
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
’N PAK KAARTE  
 
Sit ’n voorbeeld van elke kaart “Ace“ tot Koning, asook Joker op die skerm een vir een 
soos die storie volg.  Begin by Ace, dan 2, 3 ens. 
 
(Almal verskyn sommer gelyk op die verhoog om kaart te speel.) 
 
Pappa:  Ek sê julle wat, kom ons almal speel ’n bietjie kaart. 
 
Willem:  Jippie.....  Gaan ons poker speel???   
 (vermakerig)  Vandag gaan ek julle almal se beursies sommer leeg speel. 
 
Mamma: Willem, het jy nie ‘n les geleer in Binnelanders met Frankie en Toeks se poker 

spelery nie? 
 
Willem:  Ja Mamma, ek het ’n goeie les geleer.... 
 ’n Mens dobbel nie totdat jy  “broke“ is nie.  
 
Mamma: Ag nee man!   
 Die les wat jy daaaruit moes leer is dat ’n mens glad nie moet dobbel nie! 
 ’n Mens kan verslaaf raak daaraan en later het jy geen geld meer oor om mee 

te dobbel of kos te koop of jou rekeninge te betaal nie. 
 
Pappa: Wag nou julle 2, kom ons kyk hoe slim Adel en Willem is.   
 Wie weet wat elke kaart beteken? 
 
Adel: Dis mos maklik, Pappa. 
 Die swart blommetjies word..... uhm.....  wat nou weer genoem? 
 Iets soos ’n onkruid..... uhm.....  
 
Willem:  Klawertjies! 
 
Adel: Ja, dis ‘n klawertjie….. 
 
Pappa: Nee, dis nie wat ek wou weet nie.  Ek wil weet waarvoor staan die „Ace“! 
 
Adel: Dis nou maklik, dis eintlik ’n 1. 
 
Pappa: Ja, dis ’n 1 en dit sê jy moet God heel eerste in jou lewe stel. 
 Hy moet nommer 1 in jou lewe wees. 
 
Willem:  Wel as 1 beteken dat ons God eerste moet stel, dan beteken 2 seker ons moet 

onsself tweede stel. 
 



Mamma: Jy kan dit so ook stel, maar die 2 staan eintlik vir die twee dele in die Bybel. 
 Die Ou Testament en die Nuwe Testament. 
 
Adel: (opgewonde)  Ek weet, ek weet..... 
 Pappa gaan nou vra waarvoor die 3 staan.  Kan ek maar sê, Pappa? 
 
Pappa: Laat ons hoor... 
 
Adel: Dit vertel ons van die Drie-eenheid:   
 God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees.  Dis wat Oom Leon en 

Oom Veneto altyd sê.  Ek’s reg ne Pappa!   
 
Willem:  (afgehaal) Ag Adel, jy hou jou nou net weer slim..... 
 (vermakerig)  Ek weet tog waarvoor die 4 staan:  die vier Evangelies  

– Mattheus, Markus, Lukas en uhm uhm wat is dit nou weer, o ja, Johannes! 
 
Mamma: Sjoe Pappa, met sulke slim kinders hoef jy seker nie eens te vra waarvoor die 

5 staan nie.  Maar ek sal julle graag wil vertel, want dit herinner my aan die 
vyf onverstandige meisies en die vyf verstandige meisies.  En ek wil graag 
soos een van die 5 verstandiges meisies wees wat gered is. 

 
Pappa: En 6 herinner ons dat God die Heelal in net 6 dae gemaak het en dat ek Sy 

skepping moet geniet en moet oppas.  Ons moet respek hê vir alles om ons. 
 
Willem:  (opgewonde)  En nou is dit “lucky no 7“!  Wat sal die 7 tog nou wees? 
 
Adel: Miskien moet ek jou gou help! 
 
Mamma:   Wag nou sussie, gee Willem ook ‘n kans. 
 
Willem:  Nou weet ek..... Dis die sewende dag.  Dis die dag waarop God gerus het. 
 Daarom moet ons altyd van ’n Sondag ’n spesiale dag maak en ook glad nie 

dobbel op ’n Sondag nie! 
 
Adel: Die 8 herinner my aan die 8 mense wat oorgebly het nadat die hele aarde 

verspoel het. 
 
Willem:  Hoe weet jy dit was 8 mense?  Dit staan nêrens in die Bybel nie.  Jy wil jou 

nou net weer slim hou. 
 
Adel: Ek kan sien jy hou nie van somme maak nie.  Dit was Noag en sy vrou, sy drie 

seuns en hulle 3 vrouens.  En dit gee my 8! 
 
Willem: Laat ek nou eers op my vingers tel ...   
 (maak asof hy op sy vingers tel)  Noag en sy vrou ... en sy seuns ...., dis nou 5 

en dan nog hul 3 vrouens.   



 (verras)  Dis sowaar 8!  Ne, maatjies? 
 
Mamma: Die 9 laat my nou sommer diep dink..... 
 Ek dink nou aan die 10 melaatse manne wat Jesus gesond gemaak het. 
 Nege van daardie manne het net omgedraai en weggeloop,  
 nie eens dankie vir Jesus gesê nie.  Net een het Jesus bedank. 
 Daarom bid ek dat ons soos daardie 1 man sal wees wat altyd dankbaar is. 
 
Willem:  (skree) 10!  Dis darem baie maklik.  Ons almal ken die 10 Gebooie. 
 Ons moet leef volgens die Wette van God, ne Oom Veneto? 
 
Pappa: Die Jack laat my weer dink aan die duiwel wat soos ’n brullende leeu 

rondloop op soek na mense wat hy kan verslind.   
 
Adel: En die koningin!   
 (dromerig)  Ek wens so ek kan ook ’n koningin wees met al daardie mooi 

klere en juwele. 
 
Pappa: Die Koninging is die Koning se bruid.  Die Bybel sê die kerk is Jesus Christus 

se bruid.  Die kerk is daarom vir ons ’n tuiste. 
 
Willem:  Wat van die Joker, Pappa?  Beteken dit ook iets? 
 
Pappa: Ja – die Joker herinner ons daaraan om ook die lewe te geniet. 
 Hy laat my ook dink aan die Heilige Gees wat my gelukkig maak. 
 
Adel: Pappa, ek sal nooit weer dink ’n pak kaarte is sommer net ’n klomp 

nommertjies nie. 
 
Pappa: Dis nie al nie.   
 (vra maatjies)  Hoeveel weke is daar in ’n jaar, Maatjies? 
 (antwoord van maatjies) 
 Ja maatjies, daar is 52 weke in ’n jaar en so is daar ook 52 kaarte in ’n pak.  

(trots) Die maatjies is darem slim ne, Mamma. 
  
Mamma: Ja Pappa, dis seker hul juffrouens wat hulle so slim leer. Maatjies, hoeveel 

maande is daar in ’n jaar? 
 (antwoord van maatjies) 
 Ja, julle is reg.  So is daar ook 12 prentjieskaarte in 1 pak kaarte.  Een kaart vir 

elke maand van die jaar. 
 Daar is ook 4 verskillende soorte kaarte in ’n pak. 
 
Willem:  Ek weet.....  Dis „diamonds“, harte, „spades“ en daardie onkruidgoed, uhm 

klawertjies!   
 



Mamma: Jy is reg, Willem.  Elkeen van daardie soort kaarte is vir elke seisoen in die 
jaar. 

  
Pappa: En dit herinner my elke keer wanneer ek kaart speel dat ek God altyd nodig 

het, elke seisoen van die jaar. 
 
Willem:  (dink diep)  Aangesien dit dan nou Sondag vandag  is kan ons eeder 

“Vreetkaart“ speel en maar die dobbelry los.  Maar ek begin eerste..... 
 

(Die Storie kom uit “100 Stories vir Jong-Ore“ 
 – verwerk vir Poppekas deur Lo-Ann Botha) 

 
  
 
 
 


