
 

 

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  
 
 

27 Januarie 2019 
 

Lees Psalm 19:8-12 as ’n gebed. 
  

Dink hieroor na:   
Wat vra die Here van ons in hierdie Psalm?   

Dink oor hoe presies jy dit uitleef. 
 

1 Korintiërs 12:12-31a  
 
 

Vandag kry jy kans om verder oor die gawes van die Gees te gesels.  
Terwyl ander kerkgroepe dikwels sekere gawes oorbeklemtoon – en 

selfs ’n hoër waarde aan daardie gawes heg – maak hierdie gedeelte 
dit duidelik dat alle gawes ewe belangrik is.  In die gemeente is alle 
lidmate – jonk en oud – belangrik.  Elkeen het ’n spesifieke opdrag. 

Gesels ook oor hoe belangrik dit is om alle mense in te nooi – nie net 
diegene wat soos ons lyk en dink en aanbid nie.    

 

 
Gesels bietjie oor die druk wat daar op jongmense is deesdae.  

Watter druk plaas die skool, julle ouers, die samelewing op julle? 
 

As jy aan TV se ‘Survivor’ moes deelneem, hoe dink jy sou jy 
vaar?  Watter ooreenkomste is daar tussen die ‘regte’ lewe en die 

‘Survivor’-reeks?     
 

Beskryf die tipe mense waarmee jy graag op ’n eiland vasgekeer 
sou wou wees.  Watter tipe mense sal jy nie op die eiland wil hê 

nie? Hoekom maak sekere mense jou ongemaklik? 
 

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

 



 

 

Watter lewensbeginsels dink julle moet ons aanleer/aanwend 
om as Kerk in hierdie wêreld te ‘survive’? 

 

Identifiseer ’n paar ‘ledemate’ in julle gemeente.   
Bv. die dominee, die kerkraad.  Soek ook vir die minder 

sigbare ledemate (ons noem hulle lidmate) bv. die mense wat 
tee bedien na die erediens.   

Hoe kan ons hulle eer – soos Paulus in vers 26 vra? 
 

Hoe gaan jy jou gawe gebruik? 
 

Bid hierdie gebed saam: 
 

Here, ons wil al die lidmate van ons gemeente aan 
U opdra, al die verskillende dele.   

Here, help ons gemeente om soos een liggaam te 
funksioneer.  Ons sukkel soms daarmee, Here. 

Heilige Gees, leer ons om op ’n mooi manier van 
mekaar te verskil.  Help ons verstaan dat ons een 

is, maar ook dat ons nie dieselfde is nie. 
Here, help ons om ons plek in U liggaam te vind en 

te weet waarvoor U ons roep. 

 
 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.   
Of enige vrae wat jy nou het. 
 
Lees weer vers 14-21.  Hoekom dink julle was dit vir die 
gemeente van Korinte nodig om dit te hoor?  Hoekom is dit nodig 
dat ons gemeente ook vandag die boodskap hoor? 
 
Wat probeer Paulus ons leer as hy in vers 25 en 26 sê: “...  lede 
(moet) gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede 
saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly.” 
 
Die samelewing waarin ons leef leer ons dat ons deel is van ’n 
‘rat race’ – dit is ‘survival of the fittest’ .  Gesels bietjie daaroor en 
wat dit van ons vra.  Paulus leer ons dat om ’n Jesusvolgeling te 
wees die teenoorgestelde van ons vra.  Hoe verskil dit wat 
Paulus ons leer van die ‘rat race’-beginsel of wat ‘Survivor’ van 
ons vra om te oorleef?  Wat kan die gemeente se leuse wees - 
eerder as ‘Survivor’ se “Outwit.  Outplay. Outlast”? 
 
 

In vers 13 identifiseer Paulus ’n paar tipes mense.  Hy sê of ons 
“Jood of Griek” is, “slaaf” of “vry”, “ons is almal van die een Gees 
deurdrenk”.  Watter tipes mense is daar in ons moderne 
samelewing wat ons hier kan invoeg?  (Bv. “Of jy nou ’n BlouBul 
of Stormer is; ryk of arm”...)  
 
Gesels oor die verskillende gawes van die Gees (genadegawes). 
Is daar sekere gawes wat belangriker is as ander?  Sommige 
kerkgroepe glo bv. dat alle gelowiges moet kan ‘spreek in tale’.  
Wat sou Paulus daaroor te sê hê?  
 
Van watter ouderdom af moet jy jou genadegawe in die 
gemeente gebruik?  Hoe weet ’n mens wat jou genadegawe is? 
Wat sal gebeur met die ‘liggaam’ (die gemeente) as een van die 
‘ledemate’ besluit om nie sy/haar gawe aan te wend 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?  
 


