
wat wil jy vandag beereik? w

ons storie: ysbreker (hier en nou) 
 

word stil 

Ter wille van gemeentes  
wat gewoond is aan die ritme 

van KKontak-kategese, 
plaas ons in hakies 

hoe dit in daardie raamwerk inpas. 
 

Besef egter asb. dat NNOUS weggestap het van 

Kontak-kategese.  NNOUS 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.

er en nou)
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Doen hierdie asem-oefening-gebed drie of vier keer agtermekaar.
Laat almal ’n diep asem intrek, terwyl jy sê: “Die Heilige Gees is in my” en dan terwyl hulle 

stadig uitasem sê jy: “Ek gee myself oor aan U” 

Speel dan die lied ‘Give me Jesus’ van Fernando Ortega.
(https://www.youtube.com/watch?v=9rZ8k9m2hwo)

Handelinge 5:27-42

Jy kry vandag die geleentheid om oor die tema van gehoorsaamheid te praat.
Petrus en die ander apostels se gehoorsaamheid lei nie vir hulle tot ’n beter of makliker

lewe nie, maar dit dra wel vrug.
Jesusvolgelinge is vandag gedurig onder druk van die wêreld om eerder stil te bly oor ons

geloof.
Die teksgedeelte bevat ’n goeie opsomming van die evangelie.

Leer hulle om die evangelie op ’n kort en kragtige manier te deel,

Was dit al ooit vir jou moeilik om gehoorsaam te wees?
Aan jou ouers of onderwysers of aan die Here?

Wat maak dit moeilik(er)?

Wanneer is dit goed om gehoorsaam te wees en wanneer moet ’n mens eerder 
ongehoorsaam wees?

 

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



Indien jy weer gespot of uitgedaag word oor jou geloof, wat 
sal jy van hierdie gedeelte wil onthou?

In watter situasies, dink jy, kan jy as ’n getuie van Jesus 
optree hierdie week?

Hoe kan jy Jesus voluit beleef, sodat jy vry sal wees om met 
vreugde te leef, maak nie saak of dit hierdie week met jou 

goed of sleg gaan nie?

Is  daar eenige iiets  waarvoor  die  groep  vir  jou  kan  bid?  
 

Onthou 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.

Hoekom dink julle was die hoëpriester en sy ondersteuners “met 
afguns vervul”?  Het dit iets te doen met vers 12-16?

Daar is Christene wat sê dat, wanneer dit met jou sleg gaan, dit 
is as gevolg van die feit dat jy ongehoorsaam is.  
Wat dink julle sou Petrus daarvan sê?

Was jy al ooit in die moeilikheid omdat jy eerder aan God 
gehoorsaam wil wees as aan mense?

Wat dink julle kan ons by Petrus leer?  Kan julle dink aan al die 
foute wat Petrus in sy lewe gemaak het (loop op die water en 
sink, verloën Jesus drie keer, Jesus noem hom een keer 
‘Satan’)?  Wat dink julle het met Petrus gebeur tussen Goeie 
Vrydag en hierdie gedeelte, waar hy so vreesloos voor die 
Sanhedrin getuig?

Watter troos kry ons in vers 32?  Watter voordele hou dit vir ons 
in? (Dit is een van die hoofredes waarom Petrus kon verander!)

Christene/die Kerk moet baie keer standpunt inneem teen die 
standpunt van die wêreld.  Dit beteken dat die Kerk dikwels baie 
ongewild kan wees.  Kan jy dink aan ’n hedendaagse voorbeeld?  
Dink jy ons Kerk is gehoorsaam aan God of aan die wêreld?  
Hoe sal ’n Kerk/’n Jesusvolgeling lyk wat aan God gehoorsaam 
is?

Vers 30-32 is ’n goeie opsomming van die evangelie.  Kyk of julle 
dit kan raakvat.

Waarmee dink julle moet ons, die Kerk, vandag besig wees? 
Dink julle dit sal verskil van wat vers 41 en 42 sê die vroeë Kerk 
hulleself mee besig gehou het? 

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?


