
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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Lees Psalm 23 as ’n gebed. 

Dink hieroor na: 
Jesus sê Hy is die Goeie Herder. 

Hy beskerm jou en lei jou. 
Bid vir Suid-Afrika en vir ons politieke leiers – bid dat die 

Here ook hulle Herder sal wees. 

Handelinge 9:36-43

Jy kan gerus hierdie week se ‘Storie Agter Die Groot Storie’ as agtergrond deurlees –
dit sal jou baie in die gesprek help. Vra die predikant/skriba vir ’n afskrif daarvan.

Die teksgedeelte gee jou die geleentheid om oor diensbaarheid te gesels en hoe om dit te
gebruik om die Here se krag en liefde vir die wêreld te wys.

Die verhaal beteken nie dat ons ‘super-christene’ moet wees wat wonderwerke doen nie – maar
dat ons Jesus se liefde kan wys deur ons diensbaarheid.

Petrus se lewe het drasties verander na Paassondag en na die uitstorting van die Heilige Gees.
Dit is al wat ’n mens regtig kan verander.

Hierdie Sondag staan bekend as ‘Goeie Herdersondag’.  
Hoe anders/beter sal ons land wees as die Here môre 

skielik almal se Herder was? Hoekom dink jy so?

As jy ’n Marvel/DC Superhero kon wees, wie sou jy wou 
wees en hoekom? Sou jy die wêreld kon red of beter maak?

Sê die Bybel dan nie dat ons die wêreld ’n beter plek moet 
(kan) maak nie?  

Hoe moet ons dit dan doen as ons nie superheroes is nie?

 

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



Joppe was ‘n berugte en rowwe plek. Tog was dit die plek waar Tabita ’n 
verskil gemaak het. Waar is julle Joppe? Hoe kan julle daar ’n verskil maak? 

Is  daar eenige iiets wwaarvoor ddie ggroep vvir jjou kkan bbid? 
 

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.

Wat weet ons van Tabita en wat kan ons by haar leer? Watter 
verskil sal dit maak as ons haar voorbeeld ernstig begin navolg?

Na alle waarskynlikheid was Tabita ’n welgestelde vrou wat haar 
gawes met die gemeenskap gedeel het.  Sy het iets verstaan van 
die sê-ding: “What will it take for me to make a good life, and not 
merely a good living?”  
Wanneer maak ons lewe sin en bestaan ons nie net nie?  Hoe 
kan die lewe oor meer gaan as net ‘gemaklik lewe’?

Hoekom het Petrus vir Tabita uit die dood opgewek? Het Petrus 
net probeer ‘af show’, of wat was die doel van die wonderwerk?

Kan julle nog Petrus se storie onthou?  Dink so bietjie watter tipe 
dissipel hy was?  (loop op die water, kap die slaaf se oor af, word deur Jesus 
‘Satan’ genoem, word deur Jesus die ‘Rots’ genoem, word deur Jesus uitgestuur, 
verloën Jesus en kan nie eens teenoor ’n diensmeisie getuig nie, getuig voor 
duisende mense...)
Wat leer ons by hom in hierdie storie?

Sou julle ook graag sulke wonderwerke wou doen?  Hoekom?  
Wie sal die eer kry as jy dit doen?  (Jy of die Here?)  

Die eintlike doel van wonderwerke is om te wys hoe magtig en 
sterk ons God is.  Is daar ander maniere om vir die wêreld te wys 
hoe wonderlik Hy is?

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?


