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       gebedsmoment begeleiders
Welkomstwoordje
TEKST
Ik heb een verhaaltje voor jullie…
 Op een zomeravond
 Fluisterden de bladeren: 
 “Wij zorgen voor schaduw op echt gras. 
 We kleden de bomen aan met groen. 
 Zonder ons zou een boom maar kaal en bruin zijn. 
 Vermoeide wandelaars en dieren zijn dankbaar voor onze schaduw. 
 Kinderen spelen graag onder ons bladerdak. 
 ’s Nachts vinden de zangvogels bij ons bescherming. 
 We verstoppen de nesten van de moedervogels, en…. “
 Zo waren de bladeren aan het praten. 
 Ze voelden zich belangrijk. 

 “Wat jullie zeggen is wel waar… 
 Maar jullie mogen ons niet vergeten,” 
 Zeiden stemmen van onder de grond. 
 “Wie zijn jullie?” vroegen de balderen. 
 “Wij zitten diep in de grond, 
 Ver weg van jullie. 
 Wij zijn de wortels. 
 Wij voeden de stam
 En zorgen ervoor dat jullie kunnen groeien. 
 Jullie schoonheid hebben jullie aan ons te danken. 
 Wij zijn dan wel niet zo mooi als jullie, 
 Maar wij sterven niet af. 
 Als een boom stevig staat, 
 Is dat aan ons te danken. 
 Als wij zouden sterven, dan zou heel de boom sterven. 
 En jullie zouden met hem mee sterven.”

 De balderen dachten daar diep over na..
 “Onvoorstelbaar dat iets wat je niet ziet, 
 Zo belangrijk kan zijn”. 

Soms kan het leuk zijn om eens na te denken… over dat we vaak dingen zeggen tegen mensen, maar het dan niet 
doen. Terwijl we soms in onszelf iets beloven, maar dat het niet altijd zichtbaar moet zijn. Het kan over kleine dingen 
gaan, zoals iemand een verjaardagskaartje sturen met de post, maar niet op facebook ‘zichtbaar  voor iedereen’. 

VERWERKING: duiding naar de persoonlijke reflectievragen toewerken
Misschien kunnen we daar eens over nadenken.. 

‘Echte liefde is niet vrijblijvend maar vraagt om een antwoord, een engagement.’ En eigenlijk nemen jullie al zo 

een engagement uit door als begeleiders hier te zijn om je te engageren voor het Pluskamp. Ik zou jullie willen 

vragen om op een briefje te noteren welke belofte jij wilt doen, naar God, naar je medebegeleider of naar de 

Pluskampdeelnemers, om je dit jaar weer in te zetten. 
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Gebed
God, 

We willen soms graag gezien worden, 

zoals de groene bladeren aan de boom. 

We willen soms graag d at iemand ons een complimentje geeft over wat we goed doen. 

En daar is eigenlijk toch helemaal niks mis mee? 

Help ons te vertrouwen 

Dat als we zijn zoals de wortels van de boom, 

Wanneer we een engagement opnemen, 

Vanuit liefde, omdat we iemand graag zien, 

Of omdat we voelen dat het goed is… 

Help ons om te vertrouwen dat ook de wortels graag gezien worden. 

En help ons om de wortels in andere mensen te herkennen. 

Dit vragen we u in de naam van de V – Z – HG – amen 

slotlied
Samen gaan we op pad, samen vormen we de boom. Af en toe zijn we blaadjes, af en toe wortels, en soms ook 

allebei. Laten we samen sterk zijn, als compagnions on the journey!

Compagnons on the journey 



3


