
Beleveniswandeling Ommoord 
Route en opdrachten 

 

 

• Loop rechts langs de kerk. 

• Loop aan de linkerzijde voorbij de sportschool.  

 

 

1. Op het veld achter Nijeveld (Laurens) staat een grote populier. Waar doet deze boom je 

aan denken? 

 

• Ga rechts het Eliotpad op 

• Sla rechtsaf langs het monument Scheidende wegen 

 

Bekijk het monument Scheidende wegen (bijnaam: de pispalen) in het midden van de 

metrodriehoek. In de Bijbel is er ook een verhaal over ‘scheidende wegen’: de herders van Abraham 

en Lot krijgen ruzie met elkaar. Abraham en Lot besluiten hun goederen te verdelen en ieder hun 

eigen weg te gaan.  

 

 

2. Is er een moment in je leven waarin je bewust een nieuwe weg bent ingeslagen? Kun je erover 

vertellen?  

 

• Loop naar het water links, loop de steiger op. 

 

 

In de Bijbel staat in 1 Koningen hoofdstuk 19 een verhaal over de profeet Elia. Hij heeft er alles aan 

gedaan om het woord van de Heer te laten klinken en Gods volk op het juiste pad te houden, maar 

hij wordt nu met de dood bedreigd. Hij vlucht naar de woestijn. Hij is ‘zielsmoe’, burn-out zouden we 

nu zeggen. Hij gaat naar de berg Horeb. Daar zal hij God ontmoeten. 

 

Er steekt een hevige storm op. In de storm is God niet. 

Er komt een aardbeving. Nee, in de aardbeving is God niet. 

Er volgt een vuur. Nee, ook in het vuur is God niet. 

Dan hoort hij het zachte suizen van een stille bries. Ja, daar is God!  

 

 

3. Neem het potje en zet het aan je oor: hoor je het zachte suizen? Neem een moment om de 

omgeving (bomen, struiken, dieren, geluiden) in je op te nemen.  

 

• Sla linksaf 

 

Rechts zie je het gebouw van Pameijer met enkele speeltoestellen.  

Bekijk het kunstwerk van Henk Visch, het heet ‘De Tovenares’. Het is daar geplaatst ter gelegenheid 

van de opening van het toenmalig Orthopedisch Centrum Rotterdam in 1994. De kunstenaar heeft de 

plaats van het beeldje en de wijze van plaatsing bepaald.  

 



4. Herken je een tovenares in het beeld? Wat roept het beeld bij je op? 

 

Wist je dat er in de Bijbel ook een heuse tovenaar voorkomt? In het boek ‘Handelingen van de 

Apostelen’ wordt beschreven dat de apostel Filippus in de regio Samaria wonderen verrichtte. Maar: 

“Een zekere man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad magie en iedereen, 

van groot en klein, keek vol ontzag naar hem op omdat zij meenden dat de grote kracht van God in 

hem zichtbaar werd.”  

Simon Magus, ook wel Simon de Tovenaar genoemd, was onder de indruk van Filippus en werd 

uiteindelijk door hem gedoopt.  

 

• Loop iets verder door en bekijk de beeldende kunst aan de muur. 

 

5. Welke negen diersoorten vind je hier?  

 

1 ………………………. 4 ………………………. 7 ………………………. 

2 ………………………. 
5 ………………………. 8 ………………………. 

3 ………………………. 
6 ………………………. 9 ………………………. 

 

De slogan van Pameijer is ‘Ertoe doen’. Zie je een link tussen deze slogan en een Bijbeltekst of 

Bijbelverhaal? 

 

• Loop om het gebouw van Pameijer heen het Stresemannpad op. 

 

 

6. Aan je linkerhand zie je een klimboom, een wilg. In de Bijbel staat ook een verhaal over een 

klimboom. Lees het verhaal over Zacheüs die in een vijgenboom klom. 

 

Zacheüs 

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke 

hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte 

hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in 

een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, 

keek hij naar boven en zei: "Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis 

verblijven." Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen 

die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: "Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om 

onderdak te vinden voor de nacht." Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: "Kijk, Heer, 

de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het 

viervoudig." Jezus zei tegen hem: "Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een 

zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was." 

Lucas 19 : 1-10 

 

 

• Ga rechts de Dawesweg op, om de Koninkrijkszaal heen 

• Houd links aan 

• Loop rechts langs de Albert Schweizerflat 

• Sla linksaf 

• Loop links de Lutulisingel op. 



 

7. Zie je een link tussen het bordje ‘Attentie buurtpreventie’ en onderstaande gedicht ‘Vriend’? 

 

 

Vriend 

je hebt iemand nodig 

stil en oprecht 

die als het erop aankomt 

voor je bidt en voor je vecht 

pas als je iemand hebt 

die met je lacht en met je grient 

dan pas kun je zeggen: 

‘k heb een vriend. 

 

Toon Hermans 

 

 

• Loop rechts de Boris Pasternakstraat op 

 

 

Aan je linkerhand zie je een huizenblok en even verderop een speelplaats. Lees onderstaand 

fragment uit psalm 8: 

 

4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 

de maan en de sterren door u daar bevestigd, 

5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, 

het mensenkind dat u naar hem omziet? 

6 U hebt hem bijna een god gemaakt, 

hem gekroond met glans en glorie, 

7 hem toevertrouwd het werk van uw handen 

en alles aan zijn voeten gelegd: 

8 schapen, geiten, al het vee, 

en ook de dieren van het veld, 

9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 

en alles wat trekt over de wegen der zeeën.  

 

Het werk van Gods handen (de Schepping) is aan ons toevertrouwd. Kijk om je heen rondom de 

speelplaats met bovenstaande bijbeltekst in je hoofd. 

  

8. Wat gaat goed gaat en wat kan beter als het gaat om zorg voor de schepping en 

duurzaamheid? Noteer dat in de tabel op de achterzijde. 

 

 

 

 



Duurzaam/zorg voor schepping Uitputting/verwaarlozing schepping 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

• Loop rechtdoor en daarna weer terug naar Open Hof. 

 

 


