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DIE HERBERG  
 

    ‘N KERS- of PAASDRAMA 
 

  deur 
 

    JOEY VAN NIEKERK 

 
Skrywer: Toe ons deur Israel getoer het, het ek in die geboortegrot in Betlehem gestaan en 
gewonder oor die feit dat ‘n grot as geboorteplek van Jesus aangedui word. Die apokriewe boeke 
praat ook van ‘n grot en al die Christelike denominasies erken hierdie grot as die geboorteplek 
van Jesus. Die Bybel praat net van ‘n krip waarin die Baba Jesus neergelê is. In Hebron het ek in 
‘n pragtige grothuisie gestaan met trappies wat na ‘n laer deel van die grothuisie lei. Later het ek 
in Bybelse argeologie-lesings vir die studente vertel van die baie grothuisies waarin veral armes 
gewoon het. Dikwels was die grot in twee verdeel: ‘n laer deel waarin diere in die koue 
wintermaande geskuil het, en ‘n hoër deel vir die huismense. Baie vrae rondom die geboorte van 
Jesus, die wyse manne uit die Ooste, die tyd van die volkstelling van Herodes, die gebeure 
rondom die wonderster van Betlehem, die slagting in Seforis tydens die opstand van Judas die 
Galileër in 6 n.C. toe Jesus omtrent 12 jaar oud was, en die misterie van die datum van sy 
geboorte, laat baie mense steeds wonder. Maar daar, in die grothuisie in Hebron het die los 
legkaarte skielik begin saamval. So het hierdie drama ontstaan wat, saam met van my ander 

Kersdramas, die misteries rondom hierdie gebeure help opklaar.  
 

 
Hierdie radiodrama is nog nie as verhoogdrama verwerk nie, maar sal baie maklik op die 
planke gebring kan word.  
Daar is net twee speelruimtes: ‘n vertrek in die herberg, en ‘n vertrek in ‘n grothuisie.  Die dialoog 
en toneelspel is nie ingewikkeld nie, maar goeie toneelspel sal die kwaliteit van die opvoering 
verhoog. 
‘n Uitdaging vir mense wat graag self ‘n radiodrama wil verwerk vir die verhoog - en dit 
dan ook self wil opvoer. 

 

 

Kopiereg voorbehou: 

Kopiereg: Joey van Niekerk. Knysnalaan 299, Sinoville, Pretoria, 0182 

E-pos: jgvniekerk@mweb.co.za.  Tel. (012) 567-2102 

 
Toestemming vir opvoering moet verkry word van: 
DALRO, Posbus 31627, Braamfontein, 2017 
Tel. (011) 712-8301; Telefaks: (011) 403-9094 
E-pos: theatricals@dalro.co.za 

mailto:jgvniekerk@mweb.co.za
mailto:theatricals@dalro.co.za
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DIE HERBERG  
 

    ‘N KERS- of PAASDRAMA 
 

  deur 
 

    JOEY VAN NIEKERK 
 

ROLVERDELING: 
 
1. NABAL: ‘n Herbergier in Betlehem. Effens bombasties, maar waardeer sy 

(soms moeilike) vrou. Vatbaar vir opsweping en beïnvloeding.  
2. ADA:  Sy uitgesproke, praktiese vrou met sterk emosies en sterk  
   oortuigings. Nie die tipiese, onderdanige Joodse huisvrou van  
   destyds nie. 
3. REBEKKA:             Slavin wat in die herberg werk. Getrou, lojaal en minsaam. 
4. JUDAS DIE GALILEËR: Neef van Nabal en stigter van die Seloteparty in Seforis, die  
   buurdorp van Nasaret. Charismaties, dweepsiek en fanaties. 
5. JOSEF:  Baba Jesus se aardse pa. (Kort rol. Praat min.)  
6. SALOME:  Vroedvrou. Staan Maria by geboorte by. Kort rol. (Uit apokriewe  
   boeke) 
7. JAKOB:  Woordvoerder van die herders. (Kort rol) 
8. SOLDAAT:  (Ook Verteller):  By kindermoord en uitwissing van Seforis  

 betrokke.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

TYD EN PLEK: ‘N HERBERG IN BETLEHEM DIE OGGEND WAT DIE NAG  

VOORAFGAAN WAARIN JESUS CHRISTUS GEBORE IS.   

AGTERGRONDSGELUIDE:  ‘n Herberg wat baie besig is. Mense wat kom en 

gaan, bevele wat uitgeroep word, kinders wat lag of huil, perdepote of perde wat  

naderkom en verbygaan, ens… 

 

1. NABAL: (KWAAI) Ada, waar is Rebekka? Daardie slavin is ‘n nikswerd. Sy is  

   nooit daar as ek haar nodig het nie. 

2. ADA: (PAAIDEND) Ag, my man, sy is besig om koring te maal.  Besef jy  

   hoeveel monde ons daagliks moet voed? Sy kan nie voorbly  

   met al die werk nie. Jy sal meer slawe moet aankoop.  

3. NABAL: (VERONTWAARDIG):  Om wat mee te maak as hierdie gekheid van  

Augustus verby is? Die volkstelling sal seker net ‘n paar jaar 

duur en dan sit ek met ‘n leë herberg en ‘n klomp nuttelose 

slawe vir wie ek nie werk het nie. 

4. ADA: Jy kan slawe mos altyd weer verkoop. Of anders moet jy 

diensknegte as dagloners huur wat jy weer kan laat gaan as 

die werk afgehandel is. 

5. NABAL: (BESLIS) Nee dankie. G’n dagloners vir my nie. Hulle stry altyd oor 

wie die hardste gewerk het en wie die meeste geld behoort 

te kry. Gee vir my ‘n slaaf oor wie ek beheer het en wat nie 

eise kan stel nie. 
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1. ADA: (FERM) Ek is jammer, my man, maar Rebekka is MY slavin. Jy sal ‘n 

ander plan moet maak.  

2. NABAL: Jou slavin?  Van wanneer af het jy ‘n persoonlike slavin? 

3. REBEKKA: Ek het haar nodig om daagliks mark toe te gaan om die 

voorrade vir die herberg aan te koop. Ek stuur haar met 

boodskappe, sy moet elke dag die koring maal en help met 

die hope brode wat ons vir die gaste moet bak. En sy help 

my met klein Simeontjie. Net die maal van die koring neem 

haar byna ‘n halwe dag. Jy is besig om bloed uit ‘n klip te tap 

– en dit omdat jy te gierig is om nog slawe aan te skaf. 

4. NABAL: Ek het gedog die groot meulsteen wat ek vir julle aangekoop 

het, gaan die koringmalery sommer kinderspeletjies maak. 

5. ADA: Besef jy hoe swaar daardie meulsteen is?  Ek was juis van 

plan om jou te vra om een van die manlike slawe te gee om 

die steen vir ons te draai. Die vroueslawe is te swak 

daarvoor. Ons het ‘n man met krag daarvoor nodig. 

6. NABAL: (BARS) Ek sal Semaja vir één uur elke oggend daarvoor afstaan. 

Niks langer as dit nie!  Die werk word nou te veel. Die 

herberg bars uit sy nate uit.  (OORGANG)  O ja, dis eintlik 

waaroor ek met jou wou kom praat. (GEWIGTIG)  Vrou, ons 

twee sal tydelik weer ons intrek in die grothuis moet neem. 

Ek het ons deel van die herberg ook nodig vir die gaste.  
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1. ADA: (ONTSTELD) Wat?  Weer terug na daardie donker grothuisie toe? En so 

gou na ons daar uit is! (BESLIS)  Oor my dooie liggaam! 

   ‘N KLOP AAN DIE DEUR.  GERAAS IN HERBERG KOM  

STERKER DEUR. 

2. NABAL: (ONGEDULDIG) Ja, Semaja. Wat is dit? 

3. SEMAJA: Die vragwa met voorrade het gekom, my Heer. Hulle sê 

hulle laai nie af as u dit nie kontroleer nie.    

4. NABAL: (BARS) Ek kan nie nou kom nie. Gaan sê vir Demetrius hy moet die 

lys vat en solank elke ding afmerk wat hulle aflaai. Ek kom 

netnou. 

5. SEMAJA: Demetrius? Die Griek? 

6. NABAL: (BARS) Is jy doof? Natuurlik. Die man kan ordentlik lees en skryf en 

ek vertrou hom. Toe-toe. Wat staan jy daar? 

 BEWEGING SOOS WAT SEMAJA BEGIN WEGBEWEEG.  

7. NABAL: (ROEP HOM AGTERNA) O ja. Semaja, as jy die boodskap vir 

Demetrius gegee het, gaan neem dan by Rebekka oor by 

die meulsteen.  Van nou af help jy eers elke oggend met die 

maal van die koring vir die dag se brode. (SARKASTIES) 

Rebekka is glo te swak vir dié ou vrouetakie. Daarna kan jy 

met jou ander werk aangaan. 

8. SEMAJA: (STYF) (BEWEEG WEG VAN MIKROFOON) Ek maak so, my heer.   

9. SEMAJA: (BROMMEND BY HOMSELF TERWYL HY WEGSTAP)   

Die Griek by die voorrade. Die Jood by die meulsteen. Ga.a! 
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1. NABAL:  Ek is moeg, Ada. Vandat ek my oë oopmaak totdat ek gaan 

slaap, hardloop ek net rond.  

2. ADA: Ek kry ook nie rus nie. Daarom weier ek om op die koop toe 

ook nog ons plekkie in die herberg aan ander af te staan.   

3. NABAL: Ons het geen keuse nie, my vrou. Betlehem is ‘n klein dorpie. 

Ons kan eenvoudig nie al die mense herberg wat hierheen 

moet kom vir die volkstelling nie. Weet jy hoeveel mense het 

vandag gesmeek vir net een vertrekkie om ‘n hele gesin in te 

boender?  

4. ADA: As ons terugtrek grothuis toe, het jy maar net twee ekstra 

vertrekke wat jy kan verhuur. Nee, my man. Ek bly waar ek 

bly. Vir jare was ek tevrede om in die grothuis te bly, maar 

ek sien nie weer kans vir die donkerte en koue klamheid 

daarvan nie. Veral nie noudat Simeontjie, ons klein 

laatlammetjie, gebore is nie. Ek is vol pyne en in die grot is 

die pyn eenvoudig net erger as hier in die lekker, warm 

herberg. En klein Simeon sal ook gesonder bly in die 

herberg as in die koue grot. 

5. NABAL: Ek sal in die laer deel van die grot ook ‘n ordentlike opening 

laat grawe sodat meer sonlig bedags in die grothuis kan 

inskyn.  Sommer net môre. 

6 ADA: My man, ‘n grothuis is g’n huis nie. Dis net koue, muwwe, 

donker holtes waarin mense soos molle lewe.  
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1. NABAL: Ons grothuis is lekker groot. Ek het selfs ‘n kiel om ‘n hoek 

laat ingrawe sodat ons darem meer privaat is as ons slaap. 

2. ADA: Dit bly steeds net een, groot vertrek. Jy wou nooit wyer 

grawe om ons huisgedeelte groter te maak nie. Jy het altyd 

gesê dis groot genoeg om gemaklik daarin te kan lewe.  

3. NABAL: Dis nie waar nie. Ek het ‘n ekstra laer gedeelte uitgegrawe. 

4. ADA: Wat jy as stal gebruik waarin ons diere kan skuil as die  

winterkoue toeslaan.  Dit was nooit as huis bedoel nie. 

5. NABAL: Die diere in die stalgedeelte kan nou buite slaap. Die paar 

skape is buitendien snags in die veld, want dit is nog nie 

winter nie. Ek sal môre ‘n dagloner huur om die plek skoon 

te maak en ‘n buitedeur in te kap. Dan het ons ‘n lekker, 

lugtige tweevertrek grothuis.  

6. ADA: (OPSTANDIG) Ek het jou gesê. 

7. NABAL: (HAASTIG, PAAIEND)  Dis net tydelik, Vrou!  Jy weet dit het nie goed 

met ons herberg gegaan voordat keiser Augustus met 

hierdie nuutste gier van hom gekom het nie. Geldelik is die 

volkstelling vir ons soos manna uit die hemel. Ons moet die 

manna opraap terwyl dit op ons neerreën. As die volkstelling 

verby is, trek ons weer terug na ons kamers in die herberg. 

Maar dan is ons ryk! (POUSE)  Toe nou, Vrou. Wat sê jy? 
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1. ADA: (WRANG, IRONIES): Manna uit die hemel – en dit uit die hand van 

Keiser Augustus ...  (OORGANG. BESLIS) Nee dankie, my 

man. 

2. NABAL: (FERM) Ada, Neef Judas en sy hele groot familie het netnou uit 

Seforis hier opgedaag. Hulle sit op straat as ons hulle nie 

uithelp nie. Ons kan tog nie familie in die steek laat nie.  

3. ADA: (ONTSTELD) Is jy besig om vir my te sê dat ek en jy vandag nog 

grothuis toe sal moet uitwyk om plek te maak vir daardie 

fanatieke neef van jou en sy hele Galilese gespuis? 

4. NABAL: Stadig vrou. Dis my familie van wie jy so lelik praat. En 

Judas is ryk en invloedryk, nie net in Seforis nie, maar ook in 

Nasaret. Hy is ‘n leier onder baie mense in die dorpies in sy 

omgewing. Hulle noem hom nie verniet Judas die Galileër en 

Judas die Yweraar, die Seloot, nie.  

5. ADA: Jy weet dat die spul vuurvreter Galileërs nie ons soort 

mense is nie.  

6. NABAL: (VERMANEND) Hulle is kinders van Abraham, net soos ons, Ada. 

7. ADA: (MINAGTEND) Jode, ja, maar nie veel beter as die spul Samaritane nie. 

En die Galileërs is moeilikheidmakers – die hele lot van 

hulle! 

8. NABAL: Nee. Hulle is net beter ingelig oor wat in die wêreld aangaan, 

as ons wat hier in die suide, ver van die hoofweë af, woon. 
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1. ADA: Ja, maar watter soort inligting kry hulle? En van wie af?  Van 

onbesnedenes wat uit alle oorde deur die Jisreëlvlakte moet 

trek om by hulle bestemmings in die noorde, ooste en suide 

uit te kom.  

2. NABAL: Maak dit hulle onrein? 

3. ADA: Hulle drink uit dieselfde waterputte en koop by dieselfde 

markte as die heidene. Hulle huisves selfs die spul heidene 

wat in hulle dorpies oornag. Hulle IS onrein, my man.  

4. NABAL: Stadig, Vrou. Jy is soms te gou om te veroordeel. 

5 ADA: (BESLIS)   (OPSTANDIG) Ek gee nie uit my eie huis pad om plek te 

maak vir mense wat deur hulle aanraking met 

onbesnedenes besoedel is nie. En op die koop toe nog vir 

iemand soos daardie dweepsieke en fanatieke neef van jou 

nie.  Judas is gif, my man.  

6. NABAL: Jy verstaan nie, Vrou. 

7. ADA: (ERNSTIG) Judas se praatjies maak my siek, Nabal. Dit gee my koue 

rillings as julle twee so koppe bymekaar sit en fluister as julle 

twee tydens Joodse feeste by mekaar uitkom.  Daardie man 

is MOEILIKHEID!  En nou wil jy hom nog vir ‘n onbepaalde 

tyd in ons herberg opneem. 

8. NABAL: (KWAAI) Dis nou genoeg, Ada. EK is die man in hierdie huis en my  

   woord is wet. Ek wil nie een verdere woord van jou hoor nie,   

veral nie oor Judas nie. (OORGANG)  
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1. NABAL: Vir jou inligting: ek het reeds opdrag gegee dat die grothuis 

uitgevee en opgeruim moet word. (FERM)  Jy skuif nou ons 

kos en klere oor grot toe.  Vanaand slaap ons daar en Judas 

en sy familie slaap hier!    

2. ADA:  (OPSTANDIG) So, eintlik het ek geen seggenskap nie.  

3. NABAL: (FERM) Dis finaal.  Ek praat nie verder hieroor nie. 

4. ADA: (STYF)  Nou goed. Maar môre kry jy twee dagloners – dit maak  

   nie saak waar jy hulle uitkrap nie - om die stalgedeelte van  

   die grot op te ruim en ‘n buitedeur oop te kap.  En onthou,  

   vir die  volgende twee dae werk Rebekka net vir my. Dis ‘n  

   groot werk om oor te skuif. En sy moet my ook met klein  

Simeontjie help. Die mannetjie staan teen alles op en wil nou 

begin loop. Hy’s ‘n handvol, glo my. 

5. NABAL:  Goed Vrou, goed. Maar julle sal nog steeds met die  

   kosmaak  moet help. Hoe anders gaan ons al hierdie mense  

   se mae vol kry? 

6. ADA: (KORTAF) Ek sal ‘n ogie bly hou. (AFGEMETE EN BESLIS) Maar jy  

   gaan môre-oggend slawemark toe en koop nog minstens  

twee bekwame vroueslawe om ons met al die werk in die 

herberg te help. Ek is moeg gesukkel. 

7. NABAL: (MOMPELEND TERWYL HY WEGSTAP) Vandag se vroumense.  

Weet altyd beter. Geen respek meer vir hulle mans nie. Glad 

nie meer van dieselfde stoffasie as ons moeders  nie...  
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KORT MUSIEKBRUG VAN EENTONIGE MIDDE-OOSTERSE MUSIEK (OF 

RITMIESE TIKGELUIDE) OM KORT TYDSVERLOOP AAN TE DUI. 

 

1 NABAL:   A, Vrou. Dit lyk heel spoggerig hier in ons ou grothuisie. Jy 

en Rebekka het vandag berge versit om dit leefbaar te maak. 

Jy sal dat ek terugverlang na vroeër. 

2. ADA: (SINIES) Spaar my dit!  Daardie sukkeltyd wil ek nooit weer oorhê nie. 

3. REBEKKA:  (PRAAT OP ‘N EFFENSE AFSTAND.) Heer Nabal, hier is 

mense buite wat dringend met u wil praat. 

4. NABAL:  As dit mense is wat herberg soek, sê vir hulle ons is vol. 

5. REBEKKA: (STEM WORD DUIDELIKER SOOS WAT SY NADERKOM) 

 Dit is ‘n buitengewone geval, my heer.  

6. NABAL: Soek hulle blyplek? 

7. REBEKKA: (STEM BY HOM)  Asseblief, my heer.  U moet hierdie 

mense help. Kom kyk asseblief self. 

8. NABAL: (ONGEDULDIG) As ek nie plek het nie, het ek nie plek nie!  

9. REBEKKA: Die vroutjie is baie jonk, en sy verwag ‘n baba. Dit lyk of die 

kind enige dag gebore kan word. En sy is baie moeg. 

10. NABAL: Ek het klaar gepraat, Rebekka. Doen soos ek sê. 

(OORGANG) Vrou, en waar dink jy gaan jy heen? 

11. ADA: (BESLIS) Ek gaan kyk wat aangaan, my liewe man.  

(MET KLEM) As jy vanoggend plek vir Judas die Galileër 

kon inruim, kan ons sekerlik ook ‘n plan maak vir hierdie 

vroutjie wat op die punt staan om geboorte te skenk. 



 12 

 (VOETSTAPPE WAT WEGSTAP.) 

1. NABAL: Waarom kan vroumense tog nie nee vir ‘n antwoord aanvaar 

nie? Selfs die slavin dink sy weet beter as ek. En ek wonder 

waar dink Ada gaan sy ‘n gat kry om hierdie twee in te stop. 

 (STEMME WAT INDOOF) 

2. ADA: (VERWELKOMEND) Shalom, Vriende. Ek is Ada, vrou van die 

herbergier Nabal.  

3. JOSEF: Vrede vir u, Mevrou. Ons is Josef en Maria van Nasaret. 

4. ADA (BESORGD) U vrou lyk gedaan. Hoe lank is julle al op reis?   

5. JOSEF: Ons het vandag ver gery. My vrou, Maria, het darem ‘n 

donkie gehad om op te ry.  (MARIA KREUN)  Sy kla al 

heeldag van pyne – veral rugpyn. 

6. ADA: (ONTSTELD) ‘n Donkie!  En dit in haar toestand!  Geen wonder sy is vol 

pyne nie! Hoe ver het julle vandag gery? 

7. JOSEF: Ons het by Sigar geslaap.  

8. ADA: O, die kortpad deur die land van die Samaritane. Dit was 

wys van julle. Hierdie tenger vrouetjie sou nooit die reis deur 

die gevaarlike en warm Jordaandal oorleef het nie.  

 (MARIA KREUN WEER) 

9. JOSEF: (SMEKEND) Die tyd vir die geboorte van die Kind is naby. Ons soek 

dringend verblyf, goeie vrou.  Help ons asseblief. 

10. ADA: Dalk kan ons julle help. (POUSE. OORGANG) 
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 (VERHEF HAAR STEM EFFENS EN ROEP OOR ‘N KORT 

AFSTAND NA NABAL)  

1. ADA: Nabal, het jy gehoor wat hulle sê? Hierdie mense is Josef en 

Maria van Nasaret. (BEWEEG NADER AAN MIKROFOON) 

Haar baba kan enige dag kom. Ons moét hulle help. 

2. NABAL (ONGEVOELIG)  Soek JY vir hulle plek.  

3. ADA: (OORREDEND) My man, Rebekka kan die stal hieronder vinnig uitvee. 

Die strooi in die hoek kan maar bly. ‘n Mens kan ‘n sagte 

bed daarop maak. Dan kan hulle ten minste vannag goed 

rus. Môre kan hulle verder soek vir beter verblyf. 

4. NABAL: (BOT)  (BOT) Doen wat jy wil, Vrou. Jy het tog klaar besluit. 

5. ADA: Dankie, my man.  (BEWEEG WEER) Kom, Mevroutjie. Kom 

hierlangs. (MARIA KREUN WEER) Hierdie gangetjie lei tot 

die laer deel van ons grothuisie.  

6. MARIA: Dankie, O dankie tog, goeie vrou. 

7. ADA: Jammer dat julle nou in die stal-gedeelte moet tuisgaan, 

maar ons skapies is gelukkig vannag in die veld, want dis 

nog nie winter nie.  

(STEM WORD DOWWER SOOS WAT HULLE WEGBE-

WEEG.)  Julle sal ten minste darem ‘n dak oor julle kop, ‘n 

slaapplek en kos hê. Ek sal nou vir julle iets te ete stuur ... 

Pasop vir u kop, mnr. Josef. Die gangetjie is laag... 

(STEM DOOF HEELTEMAL UIT) 
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1. NABAL: (VERBAAS)  Judas?  My wêreld, kom binne, kom binne, Neef.  Ek het 

   jou nie so gou hier verwag nie. Ek dog julle sal langer afpak.  

2. JUDAS DIE GALILEËR:  Waarvoor dink jy het ek twee vroue en baie kinders? 

   Ek laat hulle die werk doen. 

3. NABAL:  Wat kan ek vir jou doen? 

4. JUDAS:  Ek het net kom dankie sê dat julle jul eie plek in die herberg  

   aan ons afstaan. Dit moet ‘n groot opoffering vir daai kwaai  

   vrou van jou wees. 

5. NABAL:  Ja, die vroue hou maar van hulle geriefies. Maar vir familie is  

   geen opoffering te groot nie. Julle is welkom in ons herberg.  

6. JUDAS: Ek het so ‘n bietjie rondgekyk. (JOVIAAL) Dis mos ‘n 

spoggerige herberg wat jy nou hier ingerig het, Nabal.  Ek 

het nie geweet jy het so welvarend geword nie. 

7. NABAL: Ons is nie so ryk soos jy nie, Neef Judas, maar ons het 

heeltemal genoeg om van te leef. Ek sê net vanoggend vir 

Ada dat hierdie volkstelling vir ons soos manna uit die hemel 

gekom het, want die geld rol in.  

8. JUDAS: Dit kan ek sien. 

9. NABAL: Die volkstelling duur nou al baie maande en in dié tyd kon 

ons aanbou en herstel wat al verval het. ‘n Welkome 

meevallertjie. 

 STEEDS STEMME EN GELUID OP AGTERGROND VAN 

MENSE WAT WOEL EN WERKSKAF 
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1. JUDAS: (NORS) Augustus se manewales mag vir jou soos manna uit die 

hemel gekom het, maar vir die res van ons is dit ‘n 

nagmerrie.  

2. NABAL: Dis nie altemit nie. Ons sien die gevolge daarvan elke dag. 

3. JUDAS: (OPSTANDIG) Het jy al ooit van so ‘n sotheid gehoor?  Elke gesin in 

die hele, reuse Romeinse Ryk moet teruggaan na die plek 

van hulle familie se oorsprong om daar te registreer. Vir ons 

Jode beteken dit ‘n totale volksverhuising, want ons woon 

nie meer in stamverband nie. Ons is oor die aarde versprei. 

  Ons moet huis en haard agterlaat en ons belange net so los. 

Al wat vir Augustus van belang is, is om te weet hoe groot sy 

ryk is en oor hoeveel siele hy die septer swaai.   

4. NABAL: Moenie vergeet van die belasting nie, Neef. Hy wil seker 

maak dat nie een enkele siel belasting ontduik nie.  

5. JUDAS:(DRIFTIG) Ons betaal net belasting aan God! Augustus moet oppas 

dat die swaard van die Here nie ook vir hom tref, soos die 

pes destyds toe Koning Dawid ook sy volk getel het nie.  

6. NABAL: Wat word van jou sake in Seforis terwyl jy weg is? 

7. JUDAS: My oudste, Aser, en sy vrou bly agter en hou dinge daar in 

stand tot ons terug is. Eers as ons terug is, sal hulle kom om 

hulle te laat registreer. 
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1. NABAL: Wel, gelukkig het Augustus darem kop gehou toe hy 

voorsiening gemaak het vir genoeg tyd vir die volkstelling. 

Sirenius is al ‘n hele tyd hier om vanuit Sirië die volkstelling 

in die gebied reël. Hy sal seker nog lank hier moet bly. 

2. JUDAS: (BARS) Jy moet daardie man se naam liewer nie voor my noem nie.  

3.  NABAL: Waarom nie, Neef?  Maak daardie goewerneurtjie die wêreld 

daar vanuit Sirië vir julle spul heethoofde in Galilea ‘n bietjie 

te warm?   

4. JUDAS: (VURIG) ‘n Bietjie te warm?  Neef Nabal, warmer as die gloeiende 

ashope in die Hinnomdal.  Sy soldate is oral. Hy dink ons 

spul Jode in Galilea is uitvaagsels – wurms wat hulle moet 

doodtrap. En hulle behandel ons ook so. Ons mag nie 

vergaderings hou nie, dan kom breek hulle dit op. Die 

belasting wat ons aan die keiser moet betaal, is soveel dat 

ons byna nie kan oorleef nie. Weier jy, dan word jy as ‘n 

rebel beskou. En jy weet wat die lot van rebelle is. 

5. NABAL: Ja, die kruis of die galeie of ‘n slaaf in die soutmyne. Ek weet 

nie watter een van die drie die ergste straf is nie. 

6. JUDAS:  (VURIG) Maar toemaar, Rome sal ons nie vir ewig kan vertrap nie.  

Die Messiaanse Ryk van ons vader Dawid sal die hele 

wêreld omspan. Ek dit sal onverganklik wees.  

7. NABAL: Glo jy dié dinge werklik? 
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1. JUDAS:  Die Messiaanse ryk sal bestaan totdat die ewige Godsryk  

   aanbreek. So is dit deur die profete belowe, en so sal dit  

   wees. (OORGANG) 

2  JUDAS:   (SAGTER, GEHEIMSINNIG)  Ons weet dat die  

  Messias binnekort gaan kom. Al die tekens is daar. Ons in  

  Galilea is gereed om heel voor in daardie stryd om bevryding 

  T te veg. En ek, Judas die Seloot, sal heel voor veg. 

3. NABAL: (WAARSKUWEND) Neef, jy speel met vuur.  Het julle toe waaragtig 

daardie vuurvreter-party gestig waarvan jy my tydens ons 

laaste Pasga in Jerusalem vertel het? 

4. JUDAS: (HARD FLUISTEREND) Nie so hard nie, Nabal. Daardie kwaai vrou 

van jou se ore staan altyd sommer sulke punte soos sy 

probeer om te hoor wat ons praat. Kom sit hier by my, dan 

kan ons lekker gesels. 

GESKUIF VAN ‘N STOEL. VOETE WAT BEWEEG. STOEL KRAAK AS HY 

GAAN SIT. 

5. JUDAS: Waar was ons nou weer?  O ja, die Seloteparty.  Ek werk 

nog daaraan, Neef. Maar daar is heelwat Galileërs wat soos 

ek voel. En ek is hulle leier. (POUSE. SAGTER, 

GEHEIMSINNIG) Party van ons manne begin al van my 

praat as die Verlosser, die Messias wat die Jode uit die 

kloue van die Romeine sal bevry. (OORGANG) 
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1. JUDAS: (GEMAAK BESKEIE) Nie dat ek myself in daardie rol sien 

nie.  Maar as die Here my as die Verlosser roep, wie is ek 

om te weier? 

2. NABAL:  Judas, hierdie ywer van jou sal jou verteer. Hoe dink jy kan 

julle handjievol Jode daar in Galilea die hele Romeinse Ryk 

oorwin? Jy moenie dink dat julle op die Jode in Judea sal 

kan staatmaak nie. Hulle deel nie julle sentimente nie.  

3. JUDAS: Dis wat jy dink, Neef. Ek het al my voelers hier in Judea 

uitgesteek. Hier is baie wat soos ons voel. 

4. NABAL: Net die Fariseërs en hulle volgelinge is nasionaal-gesinde 

patriotte. Niemand anders sal jou ondersteun nie. 

5. JUDAS: Wat van die Sadduseërs en hulle invloedryke volgelinge? 

6. NABAL: Die spul Sadduseërs worstel net om hulle mag en geld te 

behou en dans in die proses na die pype van Rome. En die 

spul Herodiane kruip by Herodes om gunste en gawes vir 

hulle en hulle kinders te bekom.  

7. JUDAS: Dalk is jy reg. Baie van die Joodse leiers hier in Jerusalem is 

‘n spul slaplieste, meelopers van die verraderlike Herodes 

en kruipers voor die keiser. Dié soort Jode het ons nie nodig 

nie. Maar ek sal tog terwyl ek hier is my voelers versigtig 

uitsteek. ‘n Mens weet nooit. Soos Gideon van ouds met sy 

300 man die hele Midianitiese leër verslaan het, so sal ons 

ook met die hulp van die Here die Romeine onderwerp.  
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1. NABAL: (WAARSKUWEND) Die Romeine is nie die Midianiete nie, Judas. Jy 

dink nog jy is die verlosser, dan eindig jy en jou manne aan 

‘n kruis!  Rome speel nie met rebelle nie. 

2. JUDAS: (VURIG) Jy redeneer soos ‘n dwaas, Nabal. Jou naam pas by jou. 

Waar sou ons volk gewees het as Gideon en Dawid en 

Josua en die Makkabeërs soos jy geredeneer het?  Dawid, 

met net ‘n handjievol lojale ondersteuners, het met die hulp 

van die Here die grootste koning geword wat Israel ooit 

geken het.  

3. NABAL: Maar Dawid is deur God uitgekies en deur Samuel tot koning 

gesalf. Daarom was sy veldslae geseën. 

4. JUDAS: (BESIELD) En wat van die Makkabeër, Mattatias, en sy vyf seuns? 

Hulle het die hele Siriese leër aangedurf en na drie jaar – net 

drie korte jaartjies – het die dapper Makkabeërs Jerusalem 

en die tempel bevry en nog twintig jaar later het hulle die 

Seleuside die land uitgedryf en die Hasmonese koningshuis 

tot stand gebring. Nee, Neef. Die probleem met jou is dat jy 

nie geloof het nie. Julle is hier in Jerusalem by die tempel, 

maar julle ken nie die wil van God nie. Ek en my mense ken 

die Skrifte en lewe in geloof volgens die wil van God.  

5. NABAL: En wat, dink julle, is die wil van God?  Wie kan ooit die wil 

van God ken? 
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1. JUDAS: (SAG, DRINGEND) Ons lees die tekens van die tye. Ons 

weet die tyd vir die koms van die Verlosser is naby. Die 

profeet Daniël het verklaar dat die laaste ryk voordat die 

Messias kom, voete van klei sal hê. (OORGANG) 

 (HARDER. TEATRAAL) Ons, die Selote, Yweraars vir God 

se saak, is daardie rots wat die voete van klei stukkend sal 

slaan. Ons sal die volk verlos en die Messiasryk stig. En ek 

sal daardie leër lei, ek, Judas die Seloot van Seforis. 

2. ADA: (SPOTTEND) So, ons sit eintlik hier met die Messias, die Verlosser van 

Israel in ons beskeie ou grothuisie. Wat ‘n eer.  Kan u 

dienares vir u iets te ete aanbied, u hoogheid?  

3. NABAL: (ONTHUTS) Vrou, hoe laat jy ons skrik. Hoe lank staan jy al hier? 

4. ADA: Lank genoeg om sy laaste paar sinne te kon hoor. Jammer 

ek kon nie die res ook hoor nie.  

5. JUDAS: (DREIGEND): Vroumens, het jy nooit geleer dat vroue hulle neuse uit 

mannesake moet hou nie? En om af te luister is een van die 

laagste, lelikste .... 

6. ADA:  Toemaar, “Messias” Judas. Ek sal my mond hou.  Ek het 

meer verstand as wat jy dink. Jy is immers familie. En as 

een lid van die familie seerkry of skande maak, word die 

hele familie verwerp en gestraf. Daarom sal ek stilbly. Maar 

Nabal is reg: jy speel met vuur, Neef Judas. (OORGANG.) 

SAAKLIK) Het julle al geëet? 
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1. NABAL: Nee, Vrou. Jy was so besig daaronder by jou gaste in die 

stal, dat niemand nog aan die eet kon kom nie. 

2. ADA: Ek het Rebekka gestuur om vir ons kos in die herberg te 

gaan haal. Ook sommer vir die paartjie hieronder.  A..a.  Hier 

kom sy juis met ons kos. 

3. REBEKKA: Jammer dat ek ‘n bietjie gedraai het, Mevrou. Dit gaan maar 

woes daar in die herberg om na al die gaste om te sien. 

 (BAKKE EN KRUIKE WORD OP TAFEL NEERGESIT.} 

4. ADA: Dankie Rebekka. Dis heeltemal genoeg hierdie. En waar is 

klein Simeontjie?  

5. REBEKKA: Hy is gewas en het klaar geëet, Mevrou. Hy slaap daar agter 

in die grot. 

6. ADA: Ag Rebekka, wat sou ek tog in hierdie tyd sonder jou gedoen 

het?  

7. REBEKKA: Ek geniet alles wat ek vir die klein mannetjie doen. Ek is baie 

lief vir hom, Mevrou.  

8. ADA: Ek weet dit. Dis waarom ek gerus is as jy by hom is. Sal jy 

vir die gaste in die stal ook iets te ete neem? 

9. REBEKKA: Ek maak so, Mevrou. Die vroutjie lyk vir my of sy kos en krag  

nodig het.  

10. ADA: Ja. Sy is so stil en bleek en ... broos. En dit lyk nie of sy ‘n 

dag ouer as 16 jaar is nie.  (OORGANG) Maar wag, laat ons 

eet.  Neef Judas, sal jy die seën vra? 
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1. JUDAS: Ek doen dit graag. (IN ‘N TEMERIGE STEM, ANDERS AS 

SY GEWONE PRAATSTEM)  Almagtige Here, ons dank U 

vir al die goeie gawes wat ons uit U Hand ontvang. Gee vir 

ons krag deur hierdie voedsel, sodat ons vreesloos sal kan 

stry om u ewige Koningsheerskappy op hierdie aarde te help 

bevestig. Amen. 

 (HULLE BEGIN IN STILTE EET.) 

2. ADA: Ek het klein Simeontjie vandag gruwelik verwaarloos. Ek wil 

hom net ‘n ou nagsoentjie gaan gee.  Verskoon my, 

asseblief ‘n oomblik. 

 SAGTE VOETSTAPPE WAT TOT STILSTAND KOM. 

3. ADA: (TEER) Simeontjie. Hoe rustig slaap jy, warm toegedraai in sagte 

doeke. Jammer dat Mamma jou deesdae so afskeep en aan 

Rebekka se sorg moet oorlaat. Ek belowe dat ek môre meer 

tyd aan jou sal bestee. (POUSE) Here, God. Dankie vir 

hierdie laatlammetjie wat U vir my geskenk het. Gee my tog 

die krag om Hom in hierdie deurmekaar wêreld tot U eer 

groot te maak. Ek weet dat daar ‘n doel met sy lewe moet 

wees. Leer my wat daardie doel is. (POUSE) Nag kindjie. 

(SAGTE SOENGELUID) Lekker slaap. 

4. REBEKKA: (ROEP OP ‘N AFSTAND, MAAR KOM NADER AAN 

MIKROFOON SOOS SY VERDER PRAAT)   

 Mevrou, kom!  Kom gou! 
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1. ADA: VOETSTAPPE SOOS SY HAASTIG BEWEEG.  

 Wat is dit, Rebekka? 

2. REBEKKA: (NADER AAN MEKAAR) Daar’s iets hieronder aan die gang. 

Ek weet nie. Die vroutjie kreun vreeslik. Dalk wil die baba 

kom. Ek is dom met dié dinge. 

3. ADA: Ek kom. Rebekka. (VOETSTAPPE  STEEK VAS.) 

 Ruim asseblief hier op as die mans klaar geëet het. Ek sal 

gaan kyk of ek kan help. 

 (SY BEWEEG VINNIG VERDER) 

4. NABAL: Dink jy dis haar tyd, Rebekka? 

5. REBEKKA: Ja, my heer.  Sy kla oor kramppyne wat kom en gaan. Dis 

die teken daardie. Die baba gaan vandag nog gebore word.  

 Maar die moedertjie is baie moeg en swak. My meesteres 

het gesê ek moet die vroedvrou gaan haal. Sy sê ek moet 

probeer om Salome te kry. Sy het jare se ervaring. 

6. NABAL:  Nou  roer dan jou littte, vroumens! Wat staan jy nog hier en  

   klets? 

7. REBEKKA: Ek maak so, my heer. 

   (VOETSTAPPE BEWEEG  WEG. ‘N GESKARREL) 

8. NABAL:  Vrou. Wat soek jy? 

9. ADA:  (GESPANNE. GEJAAGD) Doeke. En water. Warm water! 

 En sout. (OORGANG) 
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1. ADA  (ONGEDULDIG) In hierdie grothuis het ek geen voorraad of  

geriewe nie. Gaan haal tog vir my water, Nabal. Warm en 

koue water. En bring van die doeke in die voorraadkamertjie 

saam. Ek kan haar nie alleen laat nie. Sy het hulp nodig. 

2. JUDAS: (SY TEMERIGE “GODSDIENSSTEM”) Die vloek van Eva, ja. God het 

mos gesê: “Met smart sal jy kinders in die wêreld bring. Na 

jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers.”  Dit 

is maar julle lot, vrou, julle straf - omdat julle sonde die 

wêreld in gebring het! 

3. ADA:  (DRIFTIG) Wat staan jy daar, Nabal? Gaan haal die water en die 

doeke! En jy kan ook van groot hulp wees, “Verlosser van 

Israel”. Jy is nog nie die aanvoerder van die Messiaanse leer 

nie. Doen ons ‘n guns en maak jou skaars. Gaan kyk of jou 

vrouens en kinders al kos gekry het om te eet. 

 (HAAR STEM WORD WEER DOWWER SOOS SY 

WEGBEWEEG) 

 Nabal, roep my as julle die goed gebring het. Ek gaan die 

vroutjie  solank bystaan totdat Salome kom. 

4. JUDAS: (VERONTWAARDIG) Wat ‘n skerp tong. Hoe hou jy dit met so ‘n vrou, 

Neef? Ek sou haar lankal ‘n skeibrief gegee het as ek jy was. 

Jy weet seker dat rabbi Hillel goeie raad het oor hoe om van 

so ‘n vrou ontslae te raak. 
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1. NABAL: Ek hou van my vrou soos sy is, Judas. Geen vervelige 

oomblik in ons huwelik nie. En sy is soos ‘n rots. Staan my, 

en al ons gaste deur dik en dun by. Kyk nou net haar 

besorgdheid oor die Maria-vroutjie.  (OORGANG) Maar wag, 

laat ek die water en doeke gaan haal. Dit sal nie deug as ek 

nog hier staan as sy weer by daardie gangetjie uitkom nie. 

2. JUDAS:  Nouja, dan gaan ek ook maar. (LAG SPOTTEND TERWYL  

   HY WEGSTAP) Dis duidelik wie die septer in hierdie huis  

   swaai.  

(VINNIGE VOETSTAPPE OP GRUIS EN PRATENDE 

VROUESTEMME.) 

3. REBEKKA:  Sy is nog baie jonk, Moeder Salome. En baie uitgeput na ‘n  

   lang rit van Nasaret af – en dit nogal op die rug van ‘n donkie.  

4. SALOME:  Ja, dis jammer dat sy nou so uitgeput is. Dis nie goed nie. ‘n  

Vrou het krag nodig vir die geboorte.  

5. REBEKKA: Moeder Salome, waarom moet vroue so ly as hulle geboorte  

   skenk?  Hoe hou hulle dit?  Dit maak my soms bang. 

6. SALOME:  Vroue verduur dit omdat ons weet dat geboortepyne nie  

   pyne is wat na die dood lei nie, maar na die lewe – ‘n nuwe  

lewetjie wat deur Gods genade aan ons toevertrou word. 

(POUSE) Geboortepyne is nie ‘n vloek van God ná Eva se 

“sonde” nie, Rebekka, al lê die mans daardie Skrifdeel so uit. 

7. REBEKKA: Ek verstaan nie. 
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1. SALOME:   Geboortepyne maak ons net liewer vir dié kindjie wat ons so  

   swaar in die wêreld gebring het. Iets wat jy te maklik kry, gee 

   jy net so maklik prys. Maar iets wat jy met moeite en pyn  

   bekom het, is vir jou kosbaar. God weet wat Hy doen. 

2. REBEKKA: Ek het nooit só daaroor gedink nie, Moeder Salome. Maar 

hier’s ons nou. Ons sal maar deur die grothuis moet loop om 

by die stal in te kom. Ek sal vir u ‘n ordentlike lamp wat met 

suiwer olyfolie brand, bring. Die rokerige lampie wat daar by 

Maria in die stal is, beteken nie veel nie. 

3. SALOME:  Dankie, Kind. En bring sommer ook skoon doeke, baie warm  

water, ‘n waskom en sout. Die kruie vir die pyn het ek by my. 

O ja, en bring tog ‘n kruikie met drinkwater ook. 

4. ADA:  Aa..a, Salome. Ek is bly jy is hier. Kom. Sy is onder in die  

   stal-gedeelte van die grot.  Ons het geen ander herberg vir  

   hulle gehad toe hulle gistermiddag laat hier opgedaag het  

   nie. Maar die plek is darem redelik skoon.  Moet ek kom  

   handgee? 

5. SALOME:  Nee wat. Gaan maar aan met jou eie werk. Ek sal regkom.  

   As ek  julle nodig het, sal ek na julle roep. 

   MUSIEKBRUG OM TYDSVERLOOP AAN TE DUI. 

6. NABAL: Dis al ure wat Salome daaronder besig is. Gaan die kleintjie 

dan nooit gebore word nie. 
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1. ADA: Nee my man. Die eerste nagwaak is nog nie eers verby nie. 

Dit voel maar net vir jou so lank omdat jy moeg is na die lang 

dag. 

2. NABAL: Hierdie herberg het my vandag amper onder gekry. Mense 

wat kom en gaan, ‘n geskreeu en gestamp, voorrade 

aankoop, kosmaak, klagtes van gaste aanhoor, slawerusies 

oplos ... Ek is doodmoeg.  

(EERSTE SKREE VAN ‘N PASGEBORE BABA) 

3. NABAL: A.ha..a. Daar skreeu die kleintjie. Hy’s gebore!  Nou sal ek 

kan slaap. En jy maak my nie wakker as Salome klaar is en 

hier verbykom nie. Net môre maak ek daai buitedeur... 

4. ADA: Slaap gerus, my man. Ek gaan af om te kyk of alles goed 

afgeloop het. Ons sal jou nie pla nie. 

 VOETSTAPPE SOOS SY NA ONDER BEWEEG. 

5. ADA: (FLUISTEREND)  Salome, kan ek naderkom? Is alles reg hier? 

6. SALOME: Ja, alles het goed afgeloop.  Kyk, hier’s die baba. ‘n Seuntjie. 

 In lou soutwater afgewas en in doeke toegedraai. Daar lê hy 

rustig in sy wiegie – in die krip met sagte strooi onder hom. 

7. ADA: (ONTROERD) Hoe pragtig is hy nie. (POUSE)  En Moedertjie. Hoe voel 

jy? 

8. MARIA: Gelukkig. En verlig. En geseënd.  Alles wat die engel gesê 

het, het waar geword.  

9. ADA: Die engel? Watter engel? 
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1. MARIA: Die engel wat sy geboorte aangekondig het.  Maar julle sal 

nie verstaan nie. En ek wil nie daaroor praat nie. Nie nou nie. 

2. SALOME: Rus nou, Moedertjie. U was baie dapper. Kom, Ada. Ek 

moet ook nou huis toe gaan. Sy is veilig. Josef is by haar. Hy 

het ook rus nodig. 

 (HULLE BEWEEG UIT.) 

3. SALOME: (FLUISTEREND) Dit was so vreemd. So-iets het ek nog nooit 

belewe nie. 

4. ADA: Wat bedoel jy, Salome? 

5. SALOME: ‘n Maagd. Hierdie meisie was ‘n maagd toe die kindjie 

gebore is. 

6. ADA: ‘n Maagd? Maar dis nie moontlik nie. 

7. SALOME: Ek weet. Maar dit is so. Hier is iets vreemds aan die gang, 

Ada.  Dis ‘n besondere geboorte hierdie. En ‘n besondere 

Kind... 

8. ADA: Ek verstaan nie. 

9. SALOME: Ek ook nie. Daarom wil ek nie nou daaroor praat nie. Ek wil 

dink. Nag Ada. Pas hulle mooi op. Hulle is kosbaar. 

10. ADA: Nag, Salome. 

 ENKELVOETSTAPPE SOOS SY WEGSTAP. 

 MEER VOETSTAPPE OP GRUIS WAT NADERKOM. 

11. ADA:  Wat?  Wie’s daar? 
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1. JAKOB: Moenie skrik nie. Dis maar net ons, Mevrou. Jakob en nog ‘n 

paar  skaapwagters. 

2. ADA: Jakob. Wat maak julle hier?  Moet julle nie in die veld wees 

om die skape op te pas nie? 

3. JAKOB: Ons moet, Mevrou. Maar ons is hier om die Kindjie te sien. 

4. ADA: Watter kindjie? 

5. JAKOB: Die een wat in die krip lê en wat in doeke toegedraai is. 

6. ADA: (VERWONDERD) Maar ... maar hoe weet julle van hom? 

7. JAKOB: Ons het by die engel van Hom gehoor.   

8. ADA: Die engel?  (SAG, BY HAARSELF)  Alweer ‘n engel? 

 (HARDER) Vertel my daarvan, Jakob. 

9. JAKOB: Mevrou, ons het nog so rustig om ‘n vuurtjie tussen die 

skape gesit en gesels, toe daar skielik in ‘n glans van lig ‘n 

engel by ons verskyn het. Ons het vreeslik geskrik, maar die 

engel het gesê ons moenie bang wees nie. Hy bring vir ons 

goeie nuus. Die Verlosser, die Messias, die Here, is vannag 

in Betlehem gebore. Ons sal Hom herken as ons Hom vind, 

want Hy sal in doeke toegedraai in ‘n krip lê.  (POUSE) En 

toe was daar skielik sommer baie ander engele wat God 

geprys het en gesê het: “Eer aan God in die hoogste hemel, 

en vrede op aarde vir almal in wie Hy ‘n welbehae het.” 

 Ons het alles net so gelos en dadelik hierheen gekom om 

hulde aan die Verlosser te bring. 
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1. ADA:(VERWONDERD)   Waarom juis hierheen?  Hoe het julle geweet Hy is 

hier? 

2. JAKOB: Ons... ek weet nie. Ons het sommer net reguit hierheen 

gekom. Dalk het ‘n onsigbare engel ons gelei. 

3. ADA: (SAG, VERWONDERD) ‘n Kindjie in ‘n krip? Gebore uit ‘n maagd. 

Engele wat die boodskap van ‘n Verlosser bring?  

(POUSE) Het die Galileërs die tekens van die tye tog reg 

gelees, maar het hulle net die verkeerde Messias beet?   

4. ADA: (HARDER, AAN DIE HERDERS) Kom nader, Jakob. Julle is by die regte 

plek. Kom saggies binne. Meneer Nabal slaap. Moenie hom 

steur nie. (VOETE WAT OP GRUIS BEWEEG)  

5. ADA: (FLUISTEREND) Gaan by daardie gangetjie af. Julle sal die baba in die  

   krip in  die stal vind. 

6. NABAL: (ROEP ‘N ENTJIE WEG, HALF DEUR DIE SLAAP) Vrou, wanneer  

   kom jy slaap?  Jy pla my.  

7. ADA: Ek kom, Nabal. (VOETSTAPPE SOOS SY NADER GAAN) 

8. NABAL: Met wie het jy nou net gepraat? 

9. ADA:  Met Jakob en ‘n paar ander skaapwagters. 

10. NABAL: (WAWYD WAKKER) Wat? Wat soek hulle hier? Hulle hoort in die 

veld by die skape. (DRIFTIG) Elke skaap wat vannag deur 

jakkalse gevang word, trek ek van Jakob se loon af! 

11. ADA: Iets vreemds is aan die gang, my man. Hierdie baba is nie ‘n 

gewone kind nie. 
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1. NABAL: (KNORRIG) Watse snert praat jy, Vrou? 

2. ADA: Jakob sê ‘n engel het aan hulle verskyn en gesê dat die 

Verlosser vannag in Betlehem gebore is. Hulle sal Hom in ‘n 

krip vind, toegedraai in doeke.Hulle moet kom en hulde aan 

Hom bring. 

3. NABAL: (SINIES) ‘n Engel? Wie, behalwe die spul verkrampte Fariseërs, glo 

nog aan engele? (ONGEDULDIG) Kom slaap tog, Vrou.   

4. ADA: Daar moet waarheid in steek, Nabal. ‘n Engel het ook vir die 

moeder van die kind van sy koms voorspel.  

5. NABAL: (ONGEDULDIG) Engele. Voorspellings. Vrou, vir vierhonderd jaar 

was daar geen profeet meer in Israel om enigiets te voorspel 

nie. En die laaste kastige “engel” het eeue gelede aan 

iemand verskyn. Dis mites, bogstories uit die verlede daardie.  

6. ADA: Ek is nie so seker daarvan nie. (HUIWERIG) En Salome sê 

dat ... dat hierdie Kindjie uit ‘n maagd gebore is. 

7. NABAL: (VERSTOM) Het ek reg gehoor?  Het jy gesê uit ‘n maagd gebore? 

8. ADA: Ja, my man.  

9. NABAL: (VERONTWAARDIG) En jy glo waaragtig daardie ouvroustorie? Jy 

het self kinders. Jy weet mos dis onmoontlik. Jy weet mos 

waar kinders vandaan kom? 
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1. ADA: Ek weet net dat alles wat ek vandag gesien en gehoor het, 

vreemd is. Baie vreemd. (NADENKEND) Dalk, my man ... 

dalk is die Verlosser wat ons verwag, vannag hier in ons 

grothuis gebore – onder in die stal. 

2. NABAL: (SNEDIG) Engele. ‘n Verlosser uit ‘n maagd. Gebore in ‘n stal. 

Asseblief tog, Vrou! Vertel dit vir ou vrouens. Kom slaap tog. 

Ek het nou genoeg van hierdie snert gehoor. Ek is moeg. 

 MUSIEKBRUG OM TYDSVERLOOP AAN TE DUI. 

 GEBRABBEL VAN EENJARIGE KINDJIE HOORBAAR 

3. ADA: Rebekka, kyk!  Klein Simeontjie gee sy eerste alleentreetjies. 

4. REBEKKA: (LAGGEND) Ek het geweet dit kan nou enige dag gebeur. Hy 

staan al ‘n hele paar dae teen alles op, maar het nog net nie 

die moed gehad om te los en te loop nie. 

5. ADA: Ag, waar is Nabal tog. Hy moes dit ook gesien het! 

6. REBEKKA:  Meneer is so besig by die herberg. Hy het vir niks meer tyd 

nie. En meneer Judas neem ook baie van sy tyd in beslag. 

Kom staan gedurig by hom en praat aanmekaar. 

7. ADA: Ek wens Judas en sy familie wil klaarkry hier in Betlehem en 

teruggaan Seforis toe. (DRIFTIG) Wat soek hy nog hier? 

8. REBEKKA: Hy kuier rond by baie mense.   

9. ADA: Dis al amper vyftig dae wat hulle hier is. Dit maak my bang. 
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1. REBEKKA: Ja, ek onthou. Dit was die dag toe die seuntjie, Jesus, 

gebore is wat hulle hier opgedaag het. (OORGANG) Snaaks 

dat hulle die kindjie Jesus genoem het, en nie Josef nie.  

2. ADA: (PEINSEND) Jesus: die Here red. Sy pa het gesê dat God self voor sy 

geboorte gesê het dat hy daardie naam moet kry, want Hy 

sal sy volk van hulle sondes verlos.  

3. REBEKKA: Van hulle sondes?  Nie van die Romeine nie? Hoe kan 

hierdie  kindjie mense van hulle sondes verlos? Net God kan. 

4. ADA: Dis wat Josef gesê het. Ek het ‘n paar dae gelede by hulle 

gaan inloer waar hulle nou by Salome tuisgaan. Ek wou sien 

hoe dit nou met Maria en die baba gaan.  

5. REBEKKA: Ek hoor hulle was in Jerusalem. Wat het hulle daar gaan 

doen? 

6. ADA: Maria moes op die veertigste dag na geboorte die 

voorgeskrewe reinigingsoffer by die tempel bring.  Hulle het 

Jesus ook by die tempel gaan loskoop uit die priesterdiens 

omdat hy nie uit die stam van Levi is nie, en het hom 

terselfdertyd aan die Here gewy. (POUSE) Dis ‘n wonderlike 

dag in ouers se lewe, Rebekka. (OORGANG) Maria sê dat 

Vader Simeon en die gryse profetes Anna die seuntjie op die 

tempeltrappe geseën het en dat albei toe ook van Hom as 

die Verlosser gepraat het. 

7. REBEKKA: Mevrou, weet u dat die drie Oosterse magiërs vertrek het? 
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1. ADA: Is hulle dan weg?  Waarom sou hulle so gou vertrek het?  

2. REBEKKA: Demetrius sê hulle was by Salome se huis. Ook hulle het 

spesifiek na Jesus gesoek. Hulle het glo duur geskenke aan 

hom gegee. Koningsgeskenke. Dit was nog voordat hulle 

hier by ons kom herberg soek het.  

3. ADA: (SAG, PEINSEND) Dit rym met alles wat tot dusver gebeur het. 

Koningsgeskenke aan Jesus, die Messias-koning, die 

Verlosser van Israel. 

4. REBEKKA: Meesteres, dis gevaarlike goed wat u daar sê.   

5. ADA: Waarom sê jy so? 

6. REBEKKA: Herodes is die koning van Israel. As hy sulke gerugte hoor, 

is daar groot moeilikheid.    

7. ADA: Jy’s reg, Rebekka. Vergeet wat ek gesê het. 

8. REBEKKA: Demetrius sê die magiërs is sterrekykers wat interessante  

dinge te vertelle gehad het terwyl hulle hier tuisgegaan het. 

9. ADA: Laat ek hoor. 

10. REBEKKA: Hulle sê hulle het maande gelede in die ooste die eerste  

   keer gesien hoedat Jupiter, die koningster, saamval met  

   Saturnus, die Joodse beskermster om een, helder ster te  

   vorm. Dit het glo drie keer die afgelope tyd gebeur – die  

   laaste keer toe hulle uit Jerusalem op pad was Betlehem  

   toe. 
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1. ADA: (VERMANEND) Moenie jou ore uitleen aan die onsinnige 

praatjies van Oosterse magiërs nie, Rebekka. 

2. REBEKKA: Dis nie al nie, Meesteres. Hulle sê dit het gebeur in die beeld 

van die visse – teken van die Joodse land. Uit die Griekse 

vertaling van die Jode se Heilige boeke, die Septuagint, 

weet hulle dat die Joodse Messias gebore moet word. Vir 

hulle het hierdie wonderteken net een ding beteken: God het 

deur tekens wat hulle verstaan, gesê dat die groot Koning 

van die Jode gebore is. Dit is waarom hulle eers in 

Jerusalem by die koningspaleis rondgevra het na die Kindjie. 

Hulle sou gister teruggegaan het na hulle land toe, maar was 

van plan om eers vir Herodes te gaan sê waar hy die kindjie 

sal vind. Maar Demetrius sê dat hulle baie vroeg 

gisteroggend haastig vertrek het – weg van Jerusalem  af. 

Demetrius is baie bekommerd daaroor. 

3. ADA: Waarom is hy bekommerd? 

4. REBEKKA: Hy sê koning Herodes sal geen klip onaangeroerd laat om 

die nuwe “koning van die Jode” om die lewe te bring nie. As 

hy sy eie seuns wat hy as ‘n bedreiging vir sy troon gesien 

het, om die lewe kon laat bring, sal hy geen baba wat as die 

koning van die Jode beskou word, in sy pad laat staan nie. 
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1. ADA: (ONTSTELD) Ons moet dadelik na Salome toe gaan en Josef waarsku. 

Dalk moet hulle so gou moontlik teruggaan Nasaret toe. 

Daar, in Galilea, het Herodes geen seggenskap nie. 

2. REBEKKA: Dis nie nodig nie, Mevrou. Demetrius het self gegaan om 

Josef te waarsku, maar uitgevind dat hulle reeds laasnag 

haastig vertrek het na ‘n onbekende bestemming toe.  

3. ADA: (NADENKEND) Salome het gepraat van die ongewone 

geboorte van die Kindjie. Is hy dalk werklik die Verlosser?  

4. REBEKKA: Dalk moet u met Meester Nabal daaroor praat. Die manne 

ken mos die Skrifte. 

5. ADA: Nabal is deesdae so vol van Neef Judas die Galileër wat 

dalk die verlosser van Israel kan word, dat hy nie besef dat 

die ware Verlosser, die Messias, dalk onder sy eie dak 

gebore is nie. 

6. REBEKKA: Ai, Mevrou. U moet nie ophou om met hom oor die Kindjie, 

Jesus, te praat nie. 

7. ADA: (GELATE) Ek praat nie meer met hom daaroor nie. Hy het my belet om 

een woord verder oor hierdie “ouvroustories” te sê. Ek kan 

nou nog net vir hom bid. (OORGANG) Maar wag, ek kan nie 

hier staan en klets nie. Sal jy klein Simeon bietjie besig hou 

terwyl ek net gou reëlings vir vandag se etes gaan tref. Ek is 

nou terug. Ek het my vas voorgeneem om my dierbare ou 

seuntjie nie meer af te skeep nie. Jy geniet hom meer as ek. 
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1. REBEKKA: Die plesier om hom op te pas, is myne, Mevrou. Ek het hom 

so lief asof hy my eie kind is.  

 (VOETSTAPPE SOOS ADA VINNIG WEGSTAP. REBEKKA 

KOER MET DIE BABA WAT OOK GELUIDJIES MAAK. 

 ‘N GROOT RUMOER EN GERAAS WORD OP ‘N 

AFSTAND GEHOOR. VROUE GIL. PERDEPOTE. 

MANSSTEMME. SWEPE KLAP.  IEMAND HARDLOOP) 

2. NABAL (HYGEND) Waar’s klein Simeon? 

3. REBEKKA: Hier. Hier by my. 

4. NABAL: Steek hom weg. Vlug!  Doen iets! Herodes se soldate maak 

al die babaseuntjies dood! 

5. REBEKKA: Wat?! 

6. NABAL: Moenie daar staan nie. Hardloop stal toe. Hou hom stil. Dalk 

gaan soek hulle nie daar nie. Ek sal hulle aandag aftrek. 

 SY HARDLOOP. GRYP DIE BABA WAT SKRIK EN BEGIN 

HUIL. SY SMOOR SY GEHUIL TEEN HAAR BORS. 

7. REBEKKA: Sjuut ... shh..s.s.hhh baba. Bly stil my lief. Moenie huil nie. 

Sjjjuut... 

8. SOLDATESTEM: Waar’s die kind? 

9. NABAL: Hier’s g’n kind nie.  

10. SOLDAAT: Ek het ‘n baba hoor huil. Gee hom. 

11. NABAL: Ek sê jou hier’s niemand nie. Kyk self. 



 38 

 BABA HUIL WEER VERWEG. DIT WORD VINNIG 

GESMOOR. 

1. SOLDAAT: Daar’s dit weer.  Dis hieronder. Af met die gangetjie. Pasop 

vir jou kop, Rufus. 

 VERDER WEG GIL REBEKKA HISTERIES. 

2. REBEKKA: Nee!  Nee! Los hom. Hy’s ‘n baba! Hy’t jou niks gedoen nie. 

Los hom!  (WANHOPIG) Here God, waar is U? Help tog! 

 (SY HUIL EN BLY OP AGTERGROND HUIL) 

3. ADA: (HOOGS ONTSTELD)  Wat gaan hier aan?  Wat maak julle soldate hier 

in my huis? 

4. SOLDAAT:  Hulle maak die babaseuntjies dood. 

5. REBEKKA: (ROU KREET) Babas? Nee! Nee! Gee pad, julle vervloektes. Nie 

Simeontjie nie. Nie my Simeontjie nie!   

6. SOLDAAT: Jammer, Mevrou. Koning Herodes se opdrag. U kan dit nie 

keer nie. Niemand kan Herodes keer as hy wil moor nie. 

7. ADA: Waar’s Simeontjie?   

8. SEMAJA: Onder. In die stal. 

 SY BEWEEG HAASTIG NA ONDER. ‘N GIL. DAN KOM 

VAN VER AF ‘N BITTERE GEWEEKLAAG SOOS DIE 

TWEE VROUE HUIL. 

 PERDEPOTE WAT WEGBEWEEG.  DOODSE STILTE 

VOLG. 
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 DOOF IN OP DIE VERAF GEWEEKLAAG VAN BAIE 

VROUESTEMME. KRUISDOOF MET NABAL SE STEM.  

1. NABAL: (FERM) Dit was die laaste strooi, Vrou. Jy en die slawe moet maar 

die herberg aan die gang hou. Ek gaan saam met Judas 

Galilea toe. Die tirannie van Herodes en die dwinglandy van 

die Romeine moet stopgesit word.  En Judas die Galileër is 

die man wat dit sal doen. Hy is die Messias, die Verlosser 

van sy volk! 

2. ADA: My man, dis dwaasheid.  Wil jy aan ‘n kruis gespalk word?  

3. NABAL: Die God van ons vaders sal ons help – soos wat Hy dit in 

Egipte, in die woestyn, in koning Dawid se tyd, en in die 

Makkabeërtyd gedoen het. (VURIG) Met ‘n Gideonsbende 

sal Hy ons weer tot die oorwinning lei. 

4. ADA: (PLEITEND)  Nabal, Judas die Seloot is NIE die Messias nie. 

 (AFGEMETE, MET KLEM) Die Messias in onder jou eie dak 

gebore, maar jy sluit jou oë en ore daarvoor. Jy is so besig 

met geldmaak, dweperige godsdiens en fanatieke politiek, 

dat jy nie meer die stem van God hoor nie.  Jy is blind vir die 

wonders wat stilweg hier by en om jou plaasvind. 

5. NABAL: En jy leef in ‘n droomwêreld, Ada.  

(WEEKLAAG VAN VROUSTEMME OP AGTERGROND)  

Hoor jy die geweeklaag van die vroue daarbuite. Dit duur al 

twee dae. Net jy huil nie. 
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1. ADA: (SKOR) Ek huil, Nabal. ‘n Swaard sny deur my siel – elke keer as ek 

aan my klein Simeontjie en al die ander babas dink. Ek huil 

hierbinne, my man, diep hierbinne waar niemand dit hoor nie. 

2. NABAL: Jy, jy wat altyd van engele en profete praat, moet ‘n bietjie 

luister. Judas het my net gister, na die slagting, herinner aan 

die profeet, Jeremia se woorde: 

  ‘n Smartkreet word gehoor in Rama, 
  ‘n gesnik en bitter geklaag. 
  Ragel huil oor haar kinders. 
  Sy wil maar net nie vertroos word nie, 
  Want hulle is dood.   
  (POUSE. OORGANG) 
 
3. NABAL: Dood, hoor jy my, Ada! Ook ons klein Simeontjie is dood. En 

ook jou klein “verlossertjie” wat hier in die stal gebore is.  

4. ADA: Jesus is nie dood nie, Nabal. Moenie vra hoe ek dit weet nie. 

Ek wéét dit net. Ons Messias, ons Verlosser leef! 

5. NABAL: (MINAGTEND) Ons Verlosser? Ag, spaar my tog dié snert! Jy sal nog 

jou woorde terugtrek, Vrou.  Hou jy maar net dinge hier aan 

die gang. Dit mag dalk nog ‘n paar jaar duur voordat ons kan 

toeslaan, maar as alles verby is, sluit ek weer by julle aan. 

Dan sal jy ‘n ander deuntjie sing.  Totsiens, Ada.  

(OORGANG) Rebekka, kyk goed na Mevrou.  

   VOETSTAPPE SOOS WAT HY VASBERADE WEGSTAP. 

6. ADA: (SAG)  Totsiens, my man. Mag God jou bewaar en jou oë oopmaak. 

7. REBEKKA (ONTROERD)  Mevrou, ek ... ons almal sal na Mevrou kyk. Beter  

   as wat ons na ... na klein Simeontjie gekyk het. 
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1. ADA: (SIMPATIEK) Julle kon niks doen nie, Rebekka. Hou op om jouself te  

kasty. (HARTSEER) Ek wroeg ook. Ek was so besig ... ek 

het hom afgeskeep... Nou’s dit te laat. 

2. REBEKKA: (EMOSIONEEL) Dit was my skuld. Dit was alles MY skuld ... en  

   SYNE. 

3. ADA:  Syne? Van wie praat jy? 

4. REBEKKA: Die kind wat hier by ons, in die stal, gebore is. As dit nie vir  

hom  was nie, het klein Simeontjie en al die ander 

babaseuntjies nog gelewe. Hulle is dood, almal DOOD! 

5.. ADA: (ONTROERD) Ag, Rebekka, (GESMOORDE SNIK) Rebekka ...  

6  REBEKKA: As Mevrou reg is, lewe hy nog.  (POUSE. OPSTANDIG)  

   Waarom kan HY leef en waarom moes HULLE sterf, hulle  

   wat onskuldig was? 

7. ADA: (PEINSEND) Nabal het netnou verwys na Ragel en Lea. Ek ken daardie  

verhaal. Dalk, wie weet, wie weet ...? 

8. REBEKKA: Wat, Mevrou?  

9 ADA: (PEINSEND) Dalk moes Ragel se kinders hier in die Betlehemsvelde, 

hier in Rama waar syself ook by die geboorte van Benjamin 

dood is, sterf - sodat Lea se Kind kan lewe. Is dit dalk 

waarna die profeet se woorde in werklikheid heenwys? 

10. REBEKKA: Lea se kind?. (POUSE. DAN EMOSIONEEL) O, ek haat  

   hom. Dis alles SY skuld, en MYNE ... en HERODES s’n. 
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1. ADA (SIMPATIEK) Jy haat Hom nie regtig nie, Rebekka. Dis skok en - so lyk 

dit my - skuldgevoelens wat jou so laat praat. Waarom sê jy 

dis jou skuld? 

2. REBEKKA:  Ek kon hom nie stilhou nie. Hy moes my angs aangevoel 

het. Toe begin hy huil Ek het dit probeer doodsmoor. Maar 

hulle het dit gehoor.  (EMOSIONEEL) Dit was MY skuld. Ek 

kon my geliefde klein Simeontjie nie beskerm nie. 

(SNIKKEND) Simeontjie, o Simeontjie, as ek liewer in jou 

plek kon sterf.  Dit was my skuld ... 

3. ADA: (STADIG, NADENKEND)  

Jou skuld?   Myne? 

   Nabal  of  Judas s’n? 

   Herodes s’n?  Die soldate s’n? 

   Wie het meer, en wie het minder skuld, Rebekka? 

 SLOTMUSIEK BEGIN SAG OP AGTERGROND SPEEL.   

  Maar die offer versoen, Rebekka. 

  Jou skuld is betaal. 

  Almal se skuld is betaal –  

met bloed. 

SLOTMUSIEK SPEEL ‘N RUKKIE EN KRUISDOOF DAN 

MET DIE STEM VAN DIE SOLDAAT WAT VERTEL: 

4. SOLDAAT: (VERTEL) Twaalf jaar later het die Selote in Galilea in 

opstand gekom. Goewerneur Sirenius het al die afdelings 

soldate tot sy beskikking gestuur om die rebellie onder 

leiding van Judas die Galileër dadelik in die kiem te smoor. 

My leërafdeling was deel van die soldate. Ons het Seforis 

verwoes en dit was ons grusame taak om 2 000 

opstandelinge te kruisig. (POUSE) 
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1. SOLDAAT (VERTEL VERDER) Ook Judas die Galileër en sy adjudant, sy  

neef, Nabal die Betlehemiet, was onder dié wat gekruisig is.  Die 

kruise het myle ver weerskante van die hoofweë rondom Seforis en  

Nasaret gestaan. (POUSE) Net buite Nasaret het ek ‘n vreemde 

ervaring by die kruis van Nabal, die Betlehemiet, gehad. ‘n Jong 

seun het uit die rigting van Nasaret nader gestap en aan die voet 

van Nabal se kruis tot stilstand gekom. Hy het lank na die kruis 

gestaar. Ek het nader gestaan. Die seun se sagte oë het met 

medelye na Nabal toe opgekyk. Ek het Hom sag hoor sê: “In 

Betlehem was daar geen herberg vir my nie, Nabal  – nie in jou 

huis nie, ook nie in jou hart nie.  Mag my Vader jou vandag  

genadig wees en vir jou in sy ewige wonings herberg gee  – ter 

wille van My.”      

                    SLOTMUSIEK SWEL WEER UIT 


