
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
SOOS ARENDE 
 
(Visuele hulpmiddels:  rekenaarprente van verskillende voëls bv. arend, african grey, 
budgie, kokketiel, mossie (of kwikkie), tintinkie, volstruis.) 
(Werklike voëls in hulle hokke:  african grey, budgie, kokketiel en dalk ’n arend, as 
natuurbewaring of voëlreservaat kan uithelp) 
 
Adel: (praat oor die foon met ouma)  Ouma, ouma raai wat?  Raai wat gaan ek kry. 
 
Ouma: Nee, ek weet nie kindjie.  Jy moet darem vir my ’n leidraad gee. 
 
Adel: Dit is ’n troeteldier.  Dit het 2 bene, ’n snawel en kan praat.  Ek gaan dit leer 

om Willem se neus te byt, want hy steek altyd sy neus in my sake. 
 
Ouma: Nou weet ek, dit is ’n budgie. 
 
Adel: Nee, Ouma is amper reg.  Dink ‚’n bietjie gróóóóter. 
 
Ouma: ’n Kokketiel? 
 
Adel: Nog nie reg nie.  Ouma het nog een kans. 
 
Ouma: Dan is dit seker ’n “love bird“. 
 
Adel: Nog nie reg nie. Kom ek sê maar vir Ouma: dis ’n African Grey. 
 
Ouma: So ’n groot voël.  Is jy nie bang hy byt jou vinger af nie? 
 
Adel: O, nee.  Ek gaan dit as ’n babatjie kry en hom voer.  So gaan hy my leer ken 

en vertrou en liefhê.  Dan sal hy my nie byt nie. 
 
Ouma: Ek en Oupa sal moet kom kuier om die voël te sien. 
 
Adel: Ouma, Pappa het nou van die werk gekom.  Ek sal weer met ouma praat.  

Baai.  Lief vir Ouma en vir Oupa. 
 
Ouma: Tot siens, my liefie.  Liefde en soentjies vir Willem, Mamma en Pappa. 
 
(Pappa kom moeg by die huis.  Sug as hy gaan sit.) 
 
Willem: (Storm op Pappa af.)  Pappa, as Adel ’n African Grey kry, dan wil ek ’n slang 

hê! 
 



Mamma: Willem!  Groet eers jou pa.  En gee darem vir Pappa ’n kans om te sit en asem 
te kry. 

 
Pappa: Jáááá, ou Willem.  Wat is jy nou weer so omge-ellie soos die wasgoed in 

Mamma se tuimeldroër? 
 
Willem: Ek wil ’n slang hê, want sussie kry ’n African Grey. 
 
Mamma: Géén slang sal sy glibberige lyf in my huis sit nie.  Skryf dit maar op jou 

maag. 
 
Willem: Dan wil ek ’n arend hê?  Dis of ’n slang of ’n arend. 
 
Pappa: Wat gaan aan met hierdie kind van ons?  Lyk my sy kop is besg om sy lyf te 

los.  
 
Adel: Waarom ’n arend boeta?  Wil jy altyd een groter en beter wees?  Lekker suur 

nê? 
 
Willem: Vandag het meneer van Zyl ons van voëls en veral arende geleer.  Hulle is die 

“main“ ouens van die lug.  Meneer het gesê selfs die Bybel sê ons moet soos 
arende wees.  Toe dink ek as ek ’n arend het, dan kan hy my help om ’n 
Christen-arend te word. 

 
Pappa: Willem, dit klink interessant.  Vertel vir ons ’n bietjie wat jy geleer het. 
 
Willem: Arende is herdie super voël. 

1. Hulle eet elke dag vars kos – geen “left overs“ nie. 
2. Hulle is nie bang vir die storms rondom hulle nie 
3. Hulle maak elke dag hulle vlerke skoon. 
4. Los nóóit hulle man of vrou nie.  Net die dood skei hulle. 
5. Hulle het ’n tweede oogvlies – iets soos ’n Oakley sonbril.  Met die bril 

vlieg hulle reguit in die sonlig in.  Hulle hou nie van baklei nie, so hulle 
vlieg liewers weg. 

6. Hulle raak vrek oud: 120 jaar oud.  Meneer sê hulle raak weer jonk op so 
65 jaar.  Weet julle hoe? 

 
Mamma: Nee, boeta, sê vir ons. 
 
Willem: Dit klink eintlik hartseer.  Hulle vlerke word baie swaar.  Hulle vlieg weg en 

gaan bly alleen.  Daar trek hulle hulle vere en hulle kloue uit.  Hulle kap dan 
’n deel van hulle snawel af.  

 
Adel: (begin te huil)  Jy jok, dit klink te eina.  Arme arende.  Gaan my African Grey 

dit ook doen? 
 



Mamma: Nee, sussie.  Kom ons hoor by jou slim boeta wat verder gebeur. 
 
Willem: Hulle bly so kaalstert vir 30 dae op hulle eie.  Dan kyk hulle reguit in die son 

in.  Hulle oë begin traan en die oliekliere maak splinternuwe olie.  Die olie 
maak hulle vere, snawel en kloue weer nuut en mooi. 

 
Adel: Wow!  Dis mooi.  Nou voel ek sommer beter. 
 
Willem: 7.  Die pappa- en mamma-arend leer hulle kuikens baie hoog vlieg.   
      Hulle trek al die sagte dele uit die nes.  Nou bly die doring-takke oor.   
      Weet Pappa wat doen die pappa-arend? 
 
Pappa: Nee, Willem.  Ek leer vandag baie by jou.  So sê jy wat doen die pappa. 
 
Willem: Die pappa stoot die kuiken uit;  die kuiken val en ..... 
 
Adel: Neeeeee!  Red hom, dis ’n lelike pappa wat dit doen.  My pappa sal dit nie 

doen nie! 
 
Mamma: Sjuut sussie.  Luister. 
 
Willem: Die pappa-arend vlieg onder sy kind en vang hom op sy vlerke en vlieg met 

hom terug nes toe.  Dit doen hy totdat die kleintjie self kan vlieg.  Slim nê! 
 
Pappa: Dis “amazing“ seun  Weet jy nou hoekom Jesus sê ons moet soos arende 

wees? 
 
Willem: Soort van Pappa. 
 
Pappa: Ons moenie bang wees vir die storms en seer in ons lewe nie.  Ons moet die 

lewe in die oë kyk en ons probleme “tackle“. 
 
 Jesus is soos die pappa-arend wat ons nooit los nie.  As ons val is Hy daar om 

ons te vang.  Ons hoef nooit alleen te probeer vlieg as ons swak is nie.  Hy 
vlieg saam tot ons sterk is.  Elke dag is die Bybel ons vars kos.  Soos die arend 
weer jonk en mooi word, so kan ons mooi word deur die ou, lelike sondes af 
te breek.  Dan word ons weer ’n nuwe mens in Jesus.  

 
Mamma: Die arend is beslis die koning van die voëls.  Al is die arend so fantasties 

boeta, hoort hy in die natuur om vry en hoog te vlieg.  In ’n groot voëlhok sal 
hy net swak word en na sy arendvrou verlang.  Stem jy saam? 

 
Willem: Ja, Mamma is reg.  Ek is jammer ek was so lelik.  Adel, kan ek ook met jou 

African Grey speel? 
 



Adel: Natuurlik boeta.  Kan Mamma vir ons Juanita se liedjie speel.  Ek wil sommer 
nou so hoog vlieg soos ’n arend. 

 
Pappa: So ons moet besluit:  is ons hoenders wat skrop op die grond of is ons arende 

wat hemelhoog vlieg saam met Jesus. 
 
Gesin: (Almal saam:  ARENDE!!)     
 
(Speel nou Juanita du Plessis se liedjie – sweef soos ’n arend) 
 
(Geskryf deur Ronel van der Colff) 


