
 

 

wat wil jy vandag bereik? 

ons storie: ysbreker (hier en nou) 
 

GOD se storie 
wat sê die Bybel (daar en dan) 

word stil 

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. 

Lees Psalm 104:24-33 as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Op watter verskillende manier kan jy die Here raaksien rondom jou? 
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Handelinge 2:1-21

Vandag kry jy die geleentheid om te gesels oor die Heilige Gees – ’n onderwerp waaroor daar
BAIE wanopvattings en dwaalleer is.

Ons word deur baie ander kerke daarvan beskuldig dat ons nie oor die Heilige Gees wil praat nie
en tog vier ons al vir meer as 150 jaar Pinkster-bidure waar ons fokus op die werk van die

Heilige Gees!

Let op dat die ‘doop’ met die Heilige Gees ’n eenmalige gebeurtenis was, maar dat die
‘vervulling’ met die Heilige Gees iets is wat daagliks moet gebeur.

Die ‘spreek in tale’ is ’n onderwerp waarmee ons gekonfronteer word wanneer ons met ander
gelowiges te doen kry.

Hoe sal jy die Heilige Gees verduidelik vir iemand wat nog 
nooit van Hom gehoor het nie?  

 
Hoe belangrik dink jy is die Heilige Gees vir ons as Kerk?  

Praat ons genoeg oor die Heilige Gees? 
 

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

lees Handelinge 2:1-21 saam as ’n groep 



ons nuwe storie na die erediens 

bid vir mekaar 

 

 

gesels dan oor die volgende saam 

Hoe kan die Heilige Gees jou verander?  
 

Iemand het gesê dat ‘vervulling met die Heilige Gees’ nie beteken dat 
ek meer van die Heilige Gees moet kry nie, maar dat die Heilige Gees 

meer van my moet kry.  Hoekom stem jy (nie) hiermee saam (nie)? 
 

Kan jy dink aan ’n deel van jou lewe wat nog nie onder beheer is van 
die Heilige Gees nie? 

 
Weet jy wat jou genadegawe is?  Indien nie, probeer uitvind! 

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. 
 
Wat is die verskil tussen die ‘doop met die Heilige Gees’ en 
‘Vervulling met die Heilige Gees’?  (Dit is nie dieselfde ding nie). 
 
Is dit die eerste keer dat ons in die Bybel van die Heilige Gees 
lees?  Waar in die Bybel lees ons dan die eerste keer oor die 
Heilige Gees?  Kyk bv. na Genesis 1:2 
 
Wat weet jy van die ‘Spreek in tale’?  Wat is die verskil tussen die 
‘spreek in tale’ van Handelinge 2 en 1 Korintiërs 14?  Hoekom 
sou die Gees so ’n gawe – om skielik ander tale te kon praat – vir 
die dissipels op hierdie dag gegee het? 
 
Pinksterfees word gesien as die geboortedag van die Kerk.  
Hoekom dink jy is dit so? 
 

Wat is die doel van die ‘Gawes van die Heilige Gees’?  Wat is die 
verskil tussen die ‘Gawes’ en die ‘Vrug van die Gees’  (Galasiërs 
5:22)?  Wat dink jy is die belangrikste?  Hoekom? 
 
Op watter maniere werk die Heilige Gees vandag?  Hoe ervaar 
ons vandag nog die Heilige Gees in ons lewe? 
 
Hoe het die Heilige Gees Petrus se lewe verander?  Dink aan 
hoe Petrus opgetree het net voordat Jesus gekruisig is en hoe hy 
nou optree? 
 
Ons woon in ’n land waar ons ervaar hoe ras en taal ons verdeel 
en afstand tussen mense skep.  Hoe kan die uitstorting van die 
Heilige Gees ons in Suid-Afrika help? 
 
 

Maak ’n lys van al die dinge wat die Heilige Gees doen! 

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?  
 


