
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

 

 

 

 

 

Lees gerus Psalm 148 -  as ’n dankgebed of  lofmoment.
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Handeling 11:1-18

Die Jode het geglo dat jy 'n sekere vlak van reinheid moet hê om 
aanvaarbaar vir God te wees.  

Daarom het hulle 'n hele reeks reinheidswette gehad. Later het dit vir 
hulle meer gegaan oor hulle wette as wat dit gegaan het oor mense.  

God wil dit duidelik maak dat Hy die God van alle nasies is. 
God soek redes om mense deel te maak eerder as om mense uit te 

sluit.

Gee elkeen kans om twee vrae te beantwood: 

Watter soort kos is jou gunsteling? 

Watter soort kos eet jy glad nie? Hoekom nie? 

As julle verskillende vertalings van die Bybel beskikbaar het lees 
gerus die verhaal in twee vertalings.

Handelinge 11:1-18



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...”

Neem tyd om te bid vir die feit 
dat ons as mense so fokus op die 
verskille tussen ons. 

Ons kan bid dat God ons help om 
mekaar te sien soos Hy ons sien. 

Bid dat ons sal soek na dit wat 
ons saambind of dieselfde maak - 
eerder as dit wat ons verdeel.

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

Lees weer vers 3 en kyk of julle kan verstaan 
waarom die mense kwaad was vir Petrus? 

Onbesnedenes was beskou as mense wat buite 
die reëls geleef het wat die jode ten alle koste 
wou onderhou. 

Dit was vir hulle onmoontlik om te aanvaar dat 
mense wat nie gehou het by die reëls of wette 
soos hulle dit verstaan het nie ingesluit kon word 
in God se genade nie. 

Anders gestel: hulle wou mense uitsluit wat  
anders is as hulle.

Hulle was oortuig dat mense wat anders was as 
hulle onrein / vuil / sondig was. 

Het jy al ooit gevoel dat jy uitgesluit word uit ’n 
groep).. vertel wat het gebeur en hoe het dit jou 
laat voel. 

God kyk anders na ons - Jesus het gesterf om 
mense in te sluit. Dit laat ons besef dat ons nie 
deur ons prestasie God se guns of genade kan 
verdien nie. 

Hoe wil God hê dat ons werk met mense wat  
anders is as ons? Mense wat anders dink / glo en 
lyk?

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?

Probeer hierdie week om mense doelbewus in te 
sluit. Hier is 'n uitdaging - 

Nooi iemand was anders as jy is vir koffie, of deel 
jou pousebrood met iemand wat anders is as jy of 
iemand nie in jou groep is nie. 


