Kinder Woord Dienst van Oase
Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal,
Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Zaterdag 19 november 2016
Denken aan onze overledenen.

Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.
Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door,
En wie zich open stelt,
Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

Hebben jullie iemand verloren
waarvan je houdt?

Ik brand een kaarsje voor….

Allerzielen

Op Allerzielen worden de begraafplaatsen
bezocht, men bidt er voor geliefde overledenen, legt bloemen neer en
steekt kaarsjes aan. In de kerken worden die avond alle overledenen
herdacht, speciaal zij die het afgelopen jaar zijn gestorven. Directe
familieleden krijgen meestal een uitnodiging om deze herdenking mee te
komen vieren.
Veelal wordt voor elke overledene een lichtje ontstoken aan het licht van
de Paaskaars – het Licht van Christus, teken van de opstanding, het licht
dat de duisternis heeft overmeesterd - , en worden de namen genoemd van
die mensen van wie de gemeenschap het voorgaande jaar afscheid heeft
moeten nemen.
Wanneer de kerk een eigen begraafplaats heeft, gaat de priester na deze
viering met de nabestaanden naar de begraafplaats, waar de graven worden
gezegend. Het is een dag van verdriet, maar vooral ook van gebed en van
dankbaarheid voor het leven dat met elkaar gedeeld is.
In veel kerken is het de gewoonte om tijdens de uitvaart een kruisje op te
hangen op een speciale gedachteniswand, of in de Mariakapel. Deze kruisjes
worden dan in of na de viering van Allerzielen aan de familie meegegeven.
Meestal krijgt zo’n kruisje thuis een mooie plaats naast de foto van de
overledene. Allerzielen helpt rouwenden zo een stapje verder in het
verwerken van het verlies van een dierbare.

Uit de Bijbel
Lucas 20,27-38.

Leven in de hemel
Er kwamen mensen naar Jezus toe.
Ze geloofden niet dat er na de dood nog iets komt.
Jezus geloofde dat wel.
Ze wilden Jezus voor gek zetten en zeiden: “Er waren eens zeven
broers. De oudste trouwde met een vrouw, maar hij ging al jong dood.
Daarna trouwde de vrouw met de tweede broer, maar ook die ging al
snel dood. Zo trouwde ze één voor één met al die broers. Op het
laatst stierf ze zelf. Als er na de dood nog iets komt, bij wie hoort
die vrouw dan, want ze was toch met alle zeven getrouwd geweest?”
Jezus zei: “Jullie doen net of het na de dood precies zo is als nu. Dat
is niet zo. Alles is daar anders. God laat mensen niet in de steek, ook
niet als ze dood zijn.”
Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Gedichtjes maken over de hemel
Lees het volgende verhaaltje dat geschreven is door Anouk,
11 jaar
Toen ik zes jaar was, dacht ik dat God in de wolken zat.
En toen kwam ik op een morgen in de kerk.
Toen besefte ik dat dat helemaal niet waar was.
Maar toen ging ik nadenken
of er wel een hemel is.
Ik dacht eerst van wel
maar nou zit ik te twijfelen.
En nou ben ik bijna 12 en ik twijfel nog steeds.
En wat denk jij?
Kun je beschrijven of tekenen hoe jij de Hemel ziet?

Teken hier jou idee van de hemel

Teken hier jou idee van de Hemel

Versje: Wat zal er komen na onze dood?
Na onze dood
Wat zal er komen na onze dood?
Is er een hemel? Waar en hoe groot?
Zullen we nergens zijn, weggewaaid gras?
Of zijn we volkomen gelukkig, dan pas?
Zullen we zweven, eindelijk rust?
Zullen we spelen naar hartenlust?
Zullen we zingen met wondere stem?
Zullen we God zien en praten met Hem?
Wat denk je zelf, wat heb jij in je hoofd?
Eindelijk thuis: dat heeft Jezus beloofd!

