
 

 

wat wil jy vandag bereik? 

ons storie: waar is ons nou?) 

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. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
 

 
 
 
 
 

      
 
 

   
 

  
 

 
 

  
 

   
 
 
 
 

     
 

Graad 4 – 7 Kategese  
OUPA ABIE GESELSBLAD 

20 JANUARIE 2019 

Jesaja 43:1-7 

Wie dink mense gewoonlik is die belangrikste in die kerk? 
 
Wat sal met die kerk gebeur as sommige mense belangriker 
is as ander? Wat gebeur as ons kompetisie hou oor wie die 
naaste aan God is? 
 
Vertel van ŉ keer toe iemand jou onbelangrik laat voel het. 
Hoe het dit gebeur? 

God se Gees gee aan ons verskillende gawes. So ons
hoef nie te kyk wie die belangrikste is nie. Ons het
mekaar nodig. 

Moontlike AKTIWITEIT vir voor of na die tyd 
 

Bring ŉ legkaart wat die groep ŉ rukkie sal besig hou. 
Verdeel die stukkies in die groep (eweredig soos 

moontlik). Elke lid moet sy/haar eie stukkie in die legkaart 
plaas. 



 

 

Is daar enige iets waarvoor die groep vir jou kan bid? 
Gee vir mekaar terugvoer oor die uitdagings waarvoor julle verlede 

week saam gebid het. 
 

Bid ook vir duidelikheid oor hoe julle groep julle gawes saam kan 
gebruik om Jesus te eer. 

 

 
 

Hoe help Oupa Abie en Mienkie se gesprek jou om 1 Korintiërs 12:1-11 te verstaan? 
 
Die mense in Korinte wou elkeen graag belangriker wees as die ander. En hulle het gedink party gawes is 
daarom beter, want dit beïndruk mense. Hoe sou hierdie gedeelte hulle gehelp het? 
 
Wie besluit wie watter gawes kry: Mense of God self?  
 
 
As God verskillende gawes vir die kerk gee, beteken dit dat gelowiges mekaar nodg het. Dan kyk ons nie 
meer wie die belangrikste is nie, maar eerder hoe ons mekaar kan dien. Watter uitdaging sou dit vir die 
mense van Korinte wees? 

(Hoe ons nuut, dink, doen en leef 
in die wêreld rondom ons) 

 
Hoe sal ŉ kerk lyk waar almal hulle gawes uitleef? 

Hoe dink julle nou oor wie die belangrikste in die kerk is? 
Wat sal jy nou dink of voel as iemand anders reken jy is 

onbelangrik? 
 

Iemand sê: “Geloof is my eie private saak. Dit het niks met ander 
mense uit te waai nie.” Hoe sal jy hom/haar antwoord? 

 

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?  
 


