
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
DIE “CORNFLAKE” MET SUIKER OM 
 
(Almal sing Lees jou Bybel bid elke dag) 
 
Pappa: (Telefoon gesprek tussen Pappa en meneer Snyman)  Dis dan regso meneer 
 Snyman, ons sal een kind kan huisves terwyl die toergroep hier in PE is.... 
 Ja....., Regso..... Goed..... Sê gou vir my, is Willem nog soet by die skool? 
 Baie mooi....., en jy sê sy naam is Imanual....., O! dis Ignasius. 
 
Snyman: Kan julle hom so 6 namiddag by die Strelitsia kry? 
 
Pappa: Dis in orde, wanneer gaan die bus weer vertrek? 
 
Snyman: Man dis nou ‘n baie interessante vraag wat jy vra, ek lees nou net weer die 

brief met al die inligting wat aan my gestuur is.  Dit sê net in groot swart 
letters..... jy moet altyd gereed wees as die bus vertrek. 

 
Pappa: Goed dan, ons sal Vrydag 6 uur vir Imanual, oeps ek bedoel vir Ignasius kry 

by die Strelitsia. 
 
(Tydens die telefoongesprek sit Adel en kyk na een van haar gunsteling Barney DVD’s) 
 
Adel: (Adel neurie saam)  I love you, you love me na na na na na na na..... 
 
Willem: (Willem kom in met ‘n bietjie van ‘n “attitude“) 

Waarna kyk jy nou, jy sit al heeldag en kyk na die Barneygoed.  Kom ons kyk 
liewer ‘n bietjie sport.  In elk geval het Pappa vir my en hom hierdie nuwe 
projektor en “big screen“ gekoop om sport te kyk.   

 Brian Habanna, Victor Matfield, Schalk Burger en nog so paar ander. 
 
Adel: Gedurende Saterdag se wedstryd het dit vir my na ‘n “big scream“ geklink.   
 Dis nie baba of Barby nie, dit is Barney en hy en Baby Bob sê ons moet 

mekaar lief hê!  So hier is vir jou ‘n soen en ‘n druk. 
 
Willem: Nee stop!!!  Moenie met jou meisiekindgoed hier by my kom nie, ek speel 

rugby en ons rugby ouens is baie “tough”.  Ons is sterk en vat nie nonsens van 
enige ou nie.  Gee nou vir my daardie “remote”, ek wil sport kyk. 

 
(Pappa kom binne en stel vir Ignasius aan Willem voor) 
 
Pappa: Hallo my seun, hoe gaan dit.? 
 
Willem: Baie goed dankie Pappa.  Die rugbyoefening was “great“ gewees.   
 Ek het 2 drie’s gedruk en 7 “tackles“ gemaak. 
 



Pappa: Kom ek stel jou voor aan ‘n maatjie wat hier by ons gaan bly.  Sy naam is 
Imanual , oeps ek bedoel Ignasius. 

 
Willem: Aangename kennis, my naam is Willem le Roux. 
 
Ignasius: Bly te kenne, ek is Ignasius Botha.  Wat kyk jy? 
 
Willem: Ek kyk so ‘n bietjie sport. 
 
Ignasius: Speel jy sport? 
 
Willem: Ja ek speel rugby, ek is die BELANGRIKSTE ou in ons span.  Sonder my sal 

ons span niks wees nie.  Almal moet luister wat ek sê op die veld. 
 
Ignasius: Dis nou interessant.....  Is julle span nie maar soos Cornflakes in ‘n bakkie 

nie? 
 Wie sal ooit weet of daar een te min of een te veel is?   
 Een Cornflake is mos nie ‘n ontbyt nie.   
 Jy het sommer ‘n klomp nodig en almal moet hul ding ewe hard doen. 
 
Willem: Jy is seker reg....., maar ek is dan die GROOTSTE Cornflake en ek het ‘n 

SUIKERLAGIE om. 
 
Ignasius: Is jy seker jou ma gee nie vir jou “Rice Frisbies” nie?  Kom on sien of daar 

iets interessants op TV is. 
 
(Die 2 seuns kyk sport - ‘n “clip” van die “World cup” oorwinning en toe die “Tour de  
France” fietsryery waar die voorste renjaer 30 meter voor die wenstreep sy arms in die  
lug gooi  en so 10 meter voor die wenstreep val en tweede eindig..) 
 
Willem: O my aarde, wat het met daardie ou gebeur, hy’t seker baie seer gekry. 
 
Ignasius: As jy vir my vra, het hy ook gedink hy is die enigste Cornflake in die boks en 

met ‘n suikerlagie om..... 
 Jy moet ook weet dat om ‘n ontbyt te wees het jy nie net Cornflakes op hul eie 

nodig nie.  Jy het melk en ‘n bakkie en ‘n lepel ook nodig en as JY nie daar is 
nie het jy sekerlik nog suiker ook nodig.   

 So jy hoef nie al die verantwoordelikheid op jouself te neem nie. 
 
Willem: Ek sien nou wat jy bedoel, ons moet nederig wees en ons kant bring.   
 Ek is mos deel van ‘n span. 
 
Ignasius: Jy is een honderd persent reg.  Ons moet saamwerk en lief wees vir mekaar op 

die sportveld en in die klaskamer.  Ons moet luister wat die onderwysers of 
juffrouens en ons ma’s en ons pa’s vir ons sê. 

 Maar die heel belangrikste stem waarna ons moet luister is? 
 



Willem: (val sommer vir Ignasius in die rede en skree.....)  Is MYNE en dan die 
meneer sin langs die rugbyveld. 

 
Ignasius: Nee – alhoewel jy dit graag so sou wou gehad het.  Kom ons luister of die res 

van die span wat hier voor ons sit weet wie se stem die belangrikste is om na 
te luister?  Weet enige van julle maats? 

 
(Almal skree Jesus) 
 
Willem: Ignasius, weet jy....., julle is soooo reg, dit is Jesus. 
 Onthou jy die liedjie wat ons gesing het van lees jou Bybel en bid elke dag, dit 

is mos hoe ons kan weet wat Jesus wil hê ons moet doen! 
 
Ignasius: Ja - lees jou Bybel en bid elke dag. 
 
Willem: Weet jy toe die mense nou so skree... Jesus, Jesus, Jesus...  
 Weet jy waaraan dink ek? 
 
Ignasius: Nee, ek sal baie graag wil weet. 
 
Willem: Die tannie by die Sondagskool het laas Sondag vir ons ‘n storie vertel van toe 

Pontius Pilatus vir die skare gevra het wie moet hy vrylaat gaan en wie moet 
hy kruisig.  Toe het die skare geskree... Jesus..... Jesus moet gekruisig word. 

 
Ignasius: Ja – Jesus is gekruisig en het vir ons sondes gesterf aan die kruis. 
 Maar ek wil gou vir jou wys wat staan in Romeine 8 vanaf vers 31 af. 
  
 
Willem: Wow – man ek is so jammer dat ek so vol van myself was.  Ek is seker dit is 

ook ‘n sonde.  Ek moet seker vir my sussie en die res van my spanmaats sê dat 
ek jammer is dat ek so lelik was met hulle. 

 
Ignasius: Ja, dit is belangrik om vir hulle omverskoning te vra, maar meer belengrik is 

dat jy vir Jesus moet vra dat Hy jou sal vergewe.   
 Want net soos ek nie weet wanneer ons bus vertrek nie, weet ons nie wanneer 

ons gaan sterf nie.  So onthou – Jy moet altyd gereed wees. 
 Is jy gereed? 
 
Willem: Hoe weet ek! 
 
Ignasius: Ek het hierdie liedjie op my I-pod wat ek wil hê jy moet luister. 
  
(Ignasius haal sy I-pod uit en sit dit op Willem se ore en speel vir hom Houtkruis) 


