
De “strijkstok”   

De strijkstok is een molentje dat kan gaan draaien als je met een 
rond stokje (of pen/schroevendraaier enz.) over de kartels in de 
strijkstok strijkt, ... maar, er is een geheim! 
 
Zonder contact van de strijkende duim met de strijkstok volgens 
onderstaande tekening gaat het molentje in principe niet draaien. 
In de figuur rechts zal er dus niets gaan draaien, ook al strijk je nog 
zo lang met het ronde stokje over de strijkstok! 
 
 

Door het strijken ontstaat er een trilling waardoor de propeller kan 
gaan draaien.  Dit gebeurt pas als je met je bewegende duim volgens 
de tekening een deel van de trilling dempt door tijdens het strijken 
"contact" te maken met (= goed duwen tegen) de bovenkant van de 
strijkstok (zie foto). Het propellertje draait dan naar links (vanuit uw 
positie).  
 

Als je tijdens het langsstrijken met je duim contact maakt (duw met je 
duim!) met de onderkant van de strijkstok, dan draait de propeller 
naar rechts (van jou uit gezien). Je ziet… opeens is er van alles 
mogelijk!  
Zonder dit contact gebeurt er normaliter niets. Het brengt mijn 
gedachten op het leven van een mens. Vaak is er een hoop 
drukte/geratel, maar het leidt tot niets. Pas in contact met onze 
Schepper – God – en Jezus Christus zien we ons leven in het juiste 
licht, Gods liefde voor ons en onze eeuwigheidswaarde voor God.  

Dat kan alles in je leven veranderen! Deze strijkstok illustreert dit enigszins.   

Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht. Psalm36:9  

Het contact (van de duim) met de strijkstok staat voor ons leven in contact met God/Jezus. “In HEM” 
is het geheim van het Koninkrijk van God met haar totaal andere setting dan een leven zonder God.  
Dit wandelen met God – contact met God - is het geheim. 

Ga met God! Luister naar Hem! Jezus zegt (Mat 7:24 HSV): 

“Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met 
een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.” 

Bouw je leven op de Rots “Jezus”! Bid tot God! Hij wacht op je! 
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