
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
IMMANUEL = GOD MET ONS 
 
Willem: Haai….. kyk wie’t vir ons kom kuier vandag.   
 
Adel: Kyk net al die maats. 
 Mamma …..sal jy vir ons ietsie uit die Bybel lees, asb. 
 
Mamma: Ek lees graag vanoggend uit Jesaja 7:14 :  

Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee:   'n Jong vrou sal swanger word 
en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. 

 
Pappa: Dit beteken Maria sal ’n babaseuntje kry en die baba se naam sal Immanuel 
 wees.  Die naam Immanuel beteken God met ons.   
 
Mamma: Dit is hoekom ons Kersfees vier.   
 
Pappa: Want toe Jesus as ‘n baba gebore is, kon die mense sien dat die Here self  
 na die aarde gekom het. 
 
Willem: Maar Pappa..... ons kan nie vir Jesus sien nie.   
 Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het die mense hom begrawe.   
 En toe het Hy opgestaan uit die dood en weer hemel toe gegaan. 
 
Adel: Ja Pappa..... ons het nie eens vir Jesus gesien toe hy op aarde was nie. 
 
Pappa: Ja, ons sou graag vir Jesus wou sien soos ons mekaar kan sien.   
 Jesus het dit geweet en daarom het hy ons getroos en nie soos weeskinders op 
 die aarde gelos nie. 
 
Mamma:  Ek is seker dat die maatjies graag vir Jesus wil sien.  Hoe hy regtig lyk. 
 Eendag sal hy aarde toe kom en al sy kinders bymekaar kom maak.   
 Dan sal ons sien hoe hy lyk. 
 
Pappa: Jesus wil nie hê dat ons alleen soos weeskinders moet wees nie.   
 Daarom het hy sy Heilige Gees gestuur om in ons harte te kom woon.   
 Nou kan ons soos ligte vir Jesus in die donker wêreld skyn. 
 
Mamma: Kyk na die kers, Willem.   
 As ons ’n glasbak oor die kers sit, gaan die kersie dood. 
 
Willem: Regtig Mamma..... 
 
Mamma: Ja..... Kom ons kyk nou wat gebeur.  Oom Veneto..... sal jy asb. vir ons die 

glasie oor die kersie plaas, sodat Willem en Adel kan sien wat gaan gebeur. 



 
(Oom Venneto sit ’n glas oor die kersie) 
 
Mamma: Sien julle.....   
 Nou kan die kersie glad nie meer brand nie.   
 Daar’s nie genoeg suurstof in die glas nie. 
 
Willem: O lekker..... Nou weet ek tog iets..... Kerse kan nie sonder suurstof brand nie. 
 
Adel: So Pappa..... al kan ek nie vir Jesus sien nie,  is sy Heilige Gees rondom my  
 soos die lug daar buite. 
 
Willem: Ja..... soos die wind wat om ons waai. 
 
Pappa: Ons moet altyd so leef sodat ander mense kan sien dat Jesus in ons lewe is. 
 
Mamma: Onthou:  God was bereid om Sy seun aarde toe te stuur net vir ons. 
 


