
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
DIE GROOTSTE GESKENK 
 
(Mamma is vir ‘n paar dae weg om vir ouma te gaan kuier in Pretoria.  Ouma het ‘n baie 
groot operasie gehad.  Pappa is baie besig.  Hy moet vir Willem en Adel by die skool 
aflaai, optel, sport toe ry en nog huiswerk doen.  Hy wens die week is al verby en dat 
mamma terug is.) 
 
(Die Le Roux’s ry in die motor op pad huis toe.) 
 
Adel: Juffrou sê dit is nog net 1 maand dan is dit Kersfees.  Sjoe, ek kan nie wag  

nie!  Ons het gister almal briefies vir Kersvader geskryf.  Ek hoop ek kry al 5 
presente wat ek wil hê. 

 
Pappa: 5 presente?  Dink jy nie dis ‘n bietjie te veel nie?  Kersvader is maar ‘n ou 
 omie op pensioen en hy het nie so baie geld nie.  Dalk kry jy nie so baie  
 geskenke nie en dalk ook nie waarvoor jy gevra het nie! 
 
(Willem val sy sussie in die rede... en spring opgewonde op en af) 
 
Willem: Ja, ek beter ook kry wat ek wil hê.  Ek wil beslis ‘n “playstationgame” en ‘n  
 nuwe krieketkolf en ‘n DVD hê! 
 
Pappa: Wat gaan julle doen as julle nie kry wat julle wil hê nie? 
 
Willem: Dan sal ek die geskenke weggee en volgende jaar vir kersvader met my BB 

“gun“ skiet, op sy ronde boud! 
 
Adel: Ek sal nooit weer vir Kersvader skryf nie!  Nooit ooit weer nie.  Hy kan dan 

sy simpel geskenke hou!  Ga! 
 
(By die huis) 
 
Pappa: Ek het vergeet om te sê dat tannie Annemart en oom Fritz vir julle ‘n geskenk 

uit Kanada gestuur het.  Dis ‘n bietjie vroeg, maar die poskantoor is baie besig 
oor kerstyd.  Nou is dit betyds. 

 
(Pappa wys die geskenk.  Dis ‘n groot pakkie wat pragtig toegedraai is.) 
 
Pappa: Ek gaan dit wegsit, want ons maak nie geskenke voor die tyd oop nie.  

Onthou, mense mag ook presente vir mekaar koop en gee. 
 
(Willem en Adel “oe” en “aa” oor die geskenk en probeer loer en voel, maar Pappa  
neem dit en sit dit in sy kas.) 
 
(Willem pomp vir Adel in haar sy en fluister saggies in haar oor.) 



 
(Later terwyl Pappa die nuus op Tv kyk.) 
 
Willem: Ons maak stilletjies die pakkie oop, loer en draai dit weer toe.  Pappa sal nie 

eers weet nie. 
 
(Willem probeer die papier mooi afhaal, maar Adel gryp dit en daar skeur die papier.) 
 
Willem: Dis jou skuld!  Nou’s ons in die sop! 
 
Adel: Die papier is nou af, kom ons loer na die pakkie en dan probeer ons die papier 

reg plak. 
 
(Adel haar die deksel af.) 
 
Adel: Dis klere!  Hoe boring!  Wie is so simpel om vir Kersfees klere te gee? 
 
Willem: My pêlle gaan hulle simpel lag.  Kyk na die pette en T-hemde.  Ek haat 

rooi..... en dis nie Billabong nie.  Dit sal ek nooit dra nie!  Hoekom stuur hulle 
nie eerder DVD’s en “games“ of CD’s of ‘n krieketkolf nie? 

 
(Pappa kom ongemerk die kamer binne.) 
 
Pappa: .....omdat die geskenk uit tannie Annemart se hart uitkom.  Die klere kom uit 

Kanada, jy kry dit nie hier nie.  As dit julle houding is, gee dit hier! 
 Julle is regtig ondankbaar. 
 
(Pappa neem die T-hemde en pette en sit dit op die bed.  Adel en Willem is sommer  
doodstil.  Pappa wysv ir hulle om hom te volg.  Hulle gaan na die kombuis.) 
 
Willem: (ylerige stem)  Pappa, ons is jammer.  Ek belowe ek sal die klere dra.  Ek’t net 

‘n grappie gemaak. 
 
Adel: Ek’s ook jammer Pappa, jammer ek’t die papier afgeskeur. 
 
Pappa: Watter geskenk het julle oopgemaak? 
 
Willem: Ons kersgeskenk, Pappa. 
 
Pappa: Wanneer is dit Kersfees? 
 
Adel: Die 25ste Desember, Pappa. 
 
Pappa: Wat vier ons op die 25ste Desember, Willem? 
 
Willem: Jesus se verjaarsdag, Pappa. 
 



Pappa: Besef julle dis GOD se grootste geskenk vir ons almal.  Die klein babatjie in 
die krip het later vir my, vir Mamma en vir julle twee aan ‘n kruis gehang.  
Baie ander wil nie Jesus as ‘n geskenk hê nie.  Hulle is ook ondankbaar en 
maak Jesus se hart baie seer.  Daar is baie arm en weeskinders wat so graag 
daardie klere van julle van Kanada sal wil hê.  Môre sal ek dit by die 
Kinderhuis gaan aflaai en geen maars uit julle monde nie.  My hart is baie 
seer!  Ek sal met Mamma gesels en dalk gee ek en sy nie vir julle geskenke vir 
Kersfees nie.  Hopelik sal Kersvader julle twee onthou en ietsie vir jul bring. 

 
Willem: (klein stemmetjie)  Jammer Pappa! 
 
Adel: (huilerige stemmetjie)  Ek is regtig jammer Pappa! 
 
Willem: Ek wil ook iets vir die armes gee Kersfees en sal dit met my sakgeld doen. 
 
Adel: Ek ook Pappa.  Sommer al my sakgeld. 
 
Pappa: Julle kan dominee Veneto bel en vra of hy weet vir wie julle en dalk sommer 

nog van julle maatjies iets kan gee.  Dan sal julle Jesus se hart en die 
weeskinders se hartjies ook verbly.  Ons moet onthou dis beter om te gee as 
om te ontvang. 

 Dit laat jou hart sommer beter voel as jy vir iemand iets kan doen en gee. 
 
(Adel en Willem vee hulle trane af en gee vir Pappa ‘n stywe drukkie.) 
 
Almal sing saam: 
Geskenke met Krsfees en almal is bly, maar het jy die grootste geskenk al gekry. 
Die kind die verlosser, deur herders geër, voor hom met geskenke bewyse sal eer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


