
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 ook Lukas 11:1-11 

Kyk na hoe God met ons werk. 
Veral wanneer ons iets van Hom vra.
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Hosea 1:2-10 

Hosea is ’n profeet wie se boodskap aan die volk nie maar woorde is 
wat hy sê nie. Hosea se lewe is ’n boodskap.  Hosea se vrou, huwelik 

en selfs sy kinders se name vertel ’n hartseer storie. 
Dit vertel die storie van hoe  Israel (God se volk) ontrou is aan God. 

Gomer verander nie haar gedrag teenoor haar man nie. 
Israel verander ook nie hulle gedrag teenoor God nie. 

Al maak dit God seer dat Sy mense aan Hom ontrou is, bly Hy getrou. 
Hy is die een wat 2de kanse gee, bereid is om reg te maak, van voor 

af te begin, saam met ons elkeen ’n pad te stap.

Dit is sleg as iemand vir jou jok of jou seermaak 
dit maak dat ’n mens onseker is of jy hulle kan 

vertrou. 

Hoe kry mens dit reg om iemand wat so met jou 
gemaak het weer te vertrou? 

AS iemand in die groep die moed het, kan hulle 
dalk vertel van iemand vir wie hulle gejok of 

seergemaak het - wat hulle na alles weer vertrou 
het en hoe dit hulle laat voel het. 

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

lees Hosea 1:2-10 saam as ’n groep



ons nuwe storie na die erediens

gesels dan oor die volgende saam

bid vir mekaar



ons nuwe storie na die erediens

gesels dan oor die volgende saam

bid vir mekaar

Wat leer jy in hierdie verhaal oor God? 

Hoe sou mens God se geduld met en genade vir mense 
kon beskryf? 

Wat doen mens (hoe maak jy) wanneer iemand jou weer 
’n kans gee of vergewe van iets baie erg of sleg? 

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 

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

Hoe dink julle het Hosea gevoel oor sy vrou se 
optrede teenoor hom? 

Sou jy hierdie as ’n lekker of slegte storie 
beskryf? 

Verseker ’n slegte storie - God probeer hiermee 
vertel hoe Sy mense Hom laat voel. 

Hoe dink julle het dit wat Israel gedoen het vir 
God laat voel? 

God wil hê Sy mense moet die boodskap kry 
van hoe teleurgesteld Hy in hulle is.

Hosea se kinders se name selfs ’n boodskap aan 
die mense van God. 

Dit lyk of God wil wegdraai van Sy mense af. 
Dink jy God sal regtig wegdraai van mense af? 
(mense afskryf?) 

Lees weer vers 10. 

Watter hoop is daar vir die volk? 

God gee vir Hosea se kinders nuwe name.  
By God is daar altyd kans vir nuwe beginne. 

Wat beteken dit? Wat is die boodskap van die 
naamsverandering?

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?


