
zijn
jouwtetris-blokken.
Knutsel
ding, want
iets extra
verrassend
uit de hoek. en de Joker komt altijd

Blokken

Elke leid(st)er in KSA kreeg en krijgt wanneer je cursus volgt
een K-aartspel. Het is een ideaal instrument voor toffe K-momenten tijdens het kamp. Steek het K-aartspel zeker en vast in
het borstzakje van je KSA-hemd voor je op kamp vertrekt.
Nog geen K-aartspel gekregen? Een mail naar dirk@ksa.be en
je ontvangt een gratis K-aartspel!

Bij elke geplaatste blok volgt er
een voorbede en die vind je hier:

KSA zoekt proost voor kampviering?
Nog hulp nodig bij het maken van een K-moment op kamp of op zoek naar een proost om de
kampviering voor te gaan, mail dan naar proost Dirk Decuypere (dirk@ksa.be).
En … wacht hier zeker niet te lang mee. Hoe sneller, hoe beter!

Pimp de kampbezinning of -viering met de ‘groepsgroeimeter’!
In de kampbezinning en -viering zit er een doe-moment onder ‘De grootste KSA’ers’.
Dit doe-moment kan je vervangen door de ‘groepsgroeimeter’, want die meet hoe
‘groot’ jullie KSA-groep is. Je groeit tijdens het komende kamp dus niet alleen uit
jezelf, maar jullie kunnen ook groeien als KSA-groep.
Om dit te realiseren moeten jullie zelf een ‘groepsgroeimeter’ maken. Hoe die eruit
ziet, laten we over aan jullie creativiteit, maar ongetwijfeld herinneren jullie zich
nog de dokter die mat hoe groot jij was. Belangrijk is wel dat er ergens een punt is
waar ze kunnen naartoe groeien. Je kan bijvoorbeeld een appel ophangen in een
boom of aan een dakgoot.
Spreek dan samen af wat jullie gaan doen om de groep te doen groeien. We gaan
elkaar bijvoorbeeld complimenten geven of we gaan steeds ‘dank-u-wel’ zeggen of
… Inderdaad, verder moeten we niet aanvullen. Jullie zijn creatief genoeg om zelf te
bedenken waarin jullie willen of kunnen groeien.
Bij moeilijkere opdrachten kan een leid(st)er of groot/ouder lid zich ontfermen over
een klein/jonger lid.
Hoe meer goed geslaagde opdrachten, hoe meer de meter omhoog gaat tijdens de
kampbezinning of -viering.
Laat die groep maar groeien!

😊
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KAMPBEZINNING
Aanleren liederen
* * Handen gevraagd
* * Pluk je edelweiss
Kruisteken
Leid(st)er/voorganger:

Laten we de viering beginnen met het teken van de grootste God
die heel klein en eenvoudig onder ons komt,
Hem die we noemen Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Op maat van de grootste
Kleermaker:

Wie is hier de grootste KSA’er? Wie is het meest gegroeid uit zichzelf?
O ja, misschien stel ik me beter even voor.
Ik ben Edouard, couturier van beroep.
Fashion is mijn passie en mijn modehuis is zo ‘famous’.
In mijn vrije tijd ontwerp ik ook voor de KSA.
Ik ben een beetje de ‘Nathan’ van de KSA, om het zo te zeggen.
Maar ter zake: ‘Wie is hier de grootste KSA’er?’
Die heb ik nodig voor mijn nieuwste KSA-ontwerp.
(De grootste KSA’er komt naar voor.)

Voilà, een schoon meiske/manneke.
We gaan eens ‘de maatjes’ pakken,
maar daarvoor heb ik een ‘personal assistent’
of zoals ze in Parijs zeggen ‘un assistant couturier’ nodig.
Ik stel voor dat de kleinste van de groep mij komt helpen.
(De kleinste KSA’er komt naar voor. Er staat een ladder klaar.)
Sta maar op de ladder. We gaan eens meten hoe groot die KSA’er is.
Ik popel immers om aan mijn nieuwste KSA-ontwerp te beginnen.
(De kleermaker neemt de maten van de KSA’er met een lintmeter of een timmermansmeter en doet de
kleinste KSA’er meehelpen door hem/haar de lintmeter aan een kant te laten vasthouden. De kleermaker stuurt die kleine KSA’er op en af de ladder. Ondertussen komt de groepsleid(st)er erbij staan.)
Groepsleid(st)er:

Hela, wat is dat hier allemaal? Wat zijn jullie aan het doen?
Kleermaker:

Ja, ge ziet dat toch. We zijn de grootste KSA’er aan het opmeten.
Groepsleid(st)er:

Maar, dat klopt niet, dat is niet juist. ‘IK’ ben de grootste KSA’er, want ik ben de groepsleid(st)er.
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Leid(st)er 1:

Ja, voilà, ‘t is weer van dat. De ‘groepsleid(st)er’ zal het weer eens zeggen.
Jij bent helemaal niet de grootste. Je denkt dat alleen maar.
Ik ben de grootste, want ik heb de grootste mond. Wat heb je daarop te zeggen?
Leid(st)er 2:

Zwijg maar, een grote mond, maar in jouw bovenkamer zit er niet zoveel.
Die ‘couturier’ zou beter mijn hoofd meten, want daar zit het meest verstand in.
Ik studeer immers voor ‘doktoor’.
(De groepsleid(st)er, leid(st)er 1 en 2 gaan ruziënd uiteen. Ondertussen wordt volgende tekst – zie bij
‘Over het hoofd zien’ – voorgelezen.)

Over het hoofd zien
Leid(st)er 3:

Ken jij ook mensen die zichzelf zo geweldig vinden, die altijd gewichtig doen om maar met kop en
schouders boven de rest uit te steken?
Zat jij ook al eens naast iemand die al jouw vragen beantwoordde, maar nooit iets terugvroeg?
Sommige mensen zijn zo druk met zichzelf bezig dat ze andere mensen, die in hun ogen minder
belangrijk zijn, letterlijk of figuurlijk met hun ellebogen wegduwen of zelfs niet eens zien.
Zo’n mensen willen wij, KSA’ers, niet zijn!
Leid(st)er 4:

Maar je ziet het ook anders, gelukkig. Een leidster die een kind in tranen troost, een leider die
even de tijd neemt om te luisteren naar een KSA’er die het thuis moeilijk heeft, een kok die een
lid helpt om de handdoek aan de wasdraad te hangen.
De leidster zakt door haar knieën, de leider gaat zitten om te luisteren, de kok tilt het lid op. Zo
komen ze op ooghoogte van de ander. En als je die ander in de ogen kijkt, als je in zijn ogen leest
hoe hij zich voelt, dan is het onmogelijk die ander over het hoofd te zien. Je kan die ander niet
negeren.
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Handen gevraagd
Leid(st)er/voorganger:

Groot ben je maar als je grootse dingen doet voor mekaar.
Groot word je als je de handen in mekaar slaat en samen werkt.
Samen kan je veel mee. Samen word je groot.
Handen gevraagd, samen staan we sterker! We zingen het uit.
tekst op p.18

Wie is de grootste?
Leid(st)er/voorganger:

Wie is de grootste? Wat zegt Jezus daarover? We gaan luisteren naar een stukje uit zijn Blijde
Boodschap die is opgeschreven door Marcus.
Jezus en de leerlingen kwamen in Kafarnaüm. Toen ze thuis waren, vroeg Jezus aan de leerlingen:
‘Wat liepen jullie onderweg te bespreken?’ Maar de leerlingen durfden niet te zeggen. Want ze
hadden gesproken over wie van hen de belangrijkste (de grootste) was.
Jezus ging zitten en riep de twaalf leerlingen bij zich. Hij zei: ‘Wie de belangrijkste (de grootste)
wil zijn, moet zichzelf op de laatste plaats zetten. En hij moet alle andere dienen.’
Verder zei Jezus: ‘Jullie weten hoe het gaat in de wereld. Koningen heersen over hun volk. En
mensen met macht spelen de baas over anderen.
Maar zo mag het bij jullie niet gaan. Als je de belangrijkste wilt zijn, moet je de anderen dienen.
Als je de voornaamste wilt zijn, moet je de anderen dienen zoals een slaaf doet. Want ook ik, de
Mensenzoon, ben niet gekomen om over mensen te heersen. Ik ben er juist om mensen te dienen. Ik zal mijn leven geven om veel mensen te redden.’
Mc 9, 33-35 & Mc 10, 42-45

De grootste Belg
Kleinste lid vanop de ladder:

Vrienden KSA’ers, we moeten geen ruzie maken over wie hier de grootste is.
De grootste Belg is al gevonden, hoor!
En jouw lintmeter, Edouard, is veel te kort om hem op te meten.
Vermits deze tekst te lang is voor het kleinste lid, kan een ander lid hier even overnemen:

Jozef De Veuster, of Jef voor de vrienden, was niet groot, maar hij had een grote droom!
Omdat hij jong, sterk en gezond was, werd hij als pater Damiaan naar Molokaï gestuurd. Het was
de meest verschrikkelijke plek op aarde waar melaatsen op hun dood wachtten. Maar Jef leefde en at met hen. Hij luisterde naar hun verdriet. Hij was er het manusje-van-alles: politieman,
timmerman, leraar, architect, verpleger, begrafenisondernemer, chirurg, uitvinder, organisator,
… en nog zoveel meer. Geen enkele taak was hem te veel, te zwaar of te vies. Hij hielp iedereen,
ongeacht hun afkomst, ras, huidskleur of geloof. Damiaan was in de eerste plaats hun vriend en
daarom noemden ze hem Kamiano of vriend!
Kleinste lid vanop de ladder:

Zo’n inspirerende mens is terecht de grootste Belg!
Moeten ook wij niet uit onszelf groeien om zo’n ‘grote’ KSA’ers te worden?

De grootste KSA’ers
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Tijdens dit doe-moment tekenen de KSA’ers hun hand of voet op papier. Ze knippen die uit en
schrijven erop wat zij gaan doen om ‘groot’ te zijn voor anderen, bijvoorbeeld: helpen bij de
afwas, de leiding een compliment geven, …
De handen en voeten worden opgehangen in de vorm van een groot hart. Het grote hart kan
errond gespoten worden met rode verf.

Onze Vader
Leid(st)er/voorganger:

De grootste Belg heeft dit gebed zoveel gebeden, wanneer hij het moeilijk had op Molokaï, wanneer hij zich klein en alleen voelde te midden van zoveel ellende, wanneer hij zelf melaats werd.
Er was immers Iemand die groter was dan hij. Iemand die hem niet zou laten vallen. Iemand die
voor hem zou zorgen, altijd. En Die mogen ook wij ‘onze Vader’ noemen.
Samen:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens
Lid:

Als mensen ‘de grootste willen’ zijn of baas willen spelen, dan loopt het verkeerd af.
Daar komt ruzie van, daar komt oorlog van.
Als je de belangrijkste, de grootste wil zijn, dan moet je dienen, zegt Jezus.
Dan moet je anderen helpen en steunen.
Dan moet je doen zoals Jef, of pater Damiaan, dat deed.
Uit jezelf groeien door het beste van jezelf te geven en vriend te zijn van de mensen.
Zo word je een ‘groot mens’, ook al ben je maar anderhalve meter groot.
Groot zijn door dienstbaar te zijn, door je in te zetten voor anderen.
Die grootheid brengt vrede en vriendschap, overal ter wereld.
Leid(st)er/voorganger:

Moge Jezus ons allemaal de kracht geven om zo’n grote mensen te worden. Moge zijn vrede met
ieder van jullie zijn en laten we die grootheid, die vrede en vriendschap brengen in KSA en overal
waar we komen.
Wens elkaar de vrede met een stevige handdruk of een warme knuffel.
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Muziek
Leden of leiding die een instrument (gitaar, accordeon, dwarsfluit, …) bespelen, kunnen hier één
of meerdere nummertjes spelen.

KSA-gebed
Leid(st)er/voorganger:

Laten we nu tot slot samen het KSA-gebed bidden.
Een gebed dat ons helpt groeien uit onszelf.
Een gebed dat ons uitdaagt om ‘grote’ KSA’ers te worden.
Samen:
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.

Zegen
Kleermaker:

’t Is toch ongelofelijk, hé!
Ik kom hier met mijn lintmeter de maat pakken van de grootste KSA’er,
maar ik heb dat totaal verkeerd ingeschat, nietwaar!
Dat zijn hier allemaal grote KSA’ers, zo’n bende dikke vrienden en er is hier zoveel inzet.
Mijn lintmeter is veel te kort om dat allemaal te meten.
Doe zo voort, gasten, jullie zijn héél goed bezig!
Leid(st)er/voorganger:

Moge de God van liefde, vrede en vriendschap ons allen zegenen met een groot hart voor mekaar. Moge Hij ons de kracht geven om uit onszelf te groeien zodat we er zijn voor elke mens, in
het bijzonder voor zij die het moeilijk hebben.
God gaat met ons mee, Hem die we noemen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Pluk je edelweiss
Tip: Wanneer jullie zingen: ‘Daar heel hoog’, dan steek je de handen in de lucht.
tekst op p. 17
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KAMPVIERING
Aanleren liederen
* * Handen gevraagd
* * Pluk je edelweiss
Kruisteken
Proost/priester/pastoor:

Laten we de viering beginnen met het teken van de grootste God
die heel klein en eenvoudig onder ons komt,
Hem die we noemen Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Op maat van de grootste
Kleermaker:

Wie is hier de grootste KSA’er? Wie is het meest gegroeid uit zichzelf?
O ja, misschien stel ik me beter even voor.
Ik ben Edouard, couturier van beroep.
Fashion is mijn passie en mijn modehuis is zo ‘famous’.
In mijn vrije tijd ontwerp ik ook voor de KSA.
Ik ben een beetje de ‘Nathan’ van de KSA, om het zo te zeggen.
Maar ter zake: ‘Wie is hier de grootste KSA’er?’
Die heb ik nodig voor mijn nieuwste KSA-ontwerp.
(De grootste KSA’er komt naar voor.)

Voilà, een schoon meiske/manneke.
We gaan eens ‘de maatjes’ pakken,
maar daarvoor heb ik een ‘personal assistent’
of zoals ze in Parijs zeggen ‘un assistant couturier’ nodig.
Ik stel voor dat de kleinste van de groep mij komt helpen.
(De kleinste KSA’er komt naar voor. Er staat een ladder klaar.)

Sta maar op de ladder. We gaan eens meten hoe groot die KSA’er is.
Ik popel immers om aan mijn nieuwste KSA-ontwerp te beginnen.
(De kleermaker neemt de maten van de KSA’er met een lintmeter of een timmermansmeter en doet de
kleinste KSA’er meehelpen door hem/haar de lintmeter aan een kant te laten vasthouden. De kleermaker stuurt die kleine KSA’er op en af de ladder. Ondertussen komt de groepsleid(st)er erbij staan.)
Groepsleid(st)er:

Hela, wat is dat hier allemaal? Wat zijn jullie aan het doen?
Kleermaker:

Ja, ge ziet dat toch. We zijn de grootste KSA’er aan het opmeten.
Groepsleid(st)er:

Maar, dat klopt niet, dat is niet juist. ‘IK’ ben de grootste KSA’er, want ik ben de groepsleid(st)er.
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Leid(st)er 1:

Ja, voilà, ‘t is weer van dat. De ‘groepsleid(st)er’ zal het weer eens zeggen.
Jij bent helemaal niet de grootste. Je denkt dat alleen maar.
Ik ben de grootste, want ik heb de grootste mond. Wat heb je daarop te zeggen?
Leid(st)er 2:

Zwijg maar, een grote mond, maar in jouw bovenkamer zit er niet zoveel.
Die ‘couturier’ zou beter mijn hoofd meten, want daar zit het meest verstand in.
Ik studeer immers voor ‘doktoor’.
(De groepsleid(st)er, leid(st)er 1 en 2 gaan ruziënd uiteen. Ondertussen wordt volgende tekst – zie bij
‘Over het hoofd zien’ – voorgelezen.)

Over het hoofd zien
Leid(st)er 3:

Ken jij ook mensen die zichzelf zo geweldig vinden, die altijd gewichtig doen om maar met kop en
schouders boven de rest uit te steken?
Zat jij ook al eens naast iemand die al jouw vragen beantwoordde, maar nooit iets terugvroeg?
Sommige mensen zijn zo druk met zichzelf bezig dat ze andere mensen, die in hun ogen minder
belangrijk zijn, letterlijk of figuurlijk met hun ellebogen wegduwen of zelfs niet eens zien.
Zo’n mensen willen wij, KSA’ers, niet zijn!
Leid(st)er 4:

Maar je ziet het ook anders, gelukkig. Een leidster die een kind in tranen troost, een leider die
even de tijd neemt om te luisteren naar een KSA’er die het thuis moeilijk heeft, een kok die een
lid helpt om de handdoek aan de wasdraad te hangen.
De leidster zakt door haar knieën, de leider gaat zitten om te luisteren, de kok tilt het lid op. Zo
komen ze op ooghoogte van de ander. En als je die ander in de ogen kijkt, als je in zijn ogen leest
hoe hij zich voelt, dan is het onmogelijk die ander over het hoofd te zien. Je kan die ander niet
negeren.

Handen gevraagd
Proost/priester/pastoor:

Groot ben je maar als je grootse dingen doet voor mekaar.
Groot word je als je de handen in mekaar slaat en samen werkt.
Samen kan je veel mee. Samen word je groot.
Handen gevraagd, samen staan we sterker! We zingen het uit.
tekst op p.18
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Wie is de grootste?
Proost/priester/pastoor:

Wie is de grootste? Wat zegt Jezus daarover? We gaan luisteren naar een stukje uit zijn Blijde
Boodschap die is opgeschreven door Marcus.
Jezus en de leerlingen kwamen in Kafarnaüm. Toen ze thuis waren, vroeg Jezus aan de leerlingen:
‘Wat liepen jullie onderweg te bespreken?’ Maar de leerlingen durfden niet te zeggen. Want ze
hadden gesproken over wie van hen de belangrijkste (de grootste) was.
Jezus ging zitten en riep de twaalf leerlingen bij zich. Hij zei: ‘Wie de belangrijkste (de grootste)
wil zijn, moet zichzelf op de laatste plaats zetten. En hij moet alle andere dienen.’
Verder zei Jezus: ‘Jullie weten hoe het gaat in de wereld. Koningen heersen over hun volk. En
mensen met macht spelen de baas over anderen.
Maar zo mag het bij jullie niet gaan. Als je de belangrijkste wilt zijn, moet je de anderen dienen.
Als je de voornaamste wilt zijn, moet je de anderen dienen zoals een slaaf doet. Want ook ik, de
Mensenzoon, ben niet gekomen om over mensen te heersen. Ik ben er juist om mensen te dienen. Ik zal mijn leven geven om veel mensen te redden.’
Mc 9, 33-35 & Mc 10, 42-45

De grootste Belg
Kleinste lid vanop de ladder:

Vrienden KSA’ers, we moeten geen ruzie maken over wie hier de grootste is.
De grootste Belg is al gevonden, hoor!
En jouw lintmeter, Edouard, is veel te kort om hem op te meten.
Vermits deze tekst te lang is voor het kleinste lid, kan een ander lid hier even overnemen:

Jozef De Veuster, of Jef voor de vrienden, was niet groot, maar hij had een grote droom!
Omdat hij jong, sterk en gezond was, werd hij als pater Damiaan naar Molokaï gestuurd. Het was
de meest verschrikkelijke plek op aarde waar melaatsen op hun dood wachtten. Maar Jef leefde en at met hen. Hij luisterde naar hun verdriet. Hij was er het manusje-van-alles: politieman,
timmerman, leraar, architect, verpleger, begrafenisondernemer, chirurg, uitvinder, organisator,
… en nog zoveel meer. Geen enkele taak was hem te veel, te zwaar of te vies. Hij hielp iedereen,
ongeacht hun afkomst, ras, huidskleur of geloof. Damiaan was in de eerste plaats hun vriend en
daarom noemden ze hem Kamiano of vriend!
Kleinste lid vanop de ladder:

Zo’n inspirerende mens is terecht de grootste Belg!
Moeten ook wij niet uit onszelf groeien om zo’n ‘grote’ KSA’ers te worden?

De grootste KSA’ers
Tijdens dit doe-moment tekenen de KSA’ers hun hand of voet op papier. Ze knippen die uit en
schrijven erop wat zij gaan doen om ‘groot’ te zijn voor anderen, bijvoorbeeld: helpen bij de
afwas, de leiding een compliment geven, …
De handen en voeten worden opgehangen in de vorm van een groot hart. Het grote hart kan
errond gespoten worden met rode verf.
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Dankgebed (door proost/priester/pastoor)
Onze Vader
Proost/priester/pastoor:

De grootste Belg heeft dit gebed zoveel gebeden, wanneer hij het moeilijk had op Molokaï, wanneer hij zich klein en alleen voelde te midden van zoveel ellende, wanneer hij zelf melaats werd.
Er was immers Iemand die groter was dan hij. Iemand die hem niet zou laten vallen. Iemand die
voor hem zou zorgen, altijd. En Die mogen ook wij ‘onze Vader’ noemen.
Samen:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens
Lid:

Als mensen ‘de grootste willen’ zijn of baas willen spelen, dan loopt het verkeerd af.
Daar komt ruzie van, daar komt oorlog van.
Als je de belangrijkste, de grootste wil zijn, dan moet je dienen, zegt Jezus.
Dan moet je anderen helpen en steunen.
Dan moet je doen zoals Jef, of pater Damiaan, dat deed.
Uit jezelf groeien door het beste van jezelf te geven en vriend te zijn van de mensen.
Zo word je een ‘groot mens’, ook al ben je maar anderhalve meter groot.
Groot zijn door dienstbaar te zijn, door je in te zetten voor anderen.
Die grootheid brengt vrede en vriendschap, overal ter wereld.
Groot zijn door dienstbaar te zijn, door je in te zetten voor anderen.
Die grootheid brengt vrede en vriendschap, overal ter wereld.
Proost/priester/pastoor:

Moge Jezus ons allemaal de kracht geven om zo’n grote mensen te worden. Moge zijn vrede met
ieder van jullie zijn en laten we die grootheid, die vrede en vriendschap brengen in KSA en overal
waar we komen.
Wens elkaar de vrede met een stevige handdruk of een warme knuffel.
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Communie
Leden of leiding die een instrument (gitaar, accordeon, dwarsfluit, …) bespelen, kunnen hier één
of meerdere nummertjes spelen.

KSA-gebed
Proost/priester/pastoor:

Laten we nu tot slot samen het KSA-gebed bidden.
Een gebed dat ons helpt groeien uit onszelf.
Een gebed dat ons uitdaagt om ‘grote’ KSA’ers te worden.
Samen:
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.

Zegen
Kleermaker:

’t Is toch ongelofelijk, hé!
Ik kom hier met mijn lintmeter de maat pakken van de grootste KSA’er,
maar ik heb dat totaal verkeerd ingeschat, nietwaar!
Dat zijn hier allemaal grote KSA’ers, zo’n bende dikke vrienden en er is hier zoveel inzet.
Mijn lintmeter is veel te kort om dat allemaal te meten.
Doe zo voort, gasten, jullie zijn héél goed bezig!
Proost/priester/pastoor:

Moge de God van liefde, vrede en vriendschap ons allen zegenen met een groot hart voor mekaar. Moge Hij ons de kracht geven om uit onszelf te groeien zodat we er zijn voor elke mens, in
het bijzonder voor zij die het moeilijk hebben.
God gaat met ons mee, Hem die we noemen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Pluk je edelweiss
Tip: Wanneer jullie zingen: ‘Daar heel hoog’, dan steek je de handen in de lucht.
tekst op p. 17
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OOK WIJ K-NIJPEN ER EVEN TUSSENUIT!
Het is nog even, maar van 7 tot en met 16 september 2019 trekken wij door Israël/Palestina. Het
wordt dé KSA-reis van het jaar.
Wat zeg je? Wat denk je? Spijt dat je niet inschreef? Neem eens contact op met proost Dirk Decuypere (dirk@ksa.be). Wie weet is er nog iets mogelijk.
Volg ons zeker en vast tijdens onze tocht!
Meer info vinden jullie op: https://www.ksa.be/israel_palestina2019
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HANDEN GEVRAAGD
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PLUK JE EDELWEISS
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