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Werksessie PVATN vir gedigte graad 9 Tweede Taal 

Gedig 7 

MARIA  -  Elisabeth Eybers 

1.  'n Engel het dit self gebring, 
2.   die vreude-boodskap - en jy het 
3.   'n lofsang tot Gods eer gesing, 
4.   Maria, nooi uit Nasaret! 

5.   Maar toe Josef van jou wou skei 
6.   en bure-agterdog jou pla, 
7.   het jy kon dink, eenmaal sou hy 
8.   die heel wêreldskande dra? 

9.   Toe jy soms met ’n glimlag langs 
10.  jou liggaam stryk ... die stilte instaar ... 
11.  wis jy met hoeveel liefde en angs 
12.  sou hy sy hellevaart aanvaar? 

13.  Die nag daar in die stal – geeneen 
14.  om in jou nood jou by te staan –  
15.  het jy geweet dat HY alléén  
16.  Getsemané sou binnegaan? 

17.  Toe vorste uit die Ooste kom 
18.  om nederig hulde te betoon, 
19.  wis jy hoe die soldate hom 
20.  as koning van die volk sou kroon? 

21.  En toe Hy in jou arms lê, 
22.  sy mondjie teen jou volle bors, 
23.  het jy geweet dat hy sou sê, 
24.  toe dit te laat was: Ek het dors!... 

                               * 
25.  Toe dit verby was, en jy met 
26.  sy vriend Johannes huis toe gaan –  
27.  Maria, vrou van smarte, het 
28.  jy toé die boodskap goed verstaan? 

Vrae:   

1.   Na wie verwys die titel? 

2.1   Wat bring die Engel volgens die eerste strofe?  

2.2   Verduidelik presies wat dit is. 

3.    Hoe reageer Maria in die strofe? 
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4.   Hoekom word Maria “nooi uit Nasaret” genoem? 

5.1   Wat is die rymskema van die eerste strofe? 

5.2   Wat noem ons die soort rym? 

5.3  Kyk nou na die res van die gedig. Is die rymskema oral dieselfde. 

Verduidelik.  

6.1  Watter twee probleme het Maria volgens strofe 2? 

6.2  Waarom het Maria hierdie probleme? 

7.   Watter soortgelyke probleem sou Jesus later hê volgens strofe 2? 

8.   Hoekom het Maria met ’n glimlag oor haar liggaam gevryf? [Strofe 3] 

9.1   Wat beteken “hellevaart” in reël 12? 

9.2   Watter twee emosies sou Jesus tydens sy hellevaart ervaar? 

9.3    Watter kontras is daar tussen die twee emosies? 

9.4    Op watter manier blyk Jesus se goddelikheid uit die twee emosies? 

10.1   Wat het die nag in die stal gebeur? [reël 13] 

10.2   Watter nood dink jy het Maria die nag gehad? 

10.3   Watter verskil is daar tussen Maria se nood en Jesus se nood later? 

10.4   Watter gebeure het in Getsémane plaasgevind? 

11.1      Wat is “vorste”? 

11.2      Wie was die “vorste uit die Ooste”? 

11.3      Wat het die vorste gebring? 

11.4      Hoekom word die vorste as nederig beskryf? 

11.5      Hoe het hulle Jesus tot koning gekroon? 

11.6      Watter ironie lê daar  in die kroning van Jesus? 

12.       Watter versorgende moederskap kom voor in reëls 21 en 22? 

13.1       Verduidelik wat reëls 23 en 24 beteken. 

13.2       Wat is die funksie van die kommas in strofe 6? 

13.3       Wat is die funksie van die dubbelpunt in reël 24? 

13.4       Verduidelik die funksie van die uitroepteken in reël 24. 

13.5       Wat is die doel van die beletselteken in reë 24? 

14.1      Wat noem ons die soort vrae wat aan Maria gevra word? 

14.2      Gee ’n verduideliking van wat ons onder die soort vrae verstaan. 

14.2      Watter funksie vervul die vrae in die gedig?        

15.        Waarom is daar ’n asterisk na strofe 6 in die gedig? 

16.      Wat is die “dit” waarna in reël 25 verwys word? 

17.      Hoekom gaan Maria saam met Jesus se vriend, Johannes, huis toe? 

18.1     Wat noem ons die leesteken aan die einde van reël 26? 

18.2     Waarom eindig reël 26 juis met die leesteken?  

19.1      Watter ooreenkomste is daar tussen strofe 1 en strofe 7? 

19.2      Watter verskille is daar tussen strofe 1 en strofe 7? 

20.        Verduidelik die kontras en lewer kommentaar op die kontras tussen 

strofe 1 en strofe 7. 
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21.      Hoekom is daar ’n akuut op die toe in reël 28? 

22.     Verduidelik die betekenis van die laaste vraag wat aan Maria gestel word. 

23.      Wat dink jy is die boodskap aan Maria? 

24.      Wat dink jy is die boodskap van die gedig? Hoekom 
 

 
 

Opdragte: 

1. Lees die gedig saam voor as groep. 

2.   Voltooi in ’n groep die antwoorde van die vrae. Maak soos volg om tyd te bespaar.  

Verdeel in pare. Deel die aantal vrae tussen die aantal pare in die groep. [Daar is 

ongeveer 52 vrae.] Begin deel die vrae op ’n punt uit – vir elkeen min of meer ewe veel 

vrae. Elke paar het net 10 minute. 

Werk baie vinnig en laat elke groep sy antwoorde gee. Dit help om die gedig te 

verstaan. 

3. Stel riglyne [Lesplan] op vir hoe jy die gedig in ’n klas gaan aanbied. 

Hoe gaan jy by die kind se wêreld aansluit? 

Hoe gaan jy integreer deur te luister, lees, praat en skryf? 

Hoe gaan jy die gedig in ’n tema integreer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Gedig 8:   p. 184 “Bicycle sonder slot” deur Koos Kombuis 

 
 

Bicycle sonder slot  -  Koos Kombuis 

 

1.   Karin, onthou jy ons kuiers met koeldrank 

2.   alleen in die kaia van jeugtyd se groen 

3.   onthou jy die dae van skoolbank en kerse 

4.   die nagte met honde en goed om te doen 

 

5.   ek bring vir jou blomme 

6.   ek gee jou genot 

7.   ek leen jou my bicycle sonder 'n slot 

8.   ek weet dit is laat 

9.   en jou ma-hulle slaap 

10.  maar ek moes net vir jou sê 

11.   ek het jou lief soos die Kaap 

   

                  12. Saam het ons bulte geklim in die somer 

                  13. en fietsgery al op die soom van 'n droom 

                  14. wat is jy as jy groot is, is die lewe net stroomop? 

                  15. al ons vrae het gewapper soos vlieërs aan 'n boom 

        

                  16. Karin verstaan dat jare soos wyn 

                  17. kan oud word in kanne vol vriendskap en son 

                  18. weet jy dat net kinders liewe Jesus kan liefhê 

                  19. maar dat kinders die wêreld al meer gaan verstom 

Opdragte: 

1. Lees die gedig saam voor as groep. 

2. Stel in die groep die vrae op vir die gedig. Maak soos volg om tyd te bespaar.  

Verdeel in pare. Elke paar kry een strofe waaroor hulle vrae moet opstel. As daar 10 

groeplede is, kan twee groepe vrae opstel oor die slotstrofe. [Strofe 4]  

Werk baie vinnig. Gee ook julle antwoorde by die verskillende vrae Dit help om die 

gedig te verstaan. 

3. Stel riglyne [Lesplan] op vir hoe jy die gedig in ’n klas gaan aanbied. Hele groep. 

Kies iemand in die groep wat in die groot groep gaan terugvoer gee oor julle gedig. 

Hoe gaan jy by die kind se wêreld aansluit? 

Hoe gaan jy integreer deur te luister, lees, praat en skryf? 

Hoe gaan jy die gedig in ’n tema integreer? 
 


