
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 30 as gebed.
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Handeling 9:1-20

Wanneer mens vir Jesus die eerste keer ontmoet verander Hy jou 
lewe. Jesus se teenwoordigheid  in ons lewens kan selfs die hele 

koers verander en dit in ’n nuwe rigting stuur. 

Saulus is passievol oppad om volgelinge van Jesus te vervolg. 
Dit ontmoeting (encounter) met Jesus verander sy lewe. 

Sy lewe neem ’n wending en hy word ’n passievolle navolger van 
Jesus. 

Watter mens wat jy ken het die grootste invloed 
op jou lewe gehad? 

Gee kans dat elkeen wat so iemand in hulle 
lewens het - vertel wie dit is en watter invloed 

die persoon op hulle lewens gehad het.

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

Handelinge 9:1-20



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...”

In hierdie week word daar 
verkiesing gehou in Suid-Afrika. 

Die uitkoms van die verkiesing 
kan ’n groot invloed op ons land 
se toekoms hê. 

Gee kans vir gebede - vir vrede 
tydens stem-dag en ook vir die 
bekendmaak van die uitslae. 
Ons bid dat Jesus elkeen wat 
stem en vir wie gestem word se 
lewens sal aanraak.

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

Vers 1,2 gee vir ons die agtergrond van die werk 
waarmee Saulus hom besig gehou het. Kyk of 
julle kan verduidelik waarmee hy besig was? 

Saulus was besig om mense wat Jesus volg te 
vervolg - hoekom dink julle was dit vir hom so 
belangrik? 

Wie is dit wat met Saulus praat uit die lig / hemel 
uit? 

Waaraan sou jy dink of hoe sou jy voel as dit met 
jou moes gebeur?

Mens sou die gebeure ook as ironies kon beskryf 
- iemand wat oppad was met ’n baie duidelike 
idee van wat hy wil gaan doen gestop word deur 
’n helder lig. Daardie lig verblind hom, letterlik. 

Hy word blind vir sy ou pad en plan sodat sy oë 
kan oopgaan vir die nuwe plan en pad waarop hy 
moet loop. 

Kyk na die opdrag wat Saulus kry. (vers 
16,17,18) 

As jy vir Saulus geken het voor hierdie omkeer 
in sy lewe, hoe sou jy reageer as jy hoor van die 
nuwe plan wat hy met sy lewe het?

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?

Is daar iemand wat wil vertel hoe hulle lewens deur 
Jesus verander is. 
Om Jesus te volg is maklik.  
Om Jesus te volg is moeilik.  
Watter een van hierdie stellings is waar vir jou? 
Hoekom ervaar jy dit tans so?   


