De strijkstok
Vergelijking van een leven met God of zonder God!

De strijkstok is een molen die gaat draaien zodra je met een rond stokje of pen over de kartels in de
strijkstok wrijft. Door de ontstane trilling kan er iets gebeuren met de propeller. Dit gebeurt pas
zodra je met je duim volgens de tekening een deel van de trilling dempt door "contact" te maken met
bv de bovenkant van de strijkstok. Het propellertje draait dan naar rechts.

Maak je tijdens het langsstrijken contact met de onderkant van de strijkstok dan draait de propeller
naar links. Zonder contact gebeurt er normaliter niets. Zo is het ook met het leven van een mens.
Zonder contact met God is het een hoop beweging en geratel zonder effect... je bereikt feitelijk
niets en komt niet tot je doel: zonde!

In contact met God … gaat je leven pas draaien!
Ik maak de stokjes meestal in series van 100 of 200.
De vierkante molenstokjes van ongeveer 1,2 cm vierkant en de ronde strijkers zaag ik op maat in
stukken van resp. 30 cm en 20 cm.
De propellertjes zaag ik uit dun lijsthout in stukjes van 5-7 cm met precies in het centrum een
geboord gat voor het spijkertje. Dat doe ik op het oog, maar het luistert wel nauw. Het gat in de
propeller moet niet te ver uit het centrum liggen. Het spijkertje erdoorheen moet dun zijn met een
brede kop… en in het propellergat voldoende speling hebben om het propellertje vrij te laten
draaien.
De inkepingen in de strijkstok maak ik met een rasp aan de kolomboor op afstanden van ongeveer
1,6 cm. Alles goed naschuren met een schuurkop op de kolomboor en schuurpapier om splinters te
voorkomen en je molen is klaar...
Zo’n stokje ontstaat niet vanzelf. Ik heb het gemaakt.
Dit bepaalt me bij mijn Schepper en jouw Schepper. Wij zijn ook niet zomaar ontstaan, maar
ontworpen en gewild door onze Schepper.
Zoek je Schepper. Zijn Woord – de waarheid over deze wereld en ons bestaan - vind je in de Bijbel.
Zo kom jij tot het doel in jouw leven.

