
 

 

wat wil jy vandag bereik? 

ons storie: ysbreker (hier en nou) 
 

word stil 
 

Ter wille van gemeentes  
wat gewoond is aan die ritme 

van Kontak-kategese, 
plaas ons in hakies 

hoe dit in daardie raamwerk inpas. 
 

Besef egter asb. dat NOUS weggestap het van 

Kontak-kategese.  NOUS se kategese-model is steeds gebaseer op 
Groome se model, maar ons het dit verder ontwikkel sodat dit makliker in 

gemeentes toegepas kan word. 

 

Gemeentes is welkom om lede  

van die NOUS span te nooi 

om opleiding rondom hierdie metodiek  

te kom aanbied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
 

 
 
 
 
 

      
 
 

   
 

  
 

 
 

  
 

   
 
 
 
 

     
  

Hoërskool Kategese  
 
 

13 Januarie 2019 
 

Lees Psalm 29 as ’n gebed. 
  

Maak ’n lys van dinge waarvoor  
julle die Here wil prys in 2019 

 

Jesaja 43:1-7 
 
 

Hierdie teks gee jou die geleentheid om ’n paar temas op die tafel te plaas: vrese, die doop, 
selfbeeld – om maar net ’n paar te noem. 

Dis nie ’n slegte idee om so aan die begin van die jaar met jongmense te gesels oor die jaar 
wat voorlê nie.  Daar is geweldig baie druk op hulle om te presteer. Watter vertroosting is dit 

nie om te weet dat wat ook al ek deurgaan, God by my gaan wees nie. 
Deel van God se storie is die doop.  Indien jy van die geleentheid wil gebruik maak om oor 

die doop te gesels, doen dit.  Die doop is ook ’n stuk troos.  En die feit dat God mý roep – Hy 
het my immers eerste liefgehad – beteken dat ek nie hoef te ‘perform’ voordat Hy lief is vir my 

nie. Hy het my lief nes ek is.   

Wat was die hoogtepunt  
of lekkerste ding van jou vakansie?  

 
Waarna sien jy uit in 2019?  

 
Is daar iets waarna jy dalk nie uitsien nie?   

Iets waarvoor jy dalk bang is in 2019?   
  
 

As daar tyd is, kan elkeen dit daarna weer op sy/haar eie tyd lees. 
  

 



 

 

Maak van die geleentheid gebruik om die feit dat  
julle gedoop is te vier.   

Neem ’n bakkie water en stuur dit in die groep om.   
Skryf jou naam met jou vinger in die water.  

As jy nog nie gedoop is nie, kan jy ook jou naam in die water skryf en 
solank uitsien na die dag waarop jy gedoop gaan word. 

Elkeen kan die woorde sê – met hulle vingers nog in die water:  
“Ek is nie bang nie – want U het my op die naam geroep.” Óf:   

“Ek behoort aan U!” 

Is daar enige iets waarvoor die groep vir jou kan bid? 
 

Onthou julle nog die ABC van gebed? 
Aanbidding 

“Here, ek aanbid U, want...” 
Belydenis 

“Here, vergewe my vir...” 
Voorbidding 

“Ek bid vandag vir...” 
Danksegging 
“Dankie, vir...” 

Eie behoeftes en toewyding 
“Here, help my om...” 

 
 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou 
geraak het.  Of enige vrae wat jy nou het. 
 
Hoe laat hierdie woorde van God jou oor 
jouself voel? 
 
Watter voordele hou dit vir jou in om aan God 
te behoort (“Jy is Myne”)?  En watter 
verantwoordelikhede?  
 
’n Naam in daardie tyd was baie belangrik – 
dit het iets gesê van wie jy is.  Wat beteken 
dit dus dat God jou op die naam geroep het? 
 
Beteken vers 2 dat jy ‘superpowers’ behoort te 
hê?  Moet ons dit letterlik verstaan of is dit ’n 
metafoor?  Wat beteken dit dan vir ons?   

Maak ’n lysie van al die dinge wat ons oor God 
leer in die gedeelte.   
 
Gesels bietjie oor die doop.  In ons kerk 
bedien ons die verbondsdoop.  Die doop is een 
van ons ‘sakramente’.  Watter boodskap van 
die doop word deur hierdie teksgedeelte 
bevestig?   
 
Hoekom is dit enigsins belangrik dat God ons 
eerste roep en nie ons vir Hom nie? 
 
 
 
    

Hoe ons nuut, dink, doen en leef  
in die wêreld rondom ons. Verder en Voor  

 

As julle groep na die erediens bymekaarkom  
waarin die teks hanteer is 

Noem enige iets uit die prediking wat jou 
geraak het of wat jy nie verstaan nie.  
 
Wat dink julle was die hoofgedagte?   
Kan julle dit in een sin opsom?  
 


