
43. Sinaasappels

Het was zaterdag en papa was met Sam naar een voetbalwedstrijd. Mama

moest boodschappen doen en Anne ging mee. “Zoek een paar lekkere sinaas-

appels voor me uit, schat”, zei mama. “Mogen we van die rode hebben?” vroeg

Anne. “Ja, dat is goed”. De volgende ochtend bij het ontbijt kreeg ieder een

glas rode sinaasappelsap. “Lekker zeg”, vond Sam. “En gezond ook”, zei papa.

Mama legde verder uit: “Ze zitten vol

vitamine C en die heb je nodig om

weerstand te hebben tegen verkoud-

heid en andere aandoeningen. Ze zeg-

gen dat we vijf keer per dag fruit of

groente moeten eten om fit te blij-

ven”. “Dit is dan één van mijn vijf voor

vandaag”, zei Sam, die goed in de ga-

ten had dat voetballen niet gaat als je grieperig bent.

Anne wilde weten waar de rode sinaasappels vandaan kwamen. “Kijk naar het

etiketje!” “Zuid-Afrika! Daar zijn we geweest!”. “Maar sinaasappels komen

ook uit Spanje, net als Sinterklaas!” grapte Sam. “Oorspronkelijk kwamen ze

van nog verder weg.” Dat was papa. “Sinaasappel betekent China-appel en

vandaar brachten zeevaarders ze naar Europa. Ze worden nu in de meeste

landen rondom de Middellandse Zee gekweekt. Weten jullie waar die met

het etiket JAFFA vandaan komen?”

Als toetje bij het avondeten maakte Anne een vruchtensalade. Uiteraard

ontbraken stukjes sinaasappel niet. “Goed zo”, vond mama, ”met een beetje

yoghurt erbij – heerlijk!”

Vind jij sinaasappels lekker? Lust misschien je ook marmalade op je brood?

Dat is jam die van dik of dun gesneden sinaasappelschil wordt gemaakt. Zo

zie je hoe veel je kunt doen met deze vrucht. In de Bijbel lezen we nooit

over sinaasappels, maar wel over vruchten in het algemeen. In de hof van

Eden mochten Adam en Eva van allerlei vruchtbomen eten: “Hierbij geef Ik

jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal

jullie voedsel zijn” (Genesis 1:29). Slechts van de boom van de kennis van

goed en kwaad mochten ze niet eten (Genesis 2:16). Maar in het Koninkrijk

van God zal er de levensboom zijn, die elke maand een ander soort fruit le-

vert (Openbaring 22:2). Hoe zal dat smaken, denk je?

www.metopenbijbel.nl Jij en de BijbelAfbeeldingen: best-wallpaper.net


