
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
KERSSANGDIENS 
 
(Kersmusiek speel in die agtergrond en Mamma en Adele kom in met kerspakkies en 
plaas dit onder die kersboom.) 
 
Mamma:  Sjoe, nou is ek moeg. 
 
Adele: Ja Mamma, maar gelukkig het ons nou al die Kersgeskenke gekoop. 
 
Mamma:  Dis waar.  Kom ons sit dit hier onder ons Kersboom. 
 
Gemeente sing - Geskenke met Kersfees 
 
(Willem kom in en GIL van opwinding) 
 
Willem: Jippee!!!  Kersgeskenke.  Ek wonder watter geskenk is myne.  Ek hoop die 
 grootste een is myne.....en die tweede grootste een! 
 
Frans:  Willem! 
 
Willem:  Huh, wie roep?  Wag man, ek probeer loer om te sien watter geskenk myne is. 
 
Frans:  Willem! 
 
Willem:  O, oom Frans.  Hallo Oom. Hallo Tannie Annerie. 
 
Frans:  Hallo Willem.  Ek sien jy het die Kersgeskenke ontdek.   
 Het jy vir Vader Kersfees ’n briefie geskryf om te vra wat jy graag wil hê? 
 
Willem:  Ja, Oom ek het geskryf ek wil graag ’n nuwe fiets hê, en ’n nuwe krieket “bat”  
 En krieket “pads” en ’n krieket helmet, o ja en ’n nuwe rugbybal.  
 My oue het mos in die doringboom beland. 
 
Frans:  Willem, ek het vir jou iets daar neergesit. 
 
Willem: (baie opgewonde)   
 “Serious”?      Wat?     Waar is dit?  
 (BAIE teleurgesteld)  O, die twee lekkertjies. 
 
Frans: Ja, maar daar is ’n plan met dit.  Jy kan self een lekker eet en die ander een  
 moet jy vir iemand gee vir wie jy BAIE lief is.  
 Jou Pappa of Mamma of Adele of Oupa of Ouma. 
 
Annerie:  Ja Willem, as jy een lekker weggee, is jy ook mededeelsaam, en dan maak jy  
 Liewe Jesus se hart BAIE bly! 
 



Willem:  Het Tannie nog lekkers?  Dan kan Tannie dit vir Adele gee.  Dalk gee sy dan  
 haar tweede lekker vir my.  Dan het ek darem weer twee lekkers! 
 
Annerie:  Gaan roep jy vir Adele, dan gaan ons solank sing,  Julle moet gou maak, dan  
 kom sing julle saam.” 
 
Gemeente sing: 

• Kom Kinders Besing met ’n vrolike stem 
• Die Heiland is gebore 
• When a Child is born 

 
Willem:  Adele, Tannie Annerie het vir jou twee lekkers.  Jy kan een eet en jy moet een  
 vir my gee! 
 
Annerie:  Wag nou Willem.  Dit is nie waar nie.  Adele, Hier is vir jou twee lekkers, een  
 vir jou en een kan jy vir iemand gee vir wie jy BAIE lief is.  Jy kan dit vir  
 Willem gee of Pappa of Mamma of selfs vir jou beste maatjie. Jy kan sommer 
 terselfdertyd vir die persoon ’n drukkie gee. 
 
Willem:  Adele, vir my, vir my.  Ek weet jy is mos lief vir my. Maar jy hoef nie vir my  
 ‘n drukkie te gee nie. 
 
Annerie:  Onthou julle twee, dit is maar ‘n lekkertjie, maar as jy dit met liefde gee, dan  
 is dit baie waardevol vir die ontvanger.  Ons hoef nie duur geskenke vir  
 mekaar te gee nie. 
 
Adele:  Ek gaan een lekker vir Mamma gee.  (Roep) Mamma! 
 
(Mamma kom in.) 
 
Adele:  Hier is vir Mamma iets uit my hart uit.  Geseënde Kersfees.  Ek is baie lief vir  
 Mamma.”  (Adele gee vir Mamma ’n drukkie – soort van) 
 
Gemeente sing: 

• Kom alle getroues 
• O die goeie tyding 

 
Mamma:  Sjoe! Dankie my kind. 
 
Adele:  Tannie Annerie, Tannie was reg.  Mamma se opgewonde gesig was  
 wonderlik.  Ek kon sien sy is regtig baie bly dat ek vir haar iets met liefde  
 gegee het. 
 
Adele: Oom Frans, het julle nog lekkers? 
 
Frans: Ja, maar jy klink nou soos Willem. 
 



Adele: Nee, oom.  Dalk kan Oom vir elke maatjie so twee lekkers gee en dan kan  
 hulle ook een vir iemand gee vir wie hulle BAIE lief is. 
 
Annerie: Adele, dis nou ’n wonderlike idee.  Ek hoop my kinders is baie lief vir my  
 sodat ek ook een kry. 
 
Frans: Dalk moet ons dit later uitdeel.  Ons gaan nou eers weer ’n paar kersliedjies  
 sing. 
 
Gemeente sing: 

• Al was ek nie daar nie 
• Herders op die ope velde 

 
(Pappa kom in) 
 
Willem:  Pappa, kyk wat ek gekry het.  (Wys die lekkers) 
 
Pappa: Oppas net vir jou tande.  Dit lyk vir my na regte tandetrekkers.  Dan moet jy  
 weer tandarts toe gaan. (Gelukkig is oom Theo byderhand!! HA-HA!)  
 
Willem: Ag Pappa! 
 
Pappa: Willem, Wat dink jy is die grootste kersgeskenk wat jy nog gekry het? 
 
Willem: Mmmm.  Ek dink my Playstation. Of .....dalk my.....mmmmm... Nee, my  
 playstation. 
 
Pappa: En jou grootste kersgeskenk, Adele? 
 
Adele: Beslis my eerste Barbiepop.  Ai, al het haar hare nou al uitgeval, is ek steeds 
 baie lief vir haar. 
 
Mamma: En wat was jou beste kersgeskenk nog, my man? 
 
Pappa: My grootste kersgeskenk was beslis die geboorte van Liewe Jesus.  
 Dat Hy gebore is, is vir my fantasties! 
 
Mamma: Ja, omdat Hy gebore is, en later gesterf het, weet ons ons gaan hemel toe.  Hy  
 het ons so lief gehad dat hy dood gemaak is sodat ek en Pappa en julle twee en  
 al die ander maatjies hier, vir ALTYD by Hom kan wees.  Is dit nie wonderlik  
 nie? 
 
Willem: Oom Dominee Leon, wil Oom nie asb vir ons ’n stukkie uit die Bybel lees oor  
 die Grootste Geskenk nie?  Asseblief Oom. 
 
Leon lees uit Bybel 
 
Gemeente sing: Bethlehemster 



 
 
Willem: Sjoe! Dis darem wondelik, né Adele? 
 
Adele: Jy kan dit weer sê, Willem.  Pappa, ek dink ook nou dat Liewe Jesus se  
 geboorte was die grootste kersgeskenk wat ek ook nog ooit gekry het. 
 
Pappa: Ja, Adele. En Liewe Jesus wil so graag hê dat ons ander mense ook so lief  
 Moet hê.  As ons altyd vriendelik is met ander mense,  kan hulle sien ons is  
 Lief vir Jesus en ook vir hulle. 
 
Mamma: So kom ons maak dit ons uitdaging vir hierdie Kersfeestyd.  Dat ons mekaar  
 en ander mense moet liefhê soos wat Liewe Jesus ons lief het. En so kan ons  
 terselfdertyd vir Jesus wys hoe dankbaar ons is vir ons grootste Kersgeskenk. 
 
Adele: Ja, Mamma! 
 
Willem: “Great” idee, Mamma.  (Draai na Adele) Adele, hier is my tweede lekker vir  
 jou, want ek baie lief vir my sussie!”   
 (I just love happy endings!! HA-HA!!!) 
 
Gemeente sing: Stille Nag 
 
 Leon bid en bedank God vir ons grootste Kersgeskenk 
 
Frans: Kom ons sluit hierdie diens af met ‘n pragtige Kerslied.   
 
(Dadelik....Onderbreek Willem vir Frans) 
 
Willem: Oom Frans, Oom Frans, wat van die lekkers vir die maatjies? 
 
Frans: O ja.  Dankie Willem.  Daar is by die deure vir elke persoon twee lekkers wat  
 ons kan deel met die mense vir wie ons baie lief is.  Gee vir die persoon ’n  
 lekker drukkie en se vir die persoon dat jy hom of haar BAIE lief het.” 
 
Gemeente sing: Somerkersfees  
 
 
 


