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‘n  Wonderwerk vir Kersfees  

Riana Scheepers 

 

ROLVERDELING: 

 

Sarah Barnard:    (LET WEL Uitspraak is Sara  - nie Sêra nie.) ‘n Stoere vrou 

(weduwee) in haar 50-jare, matriarg, wat haar gesin op hul plotjie bymekaar hou deur harde 

werk en haar vaste geloof in God. Sy is ‘n sterk, dapper vrou wat nie nonsens vat nie, maar 

liefdevol en lojaal is. Die lewe het haar geleer om die bul by die horings te pak, sy is nie ‘n 

effense vrou nie.  (Sterk, aardse vrouestem. Elize Cawood?) 

 

Marie Barnard:   Bettie se dogter, 19 jaar. Sarie is bietjie “terug”, nie verstandelik 

gestremd nie, maar baie dom en naïef.  En lui.  En temerig. Sy herhaal alles wat haar kêrel 

Krisjan haar inprent, het nie haar eie menings nie.  Sy is swanger van Krisjan  (of dalk nie?) 

  

Krisjan Maritz:   Vroeg dertigjare, skrynwerker, doen los werkies vir mense, maar 

verkies om liefs vir almal te “preek” en gedurig onvanpaste geskrifte uit die Bybel aan te 

haal. Krisjan beskou homself as profeet. Hy is voorskriftelik en uitgesproke oor sy makabere 

siening van die “ware” godsdiens. Hy beskou “Maria” se swangerskap as ‘n onbevlekte 

bevrugting en wil almal laat glo dat sy ‘n nuwe Jesus verwag. Hy sien homself ook as die 

pa van hierdie ongebore Jesus (Josef), al ontken hy dat hy met Marie gemeenskap gehad 

het. Hy het sommer vanself sy intrek in Sarah se huis geneem. Hy praat deurgaans met ‘n 

verhewe preekstem. 

 

Wilhelm Barnard:  Sarie se 17-jarige seun. ‘n Oulike, hardwerkende en slim kind 

wat graag iets van sy lewe wil maak, maar gekortwiek word deur die omstandighede waarin 

hulle lewe. Hy werk hard op skool, is die volgende jaar in matriek. Hy het groot deernis met 

met sy ma en verrig baie van die take op die plot om haar te help, soos om die diere te 

versorg en die hoenderboerdery te behartig. Hy is Sarah se staatmaker. Hy kan Krisjan nie 

verduur nie en wil net hê Krisjan moet verdwyn. 

 

Leentjie:    ‘n Vrou, maak nie saak  watter ouderdom, ‘n klant van Sarah. 

 

 

Ruimte:   

‘n Gemeenskappie in die Suid-Kaapse woud  (‘n plekkie soos Hoekwil) naby Wildernis.  Die 
mense is eenvoudig en arm, hulle kom uit ‘n tradisie van boswerkers en houtkappers, maar 
eerlik en opreg, sout van die aarde-mense. 
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Musiek vir hierdie hoorbeeld: Voorstelle 

 ‘n Verskeidenheid bekende religieuse kersliedere, asb net nie Boney M nie! Uiteraard 
sal kort uittreksels gebruik word. 

 Marie sing Stille nag  (maar sy ken nie juis die woorde nie!)  Sarah Theron sing ‘n 
mooi, sterk Afrikaanse weergawe  van  Stille nag;  dit kan dalk baie gepas 
kontrastreer met Marie se naïewe, slap weergawe van Stille nag. (By Marie se 
Alleenspraak) 

 O holy night.  Ek hou veral van Kerrie Roberts se weergawe  (eenvoudig en skoon)  
OF  Mariah Carey se weergawe, veral die weergawe mét die Gospel-koor wat saam 
met haar sing. Ek dink laasgenoemde weergawe pas tematies uitstekend in styl en 
toon aan by die gedeelte waar ek dit voorstel. (As Marie in die stal tot ruste kom en 
in kraam gaan.) 

 Luciano Pavarotti  se Ave Maria (Bach-Gounod)  is baie mooi -  in outydse styl.  Pas 
in toon en styl aan by Sarah se Gedagtepraat-gedeelte.   

 J S Bach se Magnificat   Jubelend en triomfantelik vir die slot 
 

Kort opsomming 

Sarah is ‘n vrou (weduwee) wat saam haar gesinnetjie op ‘n plot woon en ‘n lewe maak van 

‘n klein boerderytjie en dit wat haar plotjie kan lewer.  Sy het ‘n padwinkeltjie  waar sy vars 

produkte uit haar tuin en tuisgemaakte produkte soos konfyt en gemmerbier verkoop aan 

verbygangers. Sy hou met lewensmoed en harde werk die gesinnetjie bymekaar. Hul 

enigste vervoermiddel is ‘n ou bakkie wat saans langs die huis parkeer word (en tipies 

plattelands, nooit gesluit word nie!) 

Marie, haar lui en temerige dogter, is ver swanger  (8 maande plus).  

Haar kêrel, Krisjan, wat homself as ‘n profeet beskou, glo dat hy (soos Josef) die “pa” is 

van die kind, maar dat Marie onbevlek bevrug is. Hy noem haar Maria, en nie Marie nie. Hy 

het reeds maande gelede sonder uitnodiging sy intrek by hulle in die huis geneem, maar 

dra weinig by tot die huishouding. Sarah dink dat hy te oud is vir Marie, maar verduur hom 

ter wille van die vrede en om die kat deeglik uit die boom te kyk, omdat sy hom nie vertrou 

nie. Sy vermoed dat Krisjan net vir ‘n geleentheid wag om sy hande te kry op haar spaargeld; 

geld wat sy bymekaar maak om te sorg dat Wilhelm verder kan studeer. 

Wilhelm, Sarah se tienerseun, met tipiese tiener-opstandigheid, is uitgesproke oor Krisjan 

se hovaardige aanstellerigheid. Hy kan dit nie verduur dat Krisjan ‘n verdere las vir sy ma is 

nie. 

 Kersfees kom en Krisjan het allerlei voorskrifte oor hoe Kersfees gevier moet 

word, onder andere dat die Kersfeesboom vol kerse moet wees en dat Marie (die moeder 

van Jesus) in ‘n spesiale ritueel met ‘n spesiale uitrusting en sluier die kerse moet aansteek 

vir “’n suiwer vlam”. In haar lompheid steek Marie die kersfeesboom aan die brand.  Dit is ‘n 

ou huis. Die brand brei vinnig uit en begin om die huis te verswelg.    

 Wilhelm, wat doelgerig leiding neem in die krisis, besef dat hul enigste 

redding sal wees om net die allernoodsaaklikste goed op die bakkie (wat langs die huis 

staan) te sit en weg te ry van die gevaar. Maar dan kom hulle agter dat iemand (niemand 

weet wié nie) die bakkie gesluit het, en dat niemand in die chaos weet waar die sleutel is 
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nie. Die suggestie is duidelik dat  Krisjan die sondebok is. Wilhelm sorg dat die hek van die 

veekamp en die stal oop is, dat die diere kan uitgaan. By die huis sorg hy dat Marie veilig 

is, en  begin ‘n paar huisgoed op die bakkie gooi terwyl Sarah nog desperaat na die sleutel 

soek.   

 Krisjan help die swanger Marie op die bakkie, sy is daar saam met ‘n 

hanslam en ‘n paar stukkies huisgoed wat Wilhelm op die bakkie sit. Terwyl almal iets dóén 

en rondhardloop, doen Krisjan niks, maar sê dat hy bid vir ’n wonderwerk.  

 Wilhelm vervies hom deeglik vir dié nuttelose man en stuur hom uit om na 

Marie om te sien.  Sarah beroep haar op God se genade. Uit desperaatheid gebruik sy die 

huis se sleutel. Die wonderwerk gebeur, sy kry die bakkie met die huisdeur oopgesluit, en 

aan die gang. Hulle ry weg van die brandende huis, Wilhelm is by Marie  agter op die bakkie. 

Van Krisjan is daar nou geen teken nie. 

 Hulle stop op ‘n veilige afstand weg van die brandgevaar. Die sleutel – wat 

die bakkie tot in veiligheid gebring het -  wil niks verder doen nie. Marie gaan in kraam. Hulle 

stap terug na die stal, wat ongedeerd is. 

 Die volgende dag, Kersdag, ná die vuur geblus is, kry die brandweemanne 

vir Krisjan, verkool, in ‘n knielende posisie voor die kersboom wat steeds rokend gloei.  Het 

hy biddend vir ‘n wonderwerk sy dood tegemoet gegaan, of was hy in sy laaste oomblikke 

‘n meedoënlose dief?  Wie mag oordeel?  

 Die huis het afgebrand, maar die stal het behoue gebly. Marie gee geboorte 

aan haar seuntjie in die stal. 

 Die Barnard-gesin verloor al hul aardse besittings, maar word met liefde en 

deernis opgevang deur die gemeenskap wat eenvoudige geskenke aandra. Nie goud, 

wierook en mirre nie, maar ‘n mandjie eiers, klere, stukkies huisraad.   

 Die babatjie word deels vernoem na sy pa. Nie  Krisjan nie, maar Chris. Want 

dalk ís hy ‘n nuwe Christus? 

 

Skrywersnota: 

Die “wonderwerk”  van ‘n Wonderwerk vir Kersfees  is gebasseer op ‘n werklike gebeurtenis 

en was die inspirasie vir hierdie verhaal.   

Dit het regtig so gebeur dat tannie Bettie Nysschen, ‘n bekende en geliefde figuur 

van buite Wildernis, haar huisdeur se sleutel gebruik het om haar bakkie oop te sluit en weg 

te ry nadat haar huis aan die brand geslaan het. (Egter nie tydens Kersfees nie!) 

Die res van die gebeure en karakters is fiktief.   
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‘n Wonderwerk vir Kersfees 
 

BYK:    VER-AF VERKEER, SARAH SE WINKELTJIE IS LANGS DIE PAD. 
SARAH SE STEM DOOF IN  

 
1. SARAH: (VRIENDELIK):  Leentjie, mens, jy is nou so by so my laaste klant vir 

die dag. Ek het dié skropseltjie eiers vir jou uitgehou, want vandag wou 

almal plaaseiers hê. Kyk, omtrent alles op my tafel is verkoop! (LAG)   

BYK:   KARDOESSAK WAT KRAAK. 

2. SARAH:  Hier is  jou eiers. Daar is net tien, hoor Leen, nie twaalf nie, dis al wat 

daar nog in die hoenderneste was. (VERMANEND) Jy sal onthou om 

die eierboksies weer vir my terug te bring? 

3. LEENTJIE: Ek maak so, tannie Sarah. Ek sien jy het nog twee bottels gemmerbier 

... kan ek dit kry? Daar is sowaar nie lekkerder gemmerbier as joune 

nie. 

4. SARAH: (OPGERUIMD)  Dis lekker om te hoor! Maar hoor, dis nie meer “my” 

gemmerbier nie. Wilhelm maak dit deesdae. (TROTS) Ek moet sê, dié 

klong van my is nie net slim in die skool nie, sy hande kan vasvat. Selfs 

in die kombuis.  

5. SARAH:   (SAMESWEREND)  Hy sê hy het ‘n geheim in die  gemmerbier se 

resep ingewerk, maar ek mag kwansuis nie weet wat dit is nie. (LAG) 

Wat hy  nie weet nie, is dat ek  afgekyk het wat hy doen. Voor hy die 

kurkprop indruk, sit hy ‘n pepperment in elke bottel,  Xtra strong.  

BYK:   BOTTELS WAT TEEN MEKAAR KLINK 

6. LEENTJIE: Maar nou is dit mos nie meer ‘n geheim nie, tannie Sarah? Ék weet! 
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1. SARAH:  Ag wat, Leentjie, die lewe is te kort vir geheime. Daar gaan die laaste 

twee bottels gemmerbier nou. En om te dink, ons het vanoggend meer 

as dertig bottels hier onder in die tafel se koeltetjie staangemaak. 

(BESIGHEIDSTEM) Maak dit maar net ‘n ronde  R10,00 vir elke bottel, 

want nou het ek ook nie meer kleingeld nie. Saam met die eiers is dit 

dan R30.00. 

2. LEENTJIE:  Dankie, tannie Sarah. 

BYK:   BEURSIES WAT OOPKNIP EN GELD WAT OORHANDIG WORD 

3. SARAH:   Dankie, Leen, dis reg so. En nou gaan ek die sambreel toemaak en die 

tafel indra, en dan is my winkel TOE. CLOSED. Solank as wat die tafel 

hier langs die pad staan, bly die mense net stop en vra vir spinasie of 

eiers. Of wortels en beet en tamaties. Lyk my niemand wil meer hul 

goed in die dorp gaan koop nie, Sarah se Padwinkel is deesdae die plek 

-  nie dat ek kla nie, hoor! (INNIG EN MEELEWEND) Jy moet ‘n 

geseënde Kersfees hê, Leen,  jy én jou mense. 

4. LEENTJIE:  Dankie, tannie Sarah, julle ook. Maar sê my, hoe gaan dit met Marie? 

Wanneer kom die baba? Gaan dit ‘n Kersfeesbaba wees? 

5. SARAH:   (SUG)  Nee, genade! Behoede my om nou ‘n baba te wil vang, ek is 

doodmoeg. Marie moet maar net vashou tot dit haar tyd is. Vroeg in die 

nuwejaar, dan kom die dingetjie.  

6. LEENTJIE: Nou maar toe, tannie Sarah, rus lekker ... en geseënde Kersfees!  

(STEM DOOF UIT SOOS SY WEGSTAP) 

BYK:  VOETSTAPPE WEG, MOTORDEUR KLAP TOE.  MOTOR VERTREK, 

DOOF UIT 
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1. SARAH:  (INGEDAGTE) Dank die Vader, hierdie dag is verby, nou kan ek begin 

dink aan vanaand se ete... Gelukkig het ek ‘n paar tamaties 

weggesteek, anders het ons niks gehad saam met die hoendertjie nie. 

Die koekstruif en vla hou ek vir môre se Kersfees-ete ... 

2. WILHELM:  (MET DEERNIS)  En nou ... as Ma so met Ma self praat? 

3. SARAH:  (SKRIK) My kwit, Wilhelm, waar kom jy so skielik vandaan? 

4. WILHELM:  Van die stal, Ma.   

5. SARAH:  Hoe gaan dit met die hanslam? Het hy melk gekry?  

6.WILHELM:  Ja, Ma. Ek het sommer die spikkelhen met al haar kuikens in die 

draadhokkie gesit, ek wil nie hê daai groukat wat hier rondsluip moet 

vanaand kom moles maak nie. 

7. SARAH:  Ja, gedorie. Ons sal moet plan maak met daai kat. Met hom in die omtes 

kan ons nie vooruit boer nie. As jy net weet hoeveel mense vandag eiers 

gesoek het ... (VRAEND)  Moet ek jou gou  kom help met die melkery? 

8. WILHELM:  (MET DEERNIS) Alles is gedoen, Ma. Ek het gesien Ma bly besig hier, 

toe’t ek sommer self klaargemaak. Die koeie is gemelk en die kamp se 

hek is toe. Ek het gou kom help om die tafel in te dra, dan kan Ma bietjie 

tot rus kom. (FLUIT VERBAAS)  Het Ma sowaar álles verkoop wat ons 

vanoggend uitgepak het? 

9. SARAH:  (LAG GELUKKIG) Ja, kan jy dit glo?  Alles! Ál die groente en konfyt, tot 

die laaste bottel gemmerbier het gegaan.  Ek is die Here dankbaar, my 

kind, ons het ‘n goeie geldjie gemaak vandag. (VERTROULIK) Vanaand 

steek ek weer ‘n goeie klompie geld weg. (VERTEDEREND) Jy moet 

nooit bang wees vir die toekoms nie, Wilhelm, Ma sal sorg.  



7 

 

 

1. WILHELM:  (NUKKERIG)  Ek is bly, Ma, maar Ma hoef nie oor my bekommerd te 

wees nie. Ek gaan eendag vir myself sorg. Én vir Ma.  Dis net nie reg 

dat Ma die hele dag hier in die warm son gestaan en werk het nie. Kon 

Marie nie maar gehelp het nie? 

2. SARAH:  (MOEDELOOS)  Ai, my kind, jy weet mos sy voel nie lekker nie. Sy dra 

swaar aan die baba, so op die einde. 

3. WILHELM:  (VENYNIG)  Ma, soos ek dit het, is Marie swanger, nie siek nie! Sy kon 

gehelp het, al is dit net vir ‘n uur of wat.  (DRIFTIG)  Sy het nog nie één 

dag van haar lewe iets gedoen nie, behalwe om ‘n baba te loop kry! En 

nou moet Ma nog vir daai  ... daai  boyfriend van haar ook sorg! 

4. SARAH:   (BEGIN LAG) 

5. WILHELM: (AGTERDOGTIG)  Hoekom lag Ma? 

6. SARAH:  (VERTROULIK)  Wilhelm, my kind ... ek lag omdat ek dink hoeveel foute 

Marie sou gemaak het  as sy moes kleingeld uitkeer... (VROLIK) Dis 

goed sy was nie hier nie - ons sou géén wins gemaak het nie! 

7. WILHELM:  En Ma dink dit is snaaks dat sy so dom is? 

8.SARAH:   (MET DEERNIS)  Wilhelm, die Here maak elke mens anders. Hy het 

jou slim  gemaak, en fluks, soos jou pa was toe hy nog geleef het. Ek 

sê elke aand op my knieë vir die Here dankie. My flukse kind. Jy gaan 

góéd doen in Matriek, jou toekoms lê voor.  (SUG DIEP) Maar jou suster 

is anders. 

9. WILHELM:  (HARDKOPPIG) Marie is dom, Ma, dit kan mens seker nie verander 

nie. Maar lui is ‘n ander saak, dit kán jy verander – as jy wil.  

10. SARAH: (GEDULDIG) Marie hét haar eie siekspens gekry, Wilhelm, niemand is 

sonder talente nie. Ek is lief vir haar - soos die Here haar gemaak het. 
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1. WILHELM: (VERBITTERD) Ja, en as mens daai boyfriend van haar moet glo, dan 

het die Here haar gemaak vir net een ding en dis ... 

2. SARAH: (VAL HOM IN DIE REDE) Wilhelm, los nou maar eers vir Krisjan uit, hy 

kry net reg om jou skroewe vas te draai. Kom, lig die tafel dat ons kan 

huis toe gaan, die son trek water, ek wil vir ons ‘n lekker ete gaan maak.  

BYK:  VOETSTAPPE OP GRUIS, STEUNGELUIDE 

3.SARAH   Tel hoër op, Wilhelm, pasop dat ons nie teen die bakkie stamp nie!  

(ONGEDULDIG) Wie het die bakkie so naby aan die huis parkeer? 

(KWAAD) Die bakkie se wiele staan sommer hier op my malvas in die 

bedding! Wie was dit?  

4. WILHELM:   Dit was nie ek nie, Ma. Was Krisjan nie die laaste een wat gery het nie? 

5. SARAH:  Ek weet sowaar nie ...    

BYK:  STOELPOTE WAT OOR DIE GROND SKUUR. KRUISDOOF MET 

MOTOR WAT NADER KOM, LUIER,  DEUR WAT TOEKLAP 

6. KRISJAN:  (VAN VER, PREEKSTEM) Dankie vir die geleentheid, Broer en Suster! 

Die Here sal u mildelik seën vir u liefdegawe. Totsiens! 

BYK:  MOTOR WAT WEGTREK 

7. WILHELM:  (BROM) Praat van die duiwel ... 

8. KRISJAN:  (KOM NADER) (BEGEESTERD) Tant Sarah! Gegroet in die Naam van  

ons Verlosser! (KOELER)  Naand, Wilhelm. 

9. SARAH:  (GELATE) Naand, Krisjan. Is dit jý wat die bakkie so teenaan die huis 

getrek het, tot hier in my malvas? Kyk hoe platgetrap ... 

10. WILHELM:  (GEÏRRITEERD, VAL SY MA IN DIE REDE) Kan jy nie sien my ma dra 

swaar nie?  Vat die tafel by haar oor! 
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1.KRISJAN: (RUK HOM OP) Ek moet by Maria uitkom, ek het ‘n boodskap van goeie 

tyding wat ek aan haar moet oordra. 

2. WILHELM:  (NUKKERIG)  My suster se naam is Marie, dit is nie Maria nie. 

3. SARAH: (KALMEREND) Wilhelm ... 

4. KRISJAN:   (ARROGANT EN VERHEWE)  Klein Wilhelm, ek bid maar net dat jy 

eendag die Lig sal sien. Maria is uitverkore, sy is die draer van Die 

Verlosser – en hoe gouer jy dit besef, hoe beter. Die Woord sê:  Weë 

die een wat hom nie wegkeer van sy verkeerde weë nie  ...  

5. WILHELM:  (WOEDEND) My dônner, Ma! 

6. SARAH: (KWAAD) Skei uit, julle twee! Krisjan, Marie lê in haar kamer met ‘n nat 

lap op haar kop. Gaan gee vir haar jou goeie tyding. Wilhelm, tel op die 

tafel! En hou jou tong in toom, ek het jou nie só leer praat nie! 

7. WILHELM:  (NUKKERIG) Jammer, Ma. 

BYK:  GAASDEUR KLAP TOE AGTER KRISJAN 

8. SARAH:  Draai die tafel op die sykant, moenie die bakkie skraap nie. As hierdie 

bakkie iets moet oorkom, dan vreet hy al ons spaargeld op. 

BYK:  TAFEL WORD TOT OP DIE STOEP GEDRA EN NEERGESIT 

9. WILHELM: (DRIFTIG)  Hoe kán Ma vir Krisjan met al sy nonsens verduur? Hier in 

ons eie huis!  Ma gee hom kos, Ma doen sy wasgoed, hy ry rond met 

die bakkie, en dit alles sonder dat hy ‘n sent bydra. Hy is ‘n boemelaar, 

Ma! ‘n Slegsel sonder werk wat vir Marie op die paal gesit het   – en ons 

moet dit net verduur?   

10. SARAH:  (VERMANEND)  Wilhelm, jou taal. 
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1. WILHELM:  (DRIFTIG) Jammer, Ma.  Maar as hy eers so begin praat asof hy met 

die Bybel geklap is, dan wil ek sommer die horries kry! (MAAK KRISJAN 

NA) Weë die ellendige sondaar wat nie op Krisjan Maritz se bevele ja 

en amen sê nie ... (DRIFTIG) Hy is nié ‘n profeet nie, hy  is ‘n skurk wat 

van Ma se sagte hart misbruik maak! 

2.SARAH:  (KALM) Wilhelm, hierdie ding sal homself uitsorteer, gee net kans. 

3.WILHELM:  (DRIFTIG) Hy is kammastig ‘n skrynwerker  - plaas dat hy ‘n stuk hout 

vat en begin werk, maar nee, hy verkondig ‘n “Boodskap” wat niemand 

verstaan nie. En intussen moet Má vir vir hom sorg! 

BYK:  SIFDEUR KRAAK OOP, MARIE EN KRISJAN KOM UIT  

4. MARIE:  (TEMERIG) Boeta, waaroor gaan jy so tekere? Ek en Krisjan kan jou 

van wáár hoor skree. 

5. WILHELM: (VERERG) Ek gaan tekere omdat nie jy óf Krisjan ‘n vinger verrig om 

vir Ma te help nie! Kan julle nie sien hoe moeg sy is nie? 

6. MARIE:  Ek dra Die Verlosser, Boeta,  ek moet my liggaam oppas. 

7. WILHELM: (SARKASTIES)  En Die Verlosser se pa? Moet Die Verlosser se pa  ook 

sy heilige liggaam oppas? 

8. KRISJAN:  (VERHEWE PREEKSTEM)  Wilhelm, wanneer gaan jy besef dat Maria 

nie van mý swanger geword het nie? 

9. WILHELM: O, ja?  Van wie staan haar maag dan só? 

10. KRISJAN:  (VERHEWE) As jy die Heilige Woord bestudeer, dan sal jy lees dat die 

Maagd Maria  onbevlek ontvang het.  

11. WILHELM:  (KWAAD)  Dink ek is onnosel?  Kinders word nie met die wind aangedra 

nie, hulle word gemáák. En Marie is Marie, plein Marie van die plotte, 

nié Heilige Maria van die Bybel nie!   
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1. KRISJAN:  (PREKERIG) Weë die ongelowiges ... 

2. SARAH: (VAL ALMAL IN DIE REDE) Kry end, julle almal! Basta met hierdie 

stryery! Dis Oukersaand, dis die aand waarop ons die geboorte van 

Christus gedenk, en ons gaan dit doen soos Christenmense – in vrede. 

(BESLIS) Ek gaan nou na my hanslam en my hoenders kyk, dan kom 

ek kosmaak. Marie, jy kan solank vir ons die tafel dek, gebruik ouma 

Barnard se wit tafeldoek met die geborduurde rosies. 

3. MARIE:  (TEMERIG) Ek voel ‘n bietjie aardig, Mamma, ek dink ek moet eerder 

‘n bietjie gaan lê ... 

4. WILHELM: (TERSYDE) My dooie dônner ...  (HOORBAAR)  Ek stap af dam toe, 

Ma. (SAG, TERSYDE)  Dis baie lekkerder in die veld as hier ... 

BYK:  DRIFTIGE VOETSTAPPE WEG 

5. WILHELM:   (SKREE VAN VER)  En die een wat die bakkie so teen die huis 

vasgetrek het, moet dit kom skuif!  Mens kan nie eens die deur  

oopmaak nie!  Wie wás so onnosel?   

6. KRISJAN:  (VERHEWE)  Ek kry solank die Kersboom gereed, tant Sarah. Die kerse 

moet onder die boom staan, saam met die goud, wierook en mirre. 

Maria moet die kerse aansteek. Dit moet brand met die suiwer vlam van 

‘n maagdelike aanraking. 

7. MARIE:  (OPGEWONDE)  Gaan ék die kerse aansteek, Krisjan?  Oee!  

8. KRISJAN:  (VERHEWE) Ja, Maria. Maar jy moet eers jou wit rok en sluier aantrek. 

Ek sal die skriflesing doen, ons stemme sal in aanbidding opstyg in 

hierdie heilige nag. Die kerse is teken dat die aarde nuut gebore word. 

9. MARIE:  (GIGGEL OPGEWONDE) Daar is baie kerse! Ek sal baie vuurhoutjies 

moet gebruik om almal aan te steek! 
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1. SARAH:   (DROOGWEG)  Ek stap nou eers stal toe. Ek sal julle roep as die ete  

gereed is. 

BYK:    MUSIEK:  KERSMUSIEK WAT INDOOF,  KRUISDOOF MET  

EETGEREI TEEN BORDE OM DIE ETE AAN TE DUI 

2.KRISJAN:  (VERNAAM) ‘n Voortreflike maal, tant Sarah -  al is die hoendervleis ‘n 

bietjie droog. Maar die  tamaties en komkommer is heerlik. En die 

aartappelslaai ook. U sorg waarlik vir my soos ‘n moeder. 

3. MARIE:  (OPGEWONDE)  As ons eendag trou, Krisjan, sal Mamma jou régte 

moeder  wees. (FLANKEERDERIG)  Dalk na die baba se geboorte? 

4. WILHELM:  (SKEPTIES) Gáán julle eendag trou? Of vind julle dit in orde om so 

saam te leef?  

5. KRISJAN:  (PREKERIG)  Die Woord sê dat ware liefde sonder grense is, soos ‘n 

raaisel in ‘n spieël. Dit is sonder die smet of bedrog van aardse 

instellings, soos my liefde vir Maria. 

6. MARIE:  (WIPPERIG) Ja, Boeta, soos my liefde vir Krisjan óók. Soos ‘n raaisel 

en ‘n spieël. 

7. WILHELM:  (SNORK VERONTWAARDIG, SARKASTIES) Toe ék laas my Bybel 

gelees het, was dit deur ‘n spieël in ‘n raaisel. Wanneer het dit 

verander? 

8. SARAH: (VERSOENEND) Het julle al gedink aan ‘n naam vir die babatjie? 

9. KRISJAN:  Tant Sarah, eintlik het hy mos reeds sy naam, soos dit voorgeskryf word 

in die Heilige Woord. Maar ter wille van die fatsoen sal ons hom maar 

‘n ander naam gee -  maar dit sal net ‘n bynaam wees. 

10. MARIE:  (GIGGEL)  Ja, die mense sal vir ons lag as ons hom “Jesus” noem. 
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1. SARAH:  (DROOGWEG)  Ja-nee, dié naam sal maar ‘n bietjie wurg by onse 

mense.  Maar wát gaan sy naam, die bynaam, dan wees? 

2. KRISJAN:  (VERHEWE)  Dit sal ons eers weet ná die geboorte, tante Sarah. Die 

tere wig sal self sy naam aan ons openbaar. 

3. WILHELM:  (SKEPTIES) En hoe gaan hy dit doen? As hy drie jaar oud is en kan 

praat, dan sê hy vir julle: “My naam is Jesaja? Of Goliat van Gat?” 

4. MARIE:  (VIES) Ag, Boeta, jy is sommer net moedswillig. Ons sal in sy ogies kyk 

en dan sal ons net wéét wat sy naam is. Krisjan sê so. 

5. WILHELM:  (SKEPTIES) Nè? 

6. MARIE:  (GIGGEL)  Ja! Jy sal sien, Boeta, hierdie baba gaan die hele wêreld 

red! Jy is die enigste een wat dit nie glo nie, maar jy sal nog sien! 

7. SARAH:  (VERSOENEND)  Ek gaan koffie maak. Of sal ons ‘n glasie soetwyn 

drink? Dit is immers Oukersaand! 

8. MARIE:  (OPGEWONDE) Ja, ‘n glasie soetwyn, Ma!  

9. SARAH:  (VERMANEND) Nie vir jou nie, Marie ... (MET IRONIE)  Dink aan klein 

Jesus. Ek maak vir jou ‘n koppie lekker rooibostee. Krisjan, Wilhelm, 

gaan julle saam met my ‘n glasie drink? 

10. KRISJAN:  (PRETENSIEUS) Nee, dankie, tant Sarah, ek hou my liggaam rein. 

Maar ‘n bietjie koffie sal lekker wees ... (FLANKEEDERIG ) dalk met so 

‘n klein knertsie in? Net vir die feestelikheid?   

11. WILHELM:  (STRENG) Koffie vir my, dankie Ma. Swart. (SARKASTIES) Ek hou ook 

my liggaam rein. 

12. KRISJAN:  Maria moet haar rok en sluier gaan aantrek. Ek gaan haal solank die 

Bybel, vanaand lees ék die Kersverhaal vir hierdie huis en sy verlore 

siele. 
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1. MARIE:  (OPGEWONDE) Ja! Van Maria in die stal en die herders wat die ster 

volg en dan vir haar baie persente gee. (SUG MELODRAMATIES) As 

ek maar net môre geboorte kon gee, dan sou dit soos in perfek gewees 

het, nè Krisjan?  Dan word Jesus óp Kersdag gebore. (PRUIL) Maar 

toe sê dr Vos vir my ek is te haastig, sy sê dis is ‘n nuwejaarsbaba. 

2. WILHELM:  (VERVIES HOM)  Ma, ek hoor die hoenders is onrustig. Ek gaan kyk 

wat daar buite aangaan. Hou my koffie, ek kom.  

BYK:  SIFDEUR WAT OOPGAAN EN TOEKLAP. 

MUSIEKBRUG:   KERSMUSIEK (Stille Nag)  WAT INDOOF,  KRUISDOOF MET ‘N 

VUURHOUTJIE WAT KNARS,  VLAMMETJIE WAT BRAND 

3. MARIE:  (SING) Heilige nag, stille nag, als is reg, eensaam wag ... 

(GEDAGTEPRAAT)  Mmm ... die vuurhoutjies ruik so lekker as mens 

dit aansteek ... 

BYK:   NOG ‘N VUURHOUTJIE WAT KNARS  

4. MARIE:  (GEDAGTEPRAAT)  Krisjan het gesê ek moet wag, hy moet eers lees, 

maar ek gaan hom lekker verras ... Ek gaan solank al die kerse 

aansteek. Ek het die wit serp oor my kop gevou, ek lyk nés Maria. Van 

al die prentjies in die Kinderbybel is Maria vir my die mooiste. 

(KINDERLIK) Eers Maria, en dán die prentjies van die kameelperde in 

die Paradys. Hulle is te oulik!  (NEURIE) ... wyl Maria, geseënde vrou, 

by haar kleintjie, en Josef getrou ... (OPGEWONDE)  As hy inkom, gaan 

dit só mooi lyk, al die kerse wat brand!  So, ja Die kerse onder die boom 

brand nou almal.  

BYK:  VUURHOUTJIE WAT KNARS OOR ‘N VUURHOUTJIE-DOSIE 
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1. MARIE:   (GEDAGTEPRAAT) Nou die kerse in die boom ...  Krisjan het self dié  

boompie in die bos gaan uitsoek. Dit is ons baba Jesus se boom, het 

hy gesê, met régte dennebolle aan die takke, nie plastic goeters nie. 

(NEURIE)  Dis nogal moeilik om al hierdie kerse aan te steek, Krisjan 

het dit so styf teen die takke vasgedraai  ... (SING)  Soete, hemelse rus 

... soete hemelse rus... 

BYK:  VUURHOUTJIE WORD AANGESTEEK 

2. MARIE:  Ek moet op my tone staan om by  te kom ... Oeps! O my jinne ... 

(KRISJAN SE ALLEENSPRAAK DOOF IN) 
 
3. KRISJAN: (ALLEENSPRAAK, VERHEWE STEMTOON) Hierdie nag is ‘n heilige 

nag, ’n nag vir wonderwerke. Ék is uitverkies om die Verlossing aan 

hierdie armsalige siele te verkondig. (LAG GEMEEN) Wat hulle nie 

weet nie, is dat hulle ook sal bydra om mý te verlos!  Verlos van my 

aardgebondenheid -  en (VERBITTERD) ... die geploeter om ‘n bestaan 

te maak.  Maria dra my Kind van Verlossing, die kind wat my hier in hul 

binnekring ingebring het. Maria verstaan ten minste waaroor dit gaan. 

Die Heilige Woord sê mos dat die Boodskap net verstaan sal word deur 

die swaksinniges van gees?  Tant Sarah glo nog nie.  Ek sien sy kyk 

my só as ek Die Boodskap bring, maar sy is ten minste nie daartéén 

nie ...  

(KWAAI)  Dis daai pes van ‘n  Wilhelm wat die vlieg in die salf is, klein 

verdelgsel! Ek wens ek kon hom aan sy nekvel vat en in die buitenste 

duisternis gaan afgooi. Hy hou my gedurig dop. Ek dink hy vermoed ek 

soek na tant Sarah se armsalige spaargeldjies.  (LAG VERMAKERIG) 
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1. KRISJAN:  Wel, ek ek het nuus vir hom, ek wéét waar sy dit wegsteek!  Sy dink dit  

is ‘n baie goeie idee om ‘n koekblik vol geld in die skoorsteen agter die 

vuurherd weg te steek.  DIs somer, niemand maak vuur nie  - wie sal 

nou dáár gaan soek? Dit is seker ‘n goeie plek, maar  - (LAG 

BETERWETERIG) sy is nie goed met geheime nie. Ek het gesien hoe 

sy die koekblik daar wegsteek. Die Kersboom staan reg voor die 

vuurherd, maar ek weet wat agter die  Kersboom wag: ‘n lekker 

geskenkie, my Poort na Vryheid. Ek moet net vir die regte tyd wag ... 

en dit moet gebeur voor die kind gebore word. 

(VERERGD) As Wilhelm dink daardie geld is vir hóm om verder te gaan 

studeer, dan maak hy ‘n groot fout. Daardie geld gaan gebruik word vir 

die Draer van Die Boodskap. Vandag se vet rol note is natuurlik al klaar 

netjies in daardie blik. Nou ja, vir nie té lank meer nie ....  Laat ek die 

Bybel gaan kry ... 

MUSIEKBRUG:  KERSMUSIEK (Luciano Pavarotti se Ave Maria ) WAT INDOOF EN 

KRUISDOOF MET SARAH  SE GEDAGTEPRAAT 
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1. SARAH:  (GEDAGTEPRAAT)  So, ja ... ‘n paar sekondes net vir myself hier langs 

die kombuistafel. Skoonma se mooi kristalglasie vol wit muskadel, so 

op Oukersaand ...  (TRANERIG)  Ai, dit is op ‘n aand soos vanaand dat 

ek weer só na jou verlang, Willem, my man! Jy moes nou hier saam 

met my gewees het. Ek wonder wat sou jy van die lewe en al sy dinge 

gedink het as jy nou hier was? Marie is soos sy altyd was, lief en goed 

(SUG) ... maar sy is nog steeds maar  ‘n effense meisiekind.  (TROTS) 

Jy sou trots gewees het op Wilhelmpie  ... die kind is nés jy, nét so 

driftig. Hy doen alreeds al die werk hier op die plot. Jy moet sien hoe 

lyk sy groentetuin, pure Tuin van Eden. En dan werk hy nog met die 

beeste en die hoenders ook. Hy werk mooi met die diere, Willem, hy 

werk saggies, hy praat met hulle. (VASBERADE) Ek gaan sorg dat hy 

nie ná skool hier vashaak en ‘n plotboer word nie, die kind het ‘n kop 

aan hom wat hy moet gebruik.  

BYK:  DRINK ‘N SLUKKIE WYN 

2.SARAH:    (HARTSEER) Die ding met Marie en Krisjan wérk met Wilhelm se gal.   

Maar dit sou jou gal ook geroer het, Willem. Die ding met Krisjan het ek 

nie sien kom nie, die swerkater het my onkant gevang. Ek het nie 

gedink ‘n man van in sy dertigs sal sy oog op Marie sit nie -  en dit nogal 

‘n “profeet” soos hy homself aangee.  En dit was ook nie net sý skuld 

nie!  Toe daar ‘n man op die horison kom, het ons Marie-tjie nie op haar 

laat wag nie..  en nou sit sy met die broodjie. Maar dis óns kleinkind, 

ons sal vir hom sorg. (LAG SAGGIES)  Klein “Jesus”, kan jy nou meer!   

 



18 

 

 

1. SARAH: (ERNSTIG) Jy hoef nie bekommerd wees nie, Willem, ek het vir Krisjan  

deeglik in die oog. Ek laat hom begaan met sy Heilige Woord-stories. 

Hy dink hy het my in die sak, maar ek het my les geleer. Toe ek eers 

oor my skrik gekom het met Marie se swangerskap, het ek begin om 

hom fyn dop te hou, ek weet wat sy planne is.  Krisjan gaan padvat, dit 

weet ek, maar natuurlik nie voor hy sy hande op  my spaargeld gesit 

het nie.  (LAG SAGGIES)   

Hy dink hy weet van my koekblik in die skoorsteen, ek het gesien hoe 

hy my afloer  ... (SELFTEVREDE)  Hy kan gerus maar in die skoorsteen 

se roet gaan rondkrap, hy sál sy persentjie daar kry: ‘n Leë blik. 

(SUG LANK.)  Ag, my man, Geseënde Kersfees vir jou ook, daar bo by 

onse Hemelse Vader. (HARTSEER) Ek sal doen wat ek hier op aarde 

moet doen, maar hou intussen my plekkie warm daar langs jou?   

MUSIEKBRUG: KERSMUSIEK (“Herders op die ope velde”)  WAT INDOOF,  

KRUISDOOF MET SAGTE STALGELUIDE, HOENDERS WAT 

KLOEK, ‘N LAMMETJIE WAT BLÊR; KRUISDOOF MET WILHELM  

SE GEDAGTEPRAAT,   
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1. WILHELM:  (GEDAGTEPRAAT)  Dis nou so lekker koel ná die warm dag ... Ek 

wens ek kon die hele aand nét hier bly, sommer hier in die hooi by die 

hoenders en die hanslam slaap.  

 (VERERGD)  Ek kan daardie Bybel-swymel van Krisjan nie meer 

verdúúr nie. En Marie wat soos ‘n papegaai alles herhaal ... liewe 

genade, hoe stupid kán sy nou wees?  Ek weet Ma wil die vrede 

bewaar, ter wille van Marie se  (SARKASTIES) “onbevlekte bevrugting”, 

maar daai bybie moet nou gebore word en klaarkry, my senuwees kan 

dit nie meer hou nie. Nou wil Krisjan nog vanaand vir ons uit die Bybel  

lees! Ek sweer hy gaan sy eie woorde opmaak soos dit hom pas. Die 

“Boodskap” en die “Verlossing” en sy kastige  “Waarheid”.  

BYK:  LAMMETJIE WAT BLÊR 

2. WILHELM:  (VERTEDEREND) Ja, Hansie, sowaar, jy is beter geselskap as 

sommige mense wat ek ken!  (MYMEREND) Ek is mál oor jou, Hansie, 

maar ek  weet darem nie of ek my hele lewe hier op die plot met ...  met  

groente en gemmerbier wil deurbring nie. Ek wil veearts word, my punte 

is reg. Maar of daar ‘n beurs, of geld gaan wees, dit weet ek nie. Ma 

kan nie haar spaargeld vir my gee nie! Wat van haar, en Marie? Wie 

gaan vir hulle sorg? Ék is die man, hulle is mý verantwoordelikheid, Pa 

sou dit van my verwag het. (SUG SWAAR)  En nou is daar nog die 

baba ook ... (KWAAD, HARD)  én die bliksemse Krisjan wat op Ma se 

nek lê!  
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1.WILHELM:  (SAGTER)  As daar maar net ‘n wonderwerk wil gebeur, iets, iets wat 

alles in een oomblik sal regmaak:  Vir Krisjan wegvat, vir Marie meer 

verantwoordelik maak, vir Ma ‘n bietjie rus laat kry, vir my ‘n beurs gee  

... (BID OPREG)  Ek wil nie ‘n persent hê nie, Here, wat ek wil vir 

Kersfees wil hê, is ‘n wonderwerk. ‘n Regte, outydse, Bybelse 

wonderwerk waarin fantastiese dinge gebeur.  Sal dit nie wonderlik  

wees as ... 

BYK:  ANGSTIGE EN DRIFTIGE STEMME VAN SARAH EN KRISJAN WAT 

VERAF OPKLINK EN  HARDER EN DRINGENDER WORD    

2. WILHELM:  (ANGSTIG) Wat gaan nou aan? Hoekom skreeu hulle so? 

BYK:  STALDEUR WAT OOPKRAAK, STEMME IS NOU IETWAT HARDER  

3. WILHELM:   (VRAEND)  Hoekom is daar so baie rook by die huis, maak iemand 

dan vuur?  (VERWONDERD) Dit lyk amper asof die huis  aan die  ...  

(ANGSTIG EN HARD) O, my genade, die huis IS aan die brand! (BID 

HARDOP EN PRAAT DEURMEKAAR ) Liewe Here, help my... Help 

my om die regte ding te doen!   (ANGSTIG)  Wat moet ek eerste 

doen?  Die brandweer bel ... die foon is by Ma ...  Ma en Marie moet 

wegkom daar ... die bakkie,  die diere ...  ag Here, help my!  (KALM) 

 Wilhelm, hou kop, bly kalm ... DINK! (BEREDNEERD, ASOF HY AAN 

HOMSELF OPDRAGTE GEE) 

Maak die staldeur oop, die diere moet kan uitgaan ... 

Maak die spikkelhen se hokkie oop, sy en haar kuikens moet uit  ... 

 Hardloop huis toe ... 

Maak die veekamp se hek oop op pad huis toe ... 

Sorg dat Ma en Marie wegkom van die huis ... 
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1.WILHELM:  Bel die brandweer ... 

Kyk of jy die vuur kan blus ... 

 Kry die belangrikste goed in die huis en gooi dit uit op die werf ... 

BYK:  AGTERGRONDSTEMME, SAGTE GERUIS VAN VLAMME  (DIE 

VUUR IS NOG NIE BUITE BEHEER NIE!) HANSLAM BLÊR 

2. WILHELM:  (HARDLOOP, ASEM JAAG) Jinne, Hanslam ... ek het nie eens besef 

ek het jou gegryp toe ek hardloop nie ...  (UITASEM)   

BYK:  HEK WORD OOPGEMAAK, BEESTE WAT SAG BULK 

3. WILHELM: (SKREE)   Bessie!  Bettie! Uit, julle moet uitgaan!  Toe!  Gaan self uit, 

ek kan julle nie nou uitjaag nie! 

BYK:  GELUID VAN VLAMME HARDER, MAAR NIE SKRIKWEKKEND NIE 

 4. WILHELM: (HARDLOOP, HAAL HARD ASEM)   Hansie, ek sit jou op die bakkie, 

lê plat!   (ROEP ANGSTIG)  Ma!  Waar is Ma! Marie! 

* Sien regisseursnota onder 

5. SARAH:  (ANGSTIG, BINNE)  Wilhelm, kom help! Hier, in die voorhuis! 

BYK:  VOETE WAT HARDLOOP OP PLANKVUUR, BINNE-PERSPEKTIEF 

6. WILHELM: (ANGSTIG) Ek kom Ma!  Kom net uit!   

 

 

 REGISSEURSNOTA:  die volgende gebeure moet min of meer alles gelyktydig gebeur, vinnig 

op mekaar inskakel om hierdie krisis-situasie klankmatig te verbeeld.  Binne en buite-ruimtes 

is belangrik, omdat karakters binne of buite die huis skree en praat, die regisseur moet let op 

die ruimtelike plasing van die karakters. Deurgaans die geluid van vlamme wat progressief 

harder word. 
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1. SARAH: (ANGSTIG, NABY) Dis Marie!  Sy staan soos ‘n soutpilaar, ek kry haar 

nie beweeg nie!  (SKREE HARD)  Marie, kom weg! Die boom brand!  

(ANGSTIG, AAN WILHELM) Die boom het aan die brand geraak. Dis 

die spul kerse wat Krisjan hier staangemaak het ...  (ONTHOU SKIELIK 

VAN KRISJAN) Waar IS Krisjan? (SKREE-ROEP)  KRISJAN!  (AAN 

WILHELM) Haar serp het begin brand, maar dié kon ek betyds afruk  ... 

2. WILHELM:  (KWAAD) Die donnerse sluier! 
  
BYK:  VUUR KNETTER, VONKE WAT SKIET 

3. SARAH: (MOEDELOOS)  Ag Here, daar begin die gordyne nou brand ...  

4. WILHELM: (KALM EN RUSTIG, AAN MARIE)  Kom Sus, kom ek tel jou op.  Moenie 

bang wees nie, ek hét jou ...  (STEUN SOOS HY VIR MARIE OPTEL) 

5. MARIE:  (BEGIN SKIELIK GESKOK HUIL, BANG)   Boeta ... ek wou maar net 

die kerse aansteek  ...   (SNIK)  toe ... toe begin dit brand .. 

6. WILHELM:  (VERTROOSTEND)  Toemaar, Sussa, maak nie saak nie ... Druk jou 

kop hier teen my skouer ... moenie kyk nie,  als is reg ...  Ons loop uit, 

buite-toe ...  Ek gaan jou nou in die bakkie sit en dan ry ons weg ... Sien 

jy, ons is op die stoep . .. ons is veilig ... 

7. SARAH: (SKREE VAN BINNE DIE HUIS)  Krisjan! My liewe hemel, wáár is jy! 

8. WILHELM: (ANGSTIG, VAN BUITE)   Ma, die bakkie is gesluit!  Waar is die bakkie 

se sleutel? 

9. SARAH: (ONGELOWIG, VAN BINNE)  Dit kán nie wees nie!  Ons sluit dan nooit 

die bakkie nie?  Dit moet nog in die bakkie wees! 

10. WILHELM: (DRINGEND, VAN BUITE) Ek kan nie een van die deure oopkry nie, 

Ma!  (WOEDEND)  Wié het die bakkie hier parkeer! (SKREE) En 

toegesluit?  Wáár is die sleutel?  
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1. SARAH: (GIL BAIE HARD, BINNE)  Krisjan! Waar is jy?  Krisjan! 

2. KRISJAN:  (VAN BUITE, VERSKRIK)  Tant Sarah!  (KOM IN, VERSKRIK) Die huis  

brand ... 

3. SARAH:  (WOEDEND, SKREE VERERG) Vertel my iets wat ek nié weet nie, jou 

swerkater!  Wáár is die bakkie se sleutel! 

4. KRISJAN:  (VERSKRIK) In die ... e ... (SENUWEEAGTIG) Ek het dit ...(VERERGD) 

Ek weet nie! Moenie mý vra nie!  Dis julle bakkie, nie myne nie! 

5. WILHELM:   (SKREE, VAN BINNE)  Ek draai jou nek om!  Wáár is die sleutel! 

Moenie net so stáán nie! Dink!  Soek! 

6. SARAH:  (ANGSTIG)  Wilhelm, ek het ‘n spaarsleutel in my handsak ... 

BYK:  HAASTIGE VOETSTAPPE OP PLANKVLOER, WORD SAGTER  

7. SARAH:  (STEM WORD SAGTER SOOS SY WEGLOOP) Ek gaan haal dit  ... 

8. WILHELM: (SKREE) Ma, kom uit die kamer! Alles gaan begin brand .... (HOES) 

(GEBIEDEND, DREIGEND) Krisjan, gaan tel vir Marie op die bakkie. 

Vat die kombers op die stoepbank en gooi dit oor haar, sy is in skok. 

En dan begin jy stoot. Stoot die bakkie weg van die huis, so ver jy kan. 

(PRAAT AL HOE HARDER EN WORD AL HOE KWATER) En dan kom 

jy terug hierheen en soek  die sleutel wat jy êrens neergesit het! Dink 

solank waar dit is!  (WOEDEND, SKREE)  Ons gaan alles verloor – 

deur jóú toedoen! Idioot! 

9. KRISJAN:  (BANG, ONDERDANIG)  Ek sal begin bid, Wilhelm, ek sal bid vir ‘n 

wonderwerk ... 

BYK:   VUURKLANKE AL HARDER 
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1. WILHELM:  (WOEDEND)  Lós jou gebiddery, Krisjan!  Die Here gaan nie na jou 

luister nie!  Hoor jy nie wat ek vir jou sê nie?  Gaan tel vir Marie op die 

bakkie en stóót! Moenie soos ‘n pop staan nie!  Loop!  

2. SARAH: (VANUIT SLAAPKAMER, STEM NADER, DESPERAAT) Wilhelm, 

iemand het my handsak uitgegooi ... My goed lê gesaai oor die hele 

vloer ... Ek kry nie die spaarsleutel nie!  Ag Here ... (BEGIN HUIL) 

3. WILHELM: (DRINGEND) Ma, dis nou te laat om te soek ...  ons moet wegkom. 

(PROES EN HOES VAN DIE ROOK) Gryp wat Ma kan en gaan uit! Ek 

gaan vir Krisjan help stoot, ons moet hier wegkom ...  

4. SARAH:  (EGGO-STEM LET WEL: GEEN BYKLANKE. KALM EN HELDER)   

Here, U moet my nou help. Ons is in U hande. U sien ons nood. Ons 

moet vir Marie hier wegkry. Vat die huis, Here, vat alles, vat vir my, 

spaar net my kinders ...  Ek vra vanaand van U ‘n wonderwerk.  Help 

my Here, enkel uit U groot genade ....  

BYK:  ‘N PAAR OOMBLIKKE KLOKHELDER STILTE, DAN SARAH SE 

PRAATSTEM, MET HOOP, FLUISTEREND, EN MET ONTSAG 

5. SARAH:   Die huis ... die huis se sleutel, Here? 

BYK:  BYKLANKE VAN VUUR HERVAT 

6. WILHELM: (DRINGEND, SY STEM KOM NADER SOOS HY VAN BUITE NA 

BINNE KOM)  Kom  nou, Ma, ons kan niks meer hier doen nie. En ons 

moet hardloop - die bakkie se handrem is aan, ek kan hom nie beweeg 

nie! 

7. SARAH:  (OPGEWONDE)  Wag, Wilhelm! Ek hét die sleutel!  Ek hét hom! Kom! 

BYK:  SIFDEUR WAT KLAP, GELUID VAN ‘N SLEUTEL IN DIE KARDEUR, 

DEUR WAT OOPSLUIT, MOTOR WAT AANGESKAKEL WORD, 
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SPUTTER, DOODGAAN, WEER AANGESKAKEL WORD EN NA ‘N 

PAAR OOMBLIKKE VAT, EN DAN HARD GE-REF WORD 

1. SARAH:  (JUBELEND) Hy loop!  Wilhelm, klim op!  Ek ry! 

2. WILHELM: (SKREE) Ek is op, Ma!  Ry! Ry! 

3. SARAH:  (ANGSTIG)  Is Marie okey?  

4. WILHELM: Sy’s okey, Ma, rý!! 

BYK:  VLAMME WAT HARDER BEGIN KNETTER, BAKKIE WAT VINNIG 

WEGTREK, VAN RAT VERWISSEL, VLAMGELUIDE WORD 

SAGTER. KRUISDOOF MET BAKKIE WAT STADIGER RY EN TOT 

STILSTAND KOM EN AFSKAKEL, STILTE, NAGGELUIDE 

5. SARAH:  (VANUIT DIE BAKKIE, VERSIGTIG) Wilhelm? 

6. WILHELM: (AGTER OP DIE BAKKIE, KALM) Ja, Ma? 

7. SARAH:  (BESORGD) Is julle orraait? 

8. WILHELM: Ja, Ma. 

9. SARAH:  En Marie? 

10. WILHELM: Sy’s orraait, Ma, sy sit hier styf teen my. Tussen my en die hanslam.  

11. MARIE:  (BEWERIGE STEMMETJIE)  Ek is orraait, Mamma. 

BYK:  BAKKIE SE DEUR WAT OOPGAAN EN WEER TOESLAAN, 

AANDGELUIDE, KRIEKE 

12. SARAH:  (KOM NADER, PRAAT DROMERIG) Kyk die rooi gloed daar teen die 

horison. Dis ons huis wat daar afbrand. Alles wat ons het. Ek kon nie 

eens my handsak vat nie ... 

13. MARIE:  (BEGIN HUIL) Ek is jammer, Mamma, dit is mý skuld, ek het die kerse 

aangesteek ... Krisjan het gesê ...  (SKRIK SKIELIK HELDER 

WAKKER) Krisjan?  Waar is Krisjan? 
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1. WILHELM: Ek het geen idee nie. (DINK HARDOP) Hy het jou op die bakkie getel - 

kan jy dit onthou?  Ek het vir hom gesê om die bakkie weg te stoot, 

maar toe ek weer met Ma uitkom, was daar geen teken van hom nie.  

2. SARAH:  (VERTROOSTEND) Moenie bekommerd wees nie, Marie-jie, hy is nie 

in gevaar nie, hy was reeds buite toe ons uitgekom het. Dalk het hy na 

die bure gegaan om te gaan hulp soek. 

3. MARIE:  (TRANERIG)   O, okey ... Maar hy moet eintlik mos hier wees, by my? 

(DOMMERIG) Hy sal seker nou-nou hier wees. Nè? 

BYK:  HANSLAM BLÊR SAGGIES 

4. SARAH:  (ANGSTIG)  O, my aarde ... Die koeie, Wilhelm?  Wat van hulle? As die 

brand dalk versprei ... 

5. WILHELM: (GERUSSTELLEND) Ek het die hek oopgemaak, Ma. Ek was mos 

buite toe die huis begin brand het. Die stal is ook oop, die hoenders kan 

uitgaan as hulle wil. (DROOGWEG)  Ek dink nie die groukat gaan 

vanaand wil hoenders jag nie ... 

6. SARAH:  Wat lê alles hier by julle op die bakkie? 

7. WILHELM: Ek weet nie eintlik nie, Ma! Elke keer dat ek in en uit gehardloop het, 

het ek ‘n ding in die verbygaan gegryp en op die bakkie gegooi. 

8. SARAH:  (VERWONDERD) Ons ketel, die swart vuurpot ... die stoepbank se 

kussings en kombers ... 

9. WILHELM: Ma se selfoon is ook hier êrens tussen die goed, dit het op die 

kombuistafel gelê. 

10. SARAH:  (VERTEDEREND)  Dankie, my kind. Maar weet jy, dis die aarde se 

goed. Die belangrikste is dat julle hier is, by my. Ons is veilig. Ek dank 

die Here daarvoor. 
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1. MARIE: (IN ‘N KLEIN STEMMETJIE)   Mamma ...   

2. SARAH:  Ja, my kind? 

3. MARIE:  (KLEIN BANG STEMMETJIE)  Hier gebeur nou iets met my ... ek dink, 

(BENOUD) Mamma,  ek dink ... 

4. WILHELM: O, my dônner ... 

5. SARAH:  (STRENG)  Wilhelm, sê nog één keer daardie woord en jou mond kry 

seepsop!  (LIEFDEVOL) Marie-tjie, wat is dit? 

6. MARIE:  (BANG)  Ek dink ... ek dink die baba ... (MET PYN) Einnaaaa ... 

7. SARAH:  (FERM)  Wilhelm, soek daai selfoon tussen die goed en klim af. Jy bel 

nóú vir dr Vos en sê vir haar wat met ons gebeur het. Ons ry na haar 

spreekkamer toe, of hospitaal toe  ... Of sy kom hierheen. Sy’s nog een 

van die min dokters wat ‘n hart het, sy sal uitkom as dit nodig is.  

(BEKOMMERD) Marie? 

8. MARIE:  (KREUN)  Mamma? 

9. SARAH: Sal jy kan afklim?  Kom sit hier voor.  Ek wil jou nie op ‘n bakkie tussen 

‘n hanslam en kombuisgoed laat kind kry nie. Wilhelm, help vir haar dat 

sy afklim. Versigtig! (STEUNE EN KREUNE)  So ja ... (STEUN) Wag ‘n 

bietjie ... leun maar bietjie hier teen die bakkie. 

10. MARIE:  (ANGSTIG)  Gaan die baba nóú kom? (HUILERIG)  Dis mos nog nie 

nuwejaar nie? 

11. SARAH: (SAAKLIK  EN FERM) Jou water het gebreek, dis al. Die baba gaan nie 

nóú kom nie, daar’s nog genoeg tyd.  Maar ek wil jou in goeie hande 

kry. Ek weet hoe om ‘n baba te vang, maar vandag het reeds genoeg 

van sy eie dinge gehad. 

12. MARIE:  (KERM)  Mamma, ek is bang ... 
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1. SARAH:  (STERK EN SEKER) Daar gaan niks met jou gebeur nie, Marie! ‘n Baba 

kom nie só vinnig nie. En jy is ‘n sterk, gesonde meisiekind.   

BYK:  SELFOON-GELUIDE SOOS WILHELM PROBEER OM TE BEL 

2. WILHELM:  (BEKOMMERD) Ma, hier is nie sein nie ... Kan ons nie maar net ry nie? 

3. SARAH: Dan maak ons só. (SIMPATIEK) Kom, Marie, Ma help jou.  Klim in.  

BYK:  BAKKIE SE DEUR KRAAK OOP, MARIE STEUN EN KREUN 

4. SARAH:  Wilhelm, gee die kombers, ek wil haar toemaak. Ek is bly jy kop gehou 

en die komberse en kussings van die stoepbank gevat. (GEE BEVELE)  

Jy sit agter en kyk wanneer jy sein kry. Ons moet seker ook die 

brandweer bel, maar ek dink dit is reeds te laat, daar gaan van daardie 

ou huis met AL sy plankvloere niks oorbly nie.  Die stal is gelukkig ver 

van die huis. Die brandweer moet net sorg dat die brand nie verder 

hardloop  as die huis nie. 

5. MARIE:  (SKREE) Eina ...  eina!   (KREUN)    

6. WILHELM: (ANGSTIG) Kom ons ry, Ma! 

BYK:  BAKKIE SE DEURE SLAAN TOE, BAKKIE SE SLEUTEL WAT 

DRAAI, MAAR NET ‘N HAR-HAR-GELUID MAAK 

7. WILHELM: Wat gaan nou aan met die bakkie, Ma? Is daar nog petrol in? 

BYK:  ENJIN VREK.  

8. WILHELM:  (VRAEND) En nou, Ma? 

BYK:  BAKKIE SE DEUR KRAAK OOP, SARAH KLIM UIT 

9. SARAH: (KALM) Die wonderwerk het tot hier gehou, Wilhelm Genoeg om ons in 

veiligheid te kry. 

10. WILHELM:  (VRAEND)  Ma? 
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1. SARAH: (KALM) Die Here het ons vanaand van die dood gered, én Hy het  ‘n 

wonderwerk laat gebeur. 

2. WILHELM: Waarvan praat Ma? Watter wonderwerk? 

3. SARAH: Toe ek daar by die huis vir jou gesê het ek het die sleutel gekry, was 

dit nie die volle waarheid nie.  Ek hét ‘n sleutel gekry, maar dit was nie 

die bakkie se sleutel nie. 

4. WILHELM: (ONGELOWIG)  Hoe bedoel Ma dan nou?  

5. SARAH: Dit was die voordeursleutel. Die huis se voordeursleutel. 

6. WILHELM: (ONGELOWIG) Het Ma met die huis se sleutel  die bakkie oopgesluit – 

én gery?  Dit is mos onmoontlik! Is Ma seker? 

7. SARAH: (GELATE)  Kyk self, hier is dit. 

BYK:  SLEUTELS KLINGEL 

8. WILHELM: (ONGELOWIG) Dis die huissleutel! Ma? Het Ma met die huissleutel die 

bakkie gery?  Hoe het Ma geweet dit gaan werk? 

9. SARAH: (KALM EN SEKER)  Ek het nie!  Ek het net vir die Here gevra om ons 

te help, en Hy hét. In daardie warboel het ek skielik die sleutel in die 

voordeur sien hang, en dis toe asof die Here vir my sê wat om te doen. 

Sy stem was helder en duidelik. Die sleutel het gewerk. Tot hier. Meer 

het ons nie nodig nie. En dis niks anders as ‘n wonderwerk nie. 

10. WILHELM:  (INGEDAGTE)  ‘n Wonderwerk vir Kersfees.  (TERSYDE)  Dis dan 

waarvoor ek gevra het ... 

11. MARIE:  (HUILERIG)   Mamma ... ek voel nie lekker nie ... Kan ons nou ry? 

12. SARAH: (SIMPATIEK) Marie, ons gaan nie ry nie, ons gaan stap.  Stal toe.   

BYK:   BRANDWEERSIRENES VERAF HOORBAAR  
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1. WILHELM: (OPGEWONDE) Daar is hulp op pad, Ma. Iemand het seker die vuur 

gesien en die brandweer gebel. 

2. SARAH: Dan is dit goed so, ons is nie alleen nie. Daar gaan netnou ‘n klomp 

mense hier wees. Maar intussen stap ons stal toe.  Bring die kombers, 

Wilhelm. En ‘n kussing. Marie moet tot rus kom. Ons bel dr Vos as ons 

by die stal is, ons weet daar is sein.  

3. WILHELM: (SIMPATIEK) Kom Sus, loop hier tussen my en Ma, ons help jou. 

BYK:  HANSLAM WAT BLÊR 

4. WILHELM:  Kom Hansie!   

BYK:  SIRENES HARDER, MARIE SE STEUNE, VOETSTAPPE  

5. WILHELM: (SIMPATIEK) Kom Sus, hou moed, dis nie meer ver nie. Kan jy sien, 

die staldeur is oop. Dis veilig daarbinne, die vuur sal nie tot hier kom 

nie.   

BYK:  STALDEUR WAT KRAKEND OOPGESTOOT WORD, MARIE WAT 

KREUN, HOENDERS WAT KEKKEL 

6. SARAH:  Wilhelm, ek bly hier by Marie. Jy kan niks hier doen nie. Gaan wag jy 

vir die brandweer by die huis. Sê vir hulle ons is hier. En gee my die 

selfoon, ek gaan nou bel. 

7. WILHELM:  Ek maak so, Ma. (ONSEKER)  Is julle orraait hier? 

8. SARAH:  (SELFVERSEKERD) Ons is presies waar ons moet wees. Ons is veilig. 

BYK:  SIRENES, MOTORS, STEMME VAN VERSKEIE MENSE WAT 

UITROEP, STALDEUR GAAN TOE, BUITE-GELUIDE DOOF UIT  

9. MARIE:  (BANG) Mamma, gaan ek my baba híér kry?  Hier in die stal? 

10. SARAH: (TEER)  Dit is mos hoe dit móét wees, Marie?  Is Jesus nie in ‘n stal 

gebore nie? 
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MUSIEKBRUG:    KRUISDOOF MET MET SARAH SE LAASTE WOORDE.  O, HOLY 

NIGHT  (Voorstel:  Mariah Carey-weergawe met die gospel-koor.  

 

TYD:   DIE VOLGENDE OGGEND, KERSDAG, NOG VOOR SONOP,  BUITE 

DIE STAL, VROEGOGGEND VOËLGELUIDE 

1. WILHELM: (BEKOMMERD) Ma?  Is alles reg daarbinne? 

2. SARAH: (GERUSSTELLEND) Alles is reg, my kind. Dr Vos hou Marie se hand 

vas al vandat sy laasnag hier aangekom het. Sy is in goeie hande. 

3. WILHELM: Hoekom vat sy haar nie hospitaal toe nie? 

4. SARAH: Marie wil om de dood nie hier weggaan nie, sy weier volstrek. Dr Vos 

sê die belangrikste is dat Marie nou rustig moet bly, sy het genoeg 

trauma laasnag beleef. Sy sê daar is geen rede vir bekommernis nie. 

Sy sê ook daar ‘n ambulans op stand by - as dit nodig is. 

5. WILHELM: (VERLIG) Dan is dit goed so.  Maar wil dr Vos nie by haar eie familie 

wees – so op Kersdag nie? 

6. SARAH:  (LAG)  Sy sê sy bly nét hier, sy mis dit vir niks nie. Sy  sê sy het nog 

nooit ‘n baba in ‘n stal gevang nie. En dit boonop op Kersfees. 

(DROOGWEG) Maar sy het al die hoenders uitgeboender. Die 

spikkelhen ook. Én vir Hansie. 

7. WILHELM:  (LAG, NIE TE VROLIK NIE)  

8. SARAH: Maar die kleintjie moet nou kom, ek raak nou haastig. 

9. WILHELM:  Ja.  

10. SARAH: (SKIELIK BESORG) Jy lyk verskriklik, Wilhelm! Jy is pikswart van die 

roet! Jy was die hele nag hier buite by die brandweerwaens en die 

manne. Is jy baie moeg? 



32 

 

 

1. WILHELM:  (GELATE) Dis nie so erg nie, Ma. Al die bure was hier, dominee 

Malherbe ook. En die polisie . Almal het koffie en kos aangedra. Hulle 

wou ook hierheen kom, maar ek het hulle weggehou.  

2. SARAH:  (SIMPATIEK) Dankie, my kind. Kom sit hier langs my op die treetjie, 

dan kyk ons hoe dit lig word.   

BYK:  SKUIFELGELUIDE SOOS WILHELM GAAN SIT 

3. SARAH:  Kyk hoe mooi ... ‘n Nuwe dag. Kersdag. ‘n Nuwe lewe. 

4. WILHELM:  (SUG SWAARMOEDIG)  

5. SARAH:  (BEKOMMERD) Wilhelm?  Hoekom klink jy soos die dood?   

6. WILHELM: (BESWAARD)   Daar’s iets wat ek vir Ma wil sê. 

7. SARAH: (AGTERDOGTIG) Wat? 

8. WILHELM: Daar is niks van die huis oor nie, Ma, net ‘n paar mure staan nog. En 

alles is pikswart. Die brandweermanne het vreeslik water gespuit, maar 

alles smeul nog. Dit ruik verskriklik. Ons het alles verloor, alles. 

9. SARAH: (VERLIG)  Nou, dit kon ek vir jou ook vertel het. Ek het nie gedink dit 

sal anders wees nie. 

10. WILHELM: (NA ‘N PAAR SEKONDES STILTE) Dis nie al nie, Ma. 

11. SARAH: Wat, dan, Wilhelm?  

12. WILHELM: Dis Krisjan, Ma. 

13. SARAH: (BESORG) Wat van Krisjan?  Waar is hy? 

14. WILHELM: Hulle het hom ‘n rukkie gelede gekry, Ma.  (STILTE.) In die huis.  

15. SARAH: (SKRIK) Wát?  In die huis?  Is hy orraait? 

16. WILHELM: (SWAARMOEDIG) Nee, Ma. 

17.SARAH: (ONSEKER) Nou maar wat ...  Ek én jy het dan gesien hy loop uit?  Is 

hy nie na die bure toe nie?  Ag liewe vader tog, Wilhelm, práát tog! 
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1. WILHELM:  (SUG LANK EN SWAAR) 

2. SARAH:  (VERSIGTIG)  Is hy ... is hy dood? 

3. WILHELM: (SWAARMOEDIG) Ja, Ma. 

4. SARAH: (GESKOK) Waar het hulle hom gekry? 

5. WILHELM: Dis wat ek vir Ma wil vertel. Die brandweermanne het hom voor die 

Kersboom gekry, voor die kaggel.  Op sy knieë.  

6. SARAH: (GESKOK)  Op sy knieë?  Voor die kaggel? 

7. WILHELM: Ja, Ma.  Die polisie is daar, daar sal ‘n ondersoek wees. 

8. SARAH: (INGEDAGTE) Ek sien ... Voor die kaggel, sê jy?  

9. WILHELM: (BARS SKIELIK UIT)  Ek voel verskriklik, Ma! Dis mý skuld! 

10. SARAH: (SIMPATIEK) Nou hoe dan so, my kind? 

11. WILHELM: (SWAARMOEDIG) Ek het vroeër gisteraand gewens ... Ek het gewens 

dat hy net moet verdwyn, verdwyn uit ons lewens en van die aardbol 

af!  Ek dink ek het hom gehaat, Ma! En toe,  toe ... 

12. SARAH: Ja? 

13. WILHELM: Ek het verskriklik op hom geskree, Ma! Toe ons almal die sleutel soek 

en hy so nutteloos soos ‘n ... soos ‘n vrot lap daar rondstaan, het ek my 

humeur totaal verloor. Ek het verskriklike goed vir hom gesê. 

14. SARAH: Soos wat? 

15. WILHELM:  Ek weet nie meer alles nie, Ma. Ek weet ek het geskree dat ons alles 

gaan verloor, en dat dit sý skuld is . En dat hy ‘n verdomde idioot is ...  

sulke goed, lelike goed. 

16. SARAH: (NADENKEND) Ons hét ons huis verloor, en dit wás deur sy toedoen. 

Deels. Hoekom voel jy sleg dat jy dit vir hom gesê het? 
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1. WILHELM: (TENEERGEDRUK) Omdat hy nie teruggepraat het nie, Ma. Ma weet 

mos hy was nooit sonder woorde nie. Bybelwoorde waarmee hy jou 

links en regs geklap het. Maar gisteraand was hy skielik glad nie meer 

so ...  so  beterweterig en hoogheilig nie. Sy laaste woorde aan my was 

dat hy vir ons sal bid. Hy sal bid vir ‘n wonderwerk.   

2. SARAH:  (SKEPTIES)  O ja? 

3. WILHELM:  Maar toe skree ek vir hom en sê die Here sal nie na hom luister nie ... 

(TENEERGEDRUK) Maar die Here hét na hom geluister, Ma!  Ma het 

gisteraand self gesê daar het 'n  wonderwerk met ons gebeur.  

4. SARAH: (PEINSEND)  Ja, daar hét. 

5. WILHELM: (SWAARMOEDIG, STOTTEREND)  Toe die polisiemanne my in die 

huis vat, en ek sien hom .... of dit wat oor was van hom ... Net ‘n pikswart 

gedaante ... Hulle wou weet wie dit kan wees ... (SLUK)  Ek het dadelik 

besef dis Krisjan. Hy was nog steeds op sy knieë ...  (STEM BREEK)  

Ma, dis tóé dat ek  besef het dat hy wél vir ons gebid het. 

6. SARAH: (PEINSEND)  Is dit hoe jy die saak sien, my kind? 

7. WILHELM: Ek weet nie, Ma!  Hy hét gesê hy is ‘n profeet!  (ONSEKER) Dink Ma 

hy was een?  Dat ék die een is wat verkeerd is? 

8. SARAH: (PEINSEND)  Wilhelm, sê my eers ... dink mooi:   Was daar ‘n koekblik 

naby Krisjan toe julle hom gekry het? 

9. WILHELM: (VERBAAS) ‘n Koekblik?  Nee, Ma, ek weet nie!  Alles om hom was 

swart en verbrand. Die Kersboom het omgeval, dit het nog gesmeul. 

Alles was vol nat roet en as  ...  Ek het nie ‘n koekblik gesien nie ... 

(ONSEKER) Maar ek weet ook nie ... Daar was net ‘n klomp gemors ...  

(HELDER) Hoekom dink Ma daar was ‘n koekblik by hom? 
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1. SARAH: (SAAKLIK) Toemaar, dis niks ... Ek dink net ... 

2. WILHELM: (INGEDAGTE)  Maar ek wonder ook:  Wié is dit wat Ma se handsak 

uitgegooi het?  Dit was nie ek of Marie nie? Die enigste ander mens in 

die huis was tog Krisjan? (VRAEND) Krisjan was baie dinge, maar hy 

was tog seker nie ‘n dief nie, of hoe, Ma? 

3. SARAH: (FILOSOFIES) Ek weet ook nie, my kind. Baie dinge wat 

onverklaarbaar is, het gister in daardie huis gebeur. 

4. WILHELM: (ONSEKER)  Maar dit plá my, Ma!  Was ek verkeerd oor Krisjan? 

5. SARAH: (LIEFDEVOL) My kind ... Hoe sal ons weet wat regtig in ‘n ander mens 

se hart omgaan?  Dit wás dalk hy wat die bakkie per ongeluk toegesluit 

het. Dit wás dalk hy wat iets in my handsak gesoek het ... (IRONIES)  

Nie dat daar iets van waarde in was nie ... Maar ... 

6. WILHELM: Maar wát, Ma? 

7. SARAH: (KOM TOT ‘N BESLUIT,  MET ‘N VASTE STEM) Dalk ís dit  so dat hy 

in sy laaste oomblikke vir ons gebid het. Dalk hét sy gebed bygedra dat 

ek en jy en Marie vandag veilig is. Ons sal nooit die Here se weë 

verstaan nie. (LIEFDEVOL, MET DEERNIS) Maar onthou net Wilhelm, 

jy moet ook leer om te luister wat die Here vir jóú sê. Jy was nie 

verkeerd oor Krisjan nie. Hy was nie sonder foute nie, en jy het hulle 

raakgesien. Om die waarheid te sê, hy was by tye onuitstaanbaar! Maar 

dit beteken nie dat hy in sy laaste oomblikke die regte ding gedoen het 

nie. Wie is ons om te oordeel? 

8. WILHELM: (VERLIG) Is Ma seker? 
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1. SARAH: (LAG SIMPATIEK)  Ja, Wilhelm, ek is seker. Maar ter wille van Marie, 

en ter wille van die klongetjie wat binnekort gebore gaan word, gaan 

ons  in Krisjan se goeie eienskappe glo. Die kleintjie moet weet dat sy 

pa ‘n goeie mens was. Altyd. (BESLIS) Ons gaan daarvoor sorg, ek en 

jy. (BETEKENISVOL EN MET ERNS) Hóór jy wat ek sê, Wilhelm? 

2. WILHELM:  Ek hoor, Ma.  (MET INSIG)  Ek verstaan wat Ma sê. Dis reg so. 

BYK:  HUIL VAN ‘N PASGEBORE BABATJIE AGTER DIE DEUR 

3. WILHELM: (ANGSTIG) Ma!  

4. SARAH:  (SAAKLIK) Wilhelm, ek gaan nou in. Jy bly buite tot ek jou roep. Gaan 

was jou by die kraan. Hier gaan binnekort ‘n hele klomp mense aankom, 

dan lyk jy soos ‘n trens. (TROTS) Ons is arm, ons het nét ‘n stal op ons 

naam, maar ons is nie trense nie. 

BYK:  DEUR KRAAK OOP, BABA SE HUIL HARDER, DEUR KLAP TOE 

MUSIEKBRUG:    J. S BACH SE MAGNIFICAT  

TYDSPRONG  LATER DIESELFDE OGGEND. IN DIE STAL 

BYK:    HOENDERS WAT KLOEK, LAMMETJIE WAT SAG BLÊR 

5. SARAH: (TROTS)  Kom nader, Wilhelm, moenie so beskimmeld wees nie!  Kyk, 

hier is hy -  Marie se seuntjie! Hou hom bietjie vas. 

6. WILHELM:  (BENOUD)  Nee, Ma, ek wil nie!  Netnou laat ek hom val! 

7. MARIE:   (TROTS)  Moenie laf wees nie, Boeta! Ma, gee hom vir Wilhelm! 

8. SARAH:  Hier, vat hom só ... hou jou een hand onder sy koppie ... Daar’s hy! 

BYK:    BABA SE SAGTE KWEELGELUIDJIES 

9. WILHELM:  (ONSEKER)   Marie?  Is dit joune? 

10. MARIE:   (LAG TROTS)   Ja!  
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1. WILHELM: (LAG ONSEKER)  Maar hy is dan ...  hy is so lélik! Kan jy hom nie gaan 

omruil vir iets mooier nie? 

2. MARIE:  (PRUILERIG) Ag, Boeta! Hy is pragtig! Dr Vos sê dis die mooiste 

babatjie wat sy nog óóit gesien het. En ék ook. (TROTS - EN BIETJIE 

DOMMERIG) Sy het gesê ek was ‘n model-pasiënt. Jy weet mos 

modelle is mooi! 

3. SARAH: (TROTS)  Ja, hy ís pragtig. En hy is perfek geskape, ons dank die Here 

daarvoor.  

4. WILHELM:  (OPREG)  Geluk, Marie! Ek sien nou ...  hy lyk nogal oulik! 

5. MARIE:  Dankie, Boeta! (VRAEND)  Het jy êrens vir Krisjan gesien? Wanneer 

gaan hy na die baba kom kyk? 

6. WILHELM:  (STIK, BEGIN ONGEMAKLIK HOES) 

7. SARAH: (FERM)  Gee die baba vir my, Wilhelm! Ek wil nie hê jy moet oor hom 

hoes nie! 

8. WILHELM:  (ONGEMAKLIK)  E ... e ...  Ma? 

9. MARIE: (AGTERDOGTIG)  Hoekom word jy so rooi, Wilhelm?  Ma? (ANGSTIG) 

Wat is dit met julle? 

10. SARAH:  (SAG EN TEER)   Marie, daar is  iets wat Ma  jou moet vertel. Dis iets 

wat jou baie hartseer gaan maak ... 

11. MARIE:   (MET ‘N KLEIN STEMMETJIE)  Wat is dit, Mamma?  

12. SARAH: (MET DEERNIS)  Dis Krisjan, my kind.  Ek is so verskriklik jammer om 

dit vir jou te sê ... Hy is gisternag dood. In die brand.  

13. MARIE: (ONGELOWIG)  Dis nie waar nie! (BEGIN GESKOK HUIL)  Dis nie 

wáár nie! Julle het gesê hy is veilig! Gisteraand daar by die bakkie het 

julle gesê hy is na die bure toe!  Het julle dan vir my gejok? 
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1. SARAH:  (MET DEERNIS) Ai my kind ...  Hy wás buite die huis. Ons het net 

aangeneem hy sal na die bure toe gaan. Niemand weet hoekom weer 

hy terug  huis toe is nie  ...  Dalk was daar iets belangrik wat hy wou 

doen? 

2. MARIE:  (WEEKLAAG)  Mamma  ... 

3. WILHELM:  (TROOSTEND)  Sus,  ek dink ek weet wat hy wou doen. Hy is dood 

terwyl hy gebid het. Hy het vir jóú gebid, en vir die baba. 

4. MARIE:  (HUIL, KWAAD)  Hoe weet jy dit?  Jy was mos nie daar nie? 

5. WILHELM:  (TROOSTEND) Sy laaste woorde aan my was dat hy gaan bid. Vir jou, 

vir ons almal.   

6. MARIE: (SNIK SAGGIES)   

BYK:  BABA BEGIN SAGGIES HUIL, SARAH MAAK TROOSGELUIDJIES 

7. WILHELM:  (ONGEMAKLIK) Sus, ek wil iets voorstel ...  Jy hoef nie nou te sê wat 

jy daarvan dink nie, maar dink net daaroor .. 

8. MARIE: (HARTSEER)   Wat, Boeta? 

9. WILHELM:  Ons weet dat julle die babatjie “Jesus” wou noem. (ONGEMAKLIK) Dit 

gaan nie werk nie, jy’t self so gesê. Nou ... um ...  (SEKERDER) Miskien 

moet jy daaraan dink om hom na Krisjan te vernoem? 

10. MARIE: (DOMMERIG)  En hoe doen ek dit? 

11. WILHELM:  Noem hom Chris.  Dis die eerste helfte van Krisjan se naam. 

12. MARIE:  Chris? Hoekom Chris en nie Krisjan nie? 

13. WILHELM:  Omdat hierdie babatjie ‘n ware Christuskind is. Hy is op Kersdag 

gebore. In ‘n stal. 

14. MARIE:  (OPSTANDIG, KWAAD)  Maar Boeta, jy het niks van Krisjan gehou nie! 

Hoekom wil jy nóú  Krisjan se naam vir die baba gee? 
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1. WILHELM:  (OPREG)  Omdat ek  gisteraand ‘n ander kant van hom leer ken het. 

Toe almal paniekerig was, het hy gebid. Vir ‘n wonderwerk.  

2. SARAH:  (TROOSTEND) Dit is waar wat Wilhelm sê, Marie.   

3. MARIE: (SNUIF, ONSEKER) Ja, ek hou daarvan ... (VERWONDERD) Chris ...  

(BEGIN WEER HUIL)   

4. SARAH:  (VERTEREND) Marie, Wilhelm ...  Hier buite die stal staan ‘n horde 

mense vir ons en wag.  Dominee Malherbe is hier, ons bure, ‘n klomp 

mense van die dorp wat ek nie eens ken nie. Almal is hartseer oor wat 

met ons gebeur het. Almal het vir ons goed gebring, dit lyk soos ‘n 

kerkbasaar hier buite. Kos en klere en meubels ... 

5. WILHELM:  En mense het aangebied aan dat ons by hulle kom bly  ...  ‘n Vrou van 

die dorp het gesê ons moet in haar vakansiehuis kom bly. Net solank 

ons wil.  ‘n Huis mét meubels! Verniet!  Almal wil help! 

6. SARAH:   (WAARDIG) Ons sal hulle hulp nodig hê, en ons sal dit gebruik waar dit 

nodig is ... maar Ma  wil net vir julle sê:  Ons is nie armlastig nie! 

7. WILHELM:  (MOEDELOOS) Ons het álles verloor, Ma! 

8. SARAH:  (TROTS)   Nee, my kind, ons het nié alles verloor nie! Die Here is vir 

ons baie goed. Ons is hier, jy en Marie en ek, ons is veilig. Ons het ‘n 

pragtige seuntjie ryker geword. Ons diere leef almal, selfs die hanslam. 

Ons groentetuin staan, ons hét kos.  En ons hét geld. Nie  baie nie, 

maar genoeg om weer te begin. Wil julle sien wat ek bedoel? 

BYK:  GEVROETEL IN DIE STROOI, SKRAAP VAN ‘N KOEKBLIK  

9. WILHELM: (ONGELOWIG)   Ma?  En dié? Hoekom steek Ma ‘n koekblik onder die 

strooi weg? 
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1. SARAH:  (TROTS)  Vir  baie jare spaar ek – vir ‘n dag soos vandag. Hierdie 

koekblik het ek nog altyd weggesteek onder die hoenderneste. (LAG)  

Dis óns nes-eier.    

2. WILHELM:  (ONGELOWIG) Moenie vir my ma sê ma se spaargeld is in ‘n koekblik 

nie! 

3. SARAH: Ek is nie onnosel nie, Wilhelm, ons spaargeld is veilig in die bank. Dis 

net die geld van die padwinkel wat ek hier wegsteek totdat ek weer by 

bank kan uitkom. (TROTS) So, wat ek vir julle wil sê:  As ons daardie 

deur oopmaak, dan is ons nie mense wat plat teen die aarde is nie. Ons 

praat en ons leef soos God se gunstelinge.  Reg? 

BYK:  BABA KOER SAGGIES, ASOF IN INSTEMMING 

4. SARAH:  (LAG TROTS)  Wilhelm, maak oop die deur! Ons is reg! 

SLOTMUSIEK:    TRIOMFANTELIKE, JUBELENDE MUSIEK  J S Bach SE  

MAGNIFICAT. 

 


