
 

 

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 

1 September 2019 

Hebreërs 13:1-8 en 15-16 

Sê nou maar net jou ma of pa moet vir ŉ lang ruk weggaan 
en hulle moet aan jou verduidelik wat jy alles moet doen – 
wat dink jy sal hulle sê? En net voordat hulle groet, as hulle 
alles moet opsom, wat sal hulle dan sê? 
 
As God dieselfde bly – moet die kerk verander?  
 
Wat sal gebeur as die kerk altyd dieselfde klink sonder om 
op te let wat in die wêreld aan die gang is? 
 

Jesus bly dieselfde en ons let op wat dit vandag vir
mense kan beteken. 

Moontlike AKTIWITEIT vir voor of na die tyd 
Bring koerante en tydskrifte saam. Blaai daardeur en hou 
ŉ dinkskrum in twee of drie spanne. By elke artikel of 
berig moet julle kyk watter drie idees elke span in een 
minuut kan uitdink oor die vraag: Hoe sou mense in 
daardie berig die liefde van God kon hoor? (Bv. by ŉ 
berig oor ŉ vuur: hulp aan slagoffers daarvan.) 



 

 

Loof en prys Jesus omdat Hy altyd dieselfde is. 
 

Vra God om julle oë oop te maak vir maniere hoe julle God te liefde 
prakties vandag verstaanbaar kan maak vir ander mense. 

 
Bid ook dat die kerk getrou sal wees aan Jesus wat nooit verander 

nie, en om daardie liefde elke dag nuut en vars uit te leef. 
 

 
 

Hoe help Oupa Abie en Kallie se gesprek jou om die gedeelte beter te verstaan? 
 
Hebreërs 13 is eintlik ŉ laaste paar sinne wat die boodskap van die hele boek in die praktyk probeer 
saamvat. Kan julle dit in so drie of vier sinne opsom? 
 
Die skrywer van Hebreërs het geweet wat in mense se lewens aangaan. Hy gee kortliks opdragte oor wat 
die mense kan doen om Jesus se liefde in die praktyk uit te leef. Watter opdragte gee hy alles? 
 
Jesus is gister en vandag en môre dieselfde. Hoe sou julle kortliks vandag vir mense wou uitdaag om Jesus 
se konstante liefde uit te leef? 

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

Die skrywer van Hebreërs daag die mense uit met ŉ paar 
opsommende idees oor hoe om te lewe. Hoe daag daardie idees 

jou vandag uit? 
 

As jy ŉ laaste kans sou kry om ŉ paar laaste sinne vir jou vriende 
of familie te sê, wat sou jy sê? 

 
Wat sien jy in die wêreld raak? Wat het mense nodig om te hoor 

en hoe gaan hulle dit hoor? 

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?  
 


