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

Allerheiligen
11 november 2017

een boom met verlangen

Bijbel verhaal Lucas 6, 43-46

Jezus vertelde zijn leerlingen de volgende vergelijking:
“ Aan een goede boom groeien geen slechte vruchten , en aan
een slechte boom groeien geen goede vruchten .
Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels
pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven.

Zo zal ook een goed mens uit de goede schatkamer van zijn
hart het goede geven, maar een slecht mens zal uit zijn
slechte schatkamer van zijn hart het kwade geven; want
waar het hart vol van is daar loopt de mond van over”.
Als een boom sterft, zijn er altijd ste kjes van de boom die verder leven.

Afrikaans sprookje: De kleine Oase in de woestijn

Er heerste eens in een land ten zuiden van de
Sahara een grote droogte. Het gras van de steppe kwijnde weg. De dieren vonden geen
water meer. De woestijn rukte op.
Zelfs dikke bomen en struiken die de droogte gewend waren, zagen hun einde naderen.
Bronnen en rivieren waren allang opgedroogd.
Slechts één enkele bloem overleefde de droogte. Ze groeide dichtbij een heel kleine
bron.

Maar ook de kleine bron

was de wanhoop nabij.

Vol droefheid vroeg zij zich af:
“Waarom doe ik al die moeite voor één enkele bloem,
terwijl alles in het rond verdort?”

Toen boog een oude knoestige boom zich over de kleine bron en zei: “Lieve kleine bron,
niemand verwacht van jou dat je de hele woestijn groen en levend maakt.
Jouw taak is het één enkele bloem leven te schenken, meer niet.”

Wie is jou familie?

Wie mis jij?

Kennen jullie Pastor Wim nog?

Wij gaan een boom planten om aan Wim te blijven denken, zodat
wij van zijn wijsheid mogen leren
en kunnen blijven doorgeven.

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
Zullen
Zullen
Zullen

we
we
we
we

zweven, eindelijk rust?
spelen naar hartenlust?
zingen met wondere stem?
God zien en praten met Hem?

Wat denk je zelf, wat heb jij in je hoofd?
Eindelijk thuis: dat heeft Jezus beloofd!

