
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 67 as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Hoe het die Here jou al in jou lewe geseën?

Waarvoor wil jy vir die Here dankie sê? 
 

Handelinge 16:9-15

Jy kry vandag geleentheid om oor ‘evangelisasie’ te gesels.
Moet ons uitreik na mense wat nie die Here ken nie?  Hoe moet ons uitreik?

Gesels ook oor gasvryheid as ’n christelike waarde.  Wat kan ons prakties
doen om ons gemeentes se arms oop te maak vir hulle wat ‘buite’ staan?

Hoe kan ons gasvryheid gebruik as ’n manier van evangelisasie?

Vertel mekaar van ’n keer toe jy beplan het om iets te 
doen en toe val dit heeltemal plat, jou planne het glad 

nie uitgewerk nie.  Hoekom het dit gebeur?  Het jy bloot 
swak beplan of was dit kragte buite jou beheer?

Kan jy onthou van ’n keer toe jy ’n vreemdeling in die 
groep of op ’n plek was – toe jy niemand geken het nie?  

Wat het jou gehelp om by die groep ‘in te kom’?

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



Lidia beoefen die geloofsgewoonte ‘gasvryheid’.  Hoekom dink 
jy maak ‘gasvryheid’ ’n verskil in die wêreld?

Hoe kan julle julle gemeente help om meer gasvry te wees?
Wat kan julle doen dat mense julle gemeente as gasvry en 

warm ervaar? Doen dit!

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...”

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.  
Of enige vrae wat jy nou het.

Iemand het gesê:  “Talk to God about people, before you talk to 
people about God”.  Sou Paulus-hulle daarmee saamstem?

Wat kan ons by Lidia leer?  Kyk bv. na vers 14 en 15.

Paulus wou die evangelie met ander deel, omdat hy geglo het 
dat dit ’n opdrag van God is.  In ’n studie wat deur die Barna 
Groep gedoen is, het 47% van gelowige millennials gesê dat 
hulle glo dat dit verkeerd is om jou geloof met iemand van ’n 
ander geloofsoortuiging te deel in die hoop dat daardie persoon 
jou geloof moet aanneem.  Wat dink julle?

Wat maak dit moeilik om die evangelie te deel met ander?

Gesels so bietjie oor hoe die Here Paulus-hulle lei.  Soms lei die 
Here ons deur ‘deure’ oop of toe te maak.  Die Here oortuig ook 
die hele groep – nie net een persoon nie.  Hoe help dit ons 
wanneer ons die wil van die Here soek? Lees ook Spreuke 16:9!

Gasvryheid is volgens die Jode ’n manier van erediens hou! Jy 
aanbid God terwyl jy ander mense tuis laat voel. Hoe dink julle 
werk dit?

Hoe ons nuut, dink, doen en leef   
in die wêreld rondom ons. Verder en Voor   

Ass 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?


