
wat wil jy vandag bereik?il j d b ik?

ons storie: ysbreker (hier en 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.

GOD se storie
wat sê die Bybel (daar en dan)

word stild til

 

 

 

 

Psalm 126 vertel ook van hoe God ’n situasie totaal kan  
verander. 
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Jesaja 43:16-21

Israel sit in Babel, hulle is slawe. Oorwin deur die Babiloniërs. 
Hulle is moedeloos, hulle voel of God van hulle vergeet het. 

Al waaraan hulle vashou is hoe God in die verlede vir hulle gesorg het. 
Hulle onthou hoe God hulle voorouers van die Egiptenare gered het  (deur ’n pad 

te maak deur die see). 

God wil hulle nuwe hoop (en geloof) gee deur hulle ’n visie te gee vir die toekoms 
wat anders lyk as hulle huidige omstandighede. 

Wat is ’n doodloopstraat? 

Was jy al in ’n situasie waaruit jy geen uitkoms 
gesien het nie (’n doodloopstraat). Waaruit jy 

gekom het op ’n manier waaraan jy nie gedink 
het moontlik is nie? 

  

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

Lees gerus die eerste deel van Jesaja 43. 
Jesaja 43:1-21



ons nuwe storie na die erediens

gesels dan oor die volgende saam

bid vir mekaar
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...”

Is daar enige iemand wat ’n saak 
het waarvoor hulle voel die groep 
kan bid? 

Dalk is daar iets waaroor jy 
bekommerd of bang voel. 

Praat gerus met God daaroor.

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak 
het? Is daar enige vrae wat jy nou het? 

Vers 16 en 17 verwys na ’n baie belangrike 
gedeelte van God se geskiedenis met Israel. 

Kan julle onthou waarna dit verwys? 
Weet iemand dalk in watter Bybelboek julle  
daaroor kan gaan lees? 

(Eksodus 14 - veral vers 15 tot 30) 

Hoekom dink julle was hierdie storie so belangrik 
vir die Israeliete? 

Hoekom was dit so belangrik vir hulle geloof?

As God iets so groot en ongelooflik doen het dit 
’n groot invloed op jou en veral die manier hoe 
jy oor Hom dink. 

Dit kan ook gebeur dat mens daarby (by die 
groot ding wat God gedoen het) stilstaan. (Die 
Israeliete het daarby vasgesteek)  

Vers 18 en 19 het ’n belangrike boodskap vir  
Israel en vir ons. Wat dink julle is dit? 

Hoe ons nuut, dink, doen en leef  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?

As God iets groot in ons lewens doen is dit goed om 
dit te onthou. Skryf dit neer, skryf dit op Facebook. 
Neem ’n foto as jy wil. MAAR: dit kan gebeur dat 
mens later in jou lewe net vashou aan wat God ge-
doen het. Jesaja 43 daag ons uit om te glo dat God 
steeds aan die werk is en dat ons, ons oë moet 
oophou om te sien wat Hy nog gaan doen.


