
20. Vogelnesten

Het was voorjaar. Eksters hadden, hoog in een grote conifeer aan het eind

van de tuin, een nest gemaakt. Sam en Anne hadden dit karwei wekenlang

gevolgd. De vogels werkten niet ononderbroken door; ze waren het meest

actief op zonnige, warmere dagen. Van heinde en ver kwamen zij dan met een

snavel vol takken aanvliegen. Man ekster was niet kieskeurig. Hij bracht

soms takken die veel te lang waren, en verspilde tijd met zijn pogingen die in

het nest te passen. Vrouw ekster wist precies hoe het moest, en toverde die

wirwar van takken om tot een hecht en sterk vlechtwerk.

Op school had een stel ooievaars een nog groter en ho-

ger nest gemaakt. Vanuit hun ‘penthouse’ konden zij de

hele omgeving afspeuren. Sam en Anne vonden het jam-

mer dat het nest te hoog was om er in te kunnen kijken.

Dat werd opgelost door een van de meesters. Hij plaats-

te in de boom ernaast een camera met een verbinding

naar het schoolcomputernetwerk. Zo konden de kinderen

alles volgen. Ze vonden het prachtig!

Het was zomer voordat de jonge ooievaars uit het ei

kropen. Hun ouders zorgden heel goed voor ze. Pa en

ma begroetten elkaar met opgeheven snavels en een

klepperend geluid. “Nog niet zo lang geleden,” ver-

telde papa, “waren ooievaars in Nederland heel zeld-

zaam.” “Waar komen ze vandaan?” wilde Anne weten.

“Uit Afrika”, wist Sam. “ Maar niet allemaal, want

met de zachtere winters, blijven sommige hier het hele jaar” zei papa.

Intussen hadden de eksters ook jonkies gekregen

en die maakten een herrie van jewelste! Ze had-

den attente ouders, maar de kleinere vogels in de

buurt vertrouwden hen niet, want hun eieren en

jongen staan op het ekstermenu!

’s Avonds bij het Bijbellezen lazen zij deze woor-

den van de Here Jezus: “De vogels hebben nesten,

maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen” (Matteüs

8:20). “Had Jezus geen huis dan?” Sam vond het raar. “Soms wel, maar Hij

ging overal naartoe, om mensen te genezen en tot God te brengen. Maar jul-

lie hebben wel een bed, en daar gaan jullie nu naartoe. Slaap lekker!”
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