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Personasies 

Verteller:               Vorm deel van die koor 

Josia:                    Jong koning van Juda 

Gilkija:                   Die hoëpriester 

Safan:                   Die staatssekretaris 

Mnr Messelman:   Bouvoorman in beheer van van die restourasie van die tempel. 

Jan:                       Minder begaafde assistant van Messelman. 

Koor:                     Bestaan uit 5 – 15 lede. Die doel van die koor is om deur middel 

van groepmimiek as ’n eggo van / kommentaar op die ander 

personasies te fungeer. 

 

TONEEL:               Die koninkryk van Koning Josia 

 

Kostuums:  

Die koor behoort eenvormig geklee te wees. Josia, Gilkija en Safan se kostuums kan 

die Ou-Testamentiese tydperk suggereer. Messelman en Jan kan in moderne 

oorpakke en bouershelms geklee wees. Hierdie kostuumvoorstelle is nie 

voorskriftelik nie. 

 

Die koor se slotspraak is aangehaal uit Psalm 19: 8 -11. 

Die lied Die Wet van die Heer se woorde is geskryf deur Cyril Clarke en die 

komponis van die lied is Pauline Matthee (sien agterblad). 
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(Wanneer die toneel sigbaar word, staan Josia in die middel van die verhoog op ’n 

rostrum met sy rug na die gehoor gekeer. Die Koor vorm ’n kring om hom en kyk 

almal na binne. Die Verteller tree na vore en kondig aan.) 

1. Verteller: Die ware verhaal van die verlore boekrol! 

(Die kring vou oop en Josia tree na vore. Koor erken/ eerbiedig die “aankoms” van 

koning Josia.)   

2. Verteller: Daar was eenmaal ’n koning. Sy naam was Koning Josia. Sy naam het             

beteken “Die Here Sien Om Na My”. 

3. Koor: (Herhaal met sinvolle mimiek / gebare.) Die Here Sien Om Na My. 

4. Verteller: Op Hebreeus het hulle hom Josia genoem. Hy was die koning van Juda 

(Koor kniel voor hom neer.) Alhoewel hy baie jonk was, het hy die volk 

van Juda terug gelei na God en hulle die gebooie en voorskrifte van God 

laat gehoorsaam. 

5. Koor: (Herhaal met gesinchroniseerde gebare.) Die volk van Juda terug gelei na 

God en hulle die gebooie en voorskrifte van God laat gehoorsaam. 

6. Verteller: Lank lewe die koning!  

(Trompetgeskal) 

7. Koor: Lank lewe die koning! 

8. Josia: Volk van Juda, weet julle dat daar mense in hierdie land is wat nie die 

Lewende God aanbid nie? Hulle verkies dit om eerder lewelose stukke klip 

en brons te aanbid. 

9. Koor: (Geskok) Stukke klip en brons?! Dooie stukke klip en brons?! 

10. Josia: Julle weet hoe ek hieroor voel. (Koor reageer instemmend.) Dit laat my 

bloed kook! (Koor maak geluid en bewegings van bloed wat kook en 

ontploffing.) Hierdie volk behoort aan God en dit het tyd geword dat ons 

hom weer behoorlik eer. Vandag sal ons begin met die restourasie van 

die tempel. (Koning roep en Koor herhaal roep.) Gilkija, priester van die 

Almagtige God.  

(Gilkija op.)  

11. Gilkija: Tot u diens, u majesteit, Koning Josia. 

12. Josia: Ek stel jou aan om beheer te neem van die projek om die tempel van God 

te restoureer, en jy, Safan... 

(Safan kom op.) 
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1. Josia: ...my regterhand. (Safan beweeg na links van Josia waar Gilkija reeds 

staan.) my regterhand,... (Safan beweeg verskonend na die regterkant 

van die koning) ...sal my op die hoogte hou van hoe daar met die 

restourasie gevorder word. 

(Gilkija fluister iets belangrik aan Safan wat vervaard aan die een kant van die 

verhoog afstorm. Gilkija beweeg waardig in die teenoorgestelde rigting eerbiedig  

agter Koning Josia af. Messelman en Jan kom op om die gebou te inspekteer. In 

hierdie toneel word die lede van die koor die boustene om die inspeksie te 

veraanskoulik.) 

2. Messelman: Die tempel herstel, meneer. Goed, meneer. Net soos u daar sê, 

meneer. Jan, kyk net daar. Ons sal al daardie juwele weer stewig 

aan die muur moet vassit. Daarna sal ons die goue beslag aan die 

deurposte moet vervang. En hierdie suidelike muur moet ook herstel 

word. Dit gaan sowaar nie maklik wees nie, want hierdie muur kan 

enige oomblik inmekaar val. Hier sal ons ekstra versigtig moet werk, 

Jan. Die symuur lyk of dit enige oomblik kan omval. 

(Jan druk al die stukke – lede van die koor – op hulle plekke reg. Die stukke wankel 

en kraak en kreun en tuimel dan op ’n hoop ineen.) 

3. Jan: (ontsteld) Dit het nou net, meneer. 

4. Messelman: (Vies) Ek kan dit sien, jou lamsak! Kyk nou net wat het jy aangevang. 

Ek het vir jou gesê jy moet versigtig wees. Nou het ons sommer ’n 

helse klomp ekstra werk. 

(Terwyl Jan en Messelman redekawel tree die koor meganies, soos robotte, op om 

’n kissie uit ’n geheime nis wat deur die ineenstorting van die muur blootgelê is te 

voorskyn te bring.) 

5. Jan: (Verskonend) Ek is rêrig jammer, meneer. Ek het regtig nie bedoel om… 

Haai jinne, meneer. Kyk net hier. Hier is so ’n snaakse plek in die muur en 

daar is iets daarin. 

6. Messelman: Sowaar, ja. Ek wonder wat dit is. 

7. Jan: Sal ek dit na die hoëpriester toe neem, meneer? 

8. Messelman: Ek dink jy moet dalk, ja. Onthou net om hom op die regte manier aan 

te spreek. 

9. Jan: Goed, meneer. Dis reg so, meneer. Ek sal sê: “U majesteit ek…” 

10. Messelman: Nee, man. Jy moet sê: “Hoogeerwaarde…” Nou toe, roer jou! 

11. Jan: Goed, meneer. Ek maak so, meneer 

(Messelman gaan kopskuddend en moedeloos af. Jan hardloop inderhaas na Gilkija. 

Hy hardloop ’n paar keer om die koor wat alreeds opgestaan het en nou saam met 

hom op die plek draf en sy aksies namaak. Intussen verskyn Gilkija op die rostrum 

en die koor stop. Jan beweeg eerbiedig na die hoëpriester.) 
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1. Jan: Skuustog, u majestei… ek bedoel, u eerwaardegeit… ek bedoel u 

allerhoogste… e… e… u hoogste eerwaardenis. Ons het hierdie kissie in ’n 

weggesteekte plekkie in die tempelmuur gekry. Dalk is daar duur juwele 

daarin. Miskien robyne… 

2. Koor: Wonderlik! 

3. Jan: …of pêrels. 

4. Koor: Ongelooflik!! 

5. Jan: …of goud daarin. 

6. Koor: Absoluut fantasties!!! 

(Gilkija haal die boekrol uit die kissie en blaas die stof daarvan af. Gilkija en die koor 

hoes van die stof.) 

7. Jan: (Baie teleurgesteld.) Juhgg! Dis maar net ’n simpel ou boekrol. (Hy gaan 

teleurgesteld af.) 

8. Gilkija: Dit moes vir baie jare daar in die muur gelê het. Ek wonder wat hierin 

geskrywe staan. (hy lees) “Luister, o volk, wat die Here sê: Die Here onse 

God is ’n enige Here. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart 

en… (verbaas) Dis dan die Wet van die Here! Ontbied dadelik vir Safan, 

die staatssekretaris. 

9. Koor: (Stuur die boodskap vir mekaar aan.) Ontbied die staatsekretaris! Ontbied 

die staatsekretaris! Ontbied die staatsekretaris! …ens. 

10. Safan: (Hardloop verward binne.) Ontbied die staatsekretaris! Ontbied 

onmiddelik die staatsekretaris! (staan skielik stil) wag ’n bietjie. Dis Ek. Ek 

is die staatsekretaris. (Herwin sy waardigheid en kniel voor Gilkija). 

Hoogeerwaarde hoëpriester Gilkija, u het my, Safan, die staatsekretaris 

van die koningkryk van Juda, ontbied? 

11. Gilkija: (beheersd opgewonde) Ek het die Wet van die Here, onse God ontdek. 

Hierdie boekrol bevat die woorde van God aan die hele volk. Dit was vir 

jare versteek in ’n klein kissie in die tempelmuur en niemand het geweet 

waar dit was nie. 

(Tydens die volgende toneel volg die koor die gesprek soos toeskouers by ’n 

tenniswedstryd die bal volg.)  

12. Safan: Die Wet van die Here? 

13. Gilkija: Ja, dis wonderlik! 

14: Safan: Dis ’n wonderwerk! 

15. Gilkija: Dis die Wet van die Lewende Here! 

16. Safan: Ja, waarlik! 

17. Gilkija: Dis ongelooflik! 
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1. Safan: Sal ek die klokke laat lui, hoogeerwaarde? 

2. Gilkija: Maar jy verstaan dit nie. Dis ’n ramp! 

3. Koor: (Geskok) Aaaaaaargh! 

4. Safan: Wat?! ’n Ramp? 

5. Gilkija: Dis ’n ONTSETTENDE ramp! 

6. Koor:  (Meer geskok) AAAAAAAAAAAARGH! 

7. Gilkija: Die Wet van die Here was vir jare in ’n kissie weggesteek. 

8. Safan: Presies. 

9. Gilkija: Dit beteken dat niemand die Wet van die Here ooit gelees het nie. 

10. Safan: Natuurlik. Ek het nooit so daaraan gedink nie. 

11. Gilkija: Dit beteken ook dat God baie teleurgesteld, en selfs toornig sal wees. 

Safan, ons het geen tyd om te verspil nie. Neem die boekrol onmiddelik 

na koning Josia toe. 

12. Safan: Ek neem dit dadelik en persoonlik, hoogeerwaarde hoëpriester. O, liewe 

genade. Wat ’n gemors. (Hy hardloop twee maal om die koor tydens die 

volgende spraak. Die koor weerspieël sy ontsteltenis deur middel van die 

herhaling van sy uitroepe met gepaardgaande mimiek/gebare.) 

Genadetjie tog, genadetjie tog! Hierdie ding gaan sy majesteit, die koning 

van Juda vreeslik ontstel. Ek is seker daarvan. So waar as vet. Dis 

moontlik dat hy verskriklik kwaad kan raak. Om te dink dat God die moeite 

gedoen het om sy Wet te laat neerskryf en niemand het eers die moeite 

gedoen om dit te lees en te gehoorsaam nie. Mag die Vader my behoede. 

Mag die Vader ons almal behoede. Wat gaan ek doen? 

(Hy kom voor die koor tot stilstand. Josia kom op. Safan druk ’n denkbeeldige 

deurklokkie.) 

13. Koor: Ding-dong! Ding-dong! Ding-dong! Ding-dong! ens. 

14. Josia: Kom binne. 

15. Safan: (Stap eerbiedig binne en val voor die koning op sy knieë neer.) O, grote 

koning, mag u majesteit lank lewe, mag u naam deur alle mense geëer 

word, mag u koningkryk strek van die begin tot aan die einde van die 

aarde, mag u majesteit... 

16. Josia: (verveeld) Ja, ja, goed, Safan. Wat pla jou so? 

17. Safan: (Staan dadelik op.) U majesteit, koning Josia, dis ’n geweldige ramp! 

18. Koor: AAAAAAARGH! 

19. Josia: Waarvan praat jy? 

20. Safan: U sien, u majesteit, koning Josia, ons het dit gekry. 
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1. Wat het julle gekry? 

2. Safan: Die ramp... ek bedoel die... luister net hierna, u majesteit... (Hy rol die 

boekrol oop.) Ek haal aan, u masjesteit. (hy lees) Die Here jou God is ’n 

enige Here. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en jou hele 

siel en alles wat binne in jou... 

3. Josia: (Onderbreek hom) Dis die Wet van die Here! Jy het die Wet van die Here 

ontdek! Safan, dis absoluut wonderlik! 

(Die koor doen ’n dans/kreet wat herinner aan die bekendstelling/aankondiging van 

’n beroemde ster op TV.) 

4. Safan: (Beskeie) , wel... Dit was sommer niks, u majesteit, regtig. Ek is baie 

dankbaar dat ek aan u hoogheid ’n besondere diens kon bewys. 

Eerlikwaar. 

5. Josia: Maar, Safan, besef jy dit dan nie: Dis verskriklik! 

6. Koor: (deins terug) AAAAAAAAAAARGH! 

7. Safan: (verward) Verskriklik, u majesteit?! 

8. Josia: Wonderlik éń verskriklik! 

9. Josia: Dit is wonderlik omdat ons nou weer God se Wet kan lees en daarvolgens 

kan leef... 

10. Koor: Oeeeeeee! 

11. Josia: ...maar dit is verskriklik omdat ons vir baie lank van God se Wet vergeet 

het en nie gedoen het wat Hy van ons wil hê nie, 

12. Koor: Aaaaargh! 

13. Josia: (Kniel nederig. Koor kniel ook.) O Here van groot genade, vergewe ons 

asseblief. 

14. Safan: (aan gehoor) Ek het sommer geweet hy gaan erg ontsteld wees – ek het 

julle mos gesê. 

(Josia trek Safan af sodat hy langs Josia kniel. Safan bid met oordrewe oorgawe 

saam.) 

15. Josia: Vergewe ons Here omdat ons U Wet nie gereeld gelees het nie en 

sodoende nie gehoor kon gee aan dit wat U vir ons wou sê nie. Hoe kan 

U ons ooit hiervoor vergewe? God van groot genade, U het nog altyd in 

alles omgesien na my en u volk en nou weet ek dat ons U diep 

teleurgestel het. Help ons asseblief om alles tussen ons en U weer reg te 

stel. 
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1. Verteller: Josia het dadelik aan die werk gespring. Hy het die Wet van God in die 

openbaar laat voorlees en almal in die land het gekom om na die woord 

van die Here te luister. Almal het besluit om die voorbeeld van koning 

Josia na te volg. Hulle het gereeld die Woord van God gelees en was 

gehoorsaam aan die voorskrifte van die Here. 

2. Koor: Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe.                                                 

Die onderwysing van die Here is betroubaar: dit gee wysheid aan dié wat 

nog onervare is.                                                                                                                

Die bevele van die Here dui die regte koers aan: dit bring blydskap.                                               

Die gebod van die Here is helder: dit gee insig.                                                                                

Die eise van die Here vir sy diens is goed: dit staan altyd vas.                                                          

Die bepalings van die Here is reg: Elkeen van hulle is regverdig.                          

Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud,                                        

soeter as heuning, as druppels uit ‘n heuningkoek.   

(Die toneel word afgesluit met ’n lied waaraan al die spelers deelneem. Die groep 

doen ‘n mimiek terwyl hulle die lied sing. ’n Kitaar en/of ander musiekinstrumente 

mag as begeleiding gebruik word, maar dit is nie noodsaaklik nie. Die musiek wat 

hierby aangeheg is, kan gebruik word vir die sing van die lied, maar die regisseur 

mag dit aanpas soos verkies of ’n ander wysie gebruik.) 

2. Almal: (sing)                                                                                                           

Die Wet van die Heer                                                                                  

lees mens in die Bybel.                                                                                

So wys God die weg                                                                                   

van liefde aan almal.                                                                                                               

As jy dan wil weet                                                                                             

wat God van jou vra,                                                                                      

Lees net God se Bybel                                                                                             

om lig te kry,                                                                                                             

te weet wat’s reg.                                                                                                      

Om sy wil te doen                                                                                                        

moet jy Bybel lees.  

Die Wet van die Heer                                                                                               

leer mens uit die Bybel.                                                                                             

So wys God die weg                                                                                                         

van liefde aan mense.                                                                                      

As jy dink jy                                                                                                                   

het reeds alles gelees                                                                                             

lees dit tog net weer,                                                                                                

want as jy Sy Woord nog nie ken,                                                                                 

is dit nou die tyd om te begin!  

GORDYN 
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