
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
SOOS KLEI IN DIE HAND VAN DIE POTTEBAKKER 
 

(Pappa, Willem en Oupa jag op die plaas.  Mamma en Adel kuier by Ouma. 
Ouma  sit voor die pottebakkerswiel.  Langs haar is mislukkings en sy is besig om iets te 
maak.  Anderkant is ’n paar perfekte klei-artikels.) 
 

Ouma: As dit so aangaan, gaan ek nooit dit reg gemaak kry nie.  Ek is darem maar 
dom om op my oudag iets nuut te probeer leer. 

 

(Adel verskyn) 
 

Adel: Dit lyk vir my Ouma sukkel so bietjie. 
 
Ouma: My skat, Ouma het haar rieme styf geloop met hierde wiel en stuk klei. 
 
Adel: Mamma sê Ouma het gaan klasse loop om potte, bakke en ander goeters van 

klei te maak.  Mamma sê Ouma is ’n pottebakker. 
 
Ouma: Dit voel vir Ouma asof ek niks onthou of geleer het nie. 
 
Adel: Wat probeer Ouma nou eintlik maak? 
 
Ouma: Ek probeer om ’n kasserol te draai.  Maar ek dink ek is net besig om dinge OP 

TE MORS. 
 
Adel: Ek dink Ouma moet AANHOU en AANHOU tot Ouma dit regkry.  Pappa sê 

vir my en Willem aanhouer wen. 
 
Ouma: Jy is reg, skatjie.  Ouma voel sommer skaam omdat ek die stuk klei wou 

weggooi.  Partykeer is ek maar ONGEDULDIG as ek ’n ding nie regkry nie. 
 
Adel: Kan Ouma enige iets maak van die klei? 
 
Ouma: My kind, hierdie stuk klei is propvol POTENSIAAL om te word wat EK wil 

hê dit moet word. 
 
Adel: So Ouma moet net HARD probeer om die klei te VORM soos Ouma wil. 
 
Ouma: Dis reg.  Ek moet onthou ek is ’n beginner.  As ek een ding nie kan maak nie 

en dit val plat, moet ek VAN VOORAF begin.  Ek kan dit VERANDER.  Dan 
maak ek iets makliker.  Soos ek beter raak, so kan ek mooier, groter en 
moeiliker goed maak. 

 
Adel: Ek sal van alles hou wat Ouma maak.  Sal Ouma vir my ’n koffiebeker en 

bord maak?  As ek uit dit drink en eet sal ek altyd aan Ouma dink.  Dit sal my 
ekstra – super – spesiale beker en bord wees. 



 
Ouma: Dit sal vir my ’n plesier wees om vir my kleindogter iets te maak. 
 
Adel Ouma moet my naam daarop skryf, mooi patroontjies maak en dit verf. 
 
Ouma: Jy kan vir my sê watter patrone en kleure jy wil hê. 
 
Adel: Nee, ek VERTROU Ouma.  Ouma is slimmer as ek.  Ouma KEN ook vir my.  

Ouma WEET waarvan ek sal hou. 
 

(Ouma vee ’n paar trane af) 
 

Ouma: Jy maak my sommer harseer. 
 
Adel: Hoekom Ouma?  Moenie huil nie, asseblief Ouma.  Het ek iets verkeerd gesê? 
 
Ouma: Ouma het nou skielik onthou wat was jou mamma se gunsteling Bybelstorie 

toe sy klein was!  Sy het met haar speelklei diertjies en koekies gemaak. 
 
Adel: Watter storie is dit, Ouma?  Sê vir my asseblief.  Kan Ouma dit vir my lees? 
 
Ouma: Ek het ’n slim plan.  Mamma is seker terug van die winkels.  Roep gou vir 

haar en dan vra jy vir haar self. 
 
Adel: (skree kliphard)  Mááámáá!  Kom gou hier!! 
 
Mamma: Aarde Adel.  Jy gaan jou longe laat bars as jy so hard skree.  Ouma se bure 

gaan dink ons is mal. 
 
Adel: “Sorry“ Mamma.  Ouma is besig met hierdie klei en sy wil vir my goed maak.  

Toe onthou Ouma van ’n Bybelstorie.  Sy sê Mamma moet dit vir my vertel.  
Sal Mamma sommer nou? 

 
Mamma: Stadig Adel.  Jislaaik, jy het darem ’n lang asem.  Ek sal vanaand dit vir jou 

uit die Bybel lees, maar ek sal vir jou vertel hoekom ek so baie daarvan hou. 
 
Adel: Yipppeeeee.  ’n Storie!  ’n Storie! 
 
Mamma: Weet jy wie is die Grootste en Beste Pottebakker in die hele, wye wêreld? 
 
Adel: Uh-Uh.  (sy skud haar kom heen en weer) 
 
Mamma: GOD.  Weet jy wie is die klei waarmee die Pottebakker werk? 
 
Adel: Uh-Uh.  (sy skud weer haar kom heen en weer) 
 
Mamma: Jy, Ouma, Boeta, Oupa, Pappa, ek en al die mense op hierdie aarde.   



 Weet jy wat is die WIEL van die Pottebakker? 
 
Adel: Uh-Uh.  (sy skud weer haar kom heen en weer) 
 
Mamma: Die wiel is die WIEL van die LEWE.  Partykeer is ons bo-op die wiel en dan 

is die lewe baie lekker.  Maar partykeer gaan dit sleg in ons lewe en alles loop 
verkeerd.  Dan is ons onder die wiel.  As ons onder die wiel is, voel ons asof 
ons niks kan reg doen nie en dan gee ons sommer moed op. 

 
Adel:  Wat gebeur dan?  Dis nie lekker as dinge sleg is nie. 
 
Mamma: God gooi ons nie weg nie.  Ons is die klei in Sy hande.  Hy sit Sy veilige 

hande om ons en Hy begin om ons in iets anders te VERANDER.  Hy 
verander ons soos Hy wil, want Hy weet wat is die beste vir ons.  Hy gee nie 
moed op nie.  Hy vat ons en begin die lelike dinge in ons verander.  Ons hou 
nie altyd van veranderinge nie. 

 
Adel: Wat wil God verander in ons lewe? 
 
Mamma: Sondes soos lelike dinge doen en sê en dink.  As ons baie jok of jaloers is.  As 

ons skinder en mense se harte seer maak.  Die sondes is soos KRAKE in die 
kleikasserol.  God wil die krake uit hê sodat die kleiding mooi kan lyk.  
Niemand hou van ’n kraak in ’n beker bord of blompot nie. 

 
Ouma: Jy sien Adel, ek wou sommer die klei weggooi en moed opgee.  Maar God is 

vir ons SO LIEF dat Hy ons talente en gawes gebruik en dit verander om ons 
nog beter en mooier kinders van God te maak. 

 
Adel: Wat moet ek doen? 
 
Ouma: Net vir God VERTROU dat Hy weet wat is die beste vir jou lewe. 
 
Mamma: Vanaand sal ek vir jou Jeremia 18 lees, maar nou gaan ek eers gou vir ons 

lekker tee en koekies bring.   
 
Ouma: As julle weer vir my kom kuier, gaan julle uit die bekers drink wat ek gaan 

maak.  Die stuk klei gaan ek in spesiale bekers verander. 
 
Adel: Ek is so bly ek weet nou dat God vir my in iets spesiaals gaan verander.  

Onthou my bord en beker, Ouma. 
 
Mamma: Dankie my dierbare ma.  Hierdie was nou ’n baie spesiale oomblik met my ma 

en dogter. 
 
(Liedboek 528: 1 – 3 moet deur almal gesing word)   
(Geskryf deur Ronel van der Colff) 


