
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
“IT’S NOT THE OUTSIDE, BUT THE INSIDE“ 
 
(Partytjietafel - Daar is vandag groot opgewondenheid in die huis.  Dit was Adel se 8ste 
verjaarsdagpartytjie.  Die eetgoed was baie lekker en almal het dit geniet of so het dit 
gelyk.  Maar wag en kyk self wat nou gebeur.) 
 
Mamma: So ja, almal is nou weg.  Nou kan jy jou presente oopmaak. 
 
Willem: Maak oop!  Maak oop! 
 
Adel: Ek gaan hierdie grootste een oopmaak, want dit het ook die mooiste papier. 
 
(Skeur die papier af.  Lyk baie teleurgesteld)   
 
Adel:  O, dis maar net ’n toiletsakkie met seep, “bubble bath“, spons en spuitgoed.  

Hoe “boring“!  Ek het dit dan alles.  Ek dog Amore is my beste maatjie.  Sies 
vir haar.  Ek gaan vir haar môre net vertel. 

 
Willem: Sussie, maak hierdie ene volgende oop.  Dit het ook mooi papier. 
 
Adel: Ek hoop hierdie is ’n beter present. 
 
(Skeur die papier af. Gooi die goed op die grond!)   
 
Mamma: Wat dink jy doen jy?  Dit is baie lelike maniere en ek en jou pappa leer dit nie 

vir jou nie. 
 
Adel: (baie na aan trane)  Maar dink my maats dan ek is vuil?  Kyk, hier’s nog 

“bubble bath“ en simpel haargoeters.  En ’n haarborsel.  Siesa! 
 
Pappa: Wat is fout met jou?  Jy kan nie so ondankbaar wees nie. 
 
Adel: Ek kan en ek sal.  Ek wil groot en duur goed hê, nie sulke common, simpel 

goed nie. 
 
Pappa: Hierdie kind tender nou vir ’n pak slae op haar verjaarsdag.  Ek loop liewers 

’n draai. 
 
Mamma: Skat, maak hierdie klein geskenkie oop. 
 
Adel: Ek wil dit laaste oopmaak, want dis van Lizette. 
 
Willem: Wat’s fout met Lizette? 
 



Adel: Sy het nie maats nie, want sy speel nie.  Sy doen ook nie sport nie en sy doen 
niks wat “cool“ is nie.  Sy trek ook altyd snaaks aan. 

 
Willem: Hoekom het jy haar dan genooi? 
 
Adel: Mamma het gesê ek moet.  Ek wou nie.  Kyk, ek’s reg.  Dis die kleinste 

present en as die ander so “stupid“ goed in het en dis in mooi papier, wat dink 
jy is hierin? 

 
Willem: Seker ’n tjoklit, pakkie lekkers of ’n klip!  Kan ek die “sweets“ kry, want jy 

sal net vet word? 
 
Adel: Bly stil!  Jy’s sommer laf.  Laat ek die ding maar oopmaak.  Kyk hier, 

sommer met koerantpapier. 
 
(Skeur koerantpapier af.  Daar’s ’n plat boksie.  Maak die boksie oop.) 
 
Willem: WOW! 
 
Adel: Aaa... Kyk hier!  Kyk hier!  Sjoe!  Ek kan dit nie glo nie.  Dis die mooiste 

hangertjie wat ek nog ooit gekry het.  Ek kan dit nie glo nie. 
 
Mamma: Hier’s ’n kaartjie.  Lees dit. 
 
Adel: (Neem die kaartjie en lees)  Liewe Adel.  Baie geluk met jou verjaarsdag.  Ek 

is so bly dat jy my genooi het.  Jy en jou maats is altyd so snaaks by die skool, 
maar ek hou nog steeds van jou en ek het altyd gewens ek kon soos julle wees.  
Met my pappa wat dood is, sukkel mamma so bietjie met geld.  Ek het al my 
spaargeld van die jaar gevat en besluit om dit vir jou te koop.  Ek’s jammer 
die papier is sommer koerantpapier, maar al my geld is op.  Mamma sê dis 
OK, ek kan virjou iets koop, want ek hoef nie vir haar iets vir Kersfees te 
koop nie.  Ek hoop jy hou daarvan, anders kan jy dit gaan omruil.   

 Liefde Lizette. 
 
Mamma: Wat het jy nou vir jouself te sê? 
 
Adel: Ek weet nie.  Ek voel nou baie skaam.  Ek het nie geweet dat sy so graag my 

maatjie wou wees nie. 
 
Mamma: Weet jy hoekom ek gesê het dat jy haar moet nooi? 
 
Adel: Nee, Mamma. 
 
Mamma: Haar Mamma is in my Bybelstudiegroep.  Haar Mamma het ons vertel van die 

pappa wat al twee jaar dood is, hoe hulle nie baie geld het nie en daarom is 



daar nie geld vir sportklere of fliek of uiteet nie.  Haar salaris sorg net vir kos 
op die tafel en om die rekeninge te betaal. 

 
Adel: (Huil nou en staan by Mamma)  Ek het nie geweet dat sy so swaar kry nie, 

Mamma. 
 
Mamma: Dis “okay“ my kind.  Ek dink jy het vandag geleer dat hierdie maatjie met 

haar niks vir jou iets gegee het.  Ek het vir haar mamma gesê dat sy nie vir jou 
iets moet gee nie.  Ek wou net graag hê dat sy so bietjie moet speel en lekker 
voel tussen julle. 

 
Adel: Toe vat sy AL haar geld en spandeer dit op my.  Hoe kan ek ooit vir haar 

dankie sê?  Hierdie present sal altyd my beste en mooiste present wees. 
 
Mamma: Jy kan haar dalk nooi om te kom speel en vir ’n „sleep over“.  Dis al wat sy 

wil hê.  Onthou almal wil spesiaal voel. 
 
(Pappa kom weer in) 
 
Pappa: Ek het alles gehoor.  Ek is baie bly dat hierdie Lizette vir jou iets kon leer.  

Jou hart was baie lelik en ek was baie hartseer toe jy sulke “tantrums“ gooi. 
 
Mamma: Jy het nou vandag gemaak soos baie grootmense maak.  Ons kyk hoe iemand 

van buite lyk en as jy of sy nie mooi of ryk of slim is nie, wil ons hulle nie ken 
nie. 

 
Willem: Ja, party kinders is vet of maer, of lelik of trek outyds aan en dan wil ons nie 

hulle maats wees nie. 
 
Pappa: Jesus leer ons dat ons soos Hy na mense se binnekant moet kyk.  Hy kyk diep 

binne-in ons harte.  Hyself is ons grootste geskenk en Hy het Homself vir 
elkeen van ons gegee. 

 
Adel: So het ek na die lelike koerantpapier buite gekyk en gedink binne-in is ’n vrot, 

simpel present.  Maar al die tyd was daar ’n pragtige, duur present binne-in, 
wat baie kosbaar is. 

 
Mamma: Ek dink dis nou tyd vir roomys en ’n lekker DVD.  Kom ons gaan sit almal op 

die bank.  Dan kan jy ook verder jou ander presente oopmaak.  Wat dink jy? 
 
Adel: Ja, Mamma.  Dit klink “great“.  Net môre gaan ek vir Lizette jammer sê en 

haar ook een van my maats maak. 
 
(Ouers:  Lees vir die kinders 1 Samuel 16 : 7 en Jakobus 2) 
 
(Geskryf deur Ronel van der Colff) 


