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Kortkuns 

 

Die eerste drie dramas wys hoedat grepe uit reeds bestaande vollengte dramas as 

volledige kort eenbedrywe aangebied kan word. Hierdie dramatjies kom uit die 

vollengte radiodramas, UIT DROË GROND en DIE OFFERKONING, en is verwerk 

vir opvoering op die verhoog.  Ideaal vir opvoering tydens Kerstyd of Paastyd.  

  

TAMAR UITOORLÊ SKOONPA JUDA 

 

Rolverdeling:  

Juda:  Man, ongeveer 50 jaar oud. 

Asaf:  Man, dieselfde ouderdom as Juda. 

Jabal en Asaf: Twee vuurvreter jongmans, ongeveer 25-30 jaar. 

Tamar: Mooi, slanke jong vrou, met donker hare. Ongeveer 30 jaar oud. 

Nog enkele karakters, veral mans, maar ook enkele vroue wat in die begin deur die 

poort beweeg en later deel van die oproeriges vorm.  

 

Die Toneel: ‘N BYBELSE STADSPOORT (Kameel- en donkiedrywers roep op 

agtergrond maar word nie gesien  nie. Mense beweeg met bondels hout,  

waterkruike, kanne, bondels klere en swaar pakke, heen en weer deur die poort. 

(Later vorm hulle die skare wat Tamar aankla). 

 

Op die voorgrond in die stadspoort sit twee bejaarde Israelitiese mans en gesels.   

ASAF:  Juda, my vriend, dis goed om jou weer hier in die poort te sien  

  sit. Nadat jou vrou, Bat-Sua dood is, het jy jou heeltemal onttrek. 

JUDA:  (SUG) Ja, dit was maar 'n moeilike tyd. 

ASAF:  Ons het jou hier in die poort gemis – jou goeie geselskap, en  

  veral jou wyse regspraak. Jy is so wys en regverdig. (POUSE) 

Ons het gesien hoe jy swaarkry – so stoksiel-alleen in daardie groot 

huis van jou. Nie ‘n siel om jou geselskap te hou nie. En jy het duidelik 

getoon dat besoekers ook nie welkom is nie.  

(SUG SWAAR) Ai, as Tamar, jou skoondogter, tog net nie teruggegaan 

het na haar ouers toe nie.  
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JUDA:  (HEFTIG) Moenie daardie heidendse vrou se naam ooit weer voor my 

  noem nie, Asaf. Nooit, nooit weer nie!  

ASAF: (ONTHUTS) Jammer, jammer Juda. Dis maar net dat niemand van ons 

verstaan wat aan die gang is nie. En jy het deurgaans geweier om met 

enige iemand daaroor te praat. Nie eers met my, jou boesemvriend van 

baie jare, nie. 

JUDA: Asaf, vir 'n man met sewe seuns en drie dogters, soos jy, is dit seker 

moeilik om te verstaan wat deur die gedagtes van 'n man gaan wat met 

drie seuns geseën was en nou geen seun of kleinseun meer het nie. 

(SUG SWAAR)  Geen vrou nie en geen manlike nageslag nie. My 

naam en my geslag gaan hier doodloop. ‘n Teken dat God se seën van 

my en my huis gewyk het.   

ASAF:  Daar's dinge omtrent julle familie-opset wat ek nie mooi verstaan  

  nie, Juda. Hoe het dinge dan so skeef geloop? 

JUDA: Jy weet tog dat my oudste, Er, Seun van Juda, kinderloos gesterf het. 

Toe moes Onan, sy broer, by sy weduwee, Tamar, deur die 

swaershuwelik 'n kind verwek om Er se naam in stand te hou, maar 

ook hy is kinderloos dood. (OORGANG. MET KLEM)  Daar rus 'n vloek 

op daardie vrou, Asaf. God het Tamar  beslis vervloek. Dis sy wat die 

vloek oor my huis gebring het. 

ASAF: Hoe kan jy so iets sê? Jou seuns was self nie ‘n toonbeeld van deug 

en vroomheid nie. (SAG, TERSYDE) Dorings en distels ...  

JUDA: Sy het die slegste in my twee seuns na vore gebring. Altwee het hulle 

sleg gedra en haar ook sleg behandel. Sommer baie sleg. Dis teen 

hulle aard. Hulle is tog nie so grootgemaak nie. Dis waarom God hulle 

albei sonder 'n nageslag laat sterf het.  

ASAF: (PEINSEND) Sy was darem baie mooi, Juda.  Haar naam pas by haar: 

Tamar – slank soos 'n palmboom. En altyd onderdanig en vriendelik.  

JUDA:  Mooi van buite, ja, maar verrot van binne. Soos ‘n graf: van buite wit 

  geverf, van binne vol doodsbeendere. 

 ASAF: Die probleem lê dalk by haar herkoms.  

 JUDA:      Wat bedoel jy? 

 ASAF: Jou oudste moes nooit met 'n Kanaäniet getrou het nie, al was sy ook 

  hoe begeerlik. Daar is tog ander voortreflike jongmeisies in Israel met 
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  wie hy kon getrou het. Waarom gaan kies hy toe 'n afgodsdienaar as 

  lewensmaat? 

JUDA:  Het jy vergeet dat my eie Bat-Sua ook 'n Kanaänitiese meisie was? 

ASAF: (NADENKEND) Dis waar. Er het maar net sy pa se voorbeeld gevolg. As die 

vader groen druiwe eet, word die kinders se tande stomp. 

JUDA: (VERDEDIGEND) Daar is tog 'n verskil: Bat-Sua het die God van my 

vaders as haar eie aanvaar en vir my drie seuns in die wêreld gebring. 

Die vloek van God het nie op haar gerus nie. Met Tamar was dit 'n 

ander saak. Sy het nou wel nie haar afgode bly aanbid nie, maar dis 

duidelik dat God se seën nie op haar gerus het nie. Waarom anders 

het my seuns so ontaard en haar mishandel?  En waarom anders kon 

sy geen kind in die wêreld bring nie?  (SUG SWAAR):  

ASAF: Sela is ook al twee jaar lank Kind van die Wet. Hy is groot genoeg om 

Tamar as vrou te neem om die familienaam te laat voortbestaan. 

JUDA: (KOM ONTSTELD ORENT). Dink jy vir een oomblik dat ek dit sal waag 

om ook Sela in haar kloue te laat beland? Ek gaan beslis nie toelaat 

dat hy ook met Tamar, die  vervloekte, die onvrugbare, trou net om sy 

broer se naam in stand te probeer hou nie.  

ASAF: Weet sy dit? Of sit sy dalk nog steeds by haar heidense familie en wag 

  om ook met Sela te trou?   

JUDA: Sy weet dit. Na Bat-Sua se dood het ek vir Tamar laat weet dat sy vry 

is om met een van haar eie volk te trou. Vir Sela sal sy nie kry nie! 

ASAF:  Maar waarom trou JY nie weer nie?  Bat-Sua is al ‘n paar jaar dood. 

  Die routyd is lankal verby, my vriend.  

JUDA: (POUSE) Ek het al in daardie rigting begin dink.  (GRINNIK) 'n Tyd 

gelede het  ek na Timna gegaan om my kleinvee te laat skeer.  Ek het 

daar 'n vrou ontmoet wat … wat my weer … pure man laat voel het. 

Toe het ek besef dat die mens nie gemaak is om alleen te bly nie. Ek 

dink ook ek moet maar weer trou en self vir 'n nageslag sorg. 

ASAF:  (TERGEND)  Ek is bevrees jy sal eers jou kierie moet bêre terwyl jy op 

  soek is na 'n jong vrou wat nog kinders in die wêreld kan bring.   

  (OORGANG) Van jou kierie gepraat: Wat het van daardie mooi kierie 

  van jou geword wat Gira vir jou gemaak het? Hoekom sukkel jy met 
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  hierdie ruwe, krom stok? En wat het van jou seëlring geword wat altyd 

  aan 'n ketting om jou nek hang? Ek het jou nog nooit daarsonder  

  gesien nie. 

JUDA:  (KUG ONGEMAKLIK): Man, ek het die goed verlê toe ek in Timna … 

  rondgekuier het. Om die waarheid te sê, ek het dit by die vrou vergeet 

  van wie ek jou netnou vertel het.  

ASAF:  Nou hoekom het jy dit nie laat haal nie? 

JUDA: Ek het Gira gestuur om haar te soek, die bokram te oorhandig en my 

kierie en seëlring terug te bring, maar hy kon haar nêrens vind nie. Die 

ergste van alles is dat ek nie eers die vrou se naam geken het nie. En 

ek kon haar ook nie beskryf nie, want sy was al die tyd wat ons …e..e.. 

gesels het, gesluierd. Maar ek het die aand lekker (KUG 

ONGEMAKLIK) e.e.e  ge …kuier. En sy was baie vriendelik.   

ASAF:  Miskien ook maar goed dat jy die vrou nie weer kon opspoor nie.  

  Dalk moet jy hierdie keer met 'n Israelitiese vrou trou. Hierdie …  

JUDA: (ONDERBREEK HOM) Wat … kyk daar. Wat gaan daar aan? 

Geluid van baie mense wat lawaai en dan verskyn die groep deur die poortopening. 

Hulle sleep ‘n  spartelende vrou saam. 

ASAF:  Kyk hoe hardhandig sleep hulle daardie  vrou hierheen?   

JUDA:  Wie sou dit wees?  (KORT POUSE) 

ASAF:  Juda, daardie slanke vrou met die lang, donker hare lyk vir my  

  alte bekend.  (POUSE) Is dit nie dalk Tamar nie? 

5 JUDA: Wat?  Tamar?  (POUSE)  Ja.  Ja, sowaar. Dit lyk my dis sy. 

Die oproerige groep is nou by hulle.  

JABAL: (SKREEU HARD BO DIE GERAAS UIT): Stil, mense. Stil. Hier  

  is die man wat ons soek. Sommer in die stadspoort. Reg om regspraak 

  te gee. Stilte, asseblief.  Stilte mense!   

Die lawaai bedaar.  

JABAL: Vader Juda, skoonpa van Tamar, die Kanaäniet. Ons bring voor  

  jou, Tamar, die vrou wat met twee van jou seuns getroud was. 

  Hoe lank is jou seuns al dood?  

JUDA:  Er is al sewe jaar dood, en Onan vier. 

JABAL: Het jy hierdie vrou daarna in 'n swaershuwelik aan jou derde  

  seun, Sela gegee? 
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JUDA:  Nooit!  Oor my dooie liggaam sal hierdie vervloekte vrou nog 'n  

  seun van my kinderloos laat sterf!   

JABAL: Het sy dit geweet? 

JUDA:  Ja. Ek het vir haar laat weet dat sy vry is om met iemand van  

  haar eie volk te trou, maar sy het nog nie weer getrou nie. 

JABAL: Nou hoe verklaar jy dit dan dat hierdie vrou swanger is?  

Beroering onder die mense. Juda en Asaf duidelik geskok.  

JUDA (GESKOK): Wat!  Swanger? (POUSE, VERWONDERD) Al die jare  

  onvrugbaar en vervloek. En nou swanger? Hoe … hoe is dit moontlik? 

  (OORGANG. STRENG AAN TAMAR): Het jy intussen weer getrou,  

  Tamar? 

TAMAR: (IN 'N DUIDELIKE STEM): Nee, Vader van Er en Onan.  Ek het nie  

  weer getrou nie. Ek het gewag dat Sela moet volvoer wat die God van 

  Abraham nie vir sy broers bestem het nie: 'n nageslag wat die naam 

  van Juda in stand moet hou. Dit is tog die tradisie in Israel. 

JABAL: Godslastering. Dis wat dit is. Hoe durf sy die Naam van die Heilige God 

  oor haar goddelose lippe laat kom? 

‘N STEM UIT DIE TOESKOUERS SKREEU: Prostituut in die tempel van Asterot!  

  Dis seker wat sy was!  En nou dra sy die vrug van haar goddelose  

  beroep in haar skoot!  Stenig haar! 

NOG STEMME ROEP: Ja, stenig haar! 

JABAL:  (BULDEREND)  Stilte!  Wie is julle om te oordeel?  Laat Juda die  

  regter wees. Laat hom oordeel. 

Die omstanders kom tot bedaring. Afwagtende stilte. 

JUDA: (AFGEMETE) In Israel kan daar net een uitspraak wees:  Stenig  

  haar. En verbrand haar! So 'n vrou het nie die reg om te lewe nie! 

Weer ‘n ligte beroering onder die omstanders. Hulle kom dreigend nader. 

ASAF:  (BULDER): Wag!  Wag mense. Kyk daar!   

Weer kom hulle tot bedaring. Tamar haal iets onder haar bokleed uit. 

ASAF:  (VERVOLG): Wat haal sy daar onder haar bokleed uit?  

  (POUSE)  'n Ketting … en 'n … kierie!    

Almal staar. Afwagtende stilte.  

ASAF:  (VERVOLG) Tamar, is daar dalk iets wat jy vir ons wil sê? 
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TAMAR: (HELDER EN DUIDELIK) Die man aan wie hierdie seëlring en ketting 

  behoort en wat die eienaar van hierdie kierie is, is die vader van my 

  ongebore kind.  

Weer ‘n beroering, maar as Juda begin praat, word hulle stil.  

JUDA: (SKOR, STOTTEREND)  Dis … dis MYNE.  Ek … EK is die skuldige!  

  (POUSE) Tamar is onskuldig. Ek moes my seun, Sela, aan haar as 

  man gegee het, maar ek het nie. Ek het my woord aan haar verbreek 

  en haar weggestuur. Ek het die tradisie in Israel verbreek en haar as 'n 

  vervloekte veroordeel. Sy, 'n vrou uit die onbesnedenes, het die  

  tradisie en die wette van die God van Israel in stand probeer hou.  

JABAL: Ons verstaan nie. Hoe?  Waar?  (POUSE)   

JUDA:  (SKOR, SKAAM EN SOMS BEWOë.) Toe ek na die skaapskeerdery 

  van Timna af teruggekeer het, het ek haar by die poort van Enajim  

  langs die Timnapad sien sit. Sy het 'n … sluier oor haar gesig gehad en 

  ek het haar vir 'n prostituut aangesien. Sy het saamgespeel en gevra 

  wat ek haar sal betaal. Ek het gesê dat ek vir haar 'n boklam uit my  

  kudde sal stuur. Toe vra sy 'n pand. Ek het my kierie en seëlring as  

  pand gegee. 

JABAL: (SAG, TERSYDE) Wat 'n dwaas.    

JUDA:  Toe ek later my vriend, Gira, met die boklam stuur, was sy skoonveld 

  en niemand het iets geweet van die … die prostituut wat by die poort 

  van Enajim sit nie.   

JABAL: Dan was SY nooit die vervloekte nie? 

JUDA:  Ek , en ook my twee seuns, is meer skuldig as sy.  

(OORGANG) Ek sal haar in my huis opneem en haar die eer gee wat 

haar toekom…  Ek sal vergoed vir die onreg haar aangedoen …. 

:  (SUG) God het ‘n vrou uit die heidendom gebruik om my te laat besef 

  dat God dié wat verneder word, verhoog en dat Hy skynheiliges tot  

  'n val bring.  

JABAL: Heilig is sy Naam.  Ja, Heilig is sy Naam. Geseënd is jy, Tamar,  

  stammoeder in Juda.   

SPREEKOOR: (Of SANGKOOR WAT ‘N GEDEELTE UIT DIE LOFSANG VAN 

MARIA SING) 
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En Maria het gesê: My siel maak die Here groot 
En my gees is verheug in God, my Saligmaker; 
Omdat Hy die nederige toestand van sy dienskneg aangesien het;  
Want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem. 
Want Hy wat magtig is,het groot dinge aan my gedoen. 
Hoogmoediges het Hy verstrooi,  
magshebbers van hulle trone afgeruk  
en nederiges verhoog. 
Heilig is sy Naam,  ja, 
HEILIG IS SY NAAM!  
 
                            EINDE 

 

(Grepe uit Lukas 1:40-52. Gebeure in Genesis 38 opgeteken.) 
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MARIA SE SKOKKENDE NUUS 

[Toneel 10 uit die vollengte Kersdrama UIT DROË GROND, vir die verhoog verwerk om hier 

te dien as ‘n kort Kersdrama.] 

 

Rolverdeling: 

Josef:  ‘n Volwasse man. 

Maria:  ‘n Jongmeisie van ongeveer 16 jaar. 

Toneel:  Josef, nie te jonk nie, met ‘n baard en in Bybeldrag geklee, sit sy hamer 

neer en staan met trots en kyk na sy handwerk: ‘n netjiese tafeltjie wat hy so pas 

voltooi het.  

JOSEF:    So ja. Ek is bly dat ek hierdie tafeltjie vir Maria kon klaarkry 

voordat sy terug is. Sy was darem lank weg.  

MARIA:  (STEM BUITE)  Dankie, Vader Sagaria, dat ek so lank by julle 

kon kuier en dat u my teruggebring het. Is u seker u wil nie 

oorbly nie? 

'n Manstem brom iets onhoorbaars terug. Sy haastige voetstappe beweeg weg.  

Josef kyk uit na buite. 

JOSEF:  A.ha! Hier's sy nou. 

Voetstappe soos Maria vinnig naderkom. Sy verskyn in die deur.  

JOSEF:  Maria! Eindelik tuis. Welkom terug. Ek het na jou verlang. 

 MARIA:  Ek het ook verlang, Josef. 

Hulle omhels mekaar. 

    JOSEF:  Jy moes nie so lank by Moeder Elisabet gekuier het nie.  

 MARIA:  Ek het gebly totdat haar kindjie gebore is, Josef. Ek moes net 

 daar bly om dit te beleef: die wondergeboorte uit die onvrugbare 

 skoot van 'n bejaarde vrou! (POUSE. DROMEND, NAÏEF) So 

sal my Seun se geboorte ook wees: 'n wondergeboorte uit die 

skoot van 'n maagd … soos die engel gesê het … 

JOSEF:  (ONTHUTS) Wat!  Wat praat jy tog alles, Maria? 

MARIA:  Dit word tyd dat jy dit ook moet weet, Josef.  Ek verwag 'n baba. 

Ek, Maria, gaan die moeder word van die Verlosser van Israel! 
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JOSEF:  (ONTHUTS) 'n Baba? Jy, 'n ongetroude meisie van sestien jaar 

verwag 'n baba?  (EMOSIONEEL)  Dis nie waar nie. Maria, sê 

my dis nie waar nie! 

MARIA:  (KALM) Dit is waar, Josef.  Nog voordat ek na Moeder Elisabet 

toe vertrek het, het 'n engel aan my verskyn en vir my gesê dat 

ek geseënd is onder die vroue, want ek gaan die moeder  word 

van die Verlosser van Israel.  

JOSEF:  'n Mooi storietjie, Maria. Maar wie gaan dit glo?  

(DRINGEND) Wie is hy – hierdie man wat … wat jou … wat … 

die pa van hierdie kind is? Is dit waarom jy drie maande by 

Elisabeth gekuier het? 

 MARIA:  Geen man was naby my nie, Josef. Jy moet my glo. 

 JOSEF:  Dink jy regtig ek moet dit glo? (POUSE. WANHOPIG) Ag Maria, 

wat het jy aangevang? Jy wat so goed opgevoed is, waarom het 

jy jou laat besoedel?  Is ek dan nie goed genoeg nie?  

 MARIA:  Ek is onskuldig, Josef. Ek sê weer: Daar was … geen man naby 

my nie! 

 JOSEF:  Moenie ook nog leuens vertel nie, Maria. Dis erg genoeg soos 

dit is.  Jy is sestien jaar oud. Jy weet goed dat babas nie vanself 

kom nie en nie uit 'n maagd gebore kan word nie. 

 MARIA:  Ek is onskuldig!  Ek is rein!    (SY BEGIN HUIL) 

 JOSEF:  (KORTAF) Huil gaan jou niks help nie, Maria.  Praat die  

waarheid. Wie was hy?  Waar …hoe het dit …? (WANHOPIG) 

Ag, ek kan dit nie sê nie! Dis te verskriklik. Wat het jy tog 

aangevang, Maria…? 

MARIA:  (TUSSEN SNIKKE DEUR): Ek sê jou, hierdie kindjie kom van 

God af. 

JOSEF:   (KWAAI):  Bly stil! Hoe durf jy iets so godslasterliks sê? Sonde 

kan nooit van God af kom nie. (OORGANG) Waarom hang jou 

hare nie los nie. Waar is jou boetekleed en die as op jou kop?  

   Waarom rou jy nie oor jou sondes nie? 

MARIA: Hoe … hoe kan ek rou nadat ek so 'n blye boodskap ontvang 

het?  
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JOSEF:  (WRANG) Blye boodskap!  Wat kan daar bly wees aan daardie 

boodskap? Bely jou sondes, want hulle is groot,  Maria. 

MARIA:  Hoe kan ek sondes bely wat ek nie gepleeg het nie? Hoe kan ek 

rou as ek net wil jubel en God wil loof en prys?  (OORGANG) 

Josef, kom saam met my.  Ek wil jou iets wys. 

HULLE BEWEEG NA DIE ANDERKANT VAN DIE VERHOOG TOT BY ‘N PUT.   

VOËLTJIE SING VROLIK.  

MARIA: Hier, net hier by die put, wou ek water kom skep. Toe sê 'n stem 

skielik vir my: "Ek groet jou, Maria. Ek het goeie nuus vir jou. Die 

Here het groot genade aan jou bewys."   

 JOSEF:  (SINIES) Was dit nou jou "engel"? 

 MARIA:  Ek het niks gesien nie. Ek was skielik bang.  Ek het die kruik 

gelos, die huis in gevlug, die purper materiaal vir die 

tempelvoorhangsel gegryp en daaraan begin werk. Toe staan 

die engel van die Here skielik by my en sê dat ek geseënd is 

onder die vroue, dat ek 'n seun in die wêreld gaan bring wat op 

die troon van ons voorvader, Dawid sal sit … en dat Hy vir ewig 

sal regeer. 

 JOSEF:  Vir ewig. Net God is ewig.  

 MARIA:  Daar is dinge wat ek ook nie verstaan het nie. Ek het vir die 

engel gesê: "Maar hoe is so-iets moontlik? Ek het nog nooit eers 

by 'n man geslaap nie." Maar die engel het gesê: "Moenie jou 

bekommer nie. Die Heilige Gees sal oor jou kom. Die 

Allerhoogste se krag sal 'n Kind in jou verwek. Hierdie Kind wat 

van God af kom, sal die Heilige genoem word, die Seun van 

God. (POUSE)  

MARIA:  (DRINGEND) Verstaan jy dit, Josef? Ek, Maria, gaan die 

moeder word van die Seun van God.    

 JOSEF:     (GESKOK) Die moeder van die Seun van God?  (OORGANG) 

(BARS DRIFTIG UIT): Bly stil!  Hou op! Hoe durf jy? Oor hierdie 

godslastering sal God jou straf! Vrees jy dan nie meer die 

lewende God nie?  

 MARIA:  Ek laster nie. Dis waar. Dis alles waar! 
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JOSEF:     (VERONTWAARDIG) Ons is nie onbesnedenes wat gode en 

godeseuns aanbid nie. Dis afgodsdiens. Beteken die Shema 

Jisrael dan niks meer vir jou nie?.  

MARIA:  "Hoor Israel, die Here onse God is die enigste Here…"  

Natuurlik glo ek dit nog steeds! 

JOSEF:  Wat praat jy dan van God en God se Seun? Die mense sal jou 

stenig as jy jou met sulke godslasterlike leuens probeer 

verontskuldig. 

MARIA:  (STOTTEREND) Stenig? (POUSE. MET ONTSETTING) Jy's 

reg. As JY my nie eers glo nie, sal niemand anders my glo nie.  

Hulle sal nooit verstaan nie. Josef, beskerm my. Help my!   

JOSEF:  (KALMER) Ek wil. Maar hoe? (POUSE. GEJAAGD) Jy sal 

stilletjies moet weggaan. Ek sal jou 'n skeibrief gee…  (POUSE)  

MARIA:  (PANIEKERIG) Moenie my wegstuur nie, Josef. Waarheen sal 

ek gaan? Trou met my!  As jy nie met my trou nie, het ek geen 

beskerming nie. 

 JOSEF:  Bly stil, Maria. Gee my kans om te dink … om 'n plan te maak.  

   (WANHOPIG):  Ag, ek is skoon dom.  (OORGANG) 

       (KWAAD) Hoe gaan ons ooit uit hierdie gemors kom? (POUSE) 

Hou op met jou leuens. Erken jou sonde en pleit om vergifnis. 

Dalk sal daar dan genade vir jou wees.  

MARIA:  (PRAAT SKIELIK VREESLOOS, DUIDELIK EN AFGEMETE): 

Josef, as ek dit doen, dan sondig ek, want dán vertel ek leuens. 

Dan loën ek God. (POUSE) Ek is nie meer bang nie, want ek 

wéét wat die engel van God vir my gesê het.  (MET KLEM): En 

dit het waar geword – alles het sover waar geword, presies soos 

die engel gesê het.  

JOSEF:      Alles? Wat het alles waar geword?  

MARIA:     Die engel het ook vir my gesê dat die gryse ou Elisabet wat haar 

lewe lank onvrugbaar was, al ses maande swanger is. En toe hy 

sê: "Jy sien, niks is vir God onmoontlik nie," het ek skielik 

verstaan: Hierdie twee geboortes is wondergeboortes. Dit kom 

van God af.  Toe ek dit begryp, kon ek sê: "Ek is in die Here se 
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hand. Laat alles met my gebeur presies soos u gesê het."  En dit 

wat die engel gesê het, het waar geword, vir Elisabeth en vir my. 

JOSEF:  (SINIES) 'n Mooi storietjie, Maria, maar min mense gaan dit glo. 

MARIA:    (KALM) Glo wat julle wil. Ek gaan my nie langer oor mense 

bekommer nie. Ek vertrou God volkome. Ek laat hierdie saak 

nou in God se hande. 

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

begryp ek nie. Ek is jammer, maar ek glo jou ook nie.  

MARIA:  Ek sien ek sal jou nooit kan oortuig nie, Josef. Ek laat ook JOU 

nou in God se hande. Ek is moeg gestry en ek is moeg na die 

lang reis. Ek gaan nou slaap  

SY BEWEEG  AL PRATEND WEG  

Nag, Josef. Mag die Allerhoogste vannag met jou wees, en aan 

jou vrede gee.  

JOSEF:  (SUG. SAG) Ai, Maria, wat het jy tog aangevang …? 

VOËLSANG KONDIG AAN DAT DIT OGGEND IS. MARIA SIT BY DIE PUT. 

JOSEF VERSKYN EN STAP TOT BY MARIE. 

JOSEF:  Maria, is dit jy? Wat sit jy so vroeg in die oggend alleen hier by 

die put?  Ek was bekommerd toe ek jou nêrens kon kry nie. 

MARIA:  Ek wou net weer 'n bietjie hier kom sit – hier by die put waar die 

engel die eerste keer met my gepraat het.  Ag Josef, as jy tog 

ook net hier was en die engel self kon hoor. 

JOSEF:  Ek hét, Maria. Hy het laasnag in 'n droom ook aan my verskyn. 

Dis waarom ek jou gesoek het. Ek wéét nou dat alles wat jy 

gesê het, die waarheid is. 

 MARIA (SAG):  O, dankie tog, troue Heer!  

(HARDER, AAN JOSEF)  Ek is so bly, Josef… so bly.  

JOSEF:  Nie net jy, nie, Maria, maar ook ék het genade ontvang. Ek 

verstaan nou dat God jou én sy Seun aan my sorg toevertrou 

het. Ek moet die aardse vader van daardie Kind wees. Ek weet 

selfs wat sy naam moet wees: JESUS, want dit is Hy wat sy volk 

van hulle sondes sal verlos. So het die engel aan my gesê. 

(POUSE)  Ek sal reël dat ons dadelik trou, Maria. Moenie jou  

verder bekommer nie. Ek sal julle beskerm en vir julle sorg.   
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MARIA:  O dankie tog, Here. Hoe groot is U? Hoe oneindig U genade oor 

klein, nietige sondaars … soos ek. Hoe kan ek U loof? 

TERWYL SY VERDER PRAAT, WORD DIE MAGNIFICAT GEHOOR. DIE 

MUSIEK BEGIN SAG EN HAAR STEM IS HELDER EN DUIDELIK, MAAR SOOS 

WAT DIE MUSIEK UITSWEL, WORD HAAR STEM GELEIDELIK DOWWER … 

EN DOOF UITEINDELIK UIT.  

   Ek besing die grootheid van die Here, 

   Ek juig oor God, my Verlosser, 

   Omdat Hy na my in my geringheid omgesien het.   

   Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my salig noem, 

   Omdat Hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het, 

   Heilig is sy Naam! 

DIE MUSIEK SWEL UIT SODAT DIE WOORDE VAN DIE LOFSANG VERDER 

DUIDELIK GEHOOR KAN WORD, EN DOOF DAN UIT. 

 

      EINDE 
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DIE OFFERKONING 

(Nog ‘n greep uit ‘n vollengte radiodrama, DIE OFFERKONING, wat hier verwerk is 

om as korter Paasdrama op die verhoog opgevoer te kan word.) 

Rolverdeling:   

PONTIUS PILATUS, goewerneur van Judea nadat Argelaos (wrede seun van 

Herodes die Grote, deur die Romeine onttroon is en goewerneurs, soos Pontius 

Pilatus, daarna in sy plek oor die Jode regeer het. Pilatus het dikwels met die Jode 

gebots vanweë se militêre regeerstyl. Van diplomasie wat ‘n vereiste vir sy pos as 

goewerneur was, het hy min geweet. Hy is as soldaat opgelei en nie as diplomaat 

nie. 

CLAUDIA PROCULA: Pilatus se vrou, lid van die Romeinse koningshuis, wat op ‘n 

soldaat verlief geraak het en so die vrou van Pilatus geword het. Dit het gelei tot sy 

aanstelling deur Keiser Tiberius as goewerneur van Judea. 

NIKODEMUS en JOSEF VAN ARIMATEA: Joodse Raadslede wat Jesus 

goedgesind was. Tree hier slegs in klein rolletjies op. Figureer baie sterker in die 

vollengte drama.  

 

Die toneel:  ‘n Vertrek in die Burg Antonia, die soldatevesting vlak teen die 

Tempelkompleks (deur Herodes die Grote herbou) in Jerusalem. Die Goewerneur, 

Pontius Pilatus, het tydens Joodse feestye daar tuisgegaan en ‘n Romeinse legioen 

het altyd tydens Paasfees ook na Jerusalem gegaan om Joodse oproere te 

onderderdruk.   

Hierdie greep uit die drama begin waar Pilatus terugkom na Claudia in die vesting 

toe, nadat hy Jesus veroordeel het om gekruisig te word. 

PILATUS (MOEG):  Dis verby, Claudia.  (POUSE) Nadat ek vanoggend daardie 

briefie oor jou droom gekry het, het ek het alles gedoen wat ek 

kon om hom te red. Ek het hom selfs laat gésel – nie net die 

veertig houe wat die Joodse wet toelaat nie, maar 'n wrede, 

Romeinse géseling deur my eie soldate. Ek het gehoop hulle 

sou dit as 'n groot genoeg straf aanvaar. Maar hulle het nie. Ek 

het die soldate nie gekeer toe hulle die "koning van die Jode" 
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spottend 'n purperkleed aangetrek het en 'n doringkroon op sy 

kop gesit het nie. (POUSE. PEINSEND) Ja, die kandidaat was 

toe tóg 'n koning - 'n spotkoning!  (SUG MOEG): Ek het gehoop 

sy lyding sou hulle harte versag, maar hulle haat het geseëvier. 

Om alles te kroon, het hy nie die laaste klag ontken nie. 

NIKODEMUS (TERSYDE):  Ek het dit verwag. 

PILATUS: Toe ek hom vra of hy 'n koning is, het hy geantwoord: “U sê dit. 

Maar my koningskap is nie van hierdie wêreld nie.” Verder wou 

Hy niks sê nie. Ek het later moedeloos uitgeroep: “Waarom 

verdedig u nie uself nie? Weet u nie dat ek die mag het om u te 

laat kruisig nie?”  Hy het my vas in die oë gekyk en geantwoord: 

“U sou geen mag oor my hê as dit u nie van Bo gegee is nie.” 

CLAUDIA:  Wat sou hy daarmee bedoel het? 

PILATUS:  Dat ek net 'n instrument in die hand van sy god is. 

CLAUDIA (VERLIG): Maar dan veroordeel hy jou nie?  Hy neem jou nie kwalik  

   nie… 

PILATUS: Nee, nie vir my nie, en ook nie vir hulle nie. (POUSE. 

NADENKEND): Ek is geen godsdienstige mens nie, Claudia. Jy 

weet dit tog self. Maar ek het vandag daar op die regbank die 

gevoel gekry dat 'n ander Regter in beheer is. Selfs toe ek 

skynheilig my hande in onskuld staan en was het, het ek gevoel 

dat dinge nie anders kon verloop het nie.   

[Hy beweeg ingedagte na die waskom  en was sy hande.]   

PILATUS: Toe die skare skreeu: “Laat sy bloed op ons en op ons kinders 

kom!” het dit gevoel of 'n koue hand my hart omklem. Ek het na 

Hom gekyk. Daar was leed in sy oë … en medelye … medelye 

vir hulle ... en vir my.   

[Niemand sê 'n woord nie. Staar net strak voor hulle uit.] 

PILATUS (VERVOLG PEINSEND):  Miskien  IS  Hy 'n koning  –  'n Koning van 'n  
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ander ryk…(BREEK VERLEË AF)  Ag, wat praat ek tog alles? Is 

Pontius Pilatus besig om self seniel te raak? 

[Josef tree huiwerig nader. Hy kug om Pilatus se aandag te trek. Pilatus kyk verward 

om na hom]: 

JOSEF:  U Edele, u het gedoen wat u kon. Ons is dankbaar daarvoor. 

Ons moet gaan, maar voordat ons gaan, is daar net een guns 

wat ons graag aan u wil vra. 

PILATUS: Ja? 

JOSEF:  Ons kon niks doen om Hom te red nie. As Hy dan aan die kruis 

moét sterf, vra ons of ons Hom mag begrawe, nog voor 

sononder vanaand. Ons wette vereis dit, want as die 

gekruisigdes na sononder nog aan die skandpaal hang, sal die 

land seremoniëel onrein wees. Dan kan ons nie die Paasfees 

vier nie. En ons pleit ook: U moet Hom asseblief tog nie, soos 

ander gekruisigdes, in die Hinnomdal laat gooi om te verrot of 

daar verbrand te word nie. Ons wil Hom graag 'n eerbare 

begrafnis gee. 

PILATUS: Rig die versoek weer amptelik aan my … as alles eers verby is. 

Ons moet seker maak dat hulle aldrie dood is. Sal seker hulle 

bene moet breek dat hulle gouer kan sterf. 

JOSEF: Ek dank u. Mag die Here u genadig wees. Ons groet u albei. 

[Josef en Nikodemus af. 

[Kort MUSIEKBRUG om tydsverloop te suggereer] 

 

TONEEL 10   

[Pilatus en Claudia is nou alleen op die verhoog. 

Pilatus beweeg ingedagte na die waskom en was weer sy hande. Begin dan 

onrustig rondbeweeg.] 
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CLAUDIA: Nou is alles verby. (DRINGEND) Dis verby, my man. Ons moet 

nooit weer daaroor praat nie!  Jy het gedoen wat jy kon. Nou is 

dit verby! 

PILATUS (MOEG): Miskien vir hulle, maar nie vir my nie. (POUSE)  Iets bly my  

   pla, Claudia. Ek weet nie wat dit is nie. Dis al asof iets my  

   bly ontwyk - iets wat ek moes raakgesien het, maar nie kon  

   nie. 

CLAUDIA (BESORG): Ek dink jy moet 'n bietjie rus. 

PILATUS:  Rus?  Wie kan op só 'n dag rus? 

[Hy stap na Balkon 1 en wys na buite]:   

Ek is nie soos hulle nie. Kyk hoe rustig gaan hulle hulle gang. 

Kom kyk self.   

[Claudia beweeg nader terwyl Pilatus verder praat]:   

Daar begin hulle nou aankom vir die rituele paaslam wat op 

hulle gebedsuur in die tempel geslag moet word.  En dáár, [wys 

in ander rigting] daar op die plek van die hoofskedel, hang Hy 

wie se onskuldige bloed op hulle koppe rus!  (POUSE)  As ek 

hulle was, sou ek nooit weer 'n oog toegemaak het nie… 

CLAUDIA:      (PLEITEND) Vergeet tog daarvan. Dis nou verby. 

PILATUS:  Ek kán nie! (POUSE.) Hy bly voor my soos hulle hom  

   weggelei het om gekruisig te word. Hy het my aan hulle  

offerlammers laat dink - 'n lam wat gelate ter slagting gelei word 

… 

CLAUDIA: Gelate?  Nee, nie gelate nie. Rabbi Nikodemus het gesê dat hy 

vrywillig sy lewe vir sy skape afgelê het. 

 

PILATUS (SKIELIK): Dis die ding wat my gehinder het! Tot aan die einde van die  
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verhoor was hy steeds in beheer… soos een met gesag – soos 

'n koning.  En hy het niks gedoen om homself van die kruis te 

red nie. (POUSE)  Dis seker waarom ek met my eie hande die 

opskrif geskryf het wat bo-aan die kruis moes kom: DIE 

KONING VAN DIE JODE, in drie tale. (POUSE)  Hy IS 'n koning, 

Claudia! 

 

CLAUDIA:                Hy  lyk  nie  vir  my  na  'n  koning  nie, Pontius.  Miskien  

   omdat ek nie veel van hulle weet nie. Vandat die koningskap  

   in Rome afgeskaf is, het ons nie veel daarmee te doen nie. 

PILATUS (OPGEWONDE): Jy het dit gesê, Claudia! 

CLAUDIA:  Wat? Waarvan praat jy? 

PILATUS: Toe Rome destyds die koningskap afgeskaf het, het ons 

hoogste hoëpriester onder die nuwe Republiek by die 

tempeldiens een van die funksies van die ou koningskap behou. 

Onthou jy nog wat sy amptelike titel sedertdien is? 

CLAUDIA:  Ja. REX SACRIFICUS. 

PILATUS:  Rex Sacrificus.  DIE OFFERKONING! 

CLAUDIA:  Die Offerkoning? 

PILATUS (OPGEWONDE): Dit is wat Hy is, Claudia. Hy is tog wel 'n Koning. Nie 'n 

spotkoning nie, maar 'n OFFERKONING – priester en koning 

tegelyk! 

CLAUDIA (BEKOMMERD): Jy is tog nie ernstig nie, Pontius? Die Romeinse en 

Joodse godsdienste lê so ver van mekaar verwyderd as die 

Ooste van die Weste. Daar is hoegenaamd gee verband nie. 

Jou 'Offerkoning' hang op hierdie oomblik sterwend aan 'n kruis 

op Kopbeenkoppie! 

PILATUS (MET KLEM): Hy is NOU besig om sy priesterlike offer te bring - vir  

   sondaars met vuil hande … 
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[Die ligte verdof effens. Pilatus beweeg soos in 'n droom na die waskom en 

was weer sy hande. Claudia hou hom bekommerd dop.] 

 

CLAUDIA (GEMAAK SPOTTEND): Wel, wie  sou  kon dink  dat  Pontius  Pilatus  

skielik godsdienstig sal raak en sal dweep met hierdie aaklige 

Joodse offerkultus.  Dit laat my ril!  (POUSE. DAN 

SORGSAAM.) Wil jy nie maar probeer rus nie? 

PILATUS:  Rus? 

CLAUDIA: Jy het 'n spannende dag agter die rug en jy redeneer nie meer 

heeltemal rasioneel nie. Kom rus nou.  

[Sy lei hom na die bank]:   Môre sal jy beter voel.  

PILATUS: Ja, môre sal ek seker beter voel. Dalk sal ek dan lag oor my 

vrese van vandag. (POUSE) Jy weet, Claudia, Hy het 

vanoggend vir my gesê dat Hy in die wêreld gekom het om vir 

die waarheid te getuig. Vir my voel dit nou of ek 'n skynsel van 

die waarheid begin sien … 

[Hy staan op, stap na die waskom en was weer sy hande] 

CLAUDIA (SKERP):  Hou op daarmee, Pontius.  Hoor jy my!  Hou op! 

PILATUS (VERBAAS): Hou op waarmee? 

CLAUDIA: Jy was aanhoudend jou hande!  Vandat jy van die verhoor af 

teruggekom het, bly jy net jou hande was. 

PILATUS [Hy kyk verwonderd af na sy nat hande]:  My hande?  Ek was nie  daarvan 

bewus nie.  (POUSE)  Dalk voel hulle … vuil  

[Ligte verdof verder tot dit na skemer lyk.] 

CLAUDIA (PLEITEND): Jy moét nou hierdie man en hierdie verhoor vergeet.Jy kan 

nie so aangaan nie. Kyk na my, Pontius, en vergeet van jou 

hande.  Ek is hier en ek het jou lief.  Die verhoor is verby.  Jesus 

van Nasaret ook!  Môre is hy vergete.  Vergeet jy ook nou van 

hom. 
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PILATUS: Vergeet? (STADIG EN MET KLEM) Hoe vergeet mens jou eie 

skuld? Hoe kyk jy jouself ooit weer in die oë as jy korrup was, 'n 

onregverdige regter wat 'n onskuldige laat kruisig het om jou eie 

bas te red? 

CLAUDIA (PLEITEND): Kyk na my, Pontius. Kyk in my oë en sê vir my en vir jouself: 

" Ek kon nie anders nie!" 

[Ligte verdof nog verder]. 

PILATUS (VERWONDERD): Ek kyk, maar ek kan jou skaars sien. Waarom is dit  

   so donker? Noudat ek daaraan dink: dis al 'n hele ruk wat dit  

   vir my  so half-donker gelyk het. 

CLAUDIA: Ek het dit nie eers agtergekom nie. Dalk omdat die lampe in die 

praetorium altyd brand. 

PILATUS:  Dit kan mos nog nie nag wees nie? 

CLAUDIA (VERWARD):  Ek verstaan dit ook nie.  Dis maar nog in die middel van  

die dag.  Miskien die sewende of agste uur.  Hoogstens die 

negende uur. 

[Hulle beweeg na Balkon 2 toe en kyk na buite.] 

PILATUS: Die negende uur? Hulle gebedsuur. Die uur waarop die rituele 

paaslam in die tempel geslag moet word. (WYS NA BUITE) Kyk 

net hoe donker en onheilspellend lyk dit daarbuite … 

CLAUDIA:  Dit lyk of die hele skepping treur. 

PILATUS:  Dalk treur die skepping wel … 

[Wys na buite, verder weg en hoër op - asof na Golgota] 

oor 'n Offerkoning wat besig is om aan 'n skandpaal te sterf,  

terwyl die Jode … bid.  

(POUSE. DAN STADIG EN NADRUKLIK):     

PILATUS:  Rex Sacrificus.  Die Koning bring sy priesterlike offer …  

vrywillig …  
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[Wys na onder in rigting van gehoor]… 

vir mense met vuil hande …   

op die uur waarop die vromes  

hulle Paaslam in die tempel slag. 

 

                                     GORDYN 
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DIE GAS 

 

Dekor:  Slegs ‘n tafeltjie en twee stoele of sitbankies. Kos, onder andere. ‘n gesnyde  

Brood, 2 lemoene, 2 appels en iets wat na polonie kan lyk. (Lekkers toegedraai in ‘n 

pakkie om soos polony te lyk. Die kinders kan dit na die tyd eet.) 

Rolverdeling:  

‘n Bejaarde man. 

Sy vrou. Ook bejaard. 

‘n Armoedig-geklede tienerseun. 

‘n Paar straatkinders. 

‘n Eenvoudig-geklede man en vrou kom op en gaan sit. 

 

MAN:   Dis Kersfees, en ons het nie eers lekker Kerskos om hierdie dag te  

  vier nie. 

VROU:  Ja,. Dit gaan nie goed met ons vandat jy jou werk verloor het nie. 

Maar jy kry darem baie klein werkies om vir mense te doen en so bly 

ons aan die lewe. 

MAN: Ja, eintlik is die Here goed vir ons. Ons het nog nie een aand honger 

gaan slaap nie. 

VROU: (SUG) Ja, en daar is so baie mense wat geen kos het om te eet nie.  

MAN:    Baie het nie eers ‘n dak oor hulle kop nie. (POUSE) 

VROU:  Ek het vannag ‘n snaakse droom gehad. Ek kan nie daarvan  

  vergeet nie. 

MAN:  Ek ook. 

VROU: Wat het jy gedroom? 

MAN:  Van Jesus. 

VROU:  (VERRAS) Ek ook. 

MAN: Ek het gedroom Jesus gaan ons vandag besoek – op hierdie Kersdag! 

VROU:  (OPGEWONDE)  Ek ook!  Ek het presies dieselfde as jy gedroom!  

MAN: My vrou, Jesus gaan ons vandag besoek. Ons het dit albei gedroom. 

Hy wou seker maak ons kry die boodskap, daarom het ons dieselfde 

droom gehad. 

VROU:  (OPGEWONDE) Ons moet alles regkry vir sy kuier!    
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MAN:     (PRAKTIES) Wat wil jy regkry?  Ons het niks om vir Hom te gee nie. 

VROU:  (MOEDELOOS)  Ja, ons koskas is byna leeg. 

MAN: Wat het ons in die huis? 

VROU: ‘n Brood, ‘n smeerseltjie margarien, ‘n bietjie tee, maar geen melk nie. 

En daar is darem ‘n klein polony, ‘n klein pakkie appels en twee 

lemoene wat ek vir ons kon koop. Toe was al my kosgeld op. 

MAN: Dan eet ons vanoggend net elkeen ‘n stukkie droë brood en swart tee, 

en ons bêre die ander kos vir as ons Gas opdaag.  

VROU: Hy is die Here. Hy sal weet dit is die beste wat ons het wat ons vir Hom 

gebêre het. 

Die vrou gooi ‘n doek oor die tafel en sit brood en ‘n paar goedjies op die tafel.  Hulle 

gaan sit en wag. 

KORT STUKKIE MUSIEK om die verbygaan van tyd aan te dui.   

MAN: Dit is al laat-middag. Ek wonder wanneer ons Gas gaan kom. 

 Klop aan die deur. 

VROU: (OPGEWONDE) Dalk is dit nou Hy! 

Man beweeg deur toe en maak oop. ‘n Armoedig-geklede tiener staan voor die deur. 

MAN: Goeiedag.   

SEUN:   Dag Meneer. (Haal sy laphoedjie beleefd af. Frommel dit senuweeagtig 

in sy hande op) Geseënde Kersfees, Meneer.   

MAN: Vir jou ook, my jonge vriend.  

Die vrou kom ook nader gestap, kyk en luister. 

SEUN: Ek is honger, Meneer. (Vryf sy maag)  

By die ryk mense se huise het hulle nie die deure oopgemaak nie. Toe 

dink ek: arm mense weet hoe dit voel om honger te wees. (POUSE)  

Tannie, het julle nie dalk vir my ‘n stukkie brood nie? 

VROU: Ons kan vir hom van die brood gee, my man. Daar sal nog oorbly vir 

ons Gas ook. 

Sy neem brood en een lemoen van die tafel af, en gee dit vir hom. 

SEUN: Dankie, Tannie. My ma sal so bly wees oor die lemoen.  Sy is so lief vir 

lemoene, maar ons het nooit geld om vrugte te koop nie. 

VROU: Ons? Het jy nog broers en susters ook? 

SEUN: Dis net ek en my ma. Ons woon in ‘n kamer in Oom Ben se tuin. 
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MAN: (Hy neem die ander lemoen ook en gee dit vir hom)  Neem dan maar hierdie 

lemoen ook huis toe, ou Seun. Meer kan ons nie vir jou gee nie. Ons 

verwag ‘n belangrik Gas. Ons moet vir Hom ook kos hou. 

SEUN:  (BLY)  Dankie Meneer. Dankie Mevrou.  

Hy sit die kos in sy omgekeerde laphoedjie en stap vinnig weg.  Die man en vrou 

gaan sit weer en wag. 

‘n Groepie vuil, verwaarloosde kinders kom sleepvoetend nader.  

Gaan staan stil en sing STILLE NAG  (ongeoefend, soos kinders sonder begeleiding 

sal sing). 

Man maak die deur oop en albei kom nader, kyk na buite en luister na die 

kindersang. 

VROU: (Terwyl die kinders nog sing)  Dis die straatkinders. Siestog, kyk hoe honger 

en verwaarloos lyk hulle.  Maar hulle doen darem nog moeite om vir 

ons te kom sing.  

(Die sang hou op. Die kinders kyk afwagtend na hulle.) 

VROU: Ons moet vir hulle iets gee om te eet. 

MAN: Ons kan nie. Daar is min oor en ons moet dit vir ons Gas bêre. 

VROU: Dis al byna aand. Hy het nog nie gekom nie. Dalk kom Hy glad nie. 

Dalk was dit maar net ‘n droom wat nie waar gaan word nie. Maar 

hierdie kinders is HONGER!  (FERM)  Ek gaan vir hulle kos gee. 

MAN: Ja, en dis Kersfees. Ons kan hulle nie wegstuur nie. Maar bêre net die 

twee appels. Dan het ons darem iets vir Jesus as hy tog nog later 

vanaand opdaag. 

VROU: Ek maak so. Nooi die kinders nader. 

MAN: (AAN KINDERS): Dankie dat julle so mooi vir ons gesing het. Ons het darem 

ook ‘n bietjie kos wat ons vir julle kan gee. 

Die man en vrou sit al die kos, behalwe die twee appels, in ‘n plastieksak en 

oorhandig dit aan een van die grootstes.  

MAN: Gaan deel die kos nou mooi gelykop tussen julle almal. Julle moenie 

kul nie. Almal moet eweveel kry.   

Die kinders sê bly: “DANKIE, DANKIE!”  en gaan af. 

MAN: Ai, Vrou. Ons het nou al ons kos, behalwe die twee appels, uitgedeel. 

Ek is byna dood van honger, want ons het die hele dag nie geëet nie, 

omdat ons vir Jesus gewag het. 
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VROU: Ja, ek is ook honger. En ons het al ons kos weggegee. 

MAN: Ons was nie vanoggend Kerk toe nie, want ons het vir Jesus gewag. 

Ek dink ek lees maar ‘n stukkie uit die Bybel terwyl ons wag. Dan 

vergeet ons dalk van ons honger. 

VROU: (terwyl sy opstaan en die Bybel vir hom aangee.) 

MAN:  Wat sal ek lees? 

VROU: Maak net die Bybel oop, en lees dit waarop jou oog val.  

MAN: [Hy maak die Bybel oop, en lees hardop):   

  “Want toe Ek honger was, het julle vir My kos gegee; toe Ek dors  

  was, het julle vir My iets gegee om te drink; toe Ek ‘n hawelose  

  vreemdeling was, het julle My in julle huise ontvang...: 

Die man kyk op van die Bybel af.  Dink ‘n oomblik na. 

MAN:  Vrou, weet jy wat?  Jesus HET ons vandag besoek. 

VROU: Ja, dis mos die stuk in die Bybel waar Jesus sê wat ons aan ander 

gedoen het, het ons aan Hom gedoen. JESUS was die bedelaartjie   

wat honger was, die straatkinders wat honger en haweloos was.  En 

ons het SY kos vir hulle gegee.  

MAN:  Ons drome het waar geword, Vrou. Ons hoef nie langer vir Hom te wag 

nie. Die kos wat ons vir die armes gegee het, het ons vir Hom gegee.   

VROU: Nou ja, my man. Laat ons dan ons Kersmaal geniet, al is dit so laat  

  in die aand.  Hier is vir ons elkeen ‘n appel! 

SLOT 
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DIE ENTREPRENEUR 

Rolverdeling: 

Derick: Tienerseun.Bedorwe brokkie. 

Sy ma. 

Poena:  Koerantverkopertjie. 

Derick se ma staan by ‘n tafeltjie en werk. Derick kom opgestap met ‘n yslike bondel 

klere in ‘n sak in sy arms. Hy gooi die klere teatraal op die tafeltjie uit. 

 

MA: (VERBAAS) En nou?  Wat wil jy met al daardie klere aanvang? 

DERICK:  Ma het mos gesê ek moet al my klere wat nie meer pas nie vir 

Ma bring. Ma wil dit vir die koerantverkopertjie gee. 

MA: (Neem van die klere en hou dit in die lug)  

Maar party van hierdie klere is nog splinternuut! Hierdie het ek ‘n 

maand gelede vir jou gekoop! 

DERICK:   Ek kan dit nie dra nie, Ma. Dis nie cool nie.  

MA:   (VERONTWAARDIG). Nie cool nie? Nou wat noem jy cool? 

DERICK:    Kyk na die labels Ma. 

MA:   Etikette, Seun. Nie labels nie.  

DERICK: Etikette, labels … whatever. Maar dit bly cheap stuff. Ek skaam 

my dóód as my pelle sien waar Ma my klere koop!  

MA:  (STRENG) Jy’t verkeerde maats, Derick. Jy wil deesdae net 

altyd hê en hê en hê! En net die allerbeste.  Geld groei nie op 

my rug nie, mannetjie. Jy kyk nou dadelik na wat jy nog kan dra 

en gaan sit dit terug in jou kas. Wat jy nie meer kan dra nie, los 

jy hier. Poena sal netnou met die koerant hier wees. Jou ou 

klere sal hom pas.  Hy het klere dringend nodig. Ek sien hom 

altyd net met dieselfde verslete broekie en hempie. Dit lyk nie of 

hy iets anders het om te dra nie. 

DERICK:  (PLEITEND)  Ma, asseblief!  Ek moet ‘n ordentlike selfoon kry. 

Ek is die spot van die skool met daardie ou baksteen van Ma 

wat ek geërf het. My pelle noem die ding Dino want hulle sê hy 

is net  so oud en groot en lomp en dom ‘n dinosourus. En hy kan 

nie eers foto’s neem nie!  
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MA: En waar, dink jy, gaan jy die geld kry? Geld groei nie op my rug 

nie.  

DERICK:  Ek is ‘n entrepreneur, Ma. Ma weet mos ek het die kwartaal die 

entrepreneursprys gewen. As ek nou hierdie klere vir Marta gee 

om vir my te verkoop en ek gee haar iets vir haar moeite, en ek 

gebruik die wins van my entrepreneursverkoping en die 

verjaarsdaggeld wat Oupa-hulle my gaan gee, dan het ek dalk 

genoeg om die selfoon self te kan koop. Dit sal Ma niks kos nie!  

MA:    (STRENG, AFGEMETE):Derick, het jy een enkele woord  

  gehoor van wat ek nou net gesê het? Poena het klere nodig! Jy 

  kan dit nie verkoop nie. 

DERICK:  (FRONSEND. VERWARD.)  Poena?  Wie’s hy? 

MA:  (GESKOK) Die koerantseun!  (MET NADRUK, AFGEMETE) Dié 

seun wat elke dag na skool vir ons die koerant bring. Ons praat 

nog die hele tyd oor hom. Hoe lank ken ons hom al?  En jy weet 

nie eers wat sy naam is nie! (SY SUG SWAAR)  Dit lyk my ek 

het as ouer jammerlik gefaal. Daar is net één mens wat vir jou 

belangrik is, en dit is ... JYSELF!.   

DERICK: (BOT)  Daar’s die ventjie nou.  

(Hy gryp haastig ‘n paar stukkies klere uit die bondel en stap 

daarmee in die rigting van Poena wat naderkom met die koerant 

in sy hand.  Hy neem die  koerant en prop die klere in die seun 

se hand met ‘n kortaf): 

             DERICK:   (ONGESKIK)  Dé, dis vir jou! 

POENA:  (VERWONDERD)  Vir my?  (Hy hou dit in die lug. Sy gesig 

verhelder.) 

POENA:  (OPGEWONDE):   O, hulle sal só bly wees? 

DERICK:  (VERWARD)  Hulle? Wie’s hulle? Hierdie klere is vir JOU 

bedoel. 

POENA:    Baie dankie dat julle aan my gedink het, maar ek het dit nie  

  so nodig soos hulle nie. 

DERICK:   Wie is “hulle”? 

POENA: Die ander kinders wat saam met ons op die plot woon – mense 

wie se ouers hulle werk  verloor het. Ek het darem skoolklere 
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wat ek uit my koerantgeld gekoop het. Daarom kan ek 

skoolgaan. En ek het hierdie hemp en broek waarmee ek 

koerante aflewer. Party van die kinders kan nie skool toe gaan 

nie, want hulle kan nie skoolklere bekostig nie. Hulle gaan 

sommer skool op die plot. Sommige het byna niks om aan te 

trek nie en gaan slaap baie aande sonder kos . Ek gaan hierdie 

klere net so vir dié outjies gee wat dit die nodigste het.  Baie 

dankie.  

[Hy draai om en begin wegdraf.]    

DERICK:       Wag! 

(Hy hardloop agter hom aan en roep dringend:)  WAG! 

(Poena steek vas en kom stadig terug. Derick draai na sy ma en die klere op die 

tafel toe.) 

DERICK:     Het Ma gehoor wat Poena gesê het?  Hy sê die ander outjies op  

die plot waar hulle bly, is BAIE arm. Hulle het amper niks klere 

nie en party dae gaan slaap hulle honger. Help my, Ma. Ons 

moet dié klere vir hulle gee. 

(Hy bondel al die klere ywerig, met sy ma se hulp, in die sak en gee dit aan Poena.) 

POENA:   (KYK VERWONDERD, MET ‘N GLIMLAG, NA DERICK):   

Dit alles vir ONS?   Dankie, Derick. Dis nice van jou. 

Ek sien nou jy is nogal heel oukei. 

(Derick se ma draai na hom toe en vou hom in haar arms toe. Hy kyk oor sy ma se 

skouer na die gehoor toe, trek ‘n gesig, sê verleë oor dié vertoon van emosie 

“MA...A..A” en wurm hom uit haar omhelsing los.  Hulle beweeg af.)  

 

SLOT 

 

 

 

 

 

Oor BOELIES in skole – ‘n verskynsel wat onrusbarend toeneem, selfs onder 

dogters 
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DIE ANDER WANG 

 

Karakters:  

Vyf tienermeisies (Michelle, Bienkie, Jakobet, Anina, Lizelle) in skooldrag aangetrek. 

Die skoolhoof. 

 

MICHELLE:  Ek kan daardie Anina deesdae net nie meer vat nie! 

BIENKIE: Hoekom nie?  Julle was dan die afgelope twee jaar sulke dik 

vriende? 

MICHELLE: Sy was altyd cool, maar deesdae het sy onuitstaanbaar geword. 

BIENKIE: Hoekom sê jy so, Michelle? 

MICHELLE: Sy dink sy’s die kat se snor.  En dit omdat die onnies haar 

voortrek en alles laat doen.  Hoofrol in die musiekrevue, 

prestasiepryse in byna elke vak, A++’e by elke afdeling van die 

kunswedstryd, wenner van die Nasionale Wetenskap-ekspo ... 

JAKOBET: Ja, sy stap met al die pryse weg.  

BIENKIE: (VERDEDIGEND) Sy’t haarself nie afgevaardig of gekies nie.  Sy het by 

elke byeenkoms gewen en daarom deurgedring na die landswye 

kompetisies toe.  

MICHELLE: Maar kyk hoeveel hulp het sy gehad!  Haar ma het ‘n 

dramaskool, haar pa is ‘n prof by die universiteit. Sonder haar 

ouers se hulp sou sy nooit die Ekspo gewen het nie. Hoe kan ek 

met ‘n ma wat maar net ‘n huisvrou is, met haar meeding?      

BIENKIE: Skaam jou, Michelle. Ek weet dat Anina se ouers haar bitter min 

met die projek gehelp het. Hulle het net nie die tyd daarvoor nie. 

Sy het maande daaraan gewerk en net af en toe by haar pa 

raad gevra. Maar ek weet ook dat my ma en jou ma dae lank 

voor die rekenaar gesit het en vir ons na inligting op die internet 

gesoek het vir ons projekte.  Jy waardeer nie jou ma nie! Wees 

eerlik jong: ons was net nie goed genoeg nie! 

LIZELLE: Ek sê nog steeds. as ons soveel hulp en ondersteuning soos sy 

kry, sal ons ook so kan presteer.   
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JAKOBET: Ek stem saam. Kyk hoe karwei haar ryk pa en ma haar in hulle 

grênd karre na elke byeenkoms toe en minstens een van hulle is 

altyd daar om haar te ondersteun.  

LIZELLE: Dis onregverdig. Die speelveld is nie gelyk nie! 

BIENKIE: Is julle nie dalk ‘n bietjie jaloers nie? 

MICHELLE (VERONTWAARDIG):  Jaloers?  Ek jaloers op daardie ... daardie 

kruiperige, hoogmoedige klein snob? 

JAKOBET: Ons is net gefrustreerd, Bienkie. Met so iemand in jou klas het jy 

nie ‘n kat se kans om bo uit te kom nie. Sy gaan ook nog 

hoofmeisie word.  

BIENKIE: (VEELBETEKEND) O, ek sien. Dis weer stemtyd vir prefekte. En, natuurlik 

ook vir hoofseun en hoofmeisie.  Nou veg elkeen net vir 

haarself. En nou moet Anina afgekraak word sodat julle nie so 

sleg afsteek nie.  A nee a, mense. Dit werk nie so nie.  

JAKOBET: Ja, dit werk so, Bienkie. 

BIENKIE: Hoe kry jy dit uitgeredeneer, Jakobet? 

LIZELLE: Enigeen van ons wat hier staan, sal beter prefekte wees as sy. 

Ons staan nie daarbo op ons troontjie en kyk neer op die plebs 

hieronder nie. “Haar majesteit” het nie ‘n idee wat in ons gewone 

mense se lewens aangaan nie. Sy leef in haar eie wêreld van 

glorie en oorwinnings.  

JAKOBET: Ja, hoe sal sy begrip hê van gewone kinders se probleme? Ek 

sal beslis nie vir haar stem nie.  

MICHELLE: Ek ook nie. Nie vir prefek nie. Ook nie vir hoofmeisie nie! 

 Hier kom sy juis aangestap. En ek gaan dit nou vir haar sê. 

BIENKIE: Nee. Michelle... Moenie!  Dis ...dis wreed. 

(Sy gryp haar aan die arm, maar Michelle ruk driftig los.) 

Anina kom nader gestap.  

MICHELLE: (SIS VENYNIG)  Los my! Ek maak nie langer ‘n moordkuil van my hart 

nie. Dis tyd dat iemand haar ‘n bietjie regsien en terugbring 

aarde toe. 

Anina kom nog nader en steek by hulle vas. 

ANINA: (Sy groet half huiwerig. Onseker)  Hallo julle.  

BIENKIE: (VRIENDELIK) Hallo Anina. Hoe gaan dit? 



32 
 

ANINA: Goed dankie. Net ‘n bietjie dol. Ek kan nie wag vir die vakansie 

nie. Dit was ‘n woeste jaar. 

JAKOBET: (KORTAF) Jy moenie kla nie. Dis jou eie skuld dat jy so ‘n gejaagde lewe 

lei. 

ANINA: Ek kla nie. Ek sê maar net ek is moeg. 

MICHELLE: (SARKASTIES)  Ja, en “haar majesteit” moet al haar kragte nou spaar 

vir die jaar wat voorlê as sy haar hoofmeisiepligte sal moet 

vervul. 

ANINA: (VERBAAS) Hoofmeisie?  Nie ek nie. Ek is glad nie so gewild by die kinders 

soos jy nie, Michelle. Ek sien JOU as hoofmeisie, nie myself nie. 

BIENKIE: Dis nie waar nie. Die jonger kinders het ‘n heldeverering vir jou, 

Anina. Jy blink so uit in alles. JY is hulle rolmodel. 

ANINA: Maar dis nie die juniors wat gaan stem nie, Bienkie. Onthou, dis 

net die graad 10 tot 12 kinders wat vir prefekte en hoofleiers 

stem. 

LIZELLE: En natuurlik die onderwysers wat die beslissende stem sal hê. 

ANINA: Nee. My ma sê die kinders se stemme is al wat tel. Die 

personeel stem net as daar ‘n staking van stemme is. 

MICHELLE: (SARKASTIES)  Natuurlik. Mamma behoort te weet, want Mamma dien 

op elke skool- en ouerkomitee denkbaar en Pappa se beursie is 

vet en sy hand is oop.  Daarom dat Pappa en Mamma se 

dogtertjie so kan presteer. Sy kry oral voorkeurbehandeling. 

ANINA: (HARTSEER) Wat is verkeerd, Michelle?  Hoekom het jy so verander?  Ons 

was altyd vriendinne, maar deesdae kraak jy my aanhoudend af. 

Moenie dink ek weet nie hoe jy die kinders teen my opsweep 

nie. Ek hoor dit. En sien dit. Ek het byna geen vriendinne meer 

oor nie. (EMOSIONEEL)  Ek voel soos ‘n melaatse. Dis aaklig!   

MICHELLE: Dis nie ek nie. Dis JY wat so onuitstaanbaar hoogmoedig 

geword het vandat jy oral al die shine vang.  Daarom sê ek dit 

nou reguit vir jou:  (AFGEMETE, MET NADRUK) Ek gaan nie vir 

jou stem nie. Nie as prefek nie, en ook nie as hoofmeisie nie! 

Geskokte asemteug van Bienkie. 

JAKOBET EN LIZELLE (BYNA GELYKTYDIG)  En ek ook nie! /  Ek ook nie! 



33 
 

ANINA: (VERSLAE) Jy, Michelle?  My beste vriendin?  (POUSE)  Wel, ek wil  vir 

JOU ook iets sê, en jy kan dit maar glo:  Ek het al lankal besluit 

vir wie ek gaan stem:  (POUSE) Vir JOU.  Nie omdat jy my 

vriendin is nie, maar omdat ek dink jy sal ‘n gewilde en 

bekwame hoofmeisie wees.  En ek gaan by my besluit bly.  

Totsiens. 

Sy draai om en stap stadig, kop onderstebo, weg.  

MICHELLE: (NEERHALEND)  Vertel dit vir die kabouters. Dalk sal hulle jou glo. 

LIZELLE: (ROEP SPOTTEND) Ek dink jy moet daardie stem liewer vir jouself 

reserveer, Aninatjie. Jy sal dalk jou eie stem nodig kry. 

BIENKIE: (GESKOK)  Julle is ‘n klomp BOELIES!  Onthou, woorde kan seerder 

maak as vuishoue!  Ek wil nie meer julle vriendin wees nie. 

Totsiens!  

Sy stap driftig weg agter Anina aan. 

MICHELLE: (ROEP HAAR AGTERNA) Ja, draf maar agter haar aan. Sy het ‘n goeie 

skoothondjie nodig.  Sy’s uitgebak onder die ander kinders. 

BIENKIE (ROEP TERUG): Danksy skynheilige, jaloerse, boelie-vriendinne soos julle! 

 

LIGTE VERDOF TOT DONKER EN VERHELDER WEER (om tydsverloop aan te 

dui.) Die drie vriendinne is weer saam op die verhoog. 

LIZELLE: Eindelik is die stemmery vir hoofseun en hoofmeisie ook nou 

agter die rug! Ek wonder wanneer kom Meneer terug om die 

uitslag aan te kondig. 

MICHELLE: Anina sal beslis NIE hoofmeisie wees nie. Daarvoor het ons 

gesorg. Die kinders sien haar nou soos wat sy werklik is. 

JAKOBET: Ek is seker jy staan ‘n goeie kans, Michelle. Jy’s baie gewild. Ek 

hoor jy het baie stemme gekry toe die prefekte gekies is. 

MICHELLE: O, amper het ek vergeet. Ek het ‘n verrassing vir julle. Ons het 

mos daaroor gepraat dat Anina vir haarself sou stem – definitief 

nie vir my soos sy so ewe skynheilig te kenne gegee het nie. 

Wel, ek het nou die bewys. 

LIZELLE: Wat? Hoe? 

MICHELLE: Julle sal onthou dat ek een van die rye se stembriefies moes 

inneem. Ek het Anina se ry gekies. Toe ek by haar kom, net toe 
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sy haar briefie moes ingooi, het ek gemaak of ek oor ‘n tas 

struikel. Haar briefie het op die grond geval. Ek het afgebuk en 

gemaak of ek dit optel en dit ingooi, maar ek het dit blitsvinnig in 

my mou opgedruk. Daar gaan nou een stembriefie minder wees, 

maar ek bring vir julle die bewys dat sy vir haarself gestem het.  

Wag, laat ek dit net kry. 

Sy grawe in haar mou en bring dit te voorskyn. 

MICHELLE: Hier’s dit.  (Sy hou dit triomfantlik omhoog). 

ALBEI GELYK: (GRETIG) Laat ons sien! 

Sy maak dit oop en hulle kyk.  Hulle monde val oop van verbasing. 

LIZELLE: Sy het sowaar vir JOU gestem, Michelle. 

JAKOBET: Sy was ernstig daaroor. Sy het toe nie vir haarself gestem nie. 

Michelle skud haar kop asof sy haarself uit ‘n droom wil wakkerskud. 

 

DIE SKOOLHOOF VERSKYN OP DIE TONEEL.  IN SY HAND HOU HY ‘N PAPIER. 

HY ROEP DIE KINDERS TOT ORDE. 

HOOF: Stilte, stilte, seuns en dogters. ... Ons het nou die uitslag van die 

verkiesing van ons hoofleiers.  

 Ons hoofseun vir volgende jaar is ..... Bertus du Toit. 

(Gefluit en handegeklap.) 

HOOF: En ons hoofmeisie is ... Anina van Blerk. (Toejuiging) 

HOOF: Ek moet darem net sê dat die verkiesing van ons hoofmeisie 

welverdiend is, maar die uitslag was op ‘n naaldpunt 

gebalanseer.  

 Anina en haar vriendin, Michelle du Rand, was kop aan kop. 

Heel aan die einde het Anina vir Michelle met net EEN stem 

gewen. Ja, julle het reg gehoor. Net EEN STEM.  As daar een 

stem meer was, was hulle gelykop en dan moes die hoof en 

personeel besluit.   Maar Anina het die meerderheidstem gekry, 

en sy verdien dit. Julle kan trots wees op julle nuwe hoofmeisie 

– ‘n ware rolmodel vir elkeen van julle:  Anina van Blerk. 

(Toejuiging.) 

MICHELLE: (SAG, VERSLAE)  Een stem, net één enkele stem.  En EK het my eie 

verkiesing gekaap!  
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ANINA: Meneer, mag ek asseblief iets së? 

MENEER: Seker, Anina. 

ANINA: Meneer, Michelle behoort die hoofmeisie te word, want .... want 

... ek het vir myself gestem.   

Michelle kyk geskok in haar rigting.  Die skoolhoof lyk skielik ongemaklik. 

MENEER: Daar is niks mee verkeerd om vir jouself te stem nie, Anina. Dis 

net vreemd. Maar dankie vir jou eerlikheid. Maar dit beteken dat 

die stemme nou gelyk is. Die personeel sal nou moet beslis.  

Ons sal vergader en weer terugkom na julle toe. 

Hy draai om en wil wegstap. Michelle keer haastig. 

MICHELLE: Meneer... Meneer.... Ek, ek het ook iets op die hart.   

MENEER: Laat ons hoor. 

MICHELLE: Meneer.. ek.. ek..  (sy soek na iets in haar mou en in haar 

sakke). 

MENEER: Wat soek jy, Michelle? 

MICHELLE: ‘n ... ‘n   Papier.... 

ANINA (VINNIG) ‘n Papiersakdoekie, Meneer.  

Michelle kyk vinnig, verbaas na Anina.  Sy soek verward verder.  Anina hou ‘n 

sakdoekie na haar toe uit. 

MICHELLE: Ek weet nie waar dit is nie. Ek kry dit nie... 

MENEER: Vergeet die sakdoek, Michelle. Wat wil jy sê. 

MICHELLE: Meneer, (haal diep asem) ek het voor die verkiesing vir Anina 

gesê dat ek nie vir haar gaan stem nie. Ek het ook nie. Sy het 

geantwoord dat sy vir my gaan stem. Ek weet sy het woord 

gehou en vir my gestem. En ek het ook woord gehou en nie vir 

haar gestem nie, maar vir ...  MYSELF! (POUSE)  Anina is ‘n 

beter mens as ek, Meneer.  Sy is ‘n ware vriendin en ‘n perfekte 

keuse vir hoofmeisie, want sy volg Jesus se voorskrifte na: toe 

ek geklap het, het sy die ander wang gedraai. Sy het kwaad met 

goed vergeld.  Ek verdien dit nie om hoofmeisie te wees nie. 

Sy draai na Anina toe: 

MICHELLE: Anina, kan jy my vergewe? 

ANINA:  Beweeg sonder ‘n woord vinnig na Michelle toe en omhels haar.   
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Iets wat twee BEJAARDES vir BEJAARDES KAN OPVOER. (Bietjie humor ook 

daarin). 

TANT LIEN STAAK 

 

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

 

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

   tannie? 

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

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

kla het nie.  Hoe oud is Tannie nou? 

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

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

gesonder as baie van die jongetjies rondom my wat heeldag oor 

niks anders kan praat as hulle skete en kwale nie. En met my 

kop skeel daar ook nog niks. Nie so vergeetagtig soos baie van 

hulle nie. 

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

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

Matrone netnou vir my vertel het nie.  

TANT LIEN: Wat sê sy? 

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

Tannie se medisyne of voedselaanvullers te drink. En Tannie wil 

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

rond soos altyd nie. 

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

DOMINEE: Maar waarom, Tannie?   

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

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

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

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

ophou  eet en ophou medisyne drink, pleeg Tannie eintlik stadig 

selfmoord. En dit is sonde. 

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

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

pilletjies en oefeninge. 

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

werk hier in Huis Silwerblare.   

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

kan doen nie. 

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

vervoering na Tannie se kore geluister. Waarom stel Tannie nie 

‘n Silwerblare-koor saam en rig hulle af nie? Dan kan julle soms 

ook vir die gemeente kom sing. 

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

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

oumensstemme klink dit na ‘n paddakoor.  

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

en suiwer stemme wat graag sal wil sing. 

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

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

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

sanglesse gegee, kerkkore afgerig en sanguitvoerings gegee 

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

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

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

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

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

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

jare ‘n lewendige Bybelstudiegroep gehad. Tannie behoort tog 

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

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

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

word! 
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TANT LIEN: (TWYFELAGTIG) Dink Domineer regtig so? 

DOMINEE: Ek dink nie so nie. Ek WEET. 

TANT LIEN: Dis nie al probleem nie, Dominee.  

DOMINEE: Nou wat is Tannie se ander probleem? 

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

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

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

 DOMINEE: En?   

TANT LIEN: (MET GROOT ERNS) Dominee, dink vir jouself.  Hulle sit al 

vyftien en meer jare daar... en ek kom nie. Hulle wonner seker 

na watter plek toe ek is – ek, Mevrou Dominies en daarby hulle 

Bybelstudie-leier. As ek nie by hulle is nie, waar is ek dan?  Dis 

wat hulle sal wonner! 

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

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

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

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

hemel soos ‘n oogwenk.  Tannie bekommer Tannie heeltemal 

verniet! 

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

En hier bekommer ek my dood oor wat my vriendinne daar 

anderkant van my dink!   

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

AFGEMETE) 

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

persoonlike verhouding met Hom?” 

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

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

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

al die ander dinge ook sommer vanself reg.  En dan het jou lewe 

sin – tot op die laaste dag toe. 

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

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

Hy groet en wil wegstap, maar sy keer. 
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TANT LIEN: Nee wag, Dominee. Ek stap saam. Ek het nog nie my 

oggendstappie in die tuin gehad nie.  

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

vas. 

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

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

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

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

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

Hallelujaliedjie: “Werk want die nag kom nader!” 

Hulle stap saam af. 
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