
 

 

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. 
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10 Februarie 2019 
 

Lees Psalm 29:11 drie keer. 
Die Here gee krag aan sy volk;  

die Here seën sy volk met oorvloed. 
  

Dankbaarheid:   
Sê vir die Here dankie vir alles waarmee Hy jou seën.   

 

Lukas 5:1-11 
 
 

Jesus roep elkeen van ons om Hom te volg.  Hy wag nie vir jou om 
gereed te wees nie, Hy wag vir jou om gehoorsaam te wees. 

Die gedeelte illustreer mooi hoe Jesus se oorvloed-beginsel werk.  Hy 
seën Petrus met meer as wat hy alleen kan hanteer.   

Petrus se gehoorsaamheid seën nie net vir hom nie, dit seën ook die 
mense rondom hom.  In ’n wêreld waar die leuse is dat jy net moet 

kyk na #1 (jouself) sê Jesus dat Sy seën sal oorloop en ander 
rondom ons ook sal seën. 

Vertel mekaar van ’n keer wat jy iets moes doen, jy was 
veronderstel om dit te kan doen, maar dit wou net nie werk nie.  

Sê veral hoe dit jou laat voel het. 
  

Iemand het gesê: “God werk met ’n ‘abundance-mentality’ en ons 
probleem is dat ons met ‘scarcity-mentality’ werk. Gesels met 

mekaar wat dit kan beteken. Waar sien julle hoe God met 
‘oorvloed’ werk en waar ons met ‘scarcity’ werk? 

 

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

 

8-10 Simon Peter, when he saw it, fell to his knees before Jesus. 
“Master, leave. I’m a sinner and can’t handle this holiness. Leave me 
to myself.”... 
10-11 Jesus said to Simon, “There is nothing to fear. From now on 
you’ll be fishing for men and women.” They pulled their boats up on 
the beach, left them, nets and all, and followed him. The Message 



 

 

Leef jy God se doel vir jou lewe?   
Is jy besig om Hom te volg in alles wat jy doen? 

 

As Kerk is ons ‘vissers van mense’. Op watter maniere is ons 
gemeente besig om die ‘mure van die kerk’ groter te maak? 

 

Hoe kan ons hierdie week met ‘abundance’ leef?  Dink aan 
praktiese dinge wat julle anders kan doen. 

 

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. 
 
Jesus vra ’n paar dinge van Petrus in die gedeelte.  Dit begin 
eenvoudig, maar dit word al hoe moeiliker vir Petrus om Jesus te 
gehoorsaam.  Hoekom, dink julle, doen Jesus dit? 
 

Petrus was ’n ervare visserman.  Dis waarom hy aanvanklik 
huiwer om gehoorsaam te wees. Waarom, dink julle, het hy 
besluit om tog gehoorsaam te wees? (Lees Luk. 4:38 en 39). 
 
Petrus se eerste reaksie na die wonderwerk is om sy sonde te 
bely.  Hoekom doen hy dit? Hoe reageer Jesus daarop?   
 
Petrus sien hier die eerste keer hoe Jesus se ‘abundance-
mentality’ werk.  ’n Ander keer was toe hy die 5 broodjies en 2 
vissies vermeerder het, sodat daar 12 mandjies oorgebly het! 
Hoe help dit ons, sodat ons nie met ‘scarcity’ sal werk nie? 

Petrus los alles net so om Jesus te volg. Watter dinge, dink julle, 
weerhou mense vandag om Jesus te volg?  Wat is die dinge wat 
ons nie net so wil los nie? 
 
Iemand het gesê “God doesn’t ask for ability, but for availability.”  
Wat dink julle word hiermee bedoel?  Wat sou Petrus hieroor te 
sê gehad het? 
 
Een van ons sakramente, die doop, wys vir ons dat Jesus ons 
kies om Hom te volg voordat ons gereed is om te antwoord.  Net 
soos wat Hy hier met Petrus gedoen het.  Gesels bietjie oor die 
doop en wat dit vir ons in die verband beteken. 

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?  
 


	Lees Psalm 29:11 drie keer. Die Here gee krag aan sy volk;
	die Here seën sy volk met oorvloed.

