
 

 

 

ZAKKAI, DIE REGVERDIGE 

    'N KERSSPEL wat ook as PAASSPEL KAN DIEN 

Verhoogstuk ideaal vir Kersfees OF Paasfees, maar kan enige tyd van die jaar 

opgevoer word. Zakkai, of Saggeus die tollenaar, speel die hoofrol in hierdie relatief 

maklike opvoerbare drama.) . Dit is baie bevredigend as soveel kinders as moontlik 

betrek kan word en as hulle entoesiasties kan meedoen. 
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ROLVERDELING: 

 
Hoofkarakters:                                                  Akteurs: 
1. Jabin, 'n Skaapwagter, ± 40 jaar oud            ………..……………………………….. 
2.  Zakkai, sy seun, 16 jaar oud, klein van 
     postuur, loop met rug effens skeef getrek.    ………………..……………………….. 
3.  Saggeus (Zakkai as volwassene, ± 40 jr). 
     Steeds klein en loop steeds skeef.                ……..………………………………….. 
4.  Karia, Saggeus se vrou, ± 35 jaar oud          ………..……………………………….. 
5.  Centurio Rufus (30 jaar of ouer)            …………..…………………………….. 
6.  Palti, kwaai Jood, lank, ± 40 jaar oud.            ..……………………………………….. 
7.  Miriam, Joodse vrou, ± 35-40 jaar oud.         ……..……………………………......... 
8.  Bartimeus, blinde bedelaar.                           ………………………………………… 
9. Twee melaatses.                          .…….………………………………….. 
9. 'n Baie belangrike massatoneel: 'n Groep mense wat om Jesus saamdrom en verby 
beweeg. Jeug en kinders kan hierby betrek word. Almal is opgewonde, ondersteun siekes en 
beur om by Jesus te kom, druk mekaar weg, roep uit: "Jesus, help!", "Jesus, wees ons 
genadig!" ens. Ander jubel en dans, swaai palmtakke en roep of sing: "Hosanna vir die Seun 
van Dawid!"  Heelwat lewe en emosie kan hier ingebring word. (Akteurs met kort praatrolle 
hier ongeveer 10.) 
 
 
Addisionele spelers (opsioneel) 
10. Kleuterkoortjie (minstens 5 voëltjies en 5 blommetjies vir mimiek en sang) by:  
 Kyk hoedat die voëltjies vlieg. 
11. Kinderkoor: Stille nag 
12. Koordansers, solis en jeugkoor: Ere aan God   
13. Jeugkoor: Juig alle volke! (kanon) 
14. Nog 'n koordans: enige Kerslied (eie keuse). 
15. Verteller en spreekkoor (± 10 kinders):  Daar is die Lam van God. 
16. Mimiek (5 kinders), verteller en dieselfde spreekkoor: Die vlug na Egipte  
17. Gemeentesang: Die Here is my Herder 
18. Beurtsang deur solis en gemeente: God se liefde, so oneindig. 
19. Beurtsang: Jeugkoor en gemeente: Middelpunt van ons verlange. 
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TONEEL 1: (Op Speelvlak 2 – meer na die linkerkant van die verhoog 
toe. Speelvlak 1 is in die middel van die verhoog. Die hoofgebeure speel 
op vlak 1 af. Dis ‘n vertrek in die huis van Saggeus, die tollenaar.)  
 

'N TONEEL IN DIE VELD. Daar moet 'n boom(pie) aan die kant van die 

toneel wees wat later ook as dekor in die tuin van Saggeus se huis diens 

sal doen. `n Houtvuur brand.  Naggeluide soos die gehoe-hoe van `n uil, 

krieke wat kriek en 'n jakkals se veraf gehuil (af en toe) word sag op die 

agtergrond gehoor.  Jabin en Zakkai sit by die vuurtjie. 'n Dik houtstomp 

waarop iemand kan gaan sit, sal ook dienlik wees. Los houtjies om die 

vuur mee te stook, lê eenkant. Hulle eet so tussen die gesels deur. (Nie 

borde nie. Hulle neem afwisselend brood en vleis uit 'n gemeenskaplike 

kom of 'n mandjie.) 

 
1. JABIN : Ai, hoe heerlik brand hierdie vuurtjie vanaand, Zakkai.  

 [Hy staan op en hou sy hande koulik oor die vuurtjie.] 

 Ek is so bly jou ma het jou gestuur om my vannag te kom 

geselskap hou. En die kos wat jy saamgebring het, was heerlik. 

Jou ma is darem `n vrou duisend!  [Neem 'n stuk kos en eet.] 

2. ZAKKAI, AS 16-JARIGE:  (AFGETROKKE):  Ja, Pa. Sy sorg goed - met die  

  bietjie wat sy tot haar beskikking het.     

3. JABIN: Is dit 'n verwyt, my kind? `n Seun van die Wet kla nie. Ek  is wel 

'n eenvoudige skaapwagter, maar ons het nog nooit gebrek gely 

nie.  Het jy al ooit honger gaan slaap?   

4. ZAKKAI: Honger?  Nie regtig nie. [Vou sy bokleed koulik om hom toe, 

arms in die kleedvoue voor sy borg gekruis.]  Maar koud wel.  

En lus vir iets lekkers, dikwels. [Trek sy voete onder hom in en 

bly so sittend met sy pa en praat. Kyk nou op na sy Pa.] 

 (OPSTANDIG) Weet Pa hoe dit voel om in die sinagogeskool 

aan die voete van die rabbi’s te sit en jou skurwe voete en maer 

armpies onder 'n verslete bo-kleed weg te steek vir mense soos 

Salmon en Birsa en Palti wat in mooi, warm klere daar sit. En 

selfs as hulle sit, troon hulle soos reuse bo my uit. 

5. JABIN: Is jy alweer opstandig oor jou liggaamsbou, my seun? Teen  

  wie kom jy in opstand ? Teen God?  Teen jou pa of ma?  Vir wie  
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  is jy nou eintlik kwaad? 

1. ZAKKAI: Ek weet nie. (BITTER)  Ek weet net dat die lewe nie regverdig is  

  nie. Party mense het alles, en ander het niks!   Ek wil nie my  

  hele lewe lank so sukkel nie, Pa.   

2. JABIN:  [Hy wys na bo.]  (RUSTIG)  

  My seun, kyk bietjie op die na sterrehemel bo jou.  Kyk net hoe 

  flonker die juwele van die nag hier bokant jou. (POUSE)  

  [Wys om hom.] En kyk om jou rond, my seun. Kan Salmon-hulle 

  ooit só na die Almagtige se handewerk kyk? 

 

GESINSDIENS: KLEUTERKOOR MET MIMIEK (voëltjies "vlieg" en lelies wieg in die wind) 

terwyl hulle sing: KYK HOEDAT DIE VOËLTJIES VLIEG. (Lied 95 in JSB)   

     
 
AANDDIENS:  GEMEENTESANG EN/OF SOLIS: 
  O HEER MY GOD, AS EK IN EERBIED WONDER (Lied 464:1 in  
  LIEDBOEK…)  

  

3. JABIN: [Trek sy asem diep in en blaas dit hard uit. Ruik.]  En ruik net die 

  geur van die veld, Zakkai.  (OORGANG) Ken Salmon-hulle die 

  geur van die  mirtebossie of die prag van die seder? Weet hulle 

  waarvoor die hisop, knoffel en olyf alles gebruik kan word?   

4. ZAKKAI: Dalk nie. Maar ek was ook nog nooit in Herodes se arenas by  

Jerigo of Sesarea om na die spele te kyk nie. Ek kom ook nooit 

in een van daardie weelde-huise of openbare baddens wat vir 

baie ander ouens alledaags is nie.  Nie dat ek die baddens wil 

besoek nie – nie met hierdie potsierlike, half skewe lyfie van my 

nie. Maar hulle is bevoorreg, Pa.  

(EMOSIONEEL)  Hoekom kry hulle alles en ek niks? 

5. JABIN: 'n Kind van Abraham hoort nie in daardie heidense plekke nie, 

my seun. Salmon en Birsa se ouers is lede van die Herodes-

party,  volksvreemdes wat Herodes en die Romeine steun om 

die voordeel wat dit vir hulle inhou. Hulle is verraaiers! Wil jy 

regtig soos hulle wees?  

6. ZAKKAI: Hulle het 'n toekoms, Pa. Watter toekoms het ek as misrabele 

skaapwagterseun? 



 5 

1. JABIN: Ons groot Koning Dawid was 'n skaapwagter soos ek en jy. 

Soos ons, het hy ook snags in die Betlehemsvelde waggehou. 

God se uitverkorene het dieselfde sterre as ons aanskou en dalk 

ook by dieselfde fonteine en bergstroompies water gedrink.  En 

daardie skaapwagtertjie het die groot koning van Israel geword!  

2. ZAKKAI: [Hy staan op en kyk sy pa in die oë]:   Pa is reg. Maar Dawid 

was God se uitverkorene. Ek nie.  Palti het my vandag 'n … 'n 

misbaksel genoem. (POUSE. EMOSIONEEL) Wie se fout is dit 

dat ek so 'n potsierlike lyfie het? Waarom het God my so … so 

halfklaar gemaak … en my toe soos … soos 'n skewe, 

halfgebakte brood net so gelos?  Wie het gesondig dat ek só 

lyk, Pa? 

3. JABIN: Gesondig?  Hoekom dink jy dat jy die gevolg van iemand se  

  sonde is?  Jy is in liefde gebore en ons het nog altyd probeer 

  om volgens die wil van God te lewe. (OORGANG) Sê my: het  

  Job gesondig toe hy so gely het? (POUSE)  God se weë is  

  vreemd, my seun. 

4. ZAKKAI: Toe Palti my 'n misbaksel genoem het, het Birsa daarna iets  

gebrom van 'die sonde van die vaders' en toe het hulle 

weggestap. 

5. JABIN: (VERSLAE)  Ai tog, my seun. [Hy gaan staan by Zakkai en sit sy  

  arm vertroostend om sy skouers.] Steur jy jou nog steeds aan  

  daardie drie?  Glo jy werklik wat hulle sê?  Het jy al ooit daaraan  

  gedink dat hulle dalk jaloers op jou kan wees? 

6. ZAKKAI: [Skud sy pa se arm af en gee 'n tree weg. Kyk sy pa in die  

  oë terwyl hy praat.]  

7. ZAKKAI: Jaloers?  Op MY!  Moenie dat ek lag nie, Pa. Wat op aarde het  

ek wat hulle nie het nie? Kyk na die huise waarin hulle woon. 

Kyk hoe leef Salmon en Birsa-hulle. Hulle word deur slawe 

bedien, eet goed, trek mooi klere aan, woon Koning Herodes se 

spele en feeste by en binnekort gaan daardie twee na Rome toe 

om daar verder te studeer. Palti gaan nie saam nie. Ek ook nie. 

(OPSTANDIG) Maar wat het ek, Pa? Ons woon in `n grothuis, 'n 

armmanshuis in Betlehem en die lewe gaan by my verby.  Ek 
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voel altyd honger. Dis seker daarom dat ek nooit behoorlik 

gegroei het nie. [Neem kos uit die bak en neem 'n klein happie.] 

1. JABIN: Is die liggaam werklik so belangrik, Zakkai? Rabbi Ruben sê 

nou die dag vir my dat jy sy knapste leerder is. Jy verstom hom 

met jou kennis en jou insig. Ek is trots op jou, my seun.  

2. ZAKKAI: (BITTER) Wat help al daardie kennis my, Pa? Waar gaan dit my 

bring? Ek kan nie eers 'n rabbi word nie. Hulle sal my, met 

hierdie lyfie, nooit as rabbi aanvaar nie. Watter gesag sal ek 

buitendien hê? Hulle laat my wel in die sinagoge toe, maar maar 

met hierdie misvormde liggaampie is ek nie welkom in die 

voorhof vir Israelietiese mans in die tempel nie. Ek is vir niks 

goed nie – nie eers vir God nie! 

3. JABIN: (GESKOK) My kind, wat praat jy? (POUSE) Kom hier. Kom sit 

hier by my. (SUG) Ai, my seun. Ek wens ek het antwoorde op al 

jou vrae gehad.  

 [Jabin gaan sit, Zakkai beweeg nader, maar bly staan.] 

4. ZAKKAI: Al is ek klein van postuur, wil ek as mens groot wees, Pa. Ek wil  

uitstyg, geleerd raak, ryk word, respek afdwing. Dan sal ander 

na my opsien en van my liggaam vergeet.   

5. JABIN: En hoe wil jy dit regkry, Zakkai? 

6. ZAKKAI: Ek wil meer dinge in Rome gaan leer as net dit wat ons in die 

sinagogeskole leer. Ek wil leer van sterrekunde, aardkunde, 

filosofieë, politiek en syfers. Ja veral van syfers en van geld, 

want ek wil ryk word.  (PLEITEND) Pa, ek wil nie eendag as 

skaapwagter doodgaan nie!  

7. JABIN:       [Staan ontsteld op.] Zakkai, verag jy, Kind van Abraham, die   

  erfenis van jou vaders?  En sien jy op jou vader neer?   

  (OORGANG) Kyk na hierdie hande, Zakkai. Kyk na hulle!  

  [Hou sy hande na Zakkai uit.)  En voel hier. Hierdie harde hande  

  het hulle afgesloof – vir JOU, my eersgeborene en enigste kind!  

8. ZAKKAI: (SINIES) Ons kry maar bitter min van die vrugte van Pa se  

  arbeid,  
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1. JABIN: (BITTER) Dis omdat so baie van ons geld na die skatkiste van 

Augustus in Rome en Argelaos in Jerusalem en Varus in 

Damaskus gaan. Veral daardie windbolle in Rome wat net 

heeldag in weeldehuise en paleise vreet en suip en speletjies 

speel, melk ons leeg. (OORGANG) Zakkai, sê jy vir my: Wáár 

sou hierdie vettes en rykes die vleis en brood en wyn en kaas 

en olywe en druiwe vandaan gekry het as dit nie vir óns, die 

boere in die uithoeke van die Ryk was nie? Die boere wat jy so 

minag!  

2. ZAKKAI: Pa verstaan my verkeerd. Ek minag nie die boere nie. Maar ons  

leef in `n nuwe tyd, Pa. Hier’s nuwe stelsels, vooruitgang, nuwe 

waardes en nuwe beroepe!  Ek wil deel wees van die stroom. Ek 

wil nie op die kantlyn staan en net `n toeskouer wees, of 'n  

arbeider bly nie.  

3. JABIN: Dit kos geld, Seun. Waar gaan jy die geld kry? 

4. ZAKKAI: (PLEITEND) Al is koning Herodes dood, hoor ek daar is nog 

steeds beurse beskikbaar vir skrander jongmanne om in Rome 

te gaan studeer. Die Herodiane sorg daarvoor. Laat my toe om 

ook te gaan, asseblief Pa.  

5. JABIN: (BULDEREND)  Wat?  Vra jy vir MY, `n kind van Abraham, om 

`n vervloekte Herodiaan te word en by daardie tiran, Argelaos  

te gaan kruip - KRUIP, hoor jy my - want dis al hoe jy die beurs 

sal kry!  

6. ZAKKAI    (PLEITEND): Pa, dis nie nodig dat Pa `n Herodiaan moet word of 

by die koning moet gaan vra om vir my `n beurs te kry nie. Dis 

gewone  amptenare wat die dinge deesdae reël. Argelaos is te 

besig om al sy vyande uit te roei om hom daarmee te bemoei. 

7. JABIN: (DRIFTIG): Maak jou oë oop, mannetjie. Maak hulle oop. Die 

hele Herodesparty bestaan uit mense wat deur die Huis van 

Herodes bevoordeel is, maar hulle is volksvreemdes, Grieks- en 

Romeinsgesindes. Wie met hulle heul, ondermyn ons volk, ons 

godsdiens, ons taal, ons kultuur. En dis niks anders as 

omkopery nie. Hulle sal help, ja, maar op hulle voorwaardes. Die 

eerste is dat ons Herodiane sal moet word. 
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1.. ZAKKAI: Pa moet slim wees. Gebruik hulle Pa, soos hulle ons gebruik. 

2. JABIN: Dis oneerlik, Seun. Moenie soos hulle word nie. Moenie mense 

vir jou eie doeleindes misbruik nie. Behou jou integriteit te alle 

tye.  'n Kind van Abraham se woord is sy eer. 

3. ZAKKAI: (OPSTANDIG) Ek wil  verder leer, Pa.  Ek wil Rome toe gaan. 

4. JABIN: (MET OPLAAIENDE DRIF) Dink jy vir een oomblik dat ek jou na 

daardie … daardie hoerestad sal laat gaan om onder 

volksvreemdes van vreemde gode te gaan leer en daar van die 

God  van jou vaders, die Wet van Moses en ons Joodse taal en 

tradisies te vergeet?  Oor my dooie liggaam … my dooie 

liggaam, hoor jy my? 

5. ZAKKAI:    (STIL) Jammer, Pa. Kom ons vergeet daarvan. (OORGANG)  

  Dalk moet ons gaan slaap. 

6. JABIN: Ja, laat ons liewer gaan slaap. Weet nie of ek sal kan nie. Jy’t 

my lelik omgekrap vanaand.  

 [Albei gaan lê met hulle klere aan, digby die vuur.] 

7. ZAKKAI: Dit begin nou regtig koel word.  

8. JABIN: Waar’s jou skaapvel?  Jy sal hom vannag nodig kry. Die grond 

is koud.  

9. ZAKKAI: Ek het my warm bokleed aan. Maar ek sal later nog hout op die 

vuur gooi. Gelukkig is hier baie hout. Dit gaan `n lang nag wees. 

 

GEMEENTESANG:  Ps. 23:1. DIE HERE IS MY HERDER EN BEWAARDER 

(Lina Spies se bewoording uit Liedboek van die Kerk.)  

   
10. ZAKKAI: (SAG, HUIWERIG)  Pa, slaap Pa?  

11. JABIN: Nee. Ek sal nie gou slaap nie, nie vannag nie… Jy't my  

  omgekrap. 

12. ZAKKAI: Jammer, Pa. (HUIWERIG) Ek … ek wou net sê: Kyk die sterre, 

die ou Olyfboom daar anderkant, en die vuur … Waaraan laat 

dit Pa dink?  (POUSE) 

13. JABIN : Aan daardie nag saam met die ander herders. 

  [Hy kom orent en bly regop sit. Draai dan na Zakkai.]  

  Hoe lank gelede was dit gewees?  Nege jaar? Tien jaar? 
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1. ZAKKAI:   [Kom ook orent en praat terwyl hy in die vlamme tuur.] 

  Tien jaar. Ek onthou goed. Ek was net ses jaar  oud. Pa het  

  daardie jaar vir my my eerste lammetjie gegee.   

2. JABIN: (PEINSEND) Hy was so tingerig.  Ons het hom Abeltjie genoem 

– asempie. Niemand het gedink hy sou bly leef nie. 

3. ZAKKAI: Maar ek het hom soos `n baba vertroetel, deurgehaal en … 

amper groot gekry. My hanslammetjie met die snaakse bruin 

kolletjie wat  soos 'n skewe kruisie lyk, op die linkerblad…  

`N JAKKALS HUIL HARD  NABY HULLE. [Zakkai spring orent en tuur 

onrustig die nag in. Tel 'n stuk hout op en gooi dit op die vuur.] 

4. ZAKKAI: Die vervloekte jakkalse. As dit nie vir hulle was nie … 

5. JABIN: Ek kan nou nog nie verstaan hoe Abeltjie weggedwaal het nie. 

Hy was altyd aan jou sy, soos `n getroue hond. 

6. ZAKKAI: Gelukkig was ons gou by. Hulle kon hom nie verskeur en 

opvreet nie. En Pa het die mooiste, sagste velletjie van sy vel 

gebrei wat ek ooit gesien het. `n Wit velletjie met net een bruin 

kolletjie op die linkerblad.  'n Kolletjie soos 'n kruisie … 

7. JABIN : Jy het die velletjie altyd by jou gehad – bedags oor jou skouer 

gedra, snags met jou kop daarop gelê… Onthou jy nog. 

8. ZAKKAI: Sal ek ooit vergeet?  En sal ek daardie nag … daardie 

wonderlike nag, ooit vergeet?  

 

Gesinsdiens: [KINDERKOOR sing STILLE NAG. Lied 348:1-2 in Liedboek] 

Aanddiens:  [GEMEENTESANG EN/OF SOLIS] 

 
SOLIS:      Stille nag, heilige nag! Jesus kind, lank verwag. 
                  Lig uit lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk. 
GEMEENTE:  Loof die hemelse King. Loof die hemelse Kind! 
  
SOLIS:      Stille nag, heilige nag! Hemelvors ons gee ag 
                  op die lied van die engelekoor. Herders het dit die eerste gehoor. 
GEMEENTE:   Juig die Redder is daar! Juig die Redder is daar!  
 
9. JABIN:    (MYMEREND) Jy het so gesoebat dat ek jou moes toelaat om 

saam met my veld toe te kom, dat ek jou maar saamgebring het. 

Obed en Vader Ruben was daardie nag ook met hulle skape 



 10 

hier in die veld. Ons het, net soos vanaand, om `n klein vuurtjie 

gesit en oor die wonder van die sterrenag gesels … 

1. ZAKKAI: Ek onthou niks van die gesprekke nie. Ek onthou net die 

verblindende lig uit die hemel … en die eng’lesang … 

'n VROUE-SOLIS en Jeugkoor/Gemeentesang sing die engelesang, ERE 

AAN GOD saam. (Lied 367, Liedboek van die kerk) – regs voor 

op vlak 1.  

Solis: Ere aan God, ere aan God, 
 In die hoogste, in die hoogste, in die hoogste! 
Koor/Gemeente: (sag) Vrede op aarde,  vrede op aarde,  
                  In die mense 'n welbehae. 
Solis: Ere aan God in die hoogste, ere aan God in die hoogste. 
Koor/Gemeente:            Vrede op aarde, (4 maal) 
                  In die mense, in die mense 'n welbehae, 
                  In die mense 'n welbehae, 'n welbehae, 'n welbehae. 
Solis: Ere aan God, ere aan God, 
 In die hoogste, in die hoogste, in die hoogste! 
ALMAL SAAM:              Vrede op aarde, vrede op aarde 
                  In die mense 'n welbehae. 
                  A-men, A-men. 
  

2. JABIN: Ons het na Betlehem toe gegaan en die Kindjie daar gevind, in 

`n krip, in doeke toegedraai – net soos die engele gesê het. 

3. ZAKKAI:  (MYMEREND) Hy het geslaap toe ons daar kom.  Vol 

verwondering het sy ouers na ons geluister.  Sy moeder, Maria, 

het net gefluister: “Herders … die eerste … om hulde aan … 

húlle Herder te bring.” 

 

JEUGKOOR of GEMEENTE: JUIG ALLE VOLKE  op die melodie van "Soek 

allereers die Koninkryk van God"  (Lied 471 in Liedboek van die 

Kerk.) 

 Sing dit as 'n kanon. Dit harmonieer pragtig! Sing dit drie keer 

deur. Eerste keer almal. Tweede keer begin groep A voor terwyl 

groep B die "Halleluja" herhaal.  Eindig na 3de herhaling van 

groep B. 

1. Juig alle volke want Jesus het gekom! 

      Hy is ons Heer en ons Herder.  (2 maal) 

2. Hal-le-lu-ja! Hal-leluja. Hal-le-lu-ja!  A-men.  A-men. 
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1. JABIN: Ja, die baba het geslaap toe ons daar kom. En net toe ons wou 

loop, het sy ogies oopgegaan. Hy het reguit na jou gekyk. 

Onthou jy dit nog, Zakkai? Dit was so vreemd. `n Pasgebore 

baba wat met sulke helder oë stip na net een persoon kyk.  

2. ZAKKAI: Ek het gevra wat sy naam is.  

3. JABIN: Sy pa het gesê: Jesus, want dis Hy wat sy volk sou verlos … 

4. ZAKKAI: Ek onthou. Ek het skielik daaraan gedink dat ons nie geskenke 

vir die Kindjie gebring het nie. Nie een van julle het iets gehad 

nie. Al wat ek gehad het, was net … Abeltjie se sagte, wit 

velletjie. 

5. JABIN : Ek kon my oë nie glo toe jy dit vir Hom gee nie. Ek weet hoe lief 

jy vir daardie velletjie was. 

6. ZAKKAI: Toe ek die velletjie sag langs Hom neersit, het Vader Ruben iets 

snaaks geprewel. Iets van `n lamsvel en … die Lam van God, of  

 so-iets. Onthou Pa nog? 

Slegs by gesinsdiens: VERTELLER EN/OF SPREEKKOOR, of albei saam, 

byvoorbeeld:  

VERTELLER: Die volgende dag sien Johannes die Doper dat Jesus na hom  

toe aangestap kom. Hy sê toe: 

SPREEKKOOR:   Dáár is die Lam van God 
        Wat die sonde van die wêreld sal wegneem. 
        Dit is Hy van wie ek gesê het:  
        "Ná my kom Iemand  
       wat vóór my reeds bestaan het."  
 

7. JABIN : Ja, ek onthou. Ek onthou alles. Ek het later vir Vader Ruben  

gevra wat hy bedoel het toe hy van die Lam van God gepraat 

het, maar hy het glad nie geweet waarvan ek praat nie. Het net 

sy kop geskud en die nag ingestap. 

8. ZAKKAI : [terwyl hy nog hout op die vuur gooi.]  

 Ek wonder wat toe van Abeltjie se velletjie geword het – na die 

Kindjie se dood. Ek kon dit maar netsowel gehou het. Hy kon dit 

nooit gebruik nie.  Dit sou vannag goed te pas gekom het. Dis 

regtig koud.  (Hou sy koulike hande oor die vuur.] 

9. JABIN: Ek is nie so seker daarvan dat Hy dood is nie, Zakkai. 
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1. ZAKKAI: Geen seuntjie in Betlehem kon daardie kindermoord oorleef het 

nie, Pa. Koning Herodes het doodseker gemaak daarvan. 

2. JABIN: [Staan ook op en kom hou ook sy hande oor die vuur.] 

3. JABIN: God is groter as Herodes, Zakkai. Die engele se boodskap, én 

die engelekoor, het van God af gekom. Nee. Ek is oortuig 

daarvan dat daardie Kindjie nie dood is nie. 

 

Slegs by Gesinsdiens: MIMIEK, VERTELLER ("lees" van boekrol af) EN 

KINDERSPREEKKOOR:   

(Josef, Maria en baba staan voor regs op verhoog (waar koordansers gedans 

het). Drie sterrekykers kniel en sit geskenke neer. Hulle beweeg 

af en Josef en Maria gaan lê op die vloer en "slaap."  Terwyl die 

verteller vertel, kom 'n engel op en "praat" met die slapende 

Josef.) 

VERTELLER:   Na die vertrek van die sterrekykers verskyn daar 'n engel  
  van die Here in 'n droom aan Josef en sê: 
SPREEKKOOR:  Staan op en vlug met die Kindjie en sy ma na Egipte toe. 
  Bly daar tot Ek vir julle sê om terug te kom. 
 
[Terwyl die verteller verder vertel, staan Josef op, skud Maria wakker. Sy gryp 

die Kindjie en hulle vlug haastig van die verhoog af, deur die 

gehoor na agter in die saal toe.] 

VERTELLER: Josef het toe opgestaan en nog dieselfde nag 
  met die Kindjie en sy ma na Egipte toe vertrek. 
  Hulle het daar gebly tot Herodes se dood. 
  So is wat die Here deur die profeet gesê het, vervul: 
SPREEKKOOR: Uit Egipte het Ek my Seun geroep. 
 
4. ZAKKAI: Niemand het dan ooit weer iets van hulle gehoor nie, Pa. Hy IS 

dood.   

5. JABIN:  (OORTUIGEND) Hy LEEF Zakkai! Ek wéét dit net. Hy lééf! 

(OORGANG. PEINSEND) Hy moet nou omtrent tien jaar oud 

wees. Dit sal nog jare duur voordat Hy ons volk sal kan verlos. 

En ons het 'n verlosser bitter nodig. Daar was nie een dag van 

ware vrede in Israel terwyl Herodes geleef het nie, maar sedert 

sy dood gaan dit tienmaal erger hier in Judea. Daardie seun van 

hom, Argelaos, is 'n mal monster. 
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1. ZAKKAI: Ek verstaan nie mooi wat aangaan nie, Pa. Waarom haat die 

Jode die Romeine so? En waarom duld ons die Herodesse as 

ons konings? Waarom hou die onrus nooit op nie?  

2. JABIN: Na Herodes se dood, tien jaar gelede, het die keiser die 

Romeinse stadhouer, Sabinus, gestuur om tydelik beheer oor te 

neem terwyl Herodes se drie seuns in Rome gewag het dat die 

keiser hulle erfenis bekragtig.  Dinge het lelik skeef geloop. 

3. ZAKKAI: Ja, ek onthou so vaagweg van die baie soldate in Jerusalem. 

4. JABIN: Maar die soldate het nie 'n klomp opstandige Jode daarvan 

weerhou om Sabinus se troepe aan te val nie. Palti se pa was 

nog een van die voorbokke in die opstand. Hy het met sy lewe 

daarvoor geboet.  Gekruisig. 

5. ZAKKAI:   Is dít wat gebeur het? Ek het altyd gewonder hoe hy dood is. 

Palti praat nooit daaroor nie. Dit moet die rede wees vir sy 

vreeslike haat teen die Romeine.  (POUSE) En toe, Pa? 

6. JABIN: Sabinus se soldate het ons tempel binnegedring en ons 

tempelskatte geplunder. Die hele volk was toe so kwaad dat 

hulle hom wou doodmaak en hy moes in die paleis gaan skuil. 

Die Siriese stadhouer, Varus, het hom kom ontset. Varus wou 

vir goed 'n einde maak aan die onluste en hy het sy troepe deur 

die land laat trek en in die proses is 2 000 Jode gekruisig.   

7. ZAKKAI: (GESKOK) Tweeduisend? Dis verskriklik, Pa! 

8. JABIN: Ja, dit is. Maar daar sou meer bloed vloei. Sommer baie.  

 (GRIMMIG) Dis nou tien jaar wat daardie telg van Herodes, 

Argelaos, in Judea regeer, en hy is 'n nog bloeddorstiger tiran as 

wat sy wrede pa ooit kon droom om te wees.  

9. ZAKKAI: Dalk is koning Argelaos se dae getel, Pa. Die seuns by die 

sinagogeskool het gister vertel dat hy deur 'n afdeling soldate 

weggeneem is Rome toe. Hulle pa's sê dat keiser Augustus hom 

na Rome ontbied het om verantwoording te doen vir sy 

wandade. 

10. JABIN: Hoog tyd ook. Maar gaan sy opvolger beter wees as hy?  

 (OORGANG) My volk bloei. (DRINGEND) Daarom mag jy nie 

met ons vyande heul nie, my seun. Wag tot die Messias kom!  
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Die tyd is naby. Ons Verlosser gaan nog in jou leeftyd kom. Wag 

vir Hom!  

1. ZAKKAI: As daardie kindjie van die stal in Betlehem ons Verlosser gaan 

wees, gaan dit nog jare duur.   

2. JABIN: Ek sal teen daardie tyd dalk al dood wees. Maar jy sal dit beleef, 

my seun. Onthou wat ek vannag vir jou sê: Toe ons jou ZAKKAI 

genoem het, was al ons drome vir jou in daardie naam 

saamgevat. (MET KLEM) Leef regverdig en rein. Weerhou jou 

van die kwaad. Moenie agter die Herodesse en die Romeine 

aanloop nie. Maar moet ook nie soos Palti se pa en die Selote 'n 

bloedvergieter word nie. Bly `n ware kind van Abraham. Bly 

getrou aan die God van Israel. Wees jou naam waardig: Zakkai, 

die onskuldige, die regverdige, die reine… Sorg dat jy eendag 

gereed is as die Verlosser van Israel jou nodig kry. 

3. ZAKKAI: Ja, Pa.  (POUSE) Nag, Pa.  

4. JABIN: Nag, my  seun. 

 [Hulle gaan lê weer langs die vuur. Die naggeluide word weer 

gehoor.  Ligte verdof tot byna donker. 

 

TONEEL 2:  In die huis van Saggeus (op vlak 1 in die middel van die 

verhoog. )   

KOORDANSERS dans op vlak 2, (nadat die "vuurtjie" en hout eers vinnig 

verwyder is. Die "boom" moet bly staan.  Die doeke wat op vlak 

1 oor die dekor gegooi was, word ook vinnig verwyder, sodat die 

woonkamer van Saggeus se huis blootgelê word.) 

 Tema van koordans: 'n Kerslied van eie keuse. 

Dekor: IN SAGGEUS-HULLE SE WOONKAMER staan 'n tafel met 

twee bankies (in die middel op vlak 1) wat in toneel 1 sover 

moontlik na agter gestaan het. Die tafel en bankies is (in die 

donker) vorentoe geskuif en 'n embleem van die Romeinse 

arend is ook teen die agtermuur opgehang. 

 'n Divan met 'n helderkleurige doek daaroor (rooi en/of 

koningsblou) word ook ontbloot. Dit staan skuins (links). 

Op die tafel is 'n mooi, bypassende tafeldoek, 'n kruik met 
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wyn en wynkelkies sigbaar. (Dit kan selfs van silwer 

(vlekvrye staal) wees, want Saggeus is ryk! Ook die helder 

kleure van die doeke moet dit verraai.) 'n "Binnedeur" 

skuins agter lei na 'n binnevertrek toe. 'n Denkbeeldige 

"buitedeur" lei na die gehoor toe.   

 [Namiddaggeluide, eie aan 'n besige Bybelstad, word gehoor ('n 

Romeinse perdekar wat naderkom en verbyry, mense wat 

verweg roep of gesels, dalk 'n hond wat blaf, kinders wat speel 

en lag, ens.)] 

1. BARTIMEUS, die blinde bedelaar: (ROEP OP 'N AFSTAND VANUIT DIE 

GEHOOR) "Aalmoes vir 'n blinde.  Aalmoes vir 'n blinde!."  

2. KARIA: [Karia verskyn met twee bakke kos (sommer ronde broodjies en 

vrugte.) Praat met haarself terwyl sy dit op die tafel neersit en 

die tafel bietjie herrangskik.]  

 Ek wonder waar Saggeus vandag so draai. Gewoonlik is hy 

vroegmiddag al tuis. Ek sien hom nog nie eers aankom nie. Ek 

kan nie wag om vir hom te vertel nie.  

3. BARTIMEUS: (ROEP NOU NADER AAN DIE VERHOOG.) 'n Aalmoes vir 

'n blinde!  

4. KARIA: Ag tog, daar is die blinde ou bedelaar alweer. Wag seker vir 

Saggeus. Hy stap nooit by bedelaars verby sonder om eers te 

gesels en 'n aalmoesie te gee nie. En vandag kan ek nie wag 

dat hy kom nie! 

 'N GELUID VAN STAPPENDE PERDEPOTE EN 'N PERDEWA 

WAT NADERKOM  EN  TOT STILSTAND KOM. 

5. KARIA: Wie sou dit wees? Dit klink na die tolwa. [Sy stap vorentoe en 

kyk by 'n denkbeeldige deur uit (in die rigting van die gehoor.] 

Ja. Daar is die wagte wat die wa altyd vergesel.  

 (VERBAAS) Wat? Is dit tog nie Saggeus wat saam met 'n 

Romeinse offisier uit die wa klim nie?  (PEINSEND) Vreemd. 

Saggeus het nog nooit in die openbaar in die tolwa gery nie. Dis 

net nog meer hout op die vuur van die Jode wat hom so haat.   
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 [Saggeus en 'n Romeinse offisier kom in 'n paadjie tussen die 

gehoor opgestap. Saggeus steek by die bedelaar vas en gee 'n 

geldstukkie aan hom.] 

1. BARTIMEUS: Dankie, goeie heer. Die Here sal u seën. Hierdie voetstappe 

stap nooit by Bartimeus verby nie. Vrede vir u. 

 [Bartimeus beweeg weg en die twee mans stap verder.]  

2. KARIA: En daar het hy weer sy aalmoesie gegee. 

 (OORGANG. SUG) Ag, as die Jode hierdie sagte kant van 

Saggeus ook tog net wil raaksien, dan sal hulle weet dat die 

Zakkai van vroeër nie verander het toe hy Saggeus, die 

tollenaar, geword het nie. 

[Die twee mans kom pratend nader. Hulle stemme beweeg nader aan die 

mikrofoon en kan nou gehoor word.]  

3. SAGGEUS: Ek waardeer die vertroue wat die owerhede in my stel,  

  Centurio. Kom binne. Ek wil darem net 'n kort briefie van dank 

  skryf wat u asseblief aan Goewerneur Cumanus moet oorhandig 

  as u die tolgeld inbetaal.  

  [Draai na Karia toe]: Dag, my vrou.  

4. KARIA:  Dag, Saggeus. [Hulle groet.] En welkom by ons, Centurio. 

5. SAGGEUS:  Karia, dis Centurio Rufus Vetti. Hy het goeie nuus gebring. 

(POUSE. KONDIG TROTS AAN) My bod om as 

belastingkommissaris vir hierdie gebied aangestel te word, is 

toegestaan. 

6. KARIA: Maar dis wonderlike nuus! Geluk, my man. [Sy omhels hom bly.] 

7. SAGGEUS:  Verskoon my 'n oomblik. Ek wil net gou die briefie skryf. 

 [Hy gaan by die binnedeur in.] 

8. KARIA: (HUIWERIG) Centurio, beteken dit … dat… dat my man nou 

hooftollenaar is? 

9. RUFUS: Ja Mevrou, en hierdie knap man van u verdien dit! Hy het so pas 

die hooftollenaar van hele Jordaanstreek en die Suidland 

geword.  

10. KARIA: (VERRAS) Hooftollenaar van so 'n groot gebied?  MY Saggeus? 

Ek kan dit amper nie glo nie. 
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1. RUFUS: Ja, Mevrou. Eintlik doen hy die werk al lankal. Kry nou eers 

erkenning vir sy harde werk. Dis waarom ons die bod op hom 

toegeslaan het, al was daar 'n hoër bod as syne. Ons weet hy is 

bekwaam en ons sal op hom kan reken.   

2. KARIA: Beteken dit dat ons na 'n ander stad toe sal moet trek, Centurio? 

3. RUFUS: Nee, Mevrou. Alle Jode uit Galilea wat nie deur Samaria wil reis 

nie, asook reisigers uit die ooste en suide wat na Jerusalem wil 

gaan, moet tog eers by die Jerigo-tolhuis verbygaan voordat 

hulle met die enigste bergpas na bo kan opgaan Judea toe.  

Nee, julle bly net waar julle is. Maar nou gaan julle nog ryker 

word as wat julle reeds is.  Baie geluk. 

4. SAGGEUS: (ROEP OP 'N AFSTAND) Skink solank die wyn, Vrou, terwyl 

ek die briefie skryf. Ons het iets om te vier. 

5. RUFUS: Net 'n klein kelkie, dankie, Mevrou. Ek kan nie vertoef nie. Ek 

moet voor donker tolgeld by nog 'n tolhuis in die hoogland 

oorkant die Jordaan gaan oplaai. Ek sal my litte moet roer. Maar 

een klein kelkie wyn sal ek graag saam met julle drink.  

 [Sy skink wyn en gee vir Rufus 'n kelkie aan.]  

6. SAGGEUS: [Kom pratend nader.] Hier's die briefie, Centurio. Gee dit 

asseblief vir die goewerneur. Dankie Karia. Neem vir jou ook 'n 

kelkie wyn. Hierdie dag moet ons saam vier.   

7. RUFUS: Vreemd om sulke woorde uit die mond van 'n Jood te hoor.   

8. SAGGEUS:  Wat bedoel jy? 

9. RUFUS: Joodse vroue beweeg altyd onderdanig, soos skaduwees, in die 

agtergrond rond. Moet regstaan sonder om gesien of gehoor te 

word. U behandel u vrou … anders.  

10. SAGGEUS: Ek is nie meer 'n kind van Abraham nie, Centurio. My mense 

het my verwerp toe ek 'n tollenaar geword het. U behoort dit tog 

te weet.  En Karia is 'n Griekse meisie. Geen meisie uit my volk 

sou met my getrou het nie.  

11. RUFUS: 'n Vreemde ou nasie, die klomp Jode. Ek leer elke dag iets 

nuuts. [Hy drink klaar.] Maar ek moet nou gaan. Dankie vir die 

wyn, Mevrou. Tot volgende maand, Hooftollenaar Saggeus.  
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 [Hulle beweeg deur toe. Terwyl Rufus uitstap, roep Saggeus 

hom agterna] 

1. SAGGEUS: Veilige reis, Centurio. En moenie my brief aan die goewerneur 

vergeet nie. 

 [Saggeus beweeg al pratende weer nader.]  

2. SAGGEUS: Ai, ek is bly. Ek kon vanoggend nie my ore glo toe ek dit hoor 

nie.  Ek het gehoor Jotam het 'n hoër bod ingesit en het gedink 

dis neusie verby. 

3. KARIA: Maar jy is slimmer en werk harder as hy, Saggeus. 

(VREUGDEVOL) Wat 'n wonderlike dag! Soveel blye 

verrassings en dit op een dag. Ek is trots op jou, my man. Baie 

geluk.  

4. SAGGEUS: Dankie. Maar wat bedoel jy met 'soveel blye verrassings'? Is 

daar nóg goeie nuus? 

5. KARIA: Wonderlike nuus, my man. Kom sit hier by my. Ek wil in jou oë 

kyk as ek hierdie nuus vir jou gee.   

 [Hulle gaan sit saam op die divan. Sy vat sy hande in hare, kyk 

hom in die oë terwyl sy praat.] 

6. KARIA: Saggeus, ons gaan 'n baba kry. 

7. SAGGEUS: (ONTHUTS)  Wat?  'n Baba?  Hoe … hoe seker is jy?   

8. KARIA: Doodseker. Ek wou jou niks sê voordat ek nie doodseker is nie. 

Vanoggend het ek duidelik lewe gevoel. Nou is ek seker.  

9. SAGGEUS: Dis nog beter nuus as die wat Rufus gebring het. O my vrou! 

(ROEP UIT) Wat 'n dag! Wat 'n heuglike dag! Ek kan dit byna 

nie glo nie. [Kyk haar ondersoekend aan, kop effens skeef 

gehou.] Dit hét vir my gelyk of jy bietjie gewig aansit. Maar 'n 

baba? Dit is die laaste ding wat ek verwag het. 'n Klein 

Saggeussie … na al die jare. [Gee haar 'n drukkie.] Ek hoop net 

hy gaan na sy ma lyk, en nie na sy pa nie.  

10. KARIA: As hy maar net sy pa se slim kop en mooi geaardheid het, sal 

ek gelukkig en trots wees op hom, soos wat ek trots is op jou.  

11. SAGGEUS: Jy is darem 'n wonderlike vrou, Karia. As ek by jou is, kom net 

die beste in my na vore. Jy het my nog nooit laat voel dat my 

klein, half-skewe ou liggaampie jou afstoot nie.  
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1. KARIA: Dit het nog nooit en dit sal ook nooit. Jy weet mos ek is 'n Griek. 

Vir ons is die gees belangriker as die liggaam.  En jy het 'n mooi 

gees, 'n skerp verstand en 'n goeie hart. Selfs vandag het jy nie 

vergeet om vir Bartimeus, die blinde bedelaar, iets te gee nie.  

2. SAGGEUS: Jy sien my nie soos ek werklik is nie, Karia.  Vir die 

verstotenes is ek jammer en ek help hulle graag. Maar ek haat 

die rykes en skynheiliges – hulle uit my eie volk wat heel voor in 

die sinagoge sit maar mense soos ek verag en verwerp en 

vertrap. Ek laat hulle daarvoor betaal – in klinkende munt! 

Partykeer tot drie keer meer as wat hulle aan belasting behoort 

te betaal. Ek pers hulle selfs af as dit nodig is. 

3. KARIA: Dalk verdien hulle dit. (POUSE) Maar ek ken net die mooi kant 

van jou. Jy het my, 'n slavin, op die slawemark vir sestig 

silwerstukke gekoop – dubbel die bedrag wat 'n slaaf gewoonlik 

kos. En daarna het jy my met eerbied behandel, my nooit 

misbruik nie en selfs later met my getrou. Jy is 'n besondere 

mens, Saggeus. 

4. SAGGEUS: Dis net JY wat so oor my voel, my vrou. My pa het aan 'n 

gebroke hart gesterf toe ek, na Ma se dood, vir hom gesê het 

dat ek 'n tollenaar gaan word. Vir die res van my volk is ek 'n 

volksverraaier, 'n godloënaar en 'n dief wat hulle uitbuit en 

afpers – en daarby 'n misvormde wat nooit as 'n ware man, 'n 

kind van Abraham gereken sal word nie.  Selfs in die tempel is 

ek nie welkom nie. 

 [Hy wys na die embleem van die Romeinse arend wat teen die 

muur hang.] 

 Rome was vir my goed, Karia. Die Romeinse arend het vir my 

voorspoed en geluk en vrede gebring. My eie mense het my 

verwerp. Daarom het ek ook die Ster van Dawid afgehaal en dit 

met die Arend van Rome vervang.  

5. KARIA: Van daardie deel van jou lewe weet ek niks. En ek wil ook niks 

verder daarvan hoor nie, veral nie vandag nie.   

6. SAGGEUS: Ai, my vrou, vandag loop my beker van geluk oor!   
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1. KARIA: Nouja, laat ons dit dan vier. Ek het spesiaal lekker kos gemaak.   

Gaan was net eers jou hande. 

 

 

TONEEL 3:   Steeds in Saggeus se huis. 

 [Saggeus stap uit om sy hande te was.  Karia vroetel met die 

kos en bakke. Harde  klop aan die deur.]  

2. KARIA: Wie sou dit wees?  

 [Sy stap deur toe. Maak dit oop.] 

3. KARIA: Vrede vir u, Meneer. Kan ek u help? 

4. PALTI: Vrede? Nie vir julle nie. Ek soek daardie tollenaar, Saggeus. 

5. KARIA: Dit is op die oomblik 'n bietjie ongeleë, maar … 

 [Hy kom ongenooid binne en kyk rond.] 

6. PALTI: Waar's daai misbaksel van 'n man van jou, Vrou? Vandag draai 

ek sy haantjie-nekkie kort duskant sy stuitjie om.   

 [Sy probeer hom keer.] 

7. KARIA: (ONTSTELD) Wag, wag… wie's u?  Wat wil u hê?  

(PLEITEND) Nie vandag nie, asseblief, net nie vandag nie! 

[Hy stamp haar uit sy pad uit.] 

8. PALTI: Gee pad voor my, Vroumens. (ROEP HARD) Tollenaar, waar's 

jy?  

9. SAGGEUS: [Kom in. Kyk verbaas na Palti.] 

 (STRENG) O, dis jy, Palti. Wat skreeu jy so op my vrou en dit in 

my eie huis?  

10. PALTI: (SNEDIG) Jou huis?  "Ons huis" sal beter wees. Hierdie weelde 

is met ons geld gekoop. Geld wat jy by jou eie volk gesteel het. 

Bloedgeld.  

11. SAGGEUS: Tel jou woorde, Palti. Daar het nog nooit deur my toedoen 

enige bloed gevloei nie. En ek het my geld verdien, elke 

quadrans daarvan. 

12. PALTI: Verdien? Jy vorder baie meer in as wat ons aan die Romeine 

moet betaal! En vanoggend moes ek waaragtig driedubbel 

betaal. Jy's 'n dief en 'n afperser, man. Beroof jou eie volk wat 

leeggebloei word deur die Romeine.  Het jy geen skaamte nie?  
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1. SAGGEUS: (KALM, MAAR AFGEMETE) Ek is nie meer deel van julle nie, 

Palti. Was dit nooit. Ek is altyd soos 'n uitgeworpene behandel. 

Is nooit as mens deur julle aanvaar nie. Ek moes altyd hoor dat 

hierdie klein, skewe liggaampie van my die gevolg van iemand 

se sondes is. Was as misvormde nie eers welkom in die tempel 

nie. En as seun van 'n skaapwagter was ek ook nie welkom in 

julle huise nie.  

2. PALTI: Dit lieg jy! (POUSE. BIETJIE KALMER) In Salmon en Birsa se 

weeldehuise was jy nie welkom nie, maar jy was welkom in óns 

huis – totdat jy jou siel aan die Romeine [Wys na die arend-

enbleem] gaan verkoop het.  

3. SAGGEUS: Die Romeine was goed vir my, Palti. Hulle het my 

menswaardig behandel. Vir hulle was my helder verstand 

belangriker as my misrabele liggaam. 

4. PALTI: (MINAGTEND) Toe word jy maar hulle huurling. En beroof en 

besteel ons! 

5. SAGGEUS: Ek steel niks van julle nie. En ek is ook nie 'n Romeinse 

huurling nie. Ons tollenaars se reg om belastings te hef, is van 

Rome gekoop!  Daarom het ons die reg om meer belasting van 

julle te eis as wat ons aan Rome moet betaal. Waarvan sal ons 

leef as ons nie daardie ekstra geld invorder nie?  Julle betaal 

maar net vir die diens wat ons lewer. 

6. PALTI: Julle pers buitensporige belasting van ons af en rol in die geld. 

Jy veral! Jy buit ons die meeste uit van almal. Skaam jy jou nie? 

7. SAGGEUS: Nee. Ek skaam my nie. Rome gebruik julle belastinggeld baie 

goed.  Daarmee bring hulle voorspoed na almal in die Ryk toe. 

8. PALTI: (SNEDIG) Moenie dat ek lag nie, Tollenaar. Dink bietjie 

waarvoor gebruik Rome ons geld. Vir 'n leër wat ons onderdruk 

en ons dapper helde kruisig. En vir afgodstempels en 

gewelddadige spele en om die vet mae van die vrate en 

wynsuipers van Rome nog verder vol te maak. (OORGANG)  

Hoe kán jy, Zakkai, hoe kán jy! 

9. SAGGEUS: (VERWONDERD) Zakkai? Jy noem my tóg Zakkai? Wanneer 

laas het iemand my Zakkai genoem? 
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1. PALTI: (KORAF) Dit was 'n fout. Ek sê weer: Jy's daardie naam nie 

werd nie.  

(SMALEND) Zakkai, die regverdige, die onskuldige. Jou pa 

draai in sy graf om as hy sien hoedat jy oneer oor daardie naam 

gebring het. Ook maar goed dat julle geen kinders het nie. Die 

God van Abraham se vloek rus duidelik op hierdie huis.  Het nog 

altyd op jou gerus. Daarom dat jy net verder versleg het. Jy's dit 

nie werd om 'n kind van Abraham genoem te word nie. 

2. SAGGEUS: Jy en die ander spul rykes sou seker wou sien dat hierdie 'kind 

van Abraham', hierdie … 'misbaksel', as 'n bedelaar op straat 

eindig.  

3. PALTI: Jy sou beter daaraan toe gewees het as nou, verraaier! Jy sou 

ten minste nog 'n verbondskind gewees het. 

4. SAGGEUS: My pa was reg, Palti. Julle was altyd jaloers. Is dit nog steeds.  

5. PALTI: Wat?  Ek jaloers op jou – 'n misbaksel en verraaier van jou volk? 

6. SAGGEUS: Ja. Ek was altyd slimmer as julle almal. En noudat ek beter as 

julle leef, en mag oor julle het, kan julle dit nie hanteer nie. Ek 

was nooit welkom in julle huise nie. Jy is nou ook nie welkom in 

my huis nie, veral nie vandag nie.  Jy moet liewer gaan.  

7. PALTI: (WOEDEND)  Jy…jy… Hoe durf jy, JY van alle mense! 

8. SAGGEUS: (KALM, AFGEMETE)  Ja, EK, Saggeus die tollenaar. Ek mág, 

want dit is MY huis. Ek is verbaas dat jy jouself besmet het om 

onder my 'sondige' dak in te kom.  Jy's nou "onrein" - volgens 

julle wette - en dit vir … vir wat? Ek weet nou nog nie wat die 

doel van jou besoek was nie. 

9. PALTI: Ek het jou kom waarsku.  

 (AFGEMETE, MET KLEM) Ons gaan ons nie langer deur jou 

laat besteel nie. Ons het gaan uitvind wat die ander tollenaars 

kry. Jy sal nie een quadrans meer as dit van ons kry nie. Nooit 

weer nie, hoor jy my! 

10. SAGGEUS: Hulle is gewone tollenaars, Palti. En van vandag af is ek 

amptelik die hooftollenaar, die belastingkommissaris van Rome. 

So, gaan nou huis toe en vertel dit vir jou vriende. En dan gaan 
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slaap julle 'n bietjie hieroor. Dan praat ons weer.  Rustige nag, 

my vriend. Rustige nag… 

 

GEMEENTESANG:  GOD SE LIEFDE, SO ONEINDIG (Lied 332:1-2). Dit kan 

ook gesing word op die bekende, melodie van GOD IS LIEFDE 

(Lied 334) in Liedboek. 

 
 
TONEEL 4: Net buite Saggeus-hulle se huis, op vlak 2 waar Karia en 

Miriam op twee bankies by die boom gaan sit terwyl die 

gemeente sing. 

1. SAGGEUS: Stap die huis van die gehoor se kant af binne. (ROEP 

VROLIK)  Karia, ek is tuis. (POUSE. ROEP WEER) 

 Karia, waar is jy? 

2. KARIA: (VAN BUITE AF) Hier, Saggeus.  Hier onder die wildevy. Kom 

kyk wie's hier. 

3. SAGGEUS: Ek kom.   

 [Hy stap na die tuin toe – op vlak 2. Kry hulle waar hulle op twee 

bankies sit. (By die boom.)] 

4. KARIA: Ons het hier in die koelte van die tuin kom sit. Miriam is nie 

gewoond aan die hitte hier in die Jordaandal nie. 

5. SAGGEUS: Miriam?  (VERWONDERD) Miriam van Jerusalem?   

 [Hy kyk verstom na haar.] Maar … maar dit kan nie wees nie. 

Die gesig is dieselfde, maar … die liggaam?  Nee, dit kan nie 

wees nie! 

6. MIRIAM: Dit is ek, my heer.   

7. SAGGEUS: Maar jy loop dan regop?  Jy wat agtien jaar soos 'n dier moes 

rondkruip omdat jou liggaam heeltemal kromgetrek was, loop 

nou regop? Hoe het dit gebeur? 

8. MIRIAM: Die groot profeet van Nasaret het my gesond gemaak, my heer. 

9. SAGGEUS: Die groot profeet? Ek dog dan Antipas het sy kop afgekap?  

10. MIRIAM: Nee, Meneer Saggeus. Daardie profeet was Johannes die 

Doper.     

11. SAGGEUS: O, is hierdie een 'n ander profeet? 
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1. MIRIAM: (VERWONDERD) Hoe is dit moontlik dat u niks weet van die 

profeet uit Nasaret nie?  Hy is al drie jaar besig om mense te 

genees en hulle van die koninkryk van God te vertel.  U is tog 

nie 'n vreemdeling in Judea nie.   

2. SAGGEUS: Ek sit hieronder in die Jordaandal by my tolhuis en vorder 

belasting in. Die Jode haat my so dat hulle nie praatjies met my 

maak nie. As hulle wel praat, is dit net om my te vervloek.  

3. MIRIAM: Maar Hy is altyd tydens al ons groot feeste in Jerusalem. U 

moes tog dan van Hom gehoor het.  

4. SAGGEUS: Tydens die Joodse feeste hou ek my maar skaars in 

Jerusalem, want tollenaars en sondaars is nie daar welkom nie. 

Veral nie dan nie. Buitendien het ek lankal opgehou om die 

tempel te besoek, want ek word nie toegelaat om verder as die 

voorhof vir die vroue, waar die skatkis staan, te gaan nie. Wat 

gaan soek ek dan daar? 

5. MIRIAM: U is tog ook 'n kind van Abraham. Betaal u dan nie 

tempelbelasting nie? 

6. SAGGEUS: God het my afgeskryf. As ek nie welkom in sy tempel is nie, 

waarom sal ek dan aan Hom belasting betaal.  Die keiser sorg 

vir my. [Wys na die arend-embleem.) Ek betaal my belasting 

aan hom. 

7. MIRIAM: (GESKOK) Is u nie bang God straf u nie? 'n Mens kan die 

Allerhoogste tog nie sommer … sommer eenkant toe skuif asof 

Hy nie bestaan nie. Die profeet uit Nasaret het gesê ons moet 

belasting aan die keiser en aan God betaal.  En Hy is 'n man 

van God. Ek weet dit, want hy het my gesond gemaak.  

8.SAGGEUS: Hoe het hy jou gesond gemaak?  Het jy Hom gevra om jou te 

genees? 

9. MIRIAM: Nee. Hy het net na my gekyk en gesê: "Mevrou, jy is van jou 

gebrek verlos."  

10. SAGGEUS: Net dit? Niks meer nie?  

11. MIRIAM: Net dit. Toe het Hy sy hande op my gelê en onmiddellik het ek 

krag deur my hele liggaam voel vloei.  

12. SAGGEUS: Sommer net so? 
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1. MIRIAM: Ja. Ek kon voel hoe my hele, kromgetrekte liggaam reguit word, 

en ek het orent gekom.  (JUBELEND) O, wat 'n verlossing!  Ek 

kan nie ophou om God daarvoor te dank en te prys nie!   

2. SAGGEUS: Wanneer het dit gebeur? 

3. MIRIAM: Drie dae gelede, op die sabbat by die sinagoge. 

4. SAGGEUS: Wat? Op die sabbat?  Maar dis mos ongehoord. Jou lewe was 

mos nie in gevaar nie, of hoe? 

5. MIRIAM: Nee. Ek het maar weer, soos altyd, kromgetrek van die pyn, by 

die sinagogedeur gesit en gehoop dat die Allerhoogste of 'n 

barmhartige hom oor my sal ontferm. Maar almal het wye draaie 

om my geloop. (WRANG) Nie eers 'n ou aalmoesie van iemand 

nie.  

6. SAGGEUS: Mense kan wreed wees, veral teenoor gestremdes. Vra my. 

7. MIRIAM: Hulle soek altyd 'n rede vir ons liggaamsgebreke en siektes. 

Party het gesê dis 'n bose gees wat my so siek maak. Ander het 

gesê ek moet my sondes bely, dan sal God my dalk vergewe en 

gesond maak. Almal is nie soos u nie, heer Saggeus. Die paar 

keer wat my pad met u s'n gekruis het, het u elke keer by my 

kom staan, met my gesels en my iets in die hand gestop.  

8. SAGGEUS: Ek weet wat dit is om verwerp en verag te word oor 'n liggaam 

wat anders is. 

9. MIRIAM: U was goed vir my. Daarom wil ek u nou weer help. Ek het direk 

na my genesing besluit om u te kom opsoek. Vader Ruben het 

my gebring. Meneer Saggeus, u moet na Jesus toe gaan. Hy sal 

u ook gesond maak. 

10. SAGGEUS: Dankie, Miriam, maar my geval is anders as joune. Ek is met 

hierdie half skewe rug gebore en het nooit behoorlik gegroei nie. 

Dit pla my nie regtig nie, want ek is net so beweeglik soos ander 

mense. Jy het krom getrek deur siekte en het baie pyn verduur. 

Ek het nie pyn nie. En buitendien glo ek nie dat jou Jesus my  

langer kan maak as wat ek is nie.   

(OORGANG. ONTHUTS)  Jesus?  Het ek Jesus gesê?  

 (DRINGEND) Miriam, het jy gesê sy naam is JESUS?  
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1. MIRIAM: Ja, Jesus. Dit is sy naam.  

2. SAGGEUS: (SAG, NADENKEND)  Jesus. Yeshua?  Kan dit dalk hy wees? 

Die een wat ons moet verlos? Was Pa toe tog reg dat die kleine 

Yeshua die kindermoord in Betlehem oorleef het?    

  (OORGANG. DRINGEND) Miriam, hoe oud is hierdie Jesus? 

3. MIRIAM: So ongeveer dertig, sou ek sê. Dalk 'n bietjie ouer.  

4. SAGGEUS: [Hy loop nadenkend en gesels met homself] 

 Dan kán dit hy wees. Dit was drie-en-dertig jaar gelede wat ek 

Abeltjie se velletjie in die krip langs hom neergesit het… Toe het 

hulle gesê dat sy naam Yeshua, Jesus, is, want dit is Hy wat sy 

volk sou verlos… (OORGANG) 

5. SAGGEUS: [Steek onthuts vas. Sy rug is na die twee vroue gekeer. Gesig 

na die gehoor gekeer. Maak gepaste gebare terwyl hy ontsteld 

met homself praat.]  

 Verlos? Van wie? Van die Romeine. Maar wat word dan van 

my?  Sonder die Romeine, geen belastings nie. En sonder 

belastings, geen tollenaars nie!  O aarde, ek moét hierdie man 

sien!   

6. MIRIAM: [Beweeg in Saggeus se rigting.] (DRINGEND) Meneer Saggeus, 

vir Jesus is niks onmoontlik nie. Hy het 'n man wat blind gebore 

was, laat sien en 'n man met 'n verskrompelde armpie genees. 

Dit sommer so binne-in die sinagoge. Ook 'n man wat aan water 

gely het, het Hy genees.  Ook op die sabbat.      

 

DIE GELUID VAN 'N RUMOERIGE SKARE WORD DOFWEG GEHOOR. DIT 

WORD HARDER SOOS WAT DIE MENSE NADERKOM. 

 [Karia beweeg vorentoe en kyk speurend, nuuskierig in die 

rigting van die gehoor.]  

7. SAGGEUS: (LAG GEAMUSEERD)  Ag, ek sou dit graag wou sien.  Nie 

een van daardie mense wat jy nou genoem het, se lewens was 

in gevaar nie. Tog het hierdie … Jesus hulle op die sabbat 

genees. 'n Onvergeeflike sonde in die oë van die Fariseërs. Dis 

'n wonder dat hulle hom nog nie uit die sinagoge geban het of 

selfs wil stenig oor hierdie 'sabbatsontheiliging' nie! 
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1. KARIA: (ROEP)  Haai, julle twee, kom kyk 'n bietjie hier. Hier kom 'n  

 skare mense aan.  

 

TONEEL 5: 'n Massatoneel vlak voor Saggeus se huis. 

[Hierdie massatoneeltjie moet afsonderlik goed geoefen word. Die 
mimiek van die skare is hier baie belangrik. Mense wat 
dinge uitroep en aksies uitvoer moet dit aan die gehoor se 
kant (of op die trappe van die liturgiese ruimte) doen, sodat 
hulle aksies sigbaar kan wees.  Dit sal dalk goed wees as 
hierdie uitroepe en gedruis van die skare vooraf opgeneem 
kan word, sodat die harder en sagter word van die lawaai 
elektronies beheer kan word. Gebruik die stemme van die 
mense wat in die skare gaan optree. 

 Enkele persone kan palmtakke rondswaai. 
 
Die optog verloop soos volg: 

By die kosistoriedeur en by die oostelike ingang van die kerk begin 'n skare 

mense na vore beweeg. Hulle beweeg stadig, stampend teen 

mekaar. Voor, tussen die verhoog en gehoor, bondel hulle 

saam. Almal druk en beur om by Jesus (in wit geklee en met 'n 

wit doek oor sy kop) in die middel uit te kom. 

2. SIMON SKREEU HARD UIT DIE SKARE: 

Geseënd is die Koning wat kom in die Naam van die Here! 

Hosanna vir die Seun van Dawid! 

3. DIE SKARE NEEM DIE KREET OP EN ROEP DRIE KEER:  

 Hosanna vir die Seun van Dawid!  

4. 'N KREUPELE WAT DEUR TWEE VRIENDE GESTEUN WORD, ROEP: 

Jesus, Seun van Dawid, wees my genadig!   

5. 'N VROU WAT STADIG EN KROM LOOP, STEEK HAAR HANDE 

PLEITEND UIT EN ROEP: Here, help! As U wil, kan U my 

gesond maak. U is my enigste hoop!" 

6. 'N PA EN MA MET 'N SIEK KIND, ROEP:  Help ons kind, Here. Hy is ons 

enigste. Ontferm U tog oor ons!"   

7. 'N BLINDE ROEP: Here, waar is U?  Moenie verbygaan nie. Tog nie by my 

nie! Ek wil so graag sien."   
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1. EEN MAN STAMP 'N ANDER EN SÊ: Gee pad! Jy het jou beurt gehad! 

Gee ons tog ook 'n kans! 

2. TWEE MELAATSES, ASER EN MARJA, KOM HEEL AGTER HUIWERIG 

NADER. HULLE BLY 'N ENTJIE AGTER DIE GROEP. 

3. ASER ROEP: Melaats! Melaats! Jesus, Seun van Dawid, wees ons 

genadig! 

4. MARJA ROEP:  Help ons, Here. Ontferm U oor ons! 

Verdof dan die lawaai totdat dit so sag is dat die akteurs se stemme weer 

gehoor kan word.  Die skare VRIES (soos standbeelde) en 

word doodstil terwyl Saggeus-hulle verder praat. 

5. SAGGEUS: Wat is hier aan die gang? 

6. MIRIAM: (OPGEWONDE) Dit kan net Jesus wees.  Oral waar Hy gaan, 

drom die mense so om Hom saam.  (OORGANG)  

 Meneer Saggeus, dis nou u kans. Probeer om by Hom uit te 

kom. Jesus kan u genees, glo my asseblief! 

7. SAGGEUS: In dáárdie gedrang? Wil jy hê hulle moet my doodtrap? 

Buitendien, ek is nie regtig siek nie, Miriam. Ek het my liggaam 

nou al aanvaar soos dit is… Ek het Jesus nie nodig nie. 

[Die skare, voor in die saal, staan steeds doodstil. Van die oostelike sydeur af 

kom  Bartimeus, die bedelaar in 'n vodderige onderkleed 

aangehardloop. Hy lag en spring jubelend rond, kyk verwonderd 

na sy hande en na alles om hom. Hy beweeg tot by die 

agterhoede van die skare.] 

8. KARIA: (DRINGEND) Saggeus, kyk 'n bietjie daar. [Sy wys.] Wie is dit 

daardie? Daardie man sonder sy bokleed wat so rondspring?  Is 

dit nie die blinde bedelaar wat altyd by jou om 'n aalmoesie 

bedel nie? 

9. SAGGEUS: [Hy kyk skerp, fronsend.] Ja. Ja, dis sowaar hy.  Maar hy lag, 

en hardloop en spring daar rond soos iemand wat kan sien.  

(POUSE) Het hy ons al die tyd bedrieg? Gemaak of hy blind is?   

10. MIRIAM: Nee. Ek is seker Jesus het hom ook genees. Roep hom en vra 

hom.  (DRINGEND) Wat staan julle so? Roep hom.  Wag, ek sal 

hom gaan roep.   
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[Miriam hardloop na Bartimeus toe, kry hom aan die arm beet en sleep hom 

na Saggeus-hulle toe. Hy rem asof hy nie wil wegbreek van die 

skare nie.] 

1. SAGGEUS: Dit lyk regtig of hierdie Jesus iemand besonders is. Ek het 

mense nog nooit so opgewonde gesien nie. 

 [Die skare begin verby beweeg.] 

2. KARIA: Hier kom hulle. Miriam sleep die arme man letterlik nader. Lyk of 

hy nie wil kom nie. Dalk wil hy nie agter raak nie. 

3. SAGGEUS: Bartimeus, is dit jy?   

4. BARTIMEUS: [Bartimeus gaan staan dadelik stil. Hy hou sy kop effens 

skeef, soos iemand wat luister.]  

 Ek ken hierdie stem. (POUSE. VERWONDERD) Maar dis mos 

Meneer Saggeus se stem. (BLY) Eindelik kan ek sien hoe my 

weldoener van baie jare lyk!  

 [Hy loop tot vlak teen Saggeus en kyk hom ondersoekend aan. 

5. SAGGEUS: Kan jy werklik sien, Bartimeus? 

6. BARTIMEUS: Ja, Meneer.  Jesus het my gesond gemaak. 

7. SAGGEUS:  Jesus? Hoe? 

8. BARTIMEUS: Ek het by die poort na die ingang van die stad gesit toe ek 

die skare mense hoor naderkom. Ek het gevra wat aangaan, toe 

sê hulle dis Jesus van Nasaret wat verbygaan. Dadelik het ek 

geskreeu: "Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!"  

9. SAGGEUS: En toe?  

10. BARTIMEUS: Die mense het met my geraas en gesê ek moet stilbly, 

maar ek het al hoe harder geskreeu. Toe sê die mense vir my 

Jesus het gaan staan en gesê ek moet nader gaan. Hulle het 

my na Hom toe gelei. Toe vra Hy vir my: "Wat wil jy hê moet Ek 

vir jou doen?"  Ek sê toe: "Rabboeni, dat ek kan sien."  Toe sê 

Jesus: "Jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered."  En 

onmiddellik kon ek sien.   

11. SAGGEUS: (VERSTOM)  Kan jy nou meer! 

12. MIRIAM: (TRIOMFANTLIK) Ek het dit geweet! 

13. BARTIMEUS: Verskoon my, goeie meneer, maar ek kan nie langer 

vertoef nie. Ek wil Jesus volg. Ek wil nooit weer weg van Hom 
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wees nie. Maar eers wil ek vir die ander twee blindes by die 

poort wat uit Jerigo uitgaan, ook van my genesing gaan vertel. 

Wie weet, dalk maak Jesus hulle ook gesond.   

1. SAGGEUS: Gaan maar, ou vriend. Gaan in vrede. 

[Die skare kry weer lewe en beweeg verder vorentoe. Bartimeus hardloop 

agter die skare aan. Dan skreeu hy hard bo die ander uit: 

2. BARTIMEUS:  "Hosanna vir die Seun van Dawid!" 

 Die skare neem weer die kreet op en skreeu dit ritmies saam 

terwyl hulle stadig by die ander kant van die kerk 

(moederskamer se kant) in die portaal uitbeweeg. Party swaai 

weer palmtakke rond.] 

3. SAGGEUS (SAAKLIK)  Miriam, watter een is Jesus? 

4. MIRIAM: Hy is êrens in die middel van die skare, maar ek … ons kon 

Hom nie sien nie. Ons is te kort. 

 [Die gedruis van die skare word geleidelik sagter soos hulle  al 

hoe verder (meeste nou al buite die gesigsveld) wegbeweeg.] 

5. SAGGEUS: Ek wil hom sien. Ek moet hom sien. A.a.h, ek weet!  Daar  

  voor langs die pad is 'n wildevyeboom met digte blare. As ek in 

  die boom klim en op die tak sit wat oor die pad hang, sal hy reg 

  onder my verby moet loop. Ek gaan dit doen. Sien julle later. 

Hy hardoop in die middelpaadjie tussen die gehoor deur in die rigting waarin 

die skare beweeg het.Die skare word glad nie meer gehoor nie. 

Die melaatses beweeg nader aan die paar agterste mense wat nog sigbaar is. 

6. MIRIAM: Ag, dankie tog. Ek het gedink meneer Saggeus gaan nooit by 

Jesus uitkom nie. Mevrou, u sal sien, nou sal hy gesond word. 

Jesus kán hom genees. Jesus sál hom genees.  Nét Jesus. 

7. KARIA: Ek hoop so. Daardie klein, half skewe ligggaampie van hom het 

hom nog altyd gepla al sê hy vir ons dat dit hom nie pla nie. 

8. ASER, DIE MELAATSE ROEP WEER HARD: Seun van Dawid, wees ons 

genadig! 

NATAN en MATAT SE TWEE VRIENDE wat heel agter loop, kyk om, sien die 

melaatses wat naby is.  

9. NATAN:    (SKREEU WOEDEND) Onrein! Gaan weg!  Gee pad! 
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DIE DRIE buk, tel (denkbeeldige) klippe op en gooi dit na die twee melaatses. 

Die melaatses koes vir die klippe en deins terug tot in die 

middel, direk voor die gehoor.   

 Jesus verskyn op die toneel. Enkele optoggangers word ook 

weer sigbaar. Hulle kyk nuuskierig, maar op 'n veilig afstand toe. 

Jesus stap na die melaatses toe, vryf liefdevol oor hulle gesigte,  

sit dan sy hand seënend op hulle koppe terwyl Hy na Bo kyk. 

Draai dan stil om en verdwyn weer in die rigting waarin die skare 

beweeg het.  Hulle verdwyn uit die gesigsveld. 

1. MARJA:  (VERWONDERD) Hy het ons aangeraak. Ons onreinheid pla 

Hom nie. 

2. ASER: Dis asof Hy wou sê: Ek neem julle onreinheid en sondeskuld  op 

My. 

3. MARJA: Sonder om self onrein te word. 

 Die melaatses kyk vraend na mekaar, ruk dan die verbande van 

hulle hande af, steek hulle gesonde hande in die lug, kyk 

verwonderd daarna, lag dan en hardloop jubelend agter Jesus 

aan terwyl die gemeente sing.   

GEMEENTESANG:  MIDDELPUNT VAN ONS VERLANGE. (Lied 393:1) 

SOLIS:  Middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. 
       Jesus, met ons dankgesange loof ons steeds u liefdegloed! 

GEMEENTE: Op die diepbedorwe aarde het U, Heiland, neergedaal 
       En vir elke skuldbeswaarde met U kosbaar bloed betaal.  

  

 

TONEEL 6: Steeds in die woonkamer van Saggeus se huis. Langs die 

Romeinse arend hang daar nou nog 'n embleem: Die ster 

van Dawid  wat tydens die gemeentesang aangebring is.  

['n Klop aan die deur.  Karia maak die deur oop.] 

4. KARIA: O Miriam, dis weer jy. Vrede vir jou. Kom binne. 

5. MIRIAM: Ek wil nie pla nie, maar ek het gesien Jesus het by julle 

tuisgegaan en netnou weer vertrek. (HUIWERIG) Ek … Ek wou 

net kom hoor of Hy vir meneer Saggeus toe gesond gemaak 

het.  Loop hy nou ook uiteindelik regop? As hy regop loop, sal 

hy sommer ook langer lyk. 
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1. KARIA: Nee, Miriam.  Hy loop en lyk nog net soos altyd. 

2. MIRIAM: (TELEURGESTELD) Ag nee!  

3. KARIA: Ja, hy lyk nog soos altyd, maar hy is 'n ander mens, Miriam – 

danksy jou. 

4. MIRIAM: Ek? Ek het niks gedoen nie. 

5. KARIA: Jy het hom van Jesus vertel. En dit was al wat nodig was. Maar 

wag, hier kom hy nou. Laat hy jou self vertel. 

6. SAGGEUS: (HARTLIK) Miriam! Wat 'n verrassing. Welkom hier by ons. 

7. MIRIAM: (VERSKONEND) Ek wou net kom hoor hoe dit gaan. 

8. SAGGEUS: Dit gaan goed, sommer baie goed, want ek is weer Zakkai, 

kind van Abraham. 

9. MIRIAM: Ek verstaan nie. 

10. SAGGEUS: Ek het in die wildevy geklim en, weggesteek tussen die blare, 

op die dwarstak gaan sit. Toe Hy onder my kom, het Hy gaan 

staan en gesê: "Saggeus, kom af, want Ek moet vandag in jou 

huis tuisgaan."  (VERWONDERD) Hy het my naam geken, 

Miriam, alhoewel ons mekaar nog nooit ontmoet het nie. Toe Hy 

my op my naam noem, het ek geweet dat Hy 'n groot profeet 

moet wees. Ek het ook besef dat Hy alle reëls van die rabbi's 

oortree het deur onder die dak van 'n veragte tollenaar, 'n 

sondaar, te wil ingaan. Maar vir Hom was ek nie onrein nie.  

11. MIRIAM: Dit is hoe Hy is. Hy raak selfs onrein melaatses aan as Hy hulle 

genees.  Dit is so asof Hy daarmee wil sê: "Kyk, Ek neem julle 

onreinheid op My, sodat julle rein kan word." 

12. SAGGEUS: Vir die eerste keer het ek weer gevoel of ek my naam waardig 

is: Ek was nie meer die sondaar, die tollenaar nie, maar Zakkai, 

die regverdige, die reine. (AFGEMETE) Hy het my onskuldig 

verklaar, terwyl ek nog skuldig was, vol sonde, besmet en 

onrein.  

13. MIRIAM: Wat het die ander mense gesê? (PEINSEND) 

14. SAGGEUS: Hulle het heftig beswaar gemaak. Gesê dat Hy by 'n sondige 

man tuisgaan.   

15. MIRIAM: Ag nee.   
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1. SAGGEUS: Ek kon niks sê nie. Eintlik was hulle reg. Ek het gedink aan my 

jare van opstand teen God en mens, aan al die geld wat ek deur 

die jare van mense afgepers het, hoe ek hulle … besteel het. 

 (HY BLY STIL, VERVOLG DAN SKOR:) 

 Toe dink ek aan 'n nag, jare gelede in die veld by die vuur toe ek 

as jong seun so verbitterd uitgevaar het. En toe hoor ek weer 

my pa se stem: "Dis oneerlik, Seun. Moenie soos hulle word nie. 

Moenie ander vir jou eie doeleindes misbruik nie. Behou jou 

integriteit te alle tye.  'n Kind van Abraham se woord is sy eer."   

En toe het ek verstaan dat ek nie kwaad met kwaad moet 

vergeld nie, dat ek nie ander se kwaad kan verander nie, maar 

dat ek wel kan regmaak wat EK verkeerd gedoen het." 

2. MIRIAM: (SAG, VERWONDERD) Regmaak? Hoe?   

3. SAGGEUS: Net daar het ek gesê: "Die helfte van my goed gee ek vir die 

armes. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 

vierdubbel terug." 

4. MIRIAM: En toe? 

5. SAGGEUS: Daar was 'n beroering onder die mense. Toe sê Jesus dié  

woorde wat ek gedink het ek nooit sou hoor nie: "Vandag het 

daar redding vir hierdie huis gekom; ook hierdie man is 'n kind 

van Abraham." (POUSE. SKOR, ONTROERD) O, hoe wens ek  

Pa was hier om daardie woorde te kon hoor! 

6. KARIA: (SAG) Dalk weet hy daarvan, wie weet? 

7. MIRIAM: Is dit waarom die ster van Dawid nou langs die Romeinse  

  adelaar hang?  Moes u nie liewer die adelaar verwyder het nie? 

8. SAGGEUS: Nee. Ons is steeds deel van die Romeinse Ryk, maar behou  

  ons Joodse identiteit. Ons moet steeds gehoorsaam wees aan  

  die aardse owerheid. Maar die Here God is Israel se ware  

  Koning. En Hy is ook weer my Koning.  

9. MIRIAM: Wat het die ander mense gesê toe Jesus sê dat Hy by u wil  

  tuisgaan? 

10. SAGGEUS: Almal het stil geword. Toe roep 'n stem: "Hy's 'n tollenaar, nie  

  werd om 'n  seun van Abraham genoem te word nie!"  Maar  

  Jesus het hom stil gemaak met die woorde: "Die Seun van die 
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  mens het gekom om te soek en te red wat verlore is."  Toé het 

  ek verstaan, vir die eerste keer.  

1. KARIA: (TEER, SIMPATIEK) Wat het jy verstaan, my man? 

2. SAGGEUS: Dat Jesus gekom het om te red en te verlos – nie van die 

Romeine nie, maar van ons eie, sondige self. Jesus het my 

vergewe, Karia – MY, 'n sondaar – en my onskuldig en 

regverdig verklaar. Dit voor die volk, MY VOLK. Dit is waarom 

ek kon regmaak wat ek verbrou het, en hulle kon vergewe wat 

my kwaad aangedoen het.   

3. MIRIAM: (TREURIG) Maar Hy het u nie genees nie. U rug is steeds krom, 

skeef na die een kant toe. Waarom het Hy u nie ook genees 

soos Hy my, en so baie ander, genees het nie?  

4. SAGGEUS: Hy het, Miriam. Hy het Saggeus, die verlore seun, weer 

teruggebring in die huis van sy Vader, sodat hy weer Zakkai, die 

regverdige, kon word wat vrede met God en mens kon maak.  

5. MIRIAM: As dit vir u genoeg is, as u tevrede is en berusting gevind het, is 

dit vir my ook genoeg. Nou kan ek in vrede teruggaan 

Jerusalem toe.  Ek groet julle.  Mag die Here met julle wees. 

6. KARIA: Waarom so haastig. Vertoef nog 'n rukkie? 

7. MIRIAM: Nee dankie. Vader Ruben-hulle wag vir my. En ek glo julle wil 

nou alleen wees. Dankie vir julle liefde. 

8. KARIA: En dankie vir jou, Miriam.  

9. SAGGEUS: Shalom, Miriam. Gaan in vrede. 

 [Miriam gaan af.] 

KOORDANS:  Halleluja! 

  

TONEEL 7: Steeds in Saggeus se huis. 

10. KARIA: Die weë van die God van Abraham is vreemd. 

11. SAGGEUS: Vreemd, inderdaad. Twee maal het my pad met iemand met 

die naam Jesus gekruis. Dalk is die Jesus van die krip en die 

Jesus van vandag dieselfde mens. Ek weet nie.  Daaroor sal ek 

seker altyd wonder. 

12. KARIA: Jesus van die krip?  Jy het my nog nooit van Hom vertel nie. 

Vertel my van hom. 
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1. SAGGEUS: Ek was ses jaar oud. Ek het die nag saam met my pa by die 

skape in die veld waggehou…. 

DIE SOLIS EN KOOR SING WEER baie sag (sommer waar hulle sit, of 

hierdie stukkie kan vooraf elektronies opgeneem word). Hulle 

sing slegs die eerste vier versreëls van ERE AAN GOD (Lied 

367 in Liedboek). Dit word sagter en sagter totdat dit by die 

laaste "welbehae" kruisdoof met Saggeus se stem.  

2. SAGGEUS: En toe gee ek Abeltjie se sagte velletjie met die klein, skewe, 

bruin kruisie op die blad vir die Kindjie in die krip, want die 

herders het geen ander geskenk vir Hom gehad nie.  

 (POUSE) Nou wonder ek steeds of die Jesus wat vandag by 

ons tuisgegaan het, nie dalk dieselfde Jesus is wat ons daardie 

nag in die stal in Betlehem besoek het nie. 

3. KARIA: Nou verstaan ek eers waarom jy aan tafel vir Hom gevra het: 

"Rabbi, is U dalk in Betlehem gebore, in die tyd van koning 

Herodes die Grote?" 

4. SAGGEUS: Ja. En het jy ook opgemerk dat Hy my net stil aangekyk het, 

lank en deurdringend, met daardie helder oë van Hom, maar my 

nie geantwoord het nie?  Daardie kyk van Hom het my laat dink 

aan die kyk wat die baba in die krip my destyds gegee het. 

5. KARIA: Ja. Dit was vreemd. (OORGANG. PEINSEND) So, jy was die 

eerste mens om vir Baba Jesus 'n geskenkie te gee? 

6. SAGGEUS: Ek glo so, want ons was die eerstes wat Hom besoek het.  

 (PEINSEND) Dalk was daardie ou klein herderseuntjie met sy 

skaapvelleltjie ook, soos die skaapwagtertjie, Dawid, uitverkies 

vir iets spesiaals, al het ek dit nooit besef nie. 

7. KARIA: Wel, ek het 'n verrassing vir jou, my man. Jesus het ook 'n 

geskenk vir jou gelos.  

8. SAGGEUS: (VERRAS) 'n Geskenk?  Waar is dit?  Wat is dit? 

9. KARIA: Ek weet nie. Net voordat Hy by die deur uit is, het Hy vir my iets 

gegee wat in 'n doek toegedraai is, en gesê: "Gee dit vir Zakkai, 

maar eers as ek weg is." 

10. SAGGEUS: Zakkai? Het Hy regtig  Zakkai  gesê? 
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1. KARIA: Ja, Zakkai, nie Saggeus nie. Ek het die geskenk daar agter die 

deur neergesit.  

 [Sy gaan haal dit agter die deur terwyl sy praat.]   

 Wag laat ek dit vir jou kry. 

2. KARIA: [Gee die pakkie in growwe bruin materiaal toegemaak, vir hom.] 

Hier's dit. Netjies toegemaak. Maak oop dat ons sien. 

3. SAGGEUS: Dis lig en sag… [Hy maak dit eerbiedig oop.] 

(VERWONDERD) Dis 'n skaapvel.  [Hy haal die vel uit en hou 

dit omhoog. Hulle kyk verwonderd daarna.] 

Nee, 'n lamsvelletjie, wit en sag… … met 'n klein, skewe, bruin 

kruisie op die linkerblad …                

SLOTSANG 

(Eie keuse.  Gemeentelede vra vir  

HERDERS OP DIE OPE VELDE. Lied 364 in Liedboek) 

 

 

 

 


