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Handelinge 16:9-15
wat wil jy vandag bereik?
God se kinders is “Mense van die Weg”, want ons laat
ons deur God self lei.

Nous volg drie hoofbewegings in ons
kategese-benadering.
1. Ons eie storie
Die eerste gedeelte vra vrae oor ons
huidige belewenisse en sienings oor ŉ
sekere tema.
2. God se storie

ons storie: waar is ons nou?)
Vertel van ŉ keer toe jy planne gemaak het, maar van plan
moes verander.

Die tweede gedeelte hanteer die teks van
die week. Meesal gaan die Abie video
daaroor. Vrae oor die teks word gevra.
3. Ons nuwe storie

Hoe voel dit wanneer dinge skielik anders uitwerk as wat jy
beplan het?
Wat sal gebeur as ons al ons planne “oop” hou sodat God
dit na hartelus verander soos God wil?

In die laaste fase gesels ons oor die
betekenis van God se storie in ons lewens.
Ons integreer wat ons gehoor het, by ons
eie lewens.

Moontlike AKTIWITEIT vir voor of na die tyd
Speel wasgoedpennetjie. Iemand steek ŉ
wasgoedpennetjie iewers weg. Die res moet dit
soek. Die wegsteker gee leidrade soos “warm” of
“koud”. So lei ons mekaar tot by die oplossing.
Hoe is dit dieselfde/anders wanneer God ons lei?

Hoeveel keer moet die apostels se planne verander in hierdie stukkie van Handelinge?
Hoekom, dink julle, is die gelowiges so gemaklik om van plan te verander?
As jy Lidia was, wat sou jy vir ander mense vertel het van die besoekers?
God se kinders het in die vroeë kerk bekend gestaan as “Mense van die Pad”. Hoe stem hierdie verse
ooreen met die idee dat ons mense van die pad is?
Het God se kinders met ŉ reisplan gewerk, of nie? Of iets van altwee?

(Hoe ons nuut, dink, doen en leef
in die wêreld rondom ons)
Hoe help Handelinge 16 ons om te dink oor ons eie planne”?
Wat sal gebeur as ons oop bly vir God om ander planne te maak
as ons?
Hoe kan ons seker maak dat ons God se planne volg?

Bid vir oë en ore wat oop is vir God se leiding wat aanhou.
Het vandag se gesprek daartoe gelei dat jy ŉ besluit moes neem
oor iets, of ander planne moes maak? Bod vir mekaar vir hierdie
besluite..

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?

