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TANT LIEN STAAK 

 

Tant Lien sit op ‘n stoel. Die dominee kom nadergestap. 

 

DOMINEE: (HARTLIK) Môre, Tant Lien.  En hoe gaan dit vandag met my liewe  

   tannie? 

TANT LIEN:  Niks om oor te kla nie, Dominee. 

DOMINEE: So ken ek Tannie. Ek kan nie onthou dat ek Tannie al ooit hoor kla 

het nie.  Hoe oud is Tannie nou? 

TANT LIEN: Sewe-en-taggentig, Dominee. Oor ‘n maand is ek ag-en-taggentig. 

En ek het regtig niks om oor te kla nie. Nog baie gesonder as baie 

van die jongetjies rondom my wat heeldag oor niks anders kan 

praat as hulle skete en kwale nie. En met my kop skeel daar ook 

nog niks. Nie so vergeetagtig soos baie van hulle nie. 

DOMINEE: Wat ‘n geseënde lewe! Tannie kan die Here nie genoeg dankie sê 

vir sy genade nie.  Dis waarom ek amper nie kan glo wat Matrone 

netnou vir my vertel het nie.  

TANT LIEN: Wat sê sy? 

DOMINEE: Dat Tannie skielik op ‘n staking gegaan het. Tannie weier om 

Tannie se medisyne of voedselaanvullers te drink. En Tannie wil 

skielik nie eet nie en stap nie meer elke dag so flink in die tuin rond 

soos altyd nie. 

TANT LIEN: Dis reg, Dominee. Ek is klaar met hierdie wêreld.  

DOMINEE: Maar waarom, Tannie?   

TANT LIEN: Dit het tyd geword om huis toe te gaan.  Dis omdat ek nog al die 

jare so flink oefen en reg eet en al hierdie pilletjies getrou wegsluk, 

wat ek nog nie in die hemel is nie.  Ek is nou moeg gewag. 

DOMINEE: Nee, Tannie. God alleen besluit oor lewe en dood. As Tannie 

ophou  eet en ophou medisyne drink, pleeg Tannie eintlik stadig 

selfmoord. En dit is sonde. 



TANT LIEN: Watwou!  Dalk was God se tyd vir my al lankal verby, maar ek hou 

myself onnodig lank aan die lewe met al hierdie kos en pilletjies en 

oefeninge. 

DOMINEE: Tannie is vir baie so ‘n bron van inspirasie. Tannie het nog baie 

werk hier in Huis Silwerblare.   

TANT LIEN: Ek het klaar gewerk, Dominee. Hier’s niks meer wat ek vir ander 

kan doen nie. 

DOMINEE: Ek weet Tannie was ‘n puik orrelis en mense het altyd in vervoering 

na Tannie se kore geluister. Waarom stel Tannie nie ‘n Silwerblare-

koor saam en rig hulle af nie? Dan kan julle soms ook vir die 

gemeente kom sing. 

TANT LIEN: Dominee, hoor jy dan nie hoe sing die ou klompie Sondae-aande 

as jy hier kom preek nie?  Met al die krakerige oumensstemme 

klink dit na ‘n paddakoor.  

DOMINEE: Dis nie almal nie, Tante. Ek is seker daar is nog baie met helder en 

suiwer stemme wat graag sal wil sing. 

TANT LIEN: Ek het my hele lewe lank my Here met my mooi stem geloof en 

geprys, Dominee. Min mense kon so mooi soos ek sing, al moet ek 

dit nou self sê. Ek het 20 jaar in die Bach-koor gesing. Ek het 

sanglesse gegee, kerkkore afgerig en sanguitvoerings gegee 

waaroor mense nou nog praat. Ek kon nie wag om eendag deel 

van die hemelkore te word nie, maar nou klink my sangstem ook 

 na nie na veel meer as die gekwaak van ‘n padda nie. Daar 

sal nie nou meer plek vir my in die hemelse kore wees nie. Dis een 

van die redes waarom ek nou wil end kry en huis toe gaan. 

DOMINEE: My Liewe Tannie! Tannie was tog ‘n predikantsvrou en het al die 

jare ‘n lewendige Bybelstudiegroep gehad. Tannie behoort tog te 

weet dat ons in die hemel ‘n verheerlikte liggaam gaan hê. Die 

gebreke sal verdwyn en Tannie se stem sal daar mooier as ooit 

wees. Ek is seker Tanne sal ‘n voorsanger in die hemelkoor word! 

TANT LIEN: (TWYFELAGTIG) Dink Domineer regtig so? 



DOMINEE: Ek dink nie so nie. Ek WEET. 

TANT LIEN: Dis nie al probleem nie, Dominee.  

DOMINEE: Nou wat is Tannie se ander probleem? 

TANT LIEN: Ek het ‘n groot Bybelstudiegroep gehad. Meer as twintig. En 

ALMAL van hulle is al daarbo!  Die heel laaste een is vyftien jaar 

gelede al weg. Ja, ALMAL is weg.  En hier sit ek nog steeds.   

 DOMINEE: En?   

TANT LIEN: Dominee, dink vir jouself.  Hulle sit al vyftien en meer jare daar... en 

ek kom nie. Hulle wonner seker na watter plek toe ek is – ek, 

Mevrou Dominies en daarby hulle Bybelstudie-leier. As ek nie by 

hulle is nie, waar is ek dan?  Dis wat hulle sal wonner! 

DOMINEE:   My liewe Tannie.  Hulle het geen begrip van tyd of ruimte of 

enigiets anders in die hemel nie. Daar verdwyn alle tyd- en 

ruimtelike dimensies. Vir hulle sal dit soos gister voel wat julle 

mekaar gesien het.  Vyftien jaar op aarde is vir hulle in die hemel 

soos ‘n oogwenk.  Tannie bekommer Tannie heeltemal verniet! 

TANT LIEN:  (VERLIG) Ag, Dominee. Hoekom het jy my dit nie al lankal vertel nie? En 

hier bekommer ek my dood oor wat my vriendinne daar anderkant 

van my dink!   

DOMINEE: Al wat werklik saak maak, Tannie, is net: (STADIG, AFGEMETE) 

                      “Ken Tannie die Here?  Het Tannie Hom lief?  Leef Tannie in ‘n 

persoonlike verhouding met Hom?” 

TANT LIEN: Die antwoord op al jou vrae is JA, Dominee.  

DOMINEE: Dan het Tannie nie enige rede tot kommer nie. Al wat saak maak, 

is of ‘n mens se verhouding met die Here reg is. Dan kom al die 

ander dinge ook sommer vanself reg.  En dan het jou lewe sin – tot 

op die laaste dag toe. 

TANT LIEN: Dankie Dominee.  (POUSE) Waar’s daardie pilletjies van my?   

DOMINEE: (Hy staan op.)  Ek moet nou gaan, maar ek sien Tannie binnekort weer.  

Hy groet en wil wegstap, maar sy keer. 



TANT LIEN: Nee wag, Dominee. Ek stap saam. Ek het nog nie my 

oggendstappie in die tuin gehad nie.  

Sy staan op, hak by hom in en hulle stap saam af. Net voordat hulle af is, steek sy vas. 

TANT LIEN: En Dominee, net môre begin ek met ‘n Silwerblarekoor. Jy moet 

solank dink aan ‘n datum waarop ons vir die gemeente kan sing. 

DOMINEE: Goed so, Tannie. Maar laat weet net eers vir my wat julle gaan 

sing, sodat ons julle optrede by ‘n gepaste preek kan inpas. 

TANT LIEN: Ek kan nou-al sê wat ons eerste lied gaan wees: daardie ou 

Hallelujaliedjie: “Werk want die nag kom nader!” 

Hulle stap saam af. 

 

 


