
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
DIE RUGSAK VIR MY LEWE 
 
(Daar is ’n uitstalling van ’n stapper se benodigdhede vir ’n staptog bv.  stapskoene, 
kouse, waterbottel, energiestafies, klere, rugsak, reënbaadjie). 
 
Adel: Toe-toe, maak gou!  Is jy al klaar gepak? 
 
Willem: Hoekom?  Daar’s nog baaaaaaaaaie tyd. 
 
Adel: Issie.  Ons ry dan môre-oggend baie vroeg. 
 
Willem: OK...  Jy wen.  Ek gaan vinnig goed in my rugsak gooi en dan kan ek en Jaco 

gaan fiets ry. 
 
Adel: Pappa sê hy het ’n “surprise“ vir die een wie die beste goed in de rugsak het.  

Ek wil wen so ek gaan nou mooi dink wat ek gaan saamvat. 
 
Willem: Dis sommer stupid.  Moet ek nou ’n gasstofie en hout inpak?  Stap is ’n 

grootmensding.  Ek wil by Jaco gaan bly en die hele dag Playstation en Wii 
speel.  Hy’t juis die nuwe Star Wars game. 

 
Adel: Jy is darem aspris!  Die grootmense dra mos die swaar goed.  Die hout is mos 

in die bos.  Jy is net lui. 
 
Willem: Ag man, los my uit.  Tipies meisie, “naaaag en naaaaag“.  Ek gaan nooit 

eendag trou nie. 
 
(Adel trippel en neurie na haar kamer.  Sy pak goed in haar rugsak.  Die kinders moenie  
dit sien nie.) 
 
Pappa: Kan ek kom loer wat in julle sakke is?  Die verrassing brand ’n gat in my sak. 
 
Adel: Ja, Pappa.  Ek’s reg.  Kan ons loer eers wat in Willem s’n is. 
 
Pappa: Willem, bring gou jou sak hier. 
 
(Willem kom stadig in) 
 
Pappa: Wat lyk jy so dikmond? 
 
Willem: Pappa, moet ek regtig saamgaan?  Ek’s nie lus vir stap en stap en klippe en 

takke en dorings en hard slaap en ..... 
 
Adel:  (Adel val hom in die rede)  Hy’s bang!  Hy’s bang!  Amma se ou seuntjie. 



 
Mamma: Adel!  Moenie jou boetie so terg en kwaad maak nie.  Jy huil baie vinnig as hy 

jou terg.  Willem, al hou jy nie van stap nie, sal jy saamgaan.  Hierdie is ’n 
familievakansie en jy het oom Andries-hulle twee jaar laas gesien. 

 
Pappa: Toe-toe julle almal.  Genoeg “moanery“ en raas.  Kom wys my julle rugsakke. 
 
(Pappa vat Willem s’n.  Hy pak die volgende uit:  5 onderbroeke, blikkies Coke, 10  
sjokolades, sy kettie, PSP en selfoon) 
 
Pappa: Wat is dit hierdie? 
 
Willem: Dis wat ek nodig het, Pappa.  Omdat ek nie gaan bad nie, want die rivier is te 

koud, gaan ek elke dag net ’n skoon onderbroek aantrek. 
 
Pappa: En die? 
 
Willem: Die advertensies sê Coke en Bar One’s gee mens baie energie.  Groente is nie 

my „scene“ nie.  Slange en goggas wat in my bed wil slaap gaan ek 
papperrelletjies pap skiet.  Ek haat die goed.  (Gril en ....) 

 
Pappa: En die PSP? 
 
Willem: Omdat julle praat en praat rondom die vuur en dis so „boring“, gaan ek op my 

PSP speel en vir Jaco MXIT.  Sien Pappa, ek’s reg „gegear“ vir die stap. 
 
Adel: WOW! Vir ‚’n seun is jy darem dom.  Dis nie goed vir ’n stap nie – behalwe 

jou onderbroeke natuurlik. 
 
Willem: Toe ou wysneus, wys my wat is in jou rugsak. 
 
(Pappa vat Adel s’n.  Hy pak die volgende uit:  ’n waterbottel, kompas en kaart, salf en  
pleisters, ’n flits en sigaretaansteker.  Daar’s ook klere wat Pappa eenkant sit.) 
 
Mamma: Adel, wie het vir jou gesê om dit in te pak!  Sê vir ons wat dit is. 
 
Adel: My tannie by die Goeie Nuus-klub het vir ons vertel van ons rugsak vir die 

lewe.  Al die goed in my sak is Jesus. 
 
Pappa: Wat bedoel jy my kind? 
 
Adel: 1.  Jesus sê ek sal nooit dors wees as ek van Sy lewende water drink nie.   
  (wys die waterbottel) 

2. Die Bybel help my om in Sy voetspore te loop, want dan sal ek nooit 
verdwaal nie.  Met Jesus se padkaart en kompas bly ek op die regte pad.  
(wys kompas en kaart) 



3. As ek val en seerkry en my hart seer is, is Jesus beter as die beste salf en 
die grootste pleister.  Jesus help my om weer beter te word.                  
(wys salf en pleisters)  

 
Willem: Sjoe, maar jy’s darem slim! 
 
Mamma: Shhhhh, wag nou Willem dat sussie eers klaar praat. 
 
Adel: 4.   Met die flits is ek nie bang vir die donker nie.  Die lig van die flits wys vir  
  my hoe ek in die donker kan loop sonder om te val.  Jesus is altyd die Lig.   
  As alles sleg en donker lyk, en ek voel hartseer en die lewe is moeilik,  
  is Jesus by my.  (wys flits) 
 
Pappa: Dis reg, Adel. 
 
Adel: 5.  Soos Pappa die vuur aansteek om lig te maak en om ons vleis te braai, so 
  steek Jesus my hart aan die brand vir Hom.  As ek my liggie laat skyn  
  weet almal ek is lief vir Jesus.  (wys sigaretaansteker) 

 
Pappa: Wow!  Ek dink jou rugsak wen.  Met Jesus wat in jou sak is en saam met ons 

gaan stap, is ek nou eers opgewonde. 
 
Mamma: Dit gaan ’n wonderlike staptog wees.  Kom my man, ons moet ons rugsakke 

gaan pak. 
 
Pappa: Ek het nou ’n bak idee, Willem.  Lyk vir my die vrouens is slimmer as ons.  

Ek en Willem gaan die motor vol petrol maak en jy en Mamma kan sommer 
ons sakke ook pak. 

 
Mamma: Dis sal die dag wees!!  So gaan julle twee mans nie wegkom nie.  Kom ons 

moet gaan klaar pak, want ek moet nog aandete maak. 
 
Adel: Pappa, wat is my verrassing? 
 
Pappa: Hier is vir jou R50.  Jy kan iets gaan koop as ons terug is.                           

(Adel gee Pappa ’n drukkie.) 
 
Adel: Dankie, dankie Pappa.  „I’ll shop till I drop“ 
 
Willem: Lucky fish!  Ek’s nog jou oulike boeta wat baie lief is vir sy sussie.  Né, 

sussie.  Sussie.... sussie... (Adel harloop weg van Willem af...) 
 
(Geskryf deur Ronel van der Colff) 


