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IN MENSETAAL 

'N VERHOOGDRAMA 

deur 

Joey van Niekerk 

ROLVERDELING 

1. LUKAS :  (Volwasse man. Skrywer van Lukas-evangelie)   
2. MATTEUS:  (Bejaarde man. Skrywer van Matteus-evangelie)     
3. KONING HERODES: (Bejaarde man)                                                    
4. EHUD  (Herodes se hofdienaar. Jongman)   
5. MELGIOR,  }  (Drie magiërs / wyse manne of  sterrekykers.    
6. BALTASAR }  Jongmanne uit die jeug kan hier gebruik word).  
7. KASPAR     }          
8. RABBI  NATAN: (Volwasse man)      
9. MARIA (as jongmeisie): (Ongeveer 16 jaar oud)    
10. MARIA (oud en siek) (Bejaarde vrou)                             
11.JOSEF:   (Volwassse man)     
12.SALOME:               (Praatsieke, bejaarde vrou)                             
Opsioneel:  Koordansers, manlike en vroulike soliste (enof ‘n koor of gemeentesang) 
 

 

IN MENSETAAL is 'n drama wat interessante Bybelse feite, 
agtergrondinligting en geloofswaarhede aanskoulik uitbeeld en wat die 
Bybelwëreld en Bybelkarakters laat leef.. 
Die hooftema van die drama is dat ons, ten spyte van baie vrae, met vertroue 
van die Bybel kan praat as die geïnspireerde, gesaghebbende  Woord van 
God  wat  in mensetaal  tot ons gekom het.  
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Ten geleide ... 
 
IN MENSETAAL...bestaan uit 8 toneeltjies met verskillende karakters wat apart 
geoefen kan word en wat dan aan die einde net saamgevoeg kan word. Dit 
maak die memoriseerwerk minder en kan dan in ‘n relatief kort tyd opgevoer 
word. Lukas en Matteus het meer memoriseerwerk as die ander.  
 
TYDPERK waarin die drama hom afspeel:  Tussen  66 en 69 n.C. 
 
DUUR VAN DRAMA:  Ongeveer 70 minute, afhangende van die lengte van die 
musiekbrüe/koordanse ens. tussen die tonele. (Die radiodrama het 53 min. 
geduur – musiekbrûe ingesluit.) 
 
PLEK EN DEKOR:  Die drama speel hom af in verskillende huise in Jerusalem. 
Twee speelruimtes (verkieslik op verskillende plekke, is nodig. Op die 
hoofspeelruimte (ruimte 1) kan met die minimum dekor baie vinnig (tydens 
musiekbrùe verskillende tonele op dieselfde speelruimte geskep word. 
Speelruimte 2 word gebruik vir terugblikke waarin gebeure uit die verlede in ‘n 
waas van teaterrook afspeel (tonele 2 en 5) 
 

TONELE EN DIE KARAKTERS WAT IN ELKE TONEEL OPTREE 
 
TONEEL 1:   IN DIE WOONKAMER VAN DIE APOSTEL MATTEUS .............. 3 

Karakters: Die evangelieskrywers Lukas en Matteus,  
Volwasse koordansers.  

TONEEL 2:   IN DIE PALEIS VAN KONING HERODES DIE GROTE .............11 
                      Koning Herodes, Ehud (hofdienaar) Drie magiërs: Melgior,  

Baltasar en Kaspar; Rabbi Natan.  
TONEEL 3:   IN MATTEUS SE WOONKAMER ................................................16 
                      Matteus en Lukas.   
TONEEL 4:  IN MOEDER MARIA SE SIEKEKAMER:......................................22 
           Maria (oud en siek) en Lukas.  
TONEEL 5:  IN DIE HUIS VAN JOSEF, DIE TIMMERMAN ........................... 24  
          Jong Maria (16 jr.) en Josef. 
TONEEL 6:  WEER TERUG BY MARIA SE SIEKBED ................................... 27 
           “Ou” Maria en Lukas.  
TONEEL 7:  IN DIE HUIS VAN DIE PRAATSIEKE SALOME.........................  28 
                     Salome (oud) en Lukas.   
TONEEL 8:  TERUG IN DIE HUIS VAN MATTEUS........................................  33 
  Matteus en Lukas. 
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TONEEL 1:  IN DIE WOONKAMER VAN DIE APOSTEL MATTEUS   

 

Dekor is 'n eenvoudige tafel (nie te groot nie) sonder 'n doek daaroor met 

'n boekrol en outydse skryfgoed ('n stukkie dun riet, of 'n stilus of 'n veer) 

daarop en 'n divan (nie te laag nie!) met 'n stemmige bekleedsel daaroor. 

Verder 'n kis of kassie waarin Bybelse boekrolle bewaar word. Op die tafel 

is ook ‘n kruik met water en ‘n bakkie waaruit gedrink kan word, asook ‘n 

bak met bietjie vrugte daarin.  

[MATTEUS (bejaard en in Bybeldrag) sit by die tafel en skryf in 'n boekrol. 'n 

Klop aan die deur. Hy staan op en maak die deur oop. Lukas verskyn in die 

deuropening.] 

1. MATTEUS: Shalom, Vriend. Vrede vir u. 

2. LUKAS: Goeiedag, Vriend. Vrede ook vir u. Ek hoop ek is by die regte 

huis.   

3. MATTEUS: Wie soek u? 

4. LUKAS: Matteus, die apostel van Jesus Christus.   

5. MATTEUS: Dit is ek. En wie is u? 

6. LUKAS: Ek is Lukas, die geneesheer, vriend en metgesel van die apostel  

                    Paulus. 

7. MATTEUS: (VERRAS)  Lukas? A.a!  Welkom, Broer. Kom binne.  

[Hy tree terug en nooi Lukas met 'n hartlike handgebaar  

binne terwyl hy verder praat.]  

Ek het by Markus van u gehoor. Ook hoe u ons broer in Christus,  

Paulus, in die tronk  in Rome so getrou bygestaan het.  Welkom  

in my nederige huisie.  Kom, kom sit gerus.  

[Hulle beweeg vorentoe, nader aan die gehoor. Lukas gaan sit. 

Matteus neem daarna ook plaas.] 

 8. MATTEUS:  Wat kan ek vir u doen? 

 9. LUKAS: Ek soek inligting, my vriend. Op my reise saam met die apostel 

Paulus het ek heelwat van Jesus Christus gehoor, maar baie 

hiervan was hoorsê getuienis van mense wat nie direk met Jesus 



 4 

gemoeid was nie. Ek soek nou mense op wat Hom persoonlik 

geken het om betroubare inligting in te win – mense soos u. 

1. MATTEUS: Ag, Vriend Lukas, vergeet tog van die "U". Ons is almal broers 

in Christus.  

2. LUKAS: Ek doen dit graag. Matteus. Ek hoop jy kan my help. 

3. MATTEUS: Jy is gelukkig om my tuis te kry. Ek was vir jare baie besig om 

die opdrag van ons Meester te gehoorsaam en die blye boodskap 

aan die nasies van die wêreld te verkondig. Maar ek word nou oud 

en het eers teruggekom om alles wat ek omtrent Jesus onthou, vir 

die geslagte wat kom, op skrif te stel.  Daarna sal ek weer op 

nuwe reise gaan. 

4. LUKAS: Dis interessant. Ek sal graag later meer van hierdie reise van jou 

wil hoor, want ek wil ook later oor die handelinge van die apostels 

skryf. Maar eers wil ek alles omtrent Jesus weet.  

5. MATTEUS: Alles?  [Hy staan op en beweeg nadenkend ‘n entjie weg. Draai 

dan terug na Lukas toe.]  My vriend, dit kan 'n leeftyd duur om dit 

alles uit te vind. Mag ek vra wat jy met die inligting wil doen? 

6. LUKAS: Ek wil dit, en ook gebeure ná sy hemelvaart, op skrif stel voordat 

die geslag mense wat Hom persoonlik geken het, dood is. 

7. MATTEUS:  Aan wie wil jy jou dokument beskikbaar stel? 

8. LUKAS: Ek doen dit op versoek van Teofilus, 'n hooggeplaasde Griekse 

amptenaar wat ek in Rome leer ken het.  Paulus en Petrus se 

prediking oor Jesus het hom beïndruk en hy wou meer uitvind 

omtrent hierdie Jesus oor wie hulle so entoesiasties was. Ekself 

wou ook meer weet. Toe het ek onderneem om alles deeglik te 

ondersoek, my bevindings op skrif te stel en dit vir hom te stuur. 

9. MATTEUS:  Ek sien. (POUSE) Jy doen dit ter wille van een man, Teofilus. 

10. LUKAS: Ja, Matteus, maar as ek betroubare bewyse kan vind dat Jesus 

Christus is wie hulle sê Hy is, glo ek dat meer Grieke, en dalk ook 

Romeine, my geskrifte sal lees. 
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1. MATTEUS: (NADENKEND) Jy skryf dus vir die onbesnedenes. Dit sal goed 

wees. Soos jy gehoor het, is ek ook met dieselfde taak besig, 

maar ek rig my geskrif aan die Jode.   

2. LUKAS: (VERBAAS) Aan die Jode? Hulle het dit tog sekerlik nie nodig nie. 

Hy was dan een van hulle en het tussen hulle beweeg en gewerk. 

Hulle het Hom tog goed geken. 

3. MATTEUS: Ja, Lukas, hulle het. (Beweeg rond terwyl hy praat.) Maar dit is 

ook hulle wat Hom gekruisig het.  Ek wil juis vir hulle wat Hom 

verwerp het, uit die Ou Testament bewys dat Hy die beloofde 

Verlosser, die Messias is vir wie hulle so lank gewag het. 

4. LUKAS: (VERLIG) A..ah! Dis 'n verligting. (Staan op en beweeg nader aan 

Matteus) Ek het net begin dink dat ons nou eintlik dupliseer. Maar 

dit lyk tog nie of dit die geval is nie.  

5. MATTEUS:  Nee, my vriend. (Beduie). Ek skryf vir die Jode en jy vir die 

Grieke.  Maar jy moet net nie vergeet nie dat daar alreeds 'n 

geskrif van Markus, die tolk en metgesel van die apostel Petrus, in 

omloop is. Hy het sy geskrif veral vir die Romeine bedoel – mense 

wat lank deur beide Petrus en Paulus bearbei is.  

6. LUKAS: Gelukkig het ek Markus se dokument onder oë gehad. Om die 

waarheid te sê, dit was een van die bronne wat ek geraadpleeg 

het.  

7. MATTEUS:  Hoe het jy dit in die hande gekry? 

8. LUKAS: Tydens Paulus se twee gevangenskappe in Rome het ek met 

Markus in aanraking gekom en so insae in sy geskrif gekry. Ek 

weet dis betroubare inligting, want Markus het Jesus ook geken. 

Jesus en sy dissipels het soms in sy moeder se huis tuisgegaan.  

Markus was nie net Petrus se metgesel nie, maar was ook 

betrokke by die apostel Paulus. Maar Markus se geskrif het 

gebreke. Hy sê byvoorbeeld niks van Jesus se vroeë geskiedenis 

nie. Ek wil ALLES opteken, Matteus, ook die geboorteverhale en 

gebeure in sy jeug, ja, selfs sy geslagsregister!  Om die waarheid 
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te sê, ek het die geslagregister al klaar geskryf. Dit moet ek julle 

Jode ter ere nagee: julle geslagsregisters is baie volledig. Dit was 

nie moeilik om dit na te gaan nie. 

1. MATTEUS: Lukas, ou vriend, hier oorvleuel ons wel. Ek het ook die leemtes 

in Markus se evangelie opgemerk, daarom het ek 'n ruk gelede 

begin om Jesus se woorde neer te skryf. Ek het ook sy 

geboortegeskiedenis opgeteken en het ook 'n geslagregister 

geskryf –  van Vader Abraham af tot by Josef en Maria.  Kyk, hier 

is dit. 

[Matteus gaan haal 'n boekrol uit die kassie. Hy rol dit 'n klein 

entjie oop en oorhandig dit aan Lukas. Matteus wys na 'n plek op 

die rol terwyl hy verder praat.] 

2. MATTEUS: Kyk daar.  Dáár  is my geslagsregister van Jesus opgeteken. 

3. LUKAS  [Neem die rol en lees hardop daaruit voor.] 

Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die 

Seun van Abraham. (POUSE)  

Matteus, waarom sonder jy Dawid en Abraham hier uit?  En 

waarom begin jou geslagslys by Abraham en nie by Adam nie?   

4. MATTEUS: Omdat die Skrifte sê dat die Messias uit die koningshuis van 

Dawid sal stam, en vir ons Jode begin ons volk se geskiedenis by 

Vader Abraham. (Praat nou na gehoor toe) Ek wil wys dat Hy die 

beloofde Messias uit die geslag van Dawid is – dié een uit 

Abraham se nageslag wat die seën na die nasies sou bring. 

5. LUKAS: Maar as Jesus die seun van God is en nie van Josef nie, het dit 

mos geen sin om 'n verband tussen Josef en koning Dawid te wil 

lê nie? 

6. MATTEUS: Daarom sê ek nie Jesus was die seun van Josef nie, maar wel 

dat Josef die man van Maria was, uit wie Jesus, wat Christus 

genoem word, gebore is. [Hy wys weer.] Kyk, lees mooi wat daar 

staan.  [Hulle kyk saam in boekrol.] 

7. LUKAS: Is Maria dan uit die geslag van Dawid? 
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1. MATTEUS: Al is sy, maak dit nie vir ons Jode saak nie. Dit is belangrik dat 

Josef ook genoem moet word. Daarom het God self gesorg dat 

Josef, uit die geslag van Dawid, die aardse vader van Jesus word.  

Volgens ons wette en stambome geld Josef wetlik as Jesus se 

aardse vader uit die geslag van Dawid. So is hy die vervulling van 

daardie profesie.  

2. LUKAS: Ek sien. Jou geslagsregister dien jou doel. En myne dien my doel, 

daarom gaan myne terug tot by Adam, die stamvader van die hele 

mensheid., want ek wil aantoon dat Jesus die Verlosser van die 

hele wêreld is. 

3. MATTEUS: Dit lyk my ons kan gerus verder skryf, Lukas. Ons vertel 

dieselfde verhaal, maar dis gerig aan verskillende groepe, ons 

doelstellings verskil en ons perspektiewe verskil ook heeltemal. 

(Na gehoor toe.) Dit is goed so. (MET KLEM) So sal hulle wat ná 

ons kom, 'n volledige beeld kan kry van wie die ware Jesus 

werklik is. 

4. LUKAS: (PEINSEND terwyl hy weer vorentoe beweeg en half met die 

gehoor praat.) 

 Die ware Jesus? (POUSE) Dis ‘n groot taak wat ons op ons  

skouers neem.  Sal ons ooit reg kan laat geskied aan hierdie  

merkwaardige man – kan beskryf WIE Hy werklik was en  

WAAROM Hy gelewe het?  (Praat nou direk met Matteus) 

Ek het al heelwat inligting, maar sal baie moet sif om die koring en  

kaf van mekaar te skei.  

5. MATTEUS: (MET KLEM) Die Gees van God sal ons lei, Lukas. 

(OORGANG) Maar sê my: By wie het jy al inligting bekom?  

[Hy rol die boekrol op terwyl hy praat en bêre dit weer versigtig in 

die kassie.]  
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1. LUKAS:  [Beweeg steeds terwyl hy praat, soms meer met Matteus, dan half 

na gehoor se kant toe.] 

Ek het vroeër in Rome met Petrus en Markus gesels.  (Na gehoor 

toe.) Ek was ook by die evangelis Filippus en sy merkwaardige 

dogters met profetiese gawes in Sesarea, maar hulle kon my nie 

veel inligting oor sy geboorte en kinderjare gee nie. Ek soek ook 

meer inligting oor sy redevoerings.  

[Draai na Matteus toe.]  Spesifiek daarvoor het ek na jou toe  

gekom. Ek het verstaan dat jy 'n baie goeie geheue het.  

2. MATTEUS: Ja. Dalk 'n oorblyfsel uit my tollenaarsdae. Maar dis nie nodig 

om 'n goeie geheue te hê om dié dinge neer te skryf as jy drie jaar 

lank dag en nag by Hom was nie.  

  (Praat nou gehoor se kant toe) Hy het rondbeweeg en het dikwels  

  dieselfde gelykenisse en redevoering herhaal. Ek ken dit so goed  

  asof ek dit gister gehoor het. (POUSE. PEINSEND) Ja, ek hoor  

  vandag nog sy stem wat so ver oor die velde gedra het ...Hy’t ons  

  geleer van God se koninkryk en hoe ons, as burgers van sy ryk  

  ons moet gedra. En wie kan ooit vergeet hoe Hy ons geleer het  

  hoe om tot ons Hemelse Vader te bid? 

Soliste/Koor/Gemeente kan hier sing: Die “Ons Vader”. (Lied 266 in 

Liedboek) 

3. MATTEUS: Vergeet?  Nee, vergeet sal ek nie maklik nie. 

4. LUKAS: Dan het ek by die regte deur kom aanklop.  

[Lukas beweeg rustig terug na sy sitplek toe en gaan sit weer.] 

5. MATTEUS: [Terwyl hy vinnig tafel toe beweeg.]  Ai, waar’s my maniere tog! 

Jy is seker honger en dors. Wat van ‘n bietjie dikmelk of wyn?  En 

hier is vars vye wat ek net vanoggend gepluk het, en dadels en 

ander vrugte.  Kry daarvan. 

  [Hy hou 'n bak met vrugte vir Lukas. Gaan sit ook by die tafel.] 

6. LUKAS: Dankie.  Lukas neem 'n vrug en neem 'n hap. Albei eet] 

M...mm. Heerlik vars en soet.  Maar ek verkies water om te drink.  
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Dikmelk en wyn les nie jou dors nie. 

1. MATTEUS: Natuurlik. [Hy skink water uit 'n fles en gee dit vir Lukas aan.] 

2. LUKAS: Matteus, wat ek eintlik nou wil uitvind, is wie  ooggetuies was van  

Jesus se geboorte en gebeure in sy jeug. Lewe daar nog sulke 

mense?   

3. MATTEUS: Ja. Sy moeder, Maria, leef nog. Jy sal haar self kan gaan spreek. 

Almal ken haar. Sy is meestal in haar huis in Jerusalem, of soms 

in Betlehem.  Die vrou wat beweer het dat sy die vroedvrou was 

wat by die geboorte van Jesus gehelp het, is reeds dood, maar 

haar vriendin, Salome, wat vertel hoedat sy in die geboortegrot 

byna haar hand verloor het, lewe nog. Sy woon ook in Betlehem.  

Sy is al oud, maar baie praatlustig. Dis moeilik om te oordeel wat 

van haar stories waarheid en wat vrome verdigsel is. Maar gaan 

gesels gerus en oordeel self. 

4. LUKAS: Ag, dankie, my vriend. Jy help my baie.  Ek hoor daar was ook 

magiërs en 'n wonderster wat hulle uit die Ooste na die Kindjie in 

die stal gelei het. Dink jy een of meer van hierdie sterrekykers leef 

nog? Ek sou graag met een van hulle wou praat, want ek het 

nogal probleme met dié storietjie. 

5. MATTEUS: Ek is bevrees dis te laat, my vriend. Die meeste van hulle is al 

lankal oorlede, maar ek het Melgior jare gelede, kort na Jesus se 

dood en opstanding, teëgekom – hier in Jerusalem.  

6. LUKAS: Wat het hy hier kom soek? 

7. MATTEUS: Hy was baie ontsteld toe hy van Jesus se dood gehoor het en 

het weer, soos met Jesus se geboorte, die lang reis onderneem 

om self te kom uitvind wat gebeur het. Ek het lank met hom 

gepraat en hy het my 'n wonderlike weergawe gegee van wat 

hulle destyds beweeg het om vir die Kindjie geskenke te bring.   

8. LUKAS: [Lukas staan op en beweeg rond terwyl hy praat.]  

 Ek het baie vrae rondom hierdie geskiedenis. Vir my klink dit baie 

na ‘n storie, ‘n ... mite.  
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1. MATTEUS: (ONTHUTS)  'n Mite?  Hoe dan nou?  

[Hy staan ook op en beweeg nader aan Lukas..) 

2. LUKAS: Daar is te veel onbeantwoorde vrae rondom hierdie gebeure, my 

vriend. [Beduie terwyl hy nadenkend en afgemete elke punt 

beklemtoon.] Hoe het die wonderster gelyk?  Hoe laag bokant die 

grond was dit?  Waarom het al die inwoners van Jerusalem en 

omstreke nie in hulle tienduisende agter die wonderster 

aangeloop nie? Waarom het die ster hulle eers verkeerdelik na 

Jerusalem gelei as Jesus nie daar gebore is nie? Waarom moes 

Herodes mense uitvra oor die tyd van die verskyning van die ster? 

Het hulle dit dan nie self gesien nie?  Waarom was daar die nag 

van sy geboorte net 'n paar herders en die paar sterrekykers wat 

hulde aan Hom gebring het?   

3. MATTEUS: 'n Storie was dit beslis nie, Lukas. Maar jy het die storie 

verkeerd gehoor.  

4. LUKAS: Hoe so? 

5. MATTEUS: Die nag van sy geboorte, byvoorbeeld, het net die herders 

hulde gebring. Die sterrekykers het Hom maande later eers in 'n 

huis in Betlehem besoek.  Miskien sal jy die gebeure beter 

verstaan as ons teruggaan en kyk na wat in Herodes se paleis 

gebeur het toe die sterrekykers by die paleispoorte opgedaag het.  

Ek vertel dit vir jou soos wat Melgior dit self aan my vertel het. 

6. LUKAS: Ek sal dit graag wil hoor. 

7. MATTEUS: Die sterrekykers het oral in Jerusalem rondgevra na die 

Koningskind wat in Jerusalem gebore is, maar niemand het iets 

van Hom geweet nie. Koning Herodes het daarvan gehoor en het 

hulle laat roep.  
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TONEEL 2:  IN DIE PALEIS VAN KONING HERODES DIE GROTE 

[Ligte verskuif na die toneel in Herodes se paleis (speelruimte 2).  

Matteus en Lukas bly net so sit terwyl die toneel verskuif. 

As die lig op speelruimte 2 val, sit Herodes op sy troon met ‘n septer in  

sy hand.  Geen verdere dekor is nodig nie, behalwe miskien ‘n boog-deur  

waardeur mense in- en uitbeweeg. Daar moet sterk op Herodes gefokus  

word.  [Die neiging is deesdae om van so min dekor as moontlik  

gebruik te maak!] 

 

TEATERROOK in pers/rooi/blou (koningskleure), begin lui opstyg.  

[Die rook suggereer dat die gehoor terug verplaas word na die verlede toe.] 

'n Hofdienaar verskyn van die kant af.  Hy kug effens en buig baie laag voor die 

koning, maar kom nie nader nie.] 

 

1. HERODES: O, dis jy, Ehud.  Het jy die Oosterlinge gekry? 

2. EHUD:  [Kom orent.]  Ja, u majesteit. Hulle was nog by die  paleispoort besig  

                        om met mense te gesels. 

3. HERODES: Goed. Laat hulle binnekom. 

Ehud gaan uit en kom terug met die drie magiërs. Hy buig weer nederig voor 

die koning. Ook die magiërs buig, maar nie so laag soos die hofdienaar nie.]  

4. HERODES:  (KATVRIENDELIK)  Herodes groet u, wysstes onder die wyses. 

5. MELGIOR: Mag Koning Herodes vir ewig lewe! Ek, Melgior (wys, plathand op 

bors], Baltasar [wys] en Kaspar [wys] dank u vir u gasvryheid.  

6. HERODES: Ek hoor julle soek in Jerusalem na 'n klein prinsie wat gebore is. 

Is dit waar? 

7. MELGIOR: U het reg gehoor, deurlugtige koning. 

8. HERODES: Ek is jammer om julle teleur te stel, maar hier is geen  

  koningskind gebore nie. 

9. BALTASAR: (FRONSEND)  Ons verstaan dit nie. Dit kan tog nie 'n fout wees 

nie. 

10. HERODES: Wat het julle laat dink dat hier 'n prinsie gebore is? 
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1. MELGIOR:  Ons dink nie so nie. Ons weet, my heer. Die kind wat gebore is, 

is nie sommer 'n gewone prinsie nie. Dit is die langverwagte 

Koning van die Jode, hulle Messias!  

2. HERODES: Die Messias?  Wat weet julle, Oosterlinge, van die Jode se 

Messias? 

3. KASPAR: Ons weet van Hom. Ons het in die Griekse vertaling van julle 

heilige boeke, die Septuagint, van Hom gelees. Ons praat ook 

dikwels met Jode in die diaspora. Jode oral in vreemde lande sien 

uit na die koms van hulle Messias.  

4. BALTASAR: Almal sê dat, as Hy gebore word, almal wat verstrooid is uit die  

            uithoeke van die aarde gaan terugkeer na Sion toe. 

5. HERODES: Maar waarop grond julle hierdie oortuiging dat die Messias  

          gebore is?  

6. MELGIOR: Ons het sy ster in die Ooste gesien – die groot Koningster.  Dit 

was onvergeetlik. Die helder koningster en die Joodse 

beskermster het saamgeval om een groot, helder lig uit te straal. 

En dit het plaasgevind in die beeld van die visse, teken van die 

Joodse land. Dit kon net één ding beteken: die langverwagte 

koning van die Jode, hulle Messias, is uiteindelik gebore. 

7. HERODES:  [Staan op, beweeg effens onrustig nader. Maak gebare terwyl 

hy praat.] Waarom het net julle die ster gesien? As dit hier bo-oor 

ons land gebeur het, moes ons almal mos die ster gesien het. Ek 

het nie een enkele mens van 'n buitengewone ster hoor praat nie. 

8. KASPAR: Ons is Magiërs, my Heer. Sterrekykers. Ons maak 'n studie van 

die hemelliggame en sien dinge in die sterrehemel raak wat die 

gewone mense nooit raaksien nie. Een van ons take is om die 

stand van die hemelliggame te bestudeer en na aanleiding 

daarvan te probeer vasstel wat die lotgevalle van volke en mense 

is. 

9. HERODES: Presies wanneer het julle daardie ster gesien? 
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1. BALTASAR: ‘n Hele ruk gelede, u Hoogheid. Toe ons besef wat hierdie teken 

beteken, het ons dadelik gereed gemaak om op die lang reis te 

gaan. Maar eers moes ons geskenke bekom wat só ‘n Koning 

waardig is:  goud uit Ofir, wierook uit Arabië en suiwer mirre – ook 

uit Arabië. Dit, en die lang reis, het 'n tydjie geneem, maar ons is 

darem nou hier.  

2. HERODES: (BESLIS) Ek is bevrees julle ster het julle hierdie keer verkeerd 

gelei. Hier is werklik geen prins in Jerusalem gebore nie. 

3. BALTASAR: Openbaringe uit die natuur het sy beperkings, u Hoogheid. Al 

wat ons uit die ster se verskyning kon aflei, is dat die groot Koning 

van die Jode êrens in die Joodse land gebore is. Glo my, hierdie 

wonderster het ons na die Joodse land gelei en na geen ander 

land nie!  Uit al die gegewens tot ons beskikking kon ons geen 

ander afleiding maak nie.  

(Herodes stap ‘n paar treë weg terwyl hy nadenkend luister.)  

4. KASPAR:  Dis óns wat die fout gemaak het om af te lei dat die prinsie in  

  Jerusalem in die koningspaleis gebore is. Dit is tog die logiese  

  plek waar 'n mens na 'n koningskind sal gaan soek.   

 (Herodes draai terug na die magiërs toe.) 

5. HERODES: Nouja, nou wéét julle. (AFGEMETE) Hy is nie hier nie!  Hier is  

  geen prins gebore nie! 

6. KASPAR: (MET OORTUIGING) As Hy nie hier is nie, moet Hy êrens anders  

  in die Joodse land wees, u Hoogheid.  

7. BALTASAR: Ag, as die ster tog net weer wil verskyn om vir ons die rigting  

  waarin ons moet soek, aan te dui, sal dit genoeg wees. 

8. HERODES: Skyn julle wonderster dan nie meer nie? 

9. MELGIOR: Nee, u Hoogheid. Ons het die ster die eerste keer in die Ooste  

  oor die Joodse land gesien. Toe het dit verdwyn.  Later, terwyl  

  ons gereis het, het ons die ster weer gesien.  
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1. KASPAR:  Ons was baie opgewonde want dit het ons weer direk na die  

  Joodse land gelei. Dit het ons geloof versterk. Toe het dit weer  

  verdwyn. Ag, as die God van hierdie land tog net weer sy teken  

  wil stuur om vir ons die pad aan te wys. Net Hy kan nou help. 

2. HERODES:  Die God van hierdie land? Natuurlik! As die natuur swyg, moet  

  Skriftuur maar praat!  

[Herodes draai na hofdienaar toe]  

3. HERODES: Ehud, hierbuite is 'n Joodse Skrifgeleerde wat al die hele oggend  

  wag om my oor iets te kom spreek. Laat hom binnekom.  

[Ehud buig laag, draai vinnig om die stap uit.]  

4. HERODES: (SPOTTEND, TERSYDE) Wie sou ooit kon dink dat Herodes  

    die Grote hom deur Joodse Skrifgeleerdes en die Joodse  

  profesieë sou laat lei? En dit nogal om die Jode se Messias te  

  vind! 

[Ehud verskyn weer en begelei Rabbi Natan tot by Herodes.] 

5. EHUD: Rabbi Natan, U Hoogheid. (Hy gee ‘n treetjie terug en buig weer  

eerbiedig.) 

6. HERODES: O, rabbi Natan.  Dis goed dat jy hier is. Ek soek inligting. 

7. NATAN: Shalom! Vrede vir die koning. 

8. HERODES: (KORTAF, HALF ONGESKIK) Hierdie sterrekykers wil weet 

waar die Joodse Messias gebore gaan word. Wat het julle profete 

voorspel? 

9. NATAN: Die profeet Miga het voorspel dat Hy in Betlehem gebore sal 

word, o koning. 

10. HERODES: (VERBAAS) Betlehem?  (SKEPTIES) So 'n onbenullige ou 

dorpie?  Dit kan tog nie wees nie.   

11. NATAN: My Heer, Betlehem mag klein wees, maar gering is hy nie. Dis die 

vaderstad van Koning Dawid. Ons profeet, Miga, se presiese 

woorde was: “En jy, Betlehem, Efrata, klein om te wees onder die 

geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan één wat 'n 
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Heerser in Israel sal wees: en sy uitgange is uit die voortyd, uit die 

dae van die ewigheid.” 

1. HERODES: Dankie, rabbi Natan. Jy was van groot hulp. Jy kan maar gaan. 

2. NATAN: U majesteit, ek wou nog … 

3. HERODES: (ONGEDULDIG)  Nie nou nie, Rabbi. Ek is besig.   

(Natan bly staan.) 

(KWAAI EN AFGEMETE) Jy kan maar gaan! 

[Rabbi Natan draai om en stap sleepvoetend, mompelend weg. Sy 

liggaamstaal wys dat hy vies en gefrustreerd is.] 

(Herodes staan op en stap onrustig vorentoe. Hy draai  sy rug op 

hulle, lyk onrustig en gespanne en sing in kort staccato-note, met 

tussenpouse (soos wat hy paniekerig dink.) 

HERODES SING: “Die Kind moet dood”  uit  die Kersoperette:  

KYK, HY KOM!  (Aangeheg) 

HERODES   (draai direk daarna terug  na die magiërs toe en sing nou 

‘n heel ander, vriendelik-skynheilige deuntjie:  

“Want ek wil ook hulde bring”  Ook uit KYK, HY KOM! 

Die refrein word ‘n tweede keer herhaal en die magiërs sing 

die refrein saggies saam, terwyl hulle gebare (mimiek) met 

die van Herodes ooreenstem. 

Hulle stap dan stadig en statig van die verhoog af. 

Terwyl die sterrekykers afstap, verdof die ligte en die dekor  

wissel weer.] **  

Dekorwisseling: Die "troon" en boog verdwyn terwyl gesing word en die 

toneel verskuif weer na Matteus se eenvoudige vertrekkie op 

speelruimte 1.  Lukas en Matteus is steeds in dieselfde 

posisies as direk voor die tussenspel. 

 

**  (Die liedere is opsioneel. As dit wegval, kan Herodes maar net in die plek daarvan vir die 

magiërs sê dat hulle, as hulle die kindjie vind, tog vir hom moet kom sê waar hy is, want hy wil 

ook graag hulde aan hom bring. 
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TONEEL 3: IN MATTEUS SE WOONKAMER 

[Ligte op  1 verhelder.] 

1. LUKAS: Dankie, Matteus.  Ek verstaan nou party van die dinge wat ek 

vroeër nie  begryp het nie. Wat het toe verder gebeur? 

2. MATTEUS: Melgior het my vertel dat, toe hulle by Jerusalem uitbeweeg het 

in die rigting van Betlehem, hulle skielik weer die ster duidelik in 

die lug bokant Betlehem gesien het.  Hulle was verheug daaroor.  

(Na die gehoor toe)  Die almagtige God van Israel het die Joodse 

profesie, maar ook die  natuurteken wat hulle as Oosterse 

sterrekykers die beste kon verstaan, gebruik om hulle na 

Betlehem te lei.  

3. LUKAS: (NADENKEND MET KLEM. Ook na gehoor se kant toe) Ja, God 

praat met elkeen in die taal wat hy die beste verstaan.  

(OORGANG. Draai na Matteus.)  Maar wat het toe gebeur, 

Matteus? 

4. MATTEUS: Opgewonde het hulle na Betlehem toe gegaan.  Daar, in 'n 

huis, het hulle Moeder Maria, Josef en die Kindjie gevind. 

5. LUKAS: In 'n huis? Nie in die stal nie? 

6. MATTEUS: Nee. Onthou, dit was ‘n hele ruk nadat Jesus in die stal gebore 

is. Josef en Maria was intussen al met die kindjie by die tempel 

waar Jesus as eersteling losgekoop moes word en waar 'n 

reinigingsoffer vir Maria gebring moes word. Dié rituele vind altyd 

presies veertig dae na die geboorte van 'n kindjie plaas. Vader 

Simeon en die profetes, Anna, het baba Jesus juis tydens dié 

seremonie op die tempeltrappe geseën. Hulle is ongelukkig albei 

reeds dood. Die sterrekykers het eers ná daardie gebeure in 

Betlehem opgedaag.  
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1. LUKAS: Wat het Herodes gedoen toe hulle hom gaan sê het waar Jesus 

is? 

2. MATTEUS: Hulle het hom nie gesê nie. God het hulle in 'n droom 

gewaarsku om nie na Herodes toe terug te keer nie, want hy wil 

die Kindjie doodmaak. Ook Josef is in 'n droom gewaarsku om 

Betlehem dadelik te verlaat en na Egipte te vlug.  Josef het 

gehoorsaam en so is Herodes gefnuik. 

3. LUKAS: 'n Gelukkige einde.  Dit kon anders gewees het. 

4. MATTEUS: (SOMBER) Lukas, glo my, dit was geen gelukkige einde vir die 

mense van Betlehem nie. Herodes was rasend toe hy die 

"verraad", soos hy dit gesien het, agtergekom het. Hy het soldate 

na Betlehem toe gestuur en al die seuntjies van twee jaar en 

daaronder laat doodmaak. Hy het gedink dat hy Jesus op dié 

manier ook om die lewe gebring het.  

5. LUKAS: (GESKOK)  Almal onder twee jaar?  Wat sou hom besiel het? 

6. MATTEUS: Jy moet onthou dat daar 'n geruime tyd verloop het sedert die 

eerste verskyning van die ster. Dis waarom hy die magiërs 

uitgevra het oor die tyd van die verskyning van die ster. Hy wou 

seker maak dat die koningskind nie vryspring nie, daarom is almal 

onder twee jaar doodgemaak.  

7. LUKAS: Wat 'n waansinnige daad!  

8. MATTEUS: Jy moenie vergeet nie dat Herodes self met verraad en 'n skelm 

slenter op die troon gekom het. Daarom het hy sy hele lewe lank 

gevrees dat hy op dieselfde wyse onttroon sou word.  Dit het 'n 

obsessie geword. 

9. LUKAS: Ek sien. Elke keer as hy gevoel het dat iemand sy posisie as vors 

bedreig, het hy die persoon of persone uit die weg geruim.  

10. MATTEUS: Ja, in dié proses het sy vrou, Mariamne, 'n prinses uit die 

Hasmonese dinastie, haar oupa, haar moeder, haar jong broer, 

Herodes se swaer en drie van sy eie seuns almal in die slag 
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gebly. Sy oudste seun, Antipater, het hy vyf dae voor sy eie dood 

tereg laat stel.   

1. LUKAS: (NADENKEND) Mmm…'n Man wat so bedreigd voel dat hy sy eie 

vlees en bloed om die lewe kan bring, sal nie skroom om 'n klomp 

onbekende babatjies dood te maak nie. (POUSE) 

2. LUKAS: Hierdie kindermoord in Betlehem het dus werklik plaasgevind. Ek 

het gedink dat ook dit net 'n storie is. 

3. MATTEUS: (SOMBER) Nee, g'n storie nie. Dit het werklik gebeur. So is die 

woord van ons profeet, Jeremia, ook vervul toe hy voorspel het:   

“'n Gekerm word in Rama gehoor, 

 'n gehuil en groot gejammer;  

 Ragel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, 

 omdat hulle nie meer daar is nie…”   

4. LUKAS: (ERNSTIG) Matteus, hierdie stuk geboortegeskiedenis moét 

opgeteken word, maar ek dink jy is die aangewese een om dit te 

doen.   

5. MATTEUS:  Ek? Waarom nie jy nie? 

6. LUKAS: Jy is die man wat met Melgior gepraat het, nie ek nie. Jy het 

eerstehandse inligting oor Herodes, die profete se geskrifte en die 

plaaslike politiek van destyds. Hierdie stukkie voorgeskiedenis laat 

ek in jou bekwame hande.  Ek sal oor ander dinge skryf. 

7. MATTEUS: Dis goed so. Ek was in elk geval van plan om dit te doen. Maar 

jy moét met Maria, sy moeder, gaan praat. Ek dink jy moet so gou 

moontlik by haar uitkom. Sy is al baie oud en nie gesond nie. 

(OORGANG) Dis jammer dat Johannes die Doper se mense ook 

nie meer lewe nie. 

8. LUKAS: Wie was hy? 

9. MATTEUS: 'n Groot profeet en die voorloper van die Messias. Ook sy 

geboorte was 'n wonder. Maar Moeder Maria sal jou van albei 

hierdie wondergeboortes kan vertel.  En dan is daar natuurlik 

Salome, die ou vrou wat die vriendin van die vroedvrou was. Sy 
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het BAIE stories om te vertel.  Dalk moet jy hulle eers besoek. 

Moeder Maria is baie siek en almal verwag dat sy dalk binnekort 

kan sterf. 

1. LUKAS: Dan gaan ek liewer nou dadelik. Ek MOET met haar praat. Ons 

kan altyd weer later gesels.  

2. MATTEUS: Wag. Ek het hier 'n klompie aantekeninge oor Jesus se leringe 

wat jy intussen kan saamneem. Dis redelik volledig.  Kyk solank 

daarna. 

 [Hy draai weer na die kassie en haal 'n boekrol daaruit. Hy 

oorhandig dit aan Lukas.] 

3. LUKAS: Baie dankie! Dis meer as waarop ek ooit kon hoop! 

  4. MATTEUS: Jy kan dit sommer hou. Ek het my finale geskrif waarin ek sy  

 redevoeringe en gelykenisse sistematies saamgevat het, vir my 

eie gebruik. Dis seker die tollenaar in my wat alles altyd wil 

sistematiseer.  

5. LUKAS: Ag dankie, Matteus. Ek is bly dat jy dit nie selfsugtig net vir jouself 

wil hou nie. 

6. MATTEUS: Hoe kan ek? Die Meester het mos gesê dat ons die blye 

boodskap aan die nasies van die wêreld moet verkondig.  

7. MATTEUS: Lukas, wat jy doen, is baie belangrik. Dis eintlik vreemd dat jy, 

as Griek, soveel moeite doen om dié dinge so deeglik na te vors.  

8. LUKAS: Ek voel gedring om dit te doen. En ek is haastig om dit klaar te 

kry. Jou hulp vandag was vir my van onskatbare waarde. Maar ek 

het 'n heeltemal ander perspektief op Jesus wat ek wil 

beklemtoon. 

9. MATTEUS: Dis interessant.  

10. LUKAS: Ja. Jy skryf vir die Jode, Markus vir die Romeine en ek vir die 

Grieke – die denkers en filosowe, die ewige soekers na die 

waarheid. Dit is waarom ek soveel moeite doen om agter die volle 

waarheid omtrent Jesus van Nasaret te kom.  
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11. MATTEUS: (PEINSEND) Die volle waarheid?  Sal ons ooit die volle 

waarheid omtrent Jesus ken? 

1. LUKAS: Ons kan wel daarna streef, my vriend. (Praat na gehoor toe) 

Ek wil ook klem lê op dit wat my die meeste getref het van Hom: 

sy liefde en barmhartigheid: Hy was die vriend van tollenaars, 

prostitute en sondaars, vriend van vroue, kinders, siekes, 

verlorenes en ellendiges. En Hy het vir almal gekom, nie net vir 

die Jode nie. 

2. MATTEUS: Dis seker die geneesheer in jou wat jou hierdie dinge laat 

raaksien het. 

3. LUKAS: (Draai na Matteur toe.) Moontlik. Maar daar is tog iets wat my pla. 

4. MATTEUS: En dit is? 

5. LUKAS: Ek raadpleeg verskillende ooggetuies. Maar jy weet hoe mense is. 

Mense wat dieselfde ding gesien het, vertel die hoofgebeure 

dieselfde, maar daar is altyd verskille in die kleiner detail.  

6. MATTEUS: En dié verskille pla jou? 

7. LUKAS: Dit pla MY nie, want dis menslik. Maar gaan mense wat ná ons 

kom, nie ons geskrifte verwerp omdat ons oor kleiner detail van 

mekaar verskil nie? 

8. MATTEUS: (STADIG EN MET KLEM) Lukas, wie ons getuienis gaan 

verwerp oor kleiner verskilletjies en beuselagtighede, sal dit in elk 

geval verwerp. Niemand is so blind as hy wat nie wil sien nie! Hoe 

het Jesus nou weer van die hooggeleerde Skrifgeleerdes gesê? 

“Hulle kyk en kyk … maar hulle sien nie.” 

9. LUKAS: Dis waar, Matteus. (POUSE) Ek gaan net skryf wat ek self gehoor 

het, presies soos ek dit gehoor het. Oor kleiner verskille gaan ek 

my nie bekommer nie. Dankie, my vriend, vir jou hulp. Mag die 

Here jou seën. 

10. MATTEUS: Ook vir jou, Lukas. En ook ons werk … ja, mag Hy ook ons 

werk seën. 
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[DEKOR WISSEL: Ligte verdof vir nog 'n toneel- en dekorwisseling,  

tydens musiekbrug. Die divan kry hoë kussings waarteen Maria kan  

sit-lê. 'n Geweefde doek dien as kombers oor haar en die tafel met 'n  

doek daaroor en een of twee kleiner flessies en 'n drinkkommetjie  

daarop, bly naby die bed staan, soos in die Herodes-toneel. Die boekrolle  

het verdwyn.] 

MUSIEKBRUG: (Opsioneel)  Enige Kerslied.  Speel of sing net lank genoeg om 

die dekor en tonele weer af te wissel.  

 

TONEEL 4: IN MOEDER MARIA SE SIEKEKAMER:  

[Maria sit-lê op die bed, haar gesig duidelik sigbaar vir die gehoor. 

Lukas staan langs haar bed.] 

1. LUKAS: Dankie, Moeder Maria, dat u my vertel het van die 

wondergeboorte van Johannes die Doper. Net u kon hierdie 

inligting gee. 

2. MARIA: (STEM VAN 'N BEJAARDE VROU, SWAK EN SIEK Vgl. Die stem 

in die radiodrama): 

3. MARIA: 'n Wondergeboorte, ja. (POUSE)  Soos wat Vader Isak ook, uit die 

verstorwe moederskoot van Moeder Sara gebore is. (POUSE)  …. 

Het nooit kon droom dat Elisabet …lewe lank onvrugbaar, op haar 

oudag 'n kind sou kry nie…  By God is alles moontlik. 

4. LUKAS: Moeder Maria, hoe lank het u by Elisabeth gekuier? 

5. MARIA: Was die laaste drie maande voor Johannes se geboorte by 

Elizabeth. Moes toe huis toe gaan – terug na Nasaret toe … 

(POUSE.  SUG) 

Moes vir Josef, my verloofde, gaan vertel dat ek 'n … 'n … kindjie 

verwag. 

6. LUKAS: Dit was seker moeilik om dit vir hom te sê?  

7. MARIA: (STADIG, NADENKEND, MAAR STEM STERKER):  

Ja, baie moeilik. (POUSE) Ek was nie bang toe die engel Gabriël 

vir my gesê het dat ek die moeder gaan word van die Verlosser, 
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die Seun van God nie. (POUSE) Ek het vir die engel gesê: “Ek is 

tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.”   

1. LUKAS: Wonderlik dat u God so vertrou het. U sê u was nie bang nie?  

2. MARIA: Nee. Ek het God geloof omdat Hy my, 'n nederige, arm 

jongmeisie, bo dogters uit ryk, vooraanstaande huise verkies het. 

(NADENKEND, STADIG) Ja, magshebbers ruk Hy van hulle trone 

af, nederiges verhoog Hy.  (POUSE. SUG) Nee, ek was nie bang 

nie. Maar ek het nie geweet of Josef sou verstaan nie. 

4. LUKAS: Het hy? 

5. MARIA: Nee. (POUSE. PRAAT STADIG) Ai, dit was moeilik. (SUG) Toe ek 

terugkom van Elisabet af, was ek ses maande swanger. Ek het 

weggekruip in die huis sodat niemand my kon sien nie. Vir Josef 

kon ek nie wegkruip nie. Hy was geskok toe hy my sien… Hy’t 'n 

roukleed aangetrek, gehuil, en my bitterlik verwyt … 

[Ligte verdof. Maria en Lukas kan doodstil op/by die divan bly sit/staan  terwyl 

die tussenspel op speelruimte 2 in wasige teaterrook afspeel. 

Die teaterrook is net aan die begin sigbaaar. Daarna verdwyn dit, 

want die gesigspel en handelinge van Josef en Maria moet 

duidelik sigbaar wees.  
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TONEEL 5: IN DIE HUIS VAN JOSEF, DIE TIMMERMAN 

[Al die aandag fokus nou op Josef en Maria op speelruimte 2. Maria sit op ‘n 

stoel. Langs haar is die kassie waarin Matteus se boekrolle 

voorheen was, of sommer net ‘n klein tafeltjie. In haar hand hou sy 

'n stuk rooipers materiaal vas] 

Teaterrook trek lui omhoog (net vir ‘n rukkie). 

1. JOSEF: Ag, Maria, wat het jy aangevang?  Waarom het jy God en sy 

gebod vergeet? Jy wat so goed opgevoed is, waarom het jy jou 

laat besoedel? 

2. MARIA: (VERDEDIGEND)  Ek is onskuldig!  Josef jy kan my glo: Daar was 

geen man naby my nie!  

3. JOSEF: (KWAAD) Moenie ook nog leuens vertel nie. Dis erg genoeg soos 

dit is.  Jy is sestien jaar oud. Jy weet goed dat 'n baba nie vanself 

kom nie.   

4. MARIA  Ek sê jou: Ek is onskuldig. Ek is rein. Hierdie Kindjie kom van God 

af. 

5. JOSEF: (GESKOK)  Bly stil!  Hoe durf jy iets so lasterliks sê?  Sonde kan 

nooit van God af kom nie! Waarom hang jou hare nie los nie? 

Waarom vas jy nie? Waarom wys jy nie dat jy berou het oor jou 

sondes nie? (POUSE) En wat het jy daar in jou hande?  

6. MARIA: Dis die weefwerk waaraan ek al maandelank werk. Die 

hoëpriester het my deur die lot aangewys om die donkerpers en 

rooipers gedeeltes van die tempelvoorhangsel te weef. Ek het 

dubbel soveel weefwerk as die ander maagde gekry. 

7. JOSEF: (KREUN). Maagde! Maar jy is geen maagd meer nie, Maria. Jy is 

besoedeld en jy verontreinig hierdie heilige weefwerk deur net 

daaraan te raak. Hoe, dink jy, sal hulle dit ooit in die tempel kan 

gaan hang – en dit nogal tussen die Heilige en die Allerheiligste 

deel van die tempel? 
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[Hy pluk die rooipers materiaal uit haar hande, vou dit eerbiedig 

op en sit dit op die kassie of tafeltjie langs haar neer. Draai dan 

weer na haar.] 

1. JOSEF: God sal jou straf! En die mense … die priesters … (STILTE)  

2. MARIA: (BEANGS) JY glo my nie?  Dan sal HULLE my ook nie glo nie. 

Hulle … sal my … stenig!  (SMEKEND) Josef, beskerm my. Help 

my! (HALF HUILEND)  Niemand sal my nie glo nie… Hulle sal 

nooit verstaan nie…  

 [Josef loop onrustig, handewringend, heen en weer. Steek dan 

vas.] 

3. JOSEF: Jy sal stilletjies moet weggaan, Maria.  Al is ons net verloof, sal ek 

jou nogtans … 'n … skeibrief gee. (POUSE) Nee. Dit kan ook nie. 

As ek jou sonde verberg, verbreek ook ék die wet van God. Dan is 

ek net so skuldig soos jy. [Hy begin weer handewringend loop.]   

Gee my kans om te dink … 

[Hy steek weer vas, draai na haar, gooi sy arms in die lug en roep 

moedeloos]:   

Ag, Maria!  Kyk net in watter gemors het jy ons laat beland! 

4. MARIA: (EFFENS KALMER) Josef, dis nie ek nie. Jy moet my glo!  So 

waar as wat die Here leef, hierdie Kindjie kom nie van 'n man af 

nie.  Die engel het gesê dit is God se Seun. 

5. JOSEF: (GESKOK EN VERONTWAARDIG) God se Seun!  Hou op om so 

godslasterlik te praat. Ons is nie onbesnedenes wat gode en 

godeseuns aanbid nie! Geen aanbidder van die ware God van 

Israel sal jou glo nie. Hulle sal jou stenig as jy met hierdie stories 

aanhou. Of dalk gee die priester nog vir jou, of dalk vir ons albei, 

die toetswater van die Here om te drink en stuur ons die berge in! 

6. MARIA: (BANG) Toetswater? Wat is dit? 

7. JOSEF: Weet jy dan nie?  Dis die bitter water wat die priester aan jou sal 

gee voordat hy jou alleen die berge in stuur. Dit sal 'n vloek oor 

jou bring as jy skuldig is. Jy sal baie siek word en daarna 
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kinderloos bly. Jy kan selfs sterf. (BITTER) En omdat ons nog nie 

getroud is nie, mag hulle dit selfs met my ook doen. In die ou tyd 

is net die vroue so getoets. Deesdae toets hulle soms die mans 

ook so!  (OORGANG. MOEDELOOS)  Ag, Maria, wat het jy tog 

aangevang? 

1. MARIA: Josef, al wat ek weet, is net dat jy onskuldig is – en ek ook. Ons 

sal niks van die toetswater oorkom nie. Glo dit net.   

(KALM EN STERK) Ek is nie bang nie, want ek het nie gesondig 

nie.  Jy ook nie. Ek laat hierdie saak nou in God se hande. 

2. JOSEF: In God se hande?  Hoe jy jou nog op die Allerhoogste kan beroep,  

begryp ek nie. (OORGANG) Ag, wat help dit tog. Dis laat. Ons 

moet gaan slaap. Gee my kans om te dink wat om te doen. Ek 

hoop jy sal kan slaap. Ek sal beslis nie. 

3. MARIA: (KALM) Nag, Josef. Mag die Here vannag met jou wees ... en vir 

jou vrede gee. 

[Maria draai om, steek by die rooipers materiaal vas, tel dit op,  

druk dit teen haar bors vas, en stap stadig uit die ligkring uit. Josef 

bly staan – kop geboë, 'n toonbeeld van kommer en 

verslaentheid. 

[Die lig op speelruimte 2 doof uit. Josef gaan af. 

Die lig verskuif weer na speelruimte 1 waar Lukas nog steeds langs  

Maria se bed staan. 
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TONEEL 6:  WEER TERUG BY MARIA SE SIEKBED 

1. LUKAS: En toe, Moeder Maria?  Wat het toe gebeur? 

2. MARIA: (SWAKKIES) Moeg … so moeg … wil huis toe gaan … 

3. LUKAS: Huis toe? U is in u huis. In u eie bed. 

4. MARIA: Huis toe. Na Hóm toe.  Jesus moet … moet my kom …haal…  

moeg ….. 

5. LUKAS: Moedertjie, wil u bietjie rus? (MARIA STEUN)  

[Lukas beweeg agter om die bed na die tafel toe. Neem 'n klein 

flessie, gooi iets daaruit in die kommetjie en hou dit voor Maria se 

mond.] 

6. LUKAS:  (SORGSAAM) Kom, drink weer 'n bietjie van my versterkwater.  

Dit gee 'n mens krag. 

[Sy neem die kommetjie met bewende hande en drink. Hy help 

haar.] 

7. MARIA: (SWAK) Dankie. (POUSE) 

8. LUKAS: Dit sal u netnou beter laat voel.  Dan kan u dalk verder vertel? 

(DRINGEND) Ek moet betroubare inligting kry, Moedertjie. U is 

die enigste persoon wat hierdie deel van die vroeë geskiedenis 

van u seun eerstehands kan vertel.   

9. MARIA: My seun? (POUSE)  Nee, Lukas. GOD se Seun. (POUSE) 

10. LUKAS: Moeder Maria, u moet rus.  Ek sal later terugkom. Ek los die 

flessie met versterkwater hier by u. 

 [Hy wil loop, maar sy keer hom met 'n handgebaar.]  

11. MARIA: Nee… Dalk te laat … Wat wil jy nog weet.  

12. LUKAS: Wat het Josef laat besef dat u onskuldig is? 

13. MARIA: Wou my 'n skeibrief gee. Engel verskyn ook aan hom …in droom 

… Sê hy moet met my trou. Kindjie kom van Heilige Gees …. Ons 

moet Hom Jesus noem … sal volk van … sondes verlos … 

Josef was goed vir my. Het mooi na my gekyk. Ook die nag toe 

Jesus gebore is. Alleen daar in die stal ... in Betlehem.  (HAAR 

STEM STERF WEG).  
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 [Lukas sit sy hand bekommerd teen haar keel. Hy buk en luister of 

sy nog asemhaal. Kom orent.] 

1. LUKAS: Slaap maar, Moedertjie.  Ek kom later weer terug.  Slaap maar …. 

[Terwyl die musiek speel, staan Lukas bekommerd, effens gebuig oor Maria 

en kyk sorgsaam na haar. Gaan dan af sodat dekorwisseling kan 

plaasvind.] 

MUSIEKBRUG (baie sag) terwyl dekorwisseling plaasvind.   

  Joodse lied: SHEMA YISRAEL “Hoor Israel” (Deut. 6:4) uit: ADONAI – The    

   power of worship from the land of Israel. 

(Die “Shema Yisrael” is die eerste en laaste woorde wat by ‘n Jood se geboorte en sterfbed 
gesê word, daarom baie gepas in hierdie toneel. Die hele lied kan gespeel word, want dis net 1 
min. 28 sek. lank. As die lied nie beskikbaar is nie, kan enige lied van eie keuse gespeel word.) 

  

Ligte verdof terwyl lied speel en dekor wissel.  

Maria en Lukas gaan af. Die toneel verskuif nou na die huisie van die  

bejaarde Salome. Die tafel skuif effens weg van bed af en bed en tafel kry  

ander bekleedsels. Wissel net die kleur van die doeke oor die bed en  

tafel.  Verander dalk ‘n kruik of twee. Daar moet ook broodjies en  

vrugte, asook ‘n kruikie met water en twee drinkbekers op die tafel  

wees.] 
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TONEEL 7:  IN DIE HUIS VAN DIE PRAATSIEKE SALOME   

  [Ligte verhelder op speelruimte 1].   

[Salome sit op ‘n bankie by die tafel en eet. Daar is 'n klop aan die 

deur. Sy staan moeisaam op en maak oop.] 

1. LUKAS: Vrede vir u, goeie vrou.  Ek hoop ek is by die regte huis. 

2. SALOME: (WANTROUIG, EFFENS BARS) Wie soek jy? 

3. LUKAS: Ek is Lukas, 'n vriend van die apostel Matteus.  Ek neem aan u is 

Moeder Salome? 

4. SALOME:  Ja, ek is. (AGTERDOGTIG, NIE BAIE VRIENDELIK NIE.)  

Ek ken almal hier rond. Maar ek ken jou nie.  Wat wil jy hê? 

5. LUKAS: Ek is Lukas, die geneesheer, vriend van sommige van die 

apostels van Jesus Christus en metgesel van Paulus op sy reise. 

6. SALOME: O, ek sien. En wat kom soek jy hier by my? 

7. LUKAS: Ek was so pas by Moeder Maria. Sy is baie siek en kan nie nou 

verder vertel nie. Ek soek betroubare inligting by ooggetuies wat 

inligting oor Jesus Christus kan gee. Ek is besig om alles op skrif 

te stel. Ek verneem u was teenwoordig toe Hy die nag in 

Betlehem gebore is. 

8. SALOME: (HEELWAT VRIENDELIKER)  O, kom binne, kom binne. 

 [Sy staan opsy en laat hom binnekom.] 

9. SALOME: Ek kan jou baie vertel.  Sommer baie. Vra maar wat jy wil weet. 

 [Sy steek vas, wys na die tafel en wink hom nader.] 

10. SALOME: Maar wag, ek was besig om te eet. Hier's genoeg vir jou ook.  

Kom sit hier, dan gesels ons sommer terwyl ons eet. Ons gaan 

sommer la..a..nk gesels… 

 [Sy wys vir hom om op die bank (divan) langs die tafel te sit. 

Lukas huiwer, kyk om hom rond of hy uitkomkans soek, maar 

gaan sit dan tog hoflik by die tafel. Sy bied brood aan, wat hy 

neem, maar hy eet nie veel nie.] 

11. LUKAS: Ek hoor sommige sê dat Jesus in 'n grot gebore is. Ander praat 

van 'n stal. Wat was dit, 'n grot of 'n stal? 
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1. SALOME: Albei.  Baie mense woon hier rond in grotte. Soms slaap diere in 

die winter saam met die mense in dieselfde grot - die mense in die 

hoër deel, die diere in die laer deel. Die krip skei die huis van die 

stal. Soms word die grotte net as stal vir die diere gebruik. 

2. LUKAS: Ek sien. En wat het by die geboorte van Jesus gebeur? 

3. SALOME:  Josef het 'n Hebreeuse vroedvrou, Pua, gekry om Maria by te 

staan toe haar tyd aanbreek. Ek en sy was vriendinne, boesem-

vriendinne. Altyd saam – soos Dawid en Jonatan … Sommer van 

speentyd af. Selfs ons name was dieselfde, maar party mense het 

haar Pua genoem om ons van mekaar te onderskei. 

4. LUKAS (KEER HAASTIG): Ja goed… goed.  Maar wat het in die stal 

gebeur? 

5. SALOME: Die stal? O ja, die grot. Nouja, toe hulle die grot binnegaan, het 

daar 'n donker wolk oor die toneel in die grot gehang – net soos 

die wolk wat altyd in die woestyn oor die Tabernakel gehang het 

as God teenwoordig was. Ja, God was self daar in die grot. Toe 

het die wolk verdwyn en 'n verblindende lig het in die grot geskyn. 

Toe is die Kind gebore. Direk daarna het die skerp lig verdwyn. 

Die Kind het self gegaan en aan sy moeder se bors gedrink. Pua 

het uitgeroep: "Wat 'n wonderlike dag! So-iets het ek nog nooit 

vantevore gesien nie.   

6. LUKAS: U vertel dus eintlik Pua se storie. U het dié dinge nie self gesien 

nie? 

7. SALOME: Nie die geboorte nie. Maar ek was kort na die geboorte in die 

stal.  

 (Sy staan op en beweeg rond terwyl sy effens teatraal vertel): 

Toe Pua uitstap, het sy my teëgekom. Sy was baie opgewonde. 

Sy het uitgeroep: “Ek het 'n buitengewone skouspel gesien. 

Salome, ek het gesien hoe 'n maagd geboorte skenk aan 'n 

seuntjie. Ek kan nie glo wat my oë gesien het nie!” 

8. LUKAS: Het u haar geglo? 
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1. SALOME: Nooit! Wie sou? Ek het gesê: “Sowaar as wat die Here leef. Ek 

sal so-iets nie glo voordat ek haar self ondersoek het nie.”   

2. LUKAS: En toe doen jy dit? 

3. SALOME: Ja.  Maar my nuuskierigheid en ongeloof het my duur te staan 

gekom. Ek het skaars aan haar geraak, toe 'n onhoudbare 

brandpyn deur my hand geskiet het. Ek het hard geskreeu: "My 

hand is deur vuur verbrand en dit val af."  Ek het tot die Here 

gebid. Toe ek weer kyk, staan daar 'n engel voor my. Die engel 

sê: "Gaan vat aan die Kind. Hy sal jou gesond maak." Ek het dit 

gedoen, en was dadelik gesond.  Ek het voor die Kind gekniel en 

Hom vereer. 

4. LUKAS: (Hy staan ook op en beweeg rond) Merkwaardig. Werklik 

merkwaardig. 'n Wonderbaarlike storie oor 'n byna ongelooflike 

geboorte. Ek is 'n geneesheer, maar ek het nog nooit van 'n 

geboorte uit 'n maagd gehoor nie. 

5. SALOME: (Steeds effens teatraal en beduie met handgebare): 

Ja, maar weet jy wat, Lukas?  Maria was self ook 'n wonderkind. 

Ja, rêrig. Haar ouers, Joagim en Anna, was ryk – skat der skatryk, 

hoor jy my?  Joagim het meer bygedra tot die skatkis as enige 

ander Israeliet. En hy het altyd dubbele offers gebring. Partykeer 

sommer driedubbel! Maar dit het hom niks gehelp nie. Hulle was 

kinderloos. Die mense vertel dat, terwyl Anna eendag in die tuin 

sit en treur het, het 'n engel aan haar verskyn en gesê dat sy 'n 

kind gaan kry oor wie die hele wêreld sou praat. Anna het net daar 

belowe dat, as dit waar word, sy dié kind aan die Here sou wy. 

6. LUKAS: Was dié kind toe Maria, die moeder van Jesus? 

7. SALOME: Ja, en weet jy wat?  Sy was sommer van die begin af 'n 

wonderkind. Toe sy ses maande oud was, sit haar ma haar op die 

grond neer om te toets of sy al kan staan. En net daar begin sy 

loop: sewe treë ver en terug.  

8. LUKAS: 'n Wonderkind, voorwaar. 
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1. SALOME: Ek het jou mos gesê! Toe tel Anna haar op en sê:  “Hierdie kind 

sal nie weer hierdie onreine aarde betree nie totdat ek haar, soos 

Samuel van ouds, na die tempel geneem het om daar in die diens 

van God te staan.”  

2. LUKAS: (SKEPTIES) En hoe wou sy dit regkry? 

3. SALOME: Maklik. Anna het 'n heilige ruimte in haar slaapvertrek gemaak en 

Baba Maria daar gehou sodat sy tog niks wat onrein is, sou kon 

aanraak nie.  

4. LUKAS: En hoe lank het dié storie geduur?   

5. SALOME: Toe sy drie jaar oud was, het hulle haar na die tempel geneem. 

Die priester het haar ontvang, gesoen, geseën en gesê: “Die Here 

sal u naam groot maak onder al die geslagte. In u sal die Here sy 

verlossing openbaar aan die kinders van Israel….”  

6. LUKAS: En toe? 

7. SALOME: Sy het daarna alleen die tempeltrappe opgeklim en 'n loflied 

gesing wat die Joodse leiers en priesters verwonderd laat uitroep 

het: “Sy is geen kind nie. Sy praat soos 'n volwassene van dertig 

jaar!” 

8. LUKAS: (SKEPTIES) Nou weet ek nie so mooi nie. Wie is die Verlosser: 

Jesus of sy moeder? Raak u nie nou dalk bietjie deurmekaar nie? 

9. SALOME: (VERONTWAARDIG)  Ek mag oud wees, maar daar is niks met 

my kop verkeerd nie. Wat ek jou hier vertel, is alles die waarheid – 

die heilige, reine waarheid! 

10. LUKAS: Maar hierdie inligting oor Maria se kinderjare is dinge wat u 

gehoor het. Die meeste daarvan het u nie self beleef of gesien 

nie. 

11. SALOME: Natuurlik nie, Lukas. Ek was toe nog te klein. Maar die hele 

Jerusalem het van altyd af van haar gepraat – dié ryk dogter wat 

in eenvoud en totale afsondering in die tempel grootgeword het. 'n 

Engel het daar in die tempel haar kos vir haar gebring.... Weet jy, 

toe sy twaalf jaar oud was, het Sagaria, die Hoëpriester, die Wet 
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verbreek en in die Allerheiligste ingegaan om te bid en vir God te 

vra wat Hy met haar moet doen.   

1. LUKAS: En wat was die antwoord? 

2. SALOME: God het geantwoord dat elke wewenaar in Israel sy staf na die 

tempel toe moes neem. Toe almal by die tempel byeen was, is die 

stawwe ingeneem, die hoëpriester het gaan bid en die stawwe is 

weer uitgedeel. Josef se staf is heel laaste teruggegee.  'n Duif 

het uit die staf gevlieg en het op Josef se kop gaan sit. So is 

aangedui dat Josef gekies is om aan Maria verloof te raak.  

3. LUKAS: (SKEPTIES) Op twaalfjarige ouderdom? Is dit nie bietjie jonk nie? 

4. SALOME: Nie vir 'n verlowing nie. Verlowings word dikwels by ons vroeg 

gesluit, maar die huwelik kom eers later. Maria is onder Josef se 

beskerming in sy huis opgeneem en hy het direk daarna na sy 

bouwerke vertrek. Hy was eintlik 'n timmerman, maar het ook 

gebou. In Josef se huis het Maria haar besig gehou met die spin 

van purper en skarlakendraad vir die voorhangsel van die tempel. 

(OORGANG) Sy en sewe ander maagde is deur die lot aangewys 

om hierdie taak te verrig. Maar Maria het twee keer soveel werk 

as die ander gekry om te doen. Ja, Maria het haar nooit met 

sondige dinge opgehou nie. Sy was altyd met heilige arbeid besig.  

[SAGTE MUSIEK (dwarsfluit of viool) doof in op hulle gesprek en haar 

stem doof uit.] Hulle bly sit en maak gebare en praat onhoorbaar 

terwyl die musiek speel, om so tydsverloop aan te dui. Die musiek 

sterf weg en Lukas se stem word weer hoorbaar as Lukas 

opstaan en gereed maak om te vertrek. 

5. LUKAS: Baie interessant, Salome. Dankie vir al die inligting wat jy aan my 

gegee het. Maar ek moet nou gaan. Ek wil net weer gaan kyk of 

Maria dalk al bietjie beter voel. Ek wil graag nog met haar praat. 

6. SALOME: Ag nee, Lukas, ek het dan nog so veel om vir jou te vertel.   

7. LUKAS: Nie nou nie, dankie Salome. Ek moet regtig nou gaan. 

 Ek groet jou. 
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KOORDANS op speelruimte 2 (saam met enige JOODSE LIEDJIE.) 

[Die ligte verdof. Die toneel verander weer terug na die huis 

van Matteus toe.] 

 

TONEEL 8:  TERUG IN DIE HUIS VAN MATTEUS. 

1. LUKAS: [[Albei staan en praat,]  Ai, Matteus, dit was toe nie so 'n maklike 

taak as wat ek gedink het dit sou wees nie. Ek het sedert ek laas 

by jou was, met baie mense gepraat.   

2. MATTEUS: Het jy met Moeder Maria self gepraat? 

3. LUKAS: Ja, ongelukkig net twee keer vir kort rukkies. Sy was baie swak, 

maar wat ek van haar gehoor het, is vir my baie belangrik. Sy het 

vertel van die twee wondergeboortes van Johannes die Doper en 

Jesus. Ook hoe die geboortes aangekondig is, haar lofsang dat 

God háár uitverkies het om die moeder van sy Seun te word, en 

die geboorte. Daar was nog so baie dinge wat ek haar wou vra, 

maar sy was te swak.  

4. MATTEUS: Kon jy nie weer met haar praat nie? 

5. LUKAS: Net een keer, die volgende dag, vir 'n kort rukkie. Sy het toe vertel 

van die gryse ou Simeon wat baba Jesus op die tempeltrappe 

geseën het en van Anna, die ou profetes, wat Hom as die 

Verlosser herken het. En van Josef se droom en hulle vlug na 

Egipte toe. Daarna is ek na Salome toe. Toe ek twee dae later 

weer by Moeder Maria se huis kom, was sy dood.  

6. MATTEUS: [Hy gaan sit.) Ja, ek weet van haar dood. Dis jammer dat jy nie 

meer inligting by haar kon kry nie. 

7. LUKAS: Ek is ook jammer, veral nadat ek met Salome gepraat het. Dié  

vrou het my heeltemal deurmekaar gepraat! [Hy gaan ook sit.) 

8. MATTEUS: Met wie het jy nog almal gepraat? 

9. LUKAS: Met twee van die herders wat die nag toe Jesus gebore is. Hulle 

was die heel eerste mense om hulde aan Hom te bring. 
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Die herders het vertel dat hulle daardie nag in die veld buite 

Betlehem skape opgepas het. Skielik het ‘n engel in ‘n helder lig 

by hulle gestaan. Hulle het vreeslik geskrik, maar die engel het 

gesê: “Moenie bang wees nie. Ek bring vir julle goeie nuus. Die 

Verlosser, die Messias, is vannag in Betlehem gebore. Dit is hoe 

julle Hom sal herken: Julle sal ‘n Kindjie vind wat in doeke 

toegedraai is en wat in ‘n krip lê. Dit is julle Verlosser.   

 Toe was daar skielik ‘n groot menigte engele wat God geprys het 

en gesing het: 

1. MATTEUS: Van daardie gebeure weet ek ook. Die herders kon nie ophou 

om daaroor te praat nie. Maar sê my, met wie het jy nog gepraat? 

2. LUKAS: Met ‘n klompie ouer mense. Hulle het baie verhale van 

wonderwerke van Jesus vertel. (POUSE) Ag, Matteus, ek is half 

moedeloos. Dis so moeilik om te onderskei tussen waarheid en 

leuen. Nee, nie leuen nie, laat ons liewer sê: vroom fantasie. Waar 

trek 'n mens die streep? Wat is waar en wat nie? 

3. MATTEUS: Ja, my vriend, dis moeilik. (SUG)  Ook ék het dié probleem 

ervaar toe ek mense oor sy vroeë geskiedenis, waarvan ek niks 

geweet het nie, moes uitvra.  Maar weet jy wat? Toe die Meester 

nog by ons was, kort voor sy dood, het Hy vir ons gesê dat Hy sy 

Heilige Gees sou stuur om ons te troos en te leer en te lei. Ek 

neem Hom op sy Woord.  

4. LUKAS: Wat wil jy vir my sê? 

5. MATTEUS: Jy het alles gedoen wat jy kon om agter die waarheid te kom. 

Ek weet nie of iemand meer moeite as jy gedoen het nie.  

6. LUKAS: Dis wat my so moedeloos maak, Matteus. Ek is baie vaardig met 

die pen, maar nou weet ek nie wat om te skryf nie. 

7. MATTEUS: Moenie jou nou bekommer oor wat jy moet skryf nie. Gaan sit 

net, en begin skryf.  

8. LUKAS: Gaan sit net en skryf?  Sommer net so?  
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1. MATTEUS: Ja Lukas, moenie verder wonder nie. Vra die Heilige Gees om 

jou te lei oor wat jy moet skryf en wat jy moet uitlaat. En vertrou 

Hom. Hy sal vir jou aandui wat waarheid is … en wat vrome 

fantasie is.   

2. LUKAS: (PEINSEND) Waarheid of vroom fantasie … En die Gees sal my 

lei? (TWYFELEND) Maar as dit nie gebeur nie? As ek steeds nie 

weet nie? As die Gees my nie lei nie?  

3. MATTEUS: (STADIG, MET KLEM) Dan bly dit feilbare mensewoord.  Dan 

sal dit wat ons skryf, baie gou tot niet gaan. Maar as dit waarmee 

ons besig is, van God af  kom, sál ons werk stand hou. 

4. LUKAS: Vir hoe lank, Matteus? 

5. MATTEUS: Jare lank. Dalk eeue… Maar beslis totdat Hy weer op die wolke 

kom. 

6. LUKAS: (PEINSEND) Net sit en skryf. En die Gees sal lei?  

7. MATTEUS: Ja, Lukas. Dit is maar hoe die profete ook geskryf het. Elkeen 

met  sy besondere gawes, in sy eie taal en skryfstyl, vanuit sy eie 

tyd, teen sy eie agtergrond, vanuit sy eie perspektief, maar gelei 

deur die Gees van God 

8. LUKAS: En die uiteinde van hulle arbeid was …? 

9.. MATTEUS: (MET KLEM) God se Woord … in mensetaal! 

10. LUKAS: (SAG, EERBIEDIG, HALF VERWONDERD):  God se Woord … in 

mensetaal? (POUSE) Hy kon engele gebruik het, maar Hy het nie. 

Hy gebruik MENSE om sy Woord neer te skryf … om Homself aan 

ons te openbaar. 

11.MATTEUS: (NADENKEND, in die rigting van die gehoor)  Mense, ja. En 

soms selfs die natuur.  Met die oosterse sterrekykers het Hy in 'n 

taal gepraat wat hulle verstaan het – die sterrehemel. Met die 

Romeine praat Hy deur sy magsdade, met die Jode deur 

profesieë en leringe …. Met die Grieke deur 'n soeke na waarheid 

en wyshede … 
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1. LUKAS: (PEINSEND. Ook tot die gehoor gerig) En só maak die grote God 

Hom in mensetaal sigbaar en verstaanbaar vir klein mensies wat 

na die waarheid soek. 

2. MATTEUS: Sigbaar en verstaanbaar …? [Draai na Lukas.]  

(OPGEWONDE) Lukas, weet jy wat jy nou net gesê het?  

3. LUKAS: Ja. God word sigbaar en verstaanbaar vir mense. (POUSE) Hy 

praat in mensetaal met ons! 

4. MATTEUS: (STADIG, MET KLEM) Lukas, dis waarom Jesus, wat God is, 

mens moes word! In Hom het die grote God se almag, heiligheid, 

geregtigheid en toorn oor sonde, maar ook sy genade, 

barmhartigheid en vergewende liefde sigbaar geword - in 'n 

Kindjie in 'n krip … en 'n Heiland aan 'n kruis. (POUSE. MET 

KLEM) Lukas, JESUS is die Woord van God wat mens geword 

het … wat  in mensetaal met ons  kom praat het!   Verstaan jy dit? 

5. LUKAS: (VERWONDERD) Ja, Matteus. Ek verstaan.     

6. MATTEUS: (Meer na gehoor se kant toe)  En nadat Hy teruggekeer het na 

sy Vaderhuis, het Hy sy evangeliewoord aan ONS toevertrou. Ons 

moet dit uitdra tot aan die eindes van die aarde. (Aan Lukas:) Dit 

was sy laaste opdrag aan ons, my vriend.   

7. LUKAS: En dit is wat ons nou besig is om te doen? 

8. MATTEUS: Ja. (POUSE) Gaan huis toe, Lukas.  Gaan sit en … skryf! As 

die Gees ons lei, sál ons werk stand hou – totdat Hy weer op die 

wolke kom … Ja, geen mens of bose mag sal dit kan vernietig nie.  

Nooit! 

[Ligte af. Matteus af.  'n Kollig val op Lukas wat by die tafel sit  

en skryf.  Terwyl hy skryf, praat hy stadig, maar duidelik  saam.] 

Hoog-ge-ag-te  Teo-fi-lus! 

Daar is bai-e wat on-der-neem het om 'n ver-haal te skry-we  

van dié dinge wat onder ons gebeur het.  

[Lees versnel en word geleidelik vloeiender.]   
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Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur dié 

mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die 

Woord was. 

 [Staan met boekrol in hand op, tree na vore en lees verder.] 

Daarom het ek dit ook goedgedink om self alles stap vir stap van 

voor af te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte 

volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge 

waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is.  

[Ligte doof stadig uit en stem word dowwer, totdat dit wegsterf.] 

In die tyd …van … koning …Herodes …van Judea was daar …  'n 

priester met die naam Sagaria, uit die diensgroep van Abia…Ook 

sy vrou, Elisabet, het van Aäron afgestam … (Lukas 1:1-5)  

STILTE.   

LIGTE VERHELDER NA ‘N RUKKIE.  

ANDER SPELERS KOM OP EN BUIG. 

       


