
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
ALMAL HET ‘N DOEL 
 

Mamma: Haai Willem, vir wat lyk jy so bek-af?  
 
Willem: Ek kan niks doen nie.  Niemand laat my toe om enige iets te doen nie.  Almal 

sê ek is te klein, te stadig of te swak.  Niemand van die kinders laat my saam 
met hulle speel nie.  Ek pas nêrens in nie! 

 
Mamma: Weet jy almal voel soms net soos jy nou voel, Willem. 
 
Willem: Dit maak nie saak met wie ek speel nie, ek pas net nooit in nie.  Dit lyk nie 

eers of my maatjies omgee dat ek daar is as ons pouse speel nie.  Ek het net 
geen doel nie! 

 
Mamma: Sjoe, dis aaklig om so te voel!  Willem, het jy vergeet hoe lekker jy Vrydag by 

“JOL” gespeel het saam met jou maats? 
 
Willem: Ja, maar dit was my kerkmaatjies en hulle moet “nice” wees! 
 
Mamma: Wel, ons wil hê mense moet gaaf wees by die kerk en “JOL”.  Dit beteken nie 

hulle moet “nice” wees nie!  Ek dink tog kinders probeer om “nicer” te wees 
by JOL. 

 
Willem: Tannie Dossie sal vir meneer Nel sê ons moet detensie sit by die skool.  Dis 

hoekom almal “nice” is, want hulle wil nie in die moeilikheid kom nie! 
 
Mamma: “Okay, okay.”  Willem, jou grapjas!  Dit is defnitief nie waarom kinders gaaf 

is met mekaar by JOL nie.  Tannie Dossie sal verseker nie veroorsaak dat 
kinders detensie sit nie.  Hulle is gaaf, want GOD vra ons om mekaar lief te hê 
en dit is wat kinders by JOL en die kerk leer.  Net soos jou liggaam jou hart, 
kop en voete nodig het, so het die kerk jou net soveel nodig as vir my of die 
dominee of jou juffrou. 

 
Willem: O wel…  Dan wil ek net saam met my kerkvriende wees, want niemand buite 

die kerk en JOL wil met my speel nie. 
 
Mamma: Nee Willem!!!  Dit is nie wat ek sê nie.  Toe Jesus op aarde was het hy almal 

ewe lief gehad.  Maak nie saak of hulle “nice” was met hom of nie.  Jesus het 
gesê dat dit belangriker is om mense lief te hê wat jou nie lief het nie.  Die 
Bybel sê vir ons dat ons soos Jesus moet wees. 

 
Willem: Hoe sal ek ooit kan leer om soos Jesus te wees? 
 
(Pappa maak sy verskyning op die verhoog) 
 
Pappa: O, hier is julle twee.  Ek het al oral in die huis na julle gesoek. 
 



Willem: Hallo Pappa!  Ek is so bly Pappa is by die huis! 
 
Pappa: Ek ook my seun, maar hoe lyk dit my julle twee praat oor ‘n baie belangrike 

saak. 
 
Mamma: Hallo, my man. Ja, Willem wil weet hoe sal hy ooit kan leer om soos Jesus te 

wees. 
 
Pappa: Wag…..  Hoe kan ek dit nou maklik verduidelik.  O ja Willem, onthou jy die 

speletjie “Simon says”? Dit word so gespeel:  God gee vir ons al die 
voorbeelde in die Bybel om soos Jesus te leef.  Jesus het sy ouers gehoorsaam 
en ons moet dieselfde doen.  Jesus het omgegee vir mense in nood en ons 
moet dieselfde doen. Ek wed jou Jesus het tot sy kamer netjies gehou, so ons 
moet dieselfde doen. 

 
Willem: Dit is verskriklik baie werk, Pappa!  Waar begin ek om almal wat in nood is te 

help?  Ek ken nie eers iemand wat in nood is nie.  Geen van my maats is siek 
of bly op straat nie.  Ek ken niemand wat iets nodig het nie.  Wel….,  ek dink 
my maatjie Theunis het ‘n nuwe BMX nodig, want sy suster het dit gebreek, 
of miskien het hy net ‘n nuwe suster nodig.  Ek sal nooit genoeg geld kan 
spaar om vir hom ‘n BMX te koop nie en ek weet nie waar om ‘n nuwe suster 
te soek nie.  Ek kan niemand in nood help nie!!!!! 

 
Pappa: “Okay” Willem, bly net kalm.  Dis nie wat ek bedoel het toe ek gesê het ons 

moet mense in nood help nie. 
 
Willem: Wat bedoel Pappa, wat kan erger wees as ‘n stukkende BMX? 
 
Mamma: Ek weet wat is erger.  ‘n Stukkende hart! 
 
Willem: HUH???  Nou verstaan ek glad nie. 
 
Mamma: Baie keer kan ons nie sien dat iemand in nood is nie.  Hulle het ‘n mooi huis, 

“cool” speelgoed en jy dink hulle moet mos baie gelukkig wees.  Hier binne is 
hulle baie hartseer, soms baie alleen.  Miskien selfs kwaad. 

 
Willem: Maar wat sal ek nou eintlik kan doen om so iemand te help?  Ek is maar net ‘n 

kind. 
 
Pappa: Wel, in Romeine 5:4 staan daar: “God het liefde in ons hart uitgestort deur die 

Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het”.  Dit beteken ons kan die Heilige 
Gees wat God in ons hart geplaas het vra om ons te help om liefde aan ander 
mense te gee. 

 
Willem: Sjoe Pappa.  Hoe doen ek dit?  Dit klink baie moeilik! 
 
Mamma: Begin deur om om jou te kyk en raak te sien wie hartseer is of ook soos jy ‘n 

maatjie nodig het.  Luister na so iemand, bid vir hulle, maak ‘n kaartjie en 
wees daar wanneer hulle jou nodig het. 



 
Pappa: Onthou jy wat dominee Veneto laas week gepreek het, om van jou sakgeld by 

te dra wanneer ons kerk ‘n fondinsameling hou vir mense in nood? 
 
Willem: Maar wat daarvan as ek iets meer as net my geldjies wil gee? 
 
Pappa: Daar is iets meer wat jy kan gee.  Jy kan Jesus vir so persoon gee! 
 
Mamma: Ja, deur vir so iemand te vertel wat Jesus vir ons gedoen het deur aan die kruis 

te sterf, so kan jy ‘n maatjie se hart verewig gesond maak.  Onthou jy die 
speletjie telefoontjie?   

 
Willem: Ja , een kind kry ‘n woord wat hy dan moet fluister aan die volgende kind en 

so gaan dit aan tot by die laaste kind in die ry sodat almal die boodskap kry. 
 
Mamma: Die woord van God is soos telefoontjie.  Ons is veronderstel om die goeie 

nuus van Jesus oor te dra aan ander sodat almal daarvan kan hoor. 
 
Willem:  WOW!  Ek voel sommer baie beter.  Ek is so dankbaar dat God vir my Pappa 

en Mamma gegee het wat my van Hom kan leer.  Ek is nou sommer bly dat ek 
‘n goor dag gehad het, want God het die slegte dag gebruik om my ‘n paar 
lesse te leer vandag. Sjoe, Hy moet regtig lief wees vir my! 

 
Mamma: Weet jy Willem, Hy is nie net lief vir jou nie, Hy is mal oor jou. 
 
Willem: Regtig!  Ek wens ek kon vir God wys dat ek ook mal is oor Hom. 
 
Mamma: Daar is baie maniere hoe jy dit kan doen.  God wil hê ons moet heeldag met 

Hom gesels soos ‘n beste maatjie.  Jy moet jou Bybel lees om hom beter te 
leer ken en ons moet  vir God liedjies sing wat hom gelukig maak. 

 
Willem: Ja, dit sal “great” wees.  Kom maats, spring op en sing saam met ons. Julle 

ken mos almal “Die liefde van Jesus is wonderbaar”.  Kom ons gebruik ons 
arms en hande as ons sing. 

 
(Almal sing: Die liefde van Jesus is wonderbaar) 
 
Willem: Dankie maatjies dit was baie lekker.  Sien julle gou weer hoor.  Tot siens! 


