
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
FRIKKIE 
 
(Gemeente sing ’n liedjie en so na aan die einde kom Frikkie op en sing saam.) 
 
Mamma: O  aardetjie, wie is jy? 
 
Frikkie: Frikkie, gepikkie geriek stiek stikkie! 
 
Mamma: Wie? 
 
Frikkie: My aardetjie, kan tannie dan nie hoor nie?  FRIKKIE!!! 
 
Mamma: Ja, maar Frikkie, wie is jy? 
 
Frikkie: Willem se beste, beste, beste maatjie ooit!  Hy weet dit nog net nie. 
 
Mamma: O, nou weet jy dalk waar is Willem en Adel vanmôre? 
 
Frikkie: Ja, maar ek gaan nie sê nie. 
 
Mamma: En hoekom nogal nie? 
 
Frikkie: Want ek is nie lus nie. 
 
Mamma: Ongeskikte kind! 
 
Frikkie: Ek het tannie gehoor.  Dis nie mooi om VOOR mense agter iemand iets te  
 sê nie.  Ek sal omdraai dan kan Tannie agter my rug iets van my sê. 
 
(Willem en Adel kom op en groet die maatjies) 
 
Willem: Adel, sien jy wie ek sien?  Ek wil sommer huil, kom ons kruip weg.   
 Miskien het Frikkie ons nie gesien nie. 
 
Adel: Willem, ek dink dis te laat, hy het jou klaar gesien. 
 
Frikkie: Maatjies, maatjies, sê hallo vir my beste, beste beste.... 
 
Willem: Ja, toe ek het jou gehoor. 
 
Frikkie: Willem gepillem geriek stiek stillem! 
 
Willem: (Willem skree)  Frikie hou op! 
 Jy doen dit alweer, ek kan dit nie meer vat nie. 



 
(Frikkie draai sy kop weg en begin te huil.) 
 
Adel: Willem, dit was nou glad nie mooi van jou nie.  Om so ’n uitbarsting te hê. 
 En dit nogal voor al die maatjies.  My hele „image“ is daarmee heen. 
 
Mamma: Ja Willem, dit was nou glad nie mooi nie.  Mens moet mos verdraagsaam  
 en geduldig met jou maatjies wees. 
 
Adel: Dis een van die eienskappe van die Vrug van die Gees Mamma! 
 
Mamma: Slim meisiekind. 
 Maatjies, wie van julle weet wat dit beteken om geduldig te wees? 
 Die Bybel noem dit ook lankmoedigheid en verdraagsaamheid. 
 Die Bybel sê ook dat God lankmoedig is met ons. 
 Hy raak nie te gou kwaad vir ons nie.  Hy is geduldig met ons en daarom wil  
 Hy hê ons moet geduldig, verdraagsaam of lankmoedig wees met ander  
 maatjies en mensies om ons. 
 
Willem: Frikkie? 
 
Frikkie: Frikkie WIE? 
 
Willem: Frikkie, gepikkie geriek stiek stikkie! 
 
Frikkie: Ja! 
 
Willem: Frikkie my pel, ek is jammer ek het so gou kwaad geword en was nie  
 verdraagsaam met jou nie.  Sal jy my vergewe? 
 
Frikkie: Net as jy belowe om vir my grappies te lag! 
 
Willem: Aai Mamma, moet ek rerig? 
 
(Mamma kyk vir Willem kwaai aan) 
 
Adel: Sies vir jou Willem! 
 
Willem: OK! OK! Ek sal lag vir al jou grappies Frik, ou maat. 
 
Mamma: Mooi so Willem. 
 Ja maatjies, soos Adel vroeër gesê het, geduld is deel van die vrugte van die  
 Gees.  Wat vertel die Bybel vir ons van die vrugte van die Gees? 

Die Bybel vertel vir ons van liefde, blydskap, vrede, goedheid, selfbeheersing 
en vandag van geduld / verdraagsaamheid. 

 



Frikkie: Hi oe Tannie, ek dink mos nou-net aan iets.  Dis mos amper Valentynsdag! 
 
Adel: Ja, jy’s reg Frikkie.   
 
(Al die poppe besef dit skielik gelyk.) 
 
Mamma: Dit laat my nou dink, dit is een van die vrugte van die Gees. 
 
Willem: Wag ek wil raai, LIEFDE né. 
 
Mamma: Ja, Willem, maar dink julle maatjies nie ons moet kyk of ons hierdie jaar vir al  
 ons maatjies ’n Valentynskaartjie kan maak nie? 
 
 Nou OK maats geniet dit en sien julle gou weer hoor! 
 
 


