
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 52:3-11 as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Ons is veronderstel om op die Here staat te maak, maar ons sal baie keer op 

ander dinge  staatmaak – ons eie krag, ons eie geld, ons eie planne. 
Hoekom sukkel ons so om die Here te vertrou? 

 

Amos 8:1-12

Amos plaas vandag ’n paar moeilike onderwerpe op ons tafel.  Daar is beslis ’n
hele paar ongemaklike vrae wat gevra kan word wat ons nie met maklike

antwoorde moet probeer antwoord nie.
As elkeen aan die einde van hierdie les kan besef dat Jesus meer van ons vra

as bid, Bybel lees en kerk toe gaan, dan het ons al ’n goeie entjie gevorder.
Die Here vra van Sy kerk om daadwerklik betrokke te wees by die nood van

die wêreld.  Vir ’n Kerk wat aandring daarop om “missionaal” gerig te wees, is
dit egter ononderhandelbaar.

As jy kan kies, sal jy eendag baie ryk óf arm wil wees? Sal jy ’n
beroep kies net omdat jy baie geld kan verdien óf wil jy ’n beroep 

beoefen waarin jy dalk minder gaan verdien, maar waar jy ’n
verskil aan die nood van die wêreld kan maak? Hoekom?

Hoekom waarsku die Bybel ons so baie oor geld, oor rykdom en oor 
besittings?

As julle dapper is, Google “Carter child vulture” – waarskuwing! 
Dis baie ontstellend! – kyk of julle die storie agter die foto kan 

opspoor.  Hoekom ontstel dit ons?   

Dink julle dat ons as kinders van die Here iets kan doen aan die 
armoede en nood van die wêreld?

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



Watter nood sien jy nou dadelik in jou omgewing/skool raak?

Hoe kan jy hierdie week iemand anders versorg en/of iemand 
anders se nood verlig?

Amos was eintlik ’n gewone boer. Hy was nie ’n ‘voltydse 
profeet’ nie.  Die Here gebruik nie altyd die dominee om Sy 

boodskap te verkondig nie. Hy wil jou ook gebruik – dit maak 
nie saak in watter ‘voltydse beroep’ jy is nie.

Is  d a a  eie  ies  wa a oo  die ooep ii oo aa iid 
 

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.

Lees weer vers 4-6. Wat het die leiers van Israel verkeerd 
gedoen?  Wat dink julle sou Amos vir die leiers van Suid-Afrika 
vandag gesê het? Wat dink julle sou Amos vir ons as Kerk gesê
het?

Amos beskuldig die volk Israel dat hulle gemaak het asof hulle 
gelowiges is, maar dat hulle nie hulle geloof geleef het nie.  Hoe 
kan ons verhoed dat dit met ons gebeur?

Iemand het gesê dat die doel van die Kerk is om God te 
verheerlik, die gelowiges in hul geloof op te bou en om die Kerk 
uit te bou.  Dink julle nie Amos sou nog ’n vierde ding wou
byvoeg nie?  Waarmee dink Amos moet die Kerk besig wees?

As ’n mens Amos lees sonder die Jesus-storie, kan dit klink asof 
daar nie vir ons hoop is nie, asof God ons nooit gaan vergewe 
nie. Kan julle dink aan ’n oomblik in die Jesus-storie wat dit klink 
soos Amos 8:9 beskryf?  ’n Oomblik toe die son helder oordag 
weggeraak het?  Wat sê dit vir ons oor God se oordeel en oor 
Sy genade?

Dink julle God straf mense met natuurrampe en siekte? Is die 
droogte en swak ekonomie God wat ons straf?

Baie mense sê deesdae dat jy kan doen wat jy wil, leef soos wat 
jy wil – solank as wat jy niemand seermaak nie.  Wat is egter die 
probleem met so ’n lewenstyl?  Amos sê elke besluit wat ons 
neem, elke keuse wat ons maak het konsekwensies.  Ons doen 
baie keer dinge wat ons weet verkeerd is – en hoop dan dat ons 
daarmee gaan wegkom.  Hoe behoort ons dan te leef?  

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?


