
 

 

wat wil jy vandag bereik? 

ons storie: waar is ons nou?) 

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 

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 

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. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
 

 
 
 
 
 

      
 
 

   
 

  
 

 
 

  
 

   
 
 
 
 

     
 

Graad 4 – 7 Kategese  
OUPA ABIE GESELSBLAD 

9 Junie 2019 

Handelinge 2:1-21 

Vertel van ŉ keer toe jy deel was van ŉ misverstand. Of vertel 
van ŉ keer toe jy en iemand anders verskillende tale gepraat 
het en mekaar nie kon verstaan nie. 
 
Wat is die eerste gedagtes wat by jou opkom as jy hoor 
“Heilige Gees”? 
 
Hoekom is dit belangrik om te onthou dat God se Gees vir 
ons gegee is? 

Christene praat dieselfde taal: “God is liefde”. 

Moontlike AKTIWITEIT vir voor of na die tyd 

Doen iets om die kerk se verjaarsdag te vier. 
Blaas ballonne op. Of maak verjaarsdagkaartjies 
vir die kerk en gaan gee dit vir mense wat dit sal 

waardeer. 



 

 

Bid vir die werking van die Gees in mekaar se lewens. 
 

Dank God vir die Gees wat in julle woon. 
 

Lees verse uit Psalm 104 as deel van julle gebede. 

 
 

In Genesis 11 en in Handelinge 2 lees ons van verskillende mensetale. Watter rol speel die tale in Genesis 
11? Watter rol speel dit in Handelinge 2? 
 
Watter tekens sien ons alles in Handelinge 2, wat deel was van die uitstorting van die Heilige Gees? 
 
Mense het verwag dat die “Dag van die Here” sal gaan oor oordeel en groot moeilikheid. Maar hier gebeur 
iets wonderlik in Handelinge 2. Wat sal jy sien as die heel eerste ding wat die Heilige Gees gedoen het na 
die uitstorting? 
 
As jy ŉ toeskouer was in die skares in Handelinge 2, wat sou jy heel eerste oorvertel het? 

(Hoe ons nuut, dink, doen en leef 
in die wêreld rondom ons) 

 
Hoe bring die Heilige Gees mense bymekaar? 

 
Jesus het opgevaar na die hemel, maar die Gees is hier. Hoe sal 

jy dit aan ŉ klein kind verduidelik? 
 

Die Gees is vir alle mense bedoel. Hoe daag dit jou uit? 
Wat is die EEN boodskap van die kerk? 

 

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?  
 


