
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 
WILLEM GAAN BETAAL 
 
(Mamma, Willem en Adel gaan inkopies doen vir sy verjaarsdag.) 
 
Mamma: Help my asseblief om al die goedjies op die lysie te kry. 
 
Willem: Mamma kan die name lees en ek sal dit van die rak afhaal en in die trollie sit. 
 
(Dit gaan flink en vinnig totdat Willem verveeld raak.) 
 
Willem: Mamma, kan ek asb ‘n bietjie gaan kyk na die ˝Playstation games.˝ 
 
Mamma: Goed Willem, maar bly net daar.  Ek sal jou kom haal sodra ek alles vir die 

partytjie gekry het. 
 
(Willem stap na die speletjiesafdeling toe reg aan die agterkant van die winkel en op pad 
soontoe moet hy verby die lekkergoedgang stap.  Daar’s ‘n groot uitstalling van ‘n nuwe 
soort sjokolade.) 
 
Willem: Sjoe, hoe lus kry ek darem maar nou vir daai sjokolade.  Ek het skoon vergeet 

om my beursie saam te bring en daai “choclit” lyk nou soooo lekker, my 
mond water skoon.  Ek wonder... (‘n rukkie stilte) niemand kyk mos vir my 
nie.  Ek sal vir Mamma vra om dit vir my te koop. 

 
(Hy vat gou-gou die sjokolade en sit dit in sy sak.  By die speletjies afdeling kry hy so lus 
vir die sjokolade.) 
 
Willem: Ek gaan net 1 happie vat, dan sit ek dit terug in die papier.  (Hap)..... 
 Net nog ‘n happie.  (Hap)..... 
 
(Gou-gou is die hele sjokolade op.) 
 
Willem: Wat nou gemaak met die papiertjie? 
 
(Hy kyk links en dan regs en smyt vinnig die papier agter die rak in.  Daar kom Mamma 
en Adel nou aan.) 
 
Mamma: Kom Willem, ons het klaar die inkopies vir die partytjie gekoop.  Kom ons 

gaan huis toe! 
 
(Die Le Roux Familie klim in die motor en begin huis toe te ry.) 
 
Mamma: Willem het jy iets geëet?  Ek ruik sjokolade aan jou asem. 
 



Adel: Ek ruik ook sjokolade.  Waar’t jy dit gekry? 
 
Willem: Nee, ek het nie sjokolade geëet nie! 
 
(By die huis aangekom, gaan Willem direk badkamer toe en borsel sy tande.) 
 
Pappa: Willem, Adel, kom gou bietjie hier!  Hier het ‘n pakkie van Ouma van die 

Kaap af gekom. 
 
Willem: Oe, oe wat het sy gestuur..... 
 
Adel: Wys ons toe Pappa..... 
 
Willem: Maak gou – asseblieffffff 
 
(Pappa maak die pakkie oop en raai wat??? 
Dit is ‘n hele sak vol sjokolade en nogal dieselfde nuwe soort wat Willem in die winkel 
geneem en geëet het!  Willem raak spierwit en voel of hy gaan flou word!) 
 
Willem: Ooo,   Ooo,  ek,  ek voel nie lekker nie....., ek is soooo naar, my maag voel so 

snaaks.....   Ek moet gou badkamer toe gaan! 
 
Adel: O dankie, dis so lekker!  Ouma is so gaaf – kom Willem – Pa’t gesê ons kan  
 gou 1 eet voor aandete. 
 
(Maar Willem hoor niks nie – hy is al gangaf badkamer toe.) 
 
Willem: (in trane)  Ek voel so goor.  Ek is seker dis omdat ek daardie sjokolade in  
 die winkel geneem het.  Ooo....., ooo....., ek is so spyt oor wat ek gedoen het. 
 Ek sal nooit weer so iets doen nie. 
 
Mamma: Willem, Willem, waar’s jy?  Siestog my seun, voel jy so sleg?  Hoekom huil 

jy?  Is jou maag baie seer?  Kom, laat Mamma jou gesig met ‘n nat lap afvee. 
 
(Toe voel Willem eers sleg.   En hy begin vreeslik huil.  Pappa kom toe ook kyk wat 
aangaan). 
 
Pappa: Wat makeer?  Moet ek hom dokter toe neem, Mamma? 
 (Willem huil  aanmekaar) 
 Willem, hou net op met huil – ek verstaan niks wat jy sê nie. 
  
Willem: Ek’s so jammer.....  Ek’s regtig baie jammer.....  Ek’s vreeslik baie jammer..... 
 Ek moes dit nie gedoen het nie, maar ek was sooooo lus! 
 Jammer (snik) Mamma, jammer (snik) Pappa? 
 
(Pappa en Mamma kyk na mekaar en weet nie wat Willem probeer sê nie.) 



 
Mamma:  Willem vertel nou rustig wat aangaan! 
 
(En Willem vertel vir sy pa en ma die hele storie oor wat hy in die winkel gedoen het.) 
 
Pappa: Onthou jy die BYBELverhaal van koning Belsasar?  Die hand en die skrif op 

die muur? 
  
Willem: Ja, so ‘n bietjie Pappa. 
 
Pappa: Hy het gedink GOD sien nie wat hy doen nie.  Hy het teen GOD gesondig, 

gedink hy gaan daarmee wegkom.  GOD sal nooit sonde ongestraf laat bly 
nie.  Hy verwag dat ons sonde nie aspris moet doen nie. 

 Al het Jesus aan die kruis gesterf en sy bloed ons skoon gewas, moet ons 
omverskoning vra teenoor GOD en die mense wat ons met ons sonde 
seergemaak het.  Willem, jy’t teenoor GOD en die winkeleienaar gesondig. 

 Wat moet jy more doen? 
 
Willem: (in ‘n klein, piep, huilstemmetjie) 

Sal Pappa en Mamma my môre winkel toe neem?  Ek sal vir die oom gaan 
vertel en dan vir die sjokolade betaal.  Wees net by my, want ek sal bang 
wees.  Net-nou sit hy my in die tronk. 

 
Mamma: Jesus weet jy is jammer oor hierdie sonde en daarom sal hy jou die krag 
 gee om môre vir die oom die waarheid te vertel.   
 Jesus sal jou nie in die steek laat nie.  Bid vanaand en vra dit vir Jesus. 
 
Willem: (vee weer trane af)   Ek is baie, baie jammer Mamma en Pappa. 
 Ek sal dit nooit ooit weer doen nie. 
 
Pappa: Kom ons eet nou aandete en dan kan ons kyk wat die spul in 7de Laan  
 aanvang. 
 
Maats dalk is daar ‘n sonde (klein of groot) wat jy nog van pappa en mamma en GOD 
wegsteek.  GOD wil hê jy moet dit sê.  Vertel GOD nou daarvan en sê dat jy jammer is en 
glo dat GOD jou vergewe. 
 
Onthou GOD kan 2 dinge nie doen nie 

- Sonde ongestraf laat bly nie 
- Nooit ophou om jou lief te hê nie. 


