
30. Wind en blad

Het was echt najaar. Stevige buien volgden elkaar in rap tempo op. Tussen-

door scheen de zon af en toe, om de nog overgebleven fel gekleurde blade-

ren aan de bomen extra luister bij te zetten. Omdat het zaterdag was, had

Sam gehoopt zijn nieuwe vlieger te kunnen proberen; maar daar was de wind

te sterk voor. Anne staarde uit het raam. Zij was van plan herfstbladeren te

rapen, om een mooi werkstuk voor school te maken.

Tegen de middag nam de wind wat af, en na het eten

gingen Sam en Anne op pad. Papa ging mee om Sam

met het touwwerk te helpen. Zij vonden een grote

open plek; en met de touwtjes vast in handen beleef-

de Sam dat heerlijk gevoel van macht over de lucht.

Maar dat ging niet zomaar, en papa moest een paar

keer bijspringen, anders was die vlieger snel verdwenen!

Anne was met mama bezig in het nabijgelegen bos bladeren te verzamelen.

Zij had al een ontwerp in haar hoofd, dus koos ze

zorgvuldig zowel grote als kleine, rode als gele bla-

deren. Bij thuiskomst had ze een paar vragen. Waar-

om raken zoveel bomen in de herfst hun blad kwijt?

En waarom veranderen hun kleuren? Papa probeerde

het uit te leggen: “Je weet hoe kort de dagen zijn in

de winter. De bladeren hebben zonne-energie nodig, en in de winter krijgen

ze niet genoeg zon. Dus heeft God de bomen zo gemaakt dat ze hun groei

stopzetten en de bladeren laten vallen. In het voorjaar, wanneer het warmer

wordt en de dagen langer zijn, brengen ze nieuwe bladeren voort.”

Sam wilde meer weten: “Maar hoe komt dat dan?”

“De bomen maken een laag cellen onderaan de blad-

stam. Wanneer alle groeistoffen en kleuren in de

boomstam opgeborgen zijn, sluiten die cellen het

blad af. Zonder voedsel gaan de bladeren verdorren

en vallen ze op de grond. En de wind helpt ze een

handje, net zoals je vlieger.”

’s Avonds lazen zij uit de Bijbel hoe Jezus de stormwind stilde: “Zwijg!

Wees stil!” En de wind ging liggen en het meer kwam tot rust. (Marcus 5:39).

De discipelen waren bang: “Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer

hem gehoorzamen?” Maar jij weet het wel, of niet?
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