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LEESSESSIE 1: LIGGAAM AS TEMPEL VAN 

GOD 
 

1 Korintiërs 6:15 – 20: “Besef julle nie dat julle liggame so 
aan Christus verbind is asof dit sy eie liggaamsdele geword het 
nie? (vers 15).......Of verstaan julle nog nie dat julle liggame nou 
die tempel geword het van die Heilige Gees wat God aan julle 
gegee het nie? Die Heilige Gees woon nou in julle! Daarom 
behoort julle liggame nie meer aan julleself nie, want God het 
julle gekoop en baie duur vir julle betaal. Julle behoort nou 
geheel en al aan God, en daarom moet julle Hom ook eer wat 
julle liggaam betref (16 – 20).” 
 
LEESSESSIE 2: VERSOEKINGS, GEVARE VAN DRANK EN 

VERKEERDE MAATS 
 
Spreuke 20:1: “Van wyn en sterk drank word ŉ mens 
roekeloos en lawaaierig. Dit is net ŉ onverstandige mens wat 
hom dronk drink.” 
 
Efesiërs 5: 18: “ Moenie te veel wyn drink nie, want dan kan ‘n 
mens jou nie meer beheer nie. Maar julle moet vol van die 
Heilige Gees wees.” 
 
Spreuke 23: 20 – 21 en 29 – 36: “Bly weg uit die geselskap 
van mense wat hulle dronk drink of hulle ooreet aan vleis. Want 
sulke drinkers en vrate sal arm word. Iemand wat bedags lê en 
slaap na die vorige nag se drinkery sal op die ou end nie klere 
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hê om aan te trek nie (verse 20 – 21). Wie is dit wat hulleself 
verwyt en bejammer? Wie is dit wat sommer begin baklei en 
dan agterna spyt kry oor wat hulle gedoen het? Wie is dit wat 
onnodig seerkry en met rooi geswelde oë rondloop? Dit is die 
mense wat tot wie weet hoe laat in die nag sit en drink en 
gedurig nuwe mengsels uittoets. Moenie jou deur die 
helderrooi kleur van die wyn laat verlei of deur die manier 
waarop dit in die beker vonkel of in ŉ mens se keel afgly nie. 
Onthou,  op die ou end is drank soos slangbyt, soos die 
dodelike gif van ŉ adder.”  
 

LEESSESSIE 3: VERKEERDE MAATS 
Spreuke 22: 24: “Moenie maats maak met iemand wat 
opvlieënd is of buite homself raak as hy kwaad is nie, anders 
kan jy ook sy voorbeeld volg en later vasgevang sit in sulke 
gewoontes.” 
  
Spreuke 24: 1: “Moenie jaloers wees op slegte mense nie, en 
moet ook nie met hulle maats maak nie, want hulle maak 
gedurig planne om ander mense te benadeel en praat net van 
moeilikheid maak.”  
 
1 Korintiërs 15: 32 – 33: “In Efese moes ek teen party 
mense optree soos wat ŉ mens teen wilde diere veg. Sou dit 
die moeite werd gewees het as ek dit net gedoen het om iets 
daaruit te wen vir hierdie lewe op aarde?....................... Moenie 
julle om die bos laat lei deur sulke praatjies nie. As ŉ mens jou 
met sulke geselskap ophou, doen jy  ook later net so verkeerd 
soos hulle.”  
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Sprokie: 
 

“Jy mag nie van daardie druiwe vreet nie. Jou ma sê dit het 
gegis en sal jou kop snaaks maak!,” skreeu Miekie-Meerkat vir 
Otjie-Vark.  
 

Sy, Otjie-Vark, haar klein en ewe ondeunde tweelingboetie  
Potjie-Vark, Kater-Kat, Stinkie-Muishond, en  Jakkie-Jakkals 
oefen naby die ashoop agter die kraalmuur vir die groot 
konsert vanaand.  
 

Otjie-Vark speel die tromme en Potjie-Vark speel saag.  Kater-
Kat slaan die simbale, terwyl   Stinkie-Muishond die orkes se 
kitaarspeler is. Jakkie-Jakkals speel viool en Miekie-Meerkat 
die fluit.  
 

Die krieke wat ook deel van die konsert is en deur die ses 
orkeslede begelei gaan word, oefen nie vanmiddag saam nie. 
Hulle is die soprane en sing alreeds so goed dat hulle nie eintlik 
meer hoef te oefen nie.  
 

Hulle en Bas-Boerboel, wie se diep bas stem so mooi klink dat 
almal wat hom hoor,  sommer trane in die oë kry, het klaar 
geoefen. Hulle rus nou hulle stemme vir die groot konsert 
vanaand.  
 

Die sprinkane wat as ballet dansers optree, is ook ingeoefen.   
 

Dit is net hulle ses wat nog vanmiddag – ŉ uur voor die konsert 
-  vir oulaas bymekaar moet kom. Hulle moet  sekermaak dat al 
die instrumente ingestem is en dat hulle almal baie goed en 
sonder enige vals note,  saamspeel.  
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Om nie die ander 
diere te pla nie, het 
hulle sommer hier op 
die ashoop kom 
oefen. Die ashoop is 
ŉ ent weg van die 
arena af waar hulle 
vanaand optree. 
 

Die arena is ŉ ou 
gruisgat waarin die 
boer en sy seuns 
gereeld hulle 
skietkuns kom oefen. 
Die klank is so goed 
dat jy enige plek in 
die gruisgat kan sit 
en nog elke geluid 
van die orkes mooi 
kan hoor.  Daarom 
het die diere 

eenparig besluit om die konsert hier  te hou. 
 

Al die kaartjies  vir die konsert is al weke voor die tyd 
uitverkoop. Diere van al die naburige plase kom vanaand kyk. En 
niemand sal die verrigtinge kan steur nie, want die boer en sy 
kinders is see toe.    
 
“Die plaas behoort net aan ons,” jubel  Jakkie-Jakkals en gooi 
sy arms vrolik in die lug.  
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“Ag, voertsek,” sê Otjie-Vark vir  Miekie-Meerkat omdat sy 
hom gewaarsku het oor die gegiste druiwe.  Sy maniere is 
regtig nie baie mooi nie! 
 

Die ondeunde tweeling, Otjie-Vark en Potjie-Vark, is vreeslike 
vrate. Hulle vreet so baie dat die ander diere gewoonlik hulle 
kos vir hulle moet wegsteek. 
 “Ek sal daardie druiwe vreet as ek wil,” sê Otjie-Vark 
parmantig. Hy vat ook sommer ŉ groot bekvol van die gegiste 
druiwe.  
 

“Mmmm maar dit smaak lekker,” spog hy vermakerig en vat 
sommer nog ŉ hap.   
 

“Komaan julle ou pretbederwers, kom proe net hoe lekker is 
dit,” nooi hy die ander uit. 
 

Miekie-Meerkat wil eers nie. “Komaan, ons moet oefen,” sê sy  
en druk  haar  rietfluitjie teen haar lippe. Maar Otjie-Vark ruk 
die fluit weg. Hy prop  ŉ paar korrels lekker gegiste druiwe in 
Miekie se bekkie.  
 

“Mmmm, nogal lekker, ” sê sy en sit die fluitjie neer om nog  
druiwe te proe.  
 

“Kyk hier ouens,” skreeu Jakkie-Jakkals wat ook nou 
naderstaan om nie die pret mis te loop nie. “ Kyk net wat het 
ek hier gekry. Hester die huishulp, het ŉ vol bottel soetwyn 
hier weggegooi. Die boer en sy vriende  drink partykeer 
soetwyn en dan lag hulle vreeslik baie.” 
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Jakkie-Jakkals 
giggel  ondeund en 
vat ŉ groot sluk van 
die soetwyn. “Kan 
ek ook proe?”  vra  
Stinkie-Muishond.  
 

Sy is ŉ jong 
muishondjie en 
weet nog nie baie 
van die lewe af nie. 
“As die ouer diere 
hier sê  ons kan dit 
maar drink, dan kan 
dit seker nie skade 
doen nie,” dink sy 
en vat ŉ groot sluk. 
Haar lyfie ril van  
die soet drank.   
 

“Ag, dis nog niks nie,”  onderbreek Kater-Kat hulle. Hy het die 
hele spulletjie eers skepties bekyk, maar wil nou ook deel hê 
aan die pret. “Hier is ŉ dosie met nog twee sigarette in!” Hy 
hou die dosie triomfantlik omhoog.  
 

“Wag, ek gaan haal gou ŉ paar vuurhoutjies,” skreeu hy en 
spring weg om vuurhoutjies  uit die kombuis te gaan haal. Hy 
spring rats deur die oop venster wat die boer se vrou vir die 
katte oopgelos het en kom met ŉ pakkie vuurhoutjies terug.    
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“Steek op, steek op!” skreeu Potjie-Vark  en lag uitbundig, 
terwyl hy nog ŉ groot tros gegiste druiwe in sy bek prop. 
 

 “Gee daai soetwyn hier!” Hy gryp die bottel, vat  drie slukke 
en gee die bottel vir Otjie-Vark aan wat net so gulsig begin 
sluk. 
 

Kort voor lank is die bottel leeg. Nou is dit tyd vir die 
sigarette.  
 

Kater-Kat suig ‘n diep teug aan die sigaret, maar met die 
uitblaas van die rook, hoes hy amper sy longe uit. “Sjoe, sjoe, 
jou gifpyltjie,” lag hy vrolik en stuur die sigaret aan na Miekie-
Meerkat en Jakkie-Jakkals. Elkeen trek ŉ diep skuif en begin  
ewe wild hoes.  

 

“Ag nee, dit is te 
sleg,” sê Miekie-
Meerkat en Jakkie-
Jakkals. Hulle gee 
die sigaret terug 
vir Kater-Kat.  
“Kom ons eet liewer 
nog gegiste 
druiwe,” sê  Miekie-
Meerkat.   
 
Sy vat ŉ paar 
trossies en deel dit 
tussen hulle twee. 
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“My ma sê gegiste druiwe is net so goed soos soetwyn,” spog 
Potjie-Vark.  
 

“Hulle maak soetwyn van gegiste druiwe. Daarom maak gegiste 
druiwe ŉ mens net so vrolik soos soetwyn.” 
 

“O gits,” skreeu Jakkie-Jakkals skielik. Die konsert gaan nou-
nou begin. Kom ouens, laat ons waai.” 
 

Die ses haak vrolik bymekaar in en stap al singend en swaaiend 
in die rigting van die  gruisgat. 
 
Maar die wyn en die 
druiwe het hulle koppe 
laat draai. Hulle kry dit 
nie reg om reguit te 
loop nie.  
 

Hulle sukkel om te 
konsentreer en hul 
tonge sleep. Hulle voel 
egter vreeslik gelukkig 
en vrolik en kan nie 
ophou lag nie.  
 

Kort-kort struikel een 
van die ses, maar die 
ander help hom op en 
dan lag hulle eers 
lekker.   
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Jakkie-Jakkals struikel oor  ŉ groot klip en stamp sy kop dat 
die bloed so spat. Stinkie-Muishond het self ŉ lelike sny oor 
haar bolip waar ŉ tak haar gekrap het.  
 

Die ondeunde tweeling Otjie en Potjie het al hoeveel maal 
neergeslaan, maar hulle is so vet dat hulle nie eers seerkry nie. 
 

Struikel-struikel kom die sestal uiteindelik by die verhoog uit. 
Hulle is ook maar net betyds.  
 

“Waar bly julle,” raas Ouma Daisy-Melkkoei. Sy is die oudste 
van die plaasdiere en het die hele konsert gereël.  
 

“Die honderd konsertgangers wag al lankal vir julle.” 
“Aaaaaaaag gaan sjjjlaap, ou Dyshie-Melkkoei,” skreeu Otjie-
Vark in sy dronk stem op haar. Hy klap die ou koei op haar 
boud  dat haar spene sommer so in die lug opwip.   
 

“Jou ongepoetste vark,” skreeu Oupa Galoppie die perd en skop 
Otjie op sy pens. “Hoe durf jy so lelik met Ouma Daisy-
Melkkoei praat.” 
 

Maar Otjie-Vark luister nie, hy wil hom net pap lag. “Kyk net 
die groot ou uier,” spot hy toe Daisy-Melkkoei se spene so in 
die lug opwip.  
 
“Ha, ha,” lag Miekie-Meerkat saam en trek sommer aan arme 
Daisy-Melkkoei se stert.  
 

Kater-Kat wat altwee die sigarette gerook het, probeer ook 
effens lag, maar kry dit nie reg nie. Hy voel te naar en siek.  
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Jakkie-Jakkals spring bo-op Galoppie-Perd se rug en begin sy 
ore te trek. Galoppie-Perd probeer hom klap en skop, maar 
Jakkie-Jakkals is te vinnig vir hom. Hy kry hom nét nie beet 
nie.  

 

Daisy-Melkkoei bars in trane uit oor die ongeskikte spul 
kinders. 
 

“Orkes, orkes!” gil die gehoor. Die sprinkane, krieke en Bas-
Boerboel  staan al ongeduldig op die verhoog en trippel. Hulle 
kan nie sonder die orkes sing  en dans nie. 
 

“Kom ouens,” skreeu Jakkie-Jakkals en almal volg hom met 
hulle instrumente tot op die verhoog. 
Maar toe hulle uiteindelik begin speel, is alles vals.  
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Daar sak ŉ doodse stilte op die konsertgangers neer. Die ses 
probeer weer, maar wéér speel hulle almal vals.  
 

Die kleinste van die krieke begin huil en Bas-Boerboel storm 
dreigend op Otjie-Vark af.  
 

“Wat gaan aan met julle?” blaf  hy woedend. “Julle het 
vanoggend nog alles perfek gespeel.”  Hy hap na Jakkie-
Jakkals wat al weer staan en giggel. 
 

 Kater-Kat het skoon vergeet van die konsert. Hy sit op die 
grond met sy kop tussen sy pote -  sy simbale lê sommer daar 
eenkant. Jakkie-Jakkals kry nie sy viool vasgehou nie. Dit val 
sommer op die grond. Miekie-Meerkat se lippe kan geen geluid 
op die rietfluitjie uitkry nie.  
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Net die tweelingvarkies, Otjie en Potjie, maak amok. Potjie kyk 
hoe hard hy die saag kan laat raas en Otjie slaan die tromme so 
hard dat die konsertgangers hulle ore toedruk van die lawaai.  
 
“Gee terug ons geld!” skreeu die gehoor. “Ons betaal nie vir 
gemors nie!” Boelie die Jersey-bul,  klim vinnig op die verhoog. Hy 
snuif-snuif in die lug en brul dan geskok: “Die orkes is dronk! Die 
orkes is sowaar dronk!”  
 
En was so ‘n Jersey-bul toe vir jou behoorlik woedend!   Hy trap 
vas,  ploeg sy hoewe in die grond in en begin stof opskop. Hy 
maak soveel stof dat die lede van die gehoor wat in die sitplekke 
naaste aan die verhoog sit, opspring en vies eenkant toe padgee.  
 
Toe storm hy op die ses af. Een vir een vang hy hulle met sy 
skerp horings en gooi hulle in die lug op.  So hou hy aan totdat  
Sokkies, die slim en vredeliewende skaaphond, tussenbeide kom. 
“Kom nou,”  paai sy vir Boelie die Jersey-bul  bokant  die stof en 
lawaai uit. 
 
 “Dit help niks nie Boelie-Bul,” pleit sy. “Kyk net daar! Hulle is so 
dronk dat hulle nie eers weet wat om hulle aangaan nie. Hulle 
verstaan nie wat jy sê nie.” 
 
Toe Boelie die Jersey-bul na hierdie verstandige woorde bedaar, 
draai die fyn gemanierde Sokkies na die gehoor toe en sê: “Liewe 
dierevriende, die boer en die plaasbestuurder is almal met 
vakansie. Ons kan dus die konsert uitstel. More is dit in elk geval 
Sondag. Gelukkig hoef niemand van ons dan te werk nie. 
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“Ons vra mooi om verskoning vir die kinders se swak gedrag van 
vanaand,” soebat sy. Sy kan sien die gehoor lyk maar taamlik 
skepties oor haar voorstel. “Ons vermoed dat hulle iewers drank 
in die hande gekry het. Soos julle almal kan sien, weet hulle nog 
niks van die groot gevare wat dit inhou nie. Hopelik sal hulle na 
vanaand hulle les geleer het,” maak sy verder verskoning.   
 

“Julle almal is baie welkom om by ons te oornag. Elke dier van die 
plaas moet asseblief iemand vanaf ŉ ander plaas as sy 
persoonlike gas saamneem huis toe. Gee vir hulle ŉ warm bed en 
‘n lekker bord kos,” beveel sy die plaaslike diere.  
 
“Dan kan ons môremiddag wanneer die kinders hulle roes 
afgeslaap het, almal weer terugkom en die konsert voortsit.” 
Die konsertgangers dink ŉ paar sekondes in stilte na oor die 
voorstel. Toe staan Ollie, die leier otter van die buurplaas op: 
“Goed,” stem hy in. 
 

“Goed dan,” antwoord die res van die gehoor en laat spat in alle 
rigtings met die gashere van die plaas.  
 
Die ses orkeslede huil nou almal. “Dronkverdriet,” sê Daisy-
Melkkoei dikmond. Sy sukkel nog om die ongeskikte gedrag van 
die ses teenoor haar te verwerk.  
 
Die ses orkeslede het daardie nag baie sleg geslaap. Kater-Kat 
het aanmekaar opgegooi van die sigarette. Die res se koppe het 
so gedraai dat hulle nie kon slaap nie. Hulle het eers in die vroeë 
oggendure aan die slaap geraak en behoorlik tot ŉ uur voor die 
konsert geslaap. 
 



 

 15

Die ses het so skaam gekry dat hulle hulle heel beste gelewer 
het tydens die konsert. Hulle het so mooi gespeel dat die 
gehoor oor en oor geskreeu het : “Encore, nog, nog, nog!”, 
totdat dit later te donker geword het.  Toe eers het al die 
konsertgangers tevrede  terug huis toe gegaan. 
 
Nie een van die lede van daardie lelike “dronk orkes” van die 
vorige middag het ooit weer daarna aan drank of sigarette 
geraak nie.  Daarvoor is hulle te swaar gestraf.  Otjie en 
Potjie, die twee stout varkies wat al die nonsens begin het toe 
hulle die ander vier orkeslede verlei het, is vir ŉ volle maand 
lank gehok. Hulle mag glad nie uit die varkhok gegaan het om 
buite te gaan speel nie.  
 
Die ander vier is elkeen vir twee weke lank gehok. Die ander 
diere van die plaas het ook  elkeen van die ses gedwing om na 
afloop van die konsert, vir elke konsertganger persoonlik om 
verskoning te vra.  
 
Die ses orkeslede is veral gestraf oor hulle gebrek aan respek 
vir oumense. Hulle moes vir ŉ maand lank elke aand  om die 
beurt, Ouma Daisy-Melkkoei en Oupa Galoppie-Perd se lywe 
met bloekomolie invryf en masseer.   
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Lewensles: 
 
Maats, met hulle swak gedrag het die diere hulleself en die 
ander diere van die plaas lelik in die skande gesteek. Hulle is 
boonop baie swaar gestraf. 
 
Liewe Jesus sê dat ons liggame ŉ tempel van God is, dit wil sê, 
ons liggame is die huis waarin Hy woon. Daarom moet ons ons 
liggame baie mooi oppas. Ons moet dit nie met verkeerde dinge 
soos drank en rook besoedel  nie.  
 
Ons moet ook versigtig wees om nie met slegte maats soos 
Otjie en Potjie, die stout tweeling,  maats te maak nie. 
Verkeerde maats kan ons ompraat om saam met hulle 
verkeerde dinge te doen. Ons moet sulke mense liewer vermy 
en nie eens na hulle mooi praatjies luister nie.  
 
 
 

Gebed: 
 
Liewe Jesus wys my asseblief wanneer ander kinders my 
verkeerde dinge wil laat doen. Help my om te weier om  saam 
met hulle dinge te doen wat U hart seer sal maak.  

 

 


