
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 gerus Hebreërs 13:5,6 - indien julle die tyd het 
blaai na Psalm 118:6 ook. 

Hoe laat dit jou voel om te weet God self sê: “Ek sal 
jou nooit verlaat nie.” 

Hoërskool Kategese 
1 September  2019 

Hebreërs 13:1-8, 15-16 

Vandag se teks kom uit die laaste hoofstuk van Hebreërs - dit sluit die 
brief af.  Mens sou dit kon vergelyk met die einde van ’n toespraak of 

gesprek. Dit is ’n samevatting van die belangrikste sake waaroor 
gesels is. Dit probeer oor spesifieke sake praat nl. gasvryheid, 

gevangenis, die huwelik  en geldgierigheid. 
Dit kan julle gesprek help om te weet dat hierdie toepassings bly van 
die wet* soos Jesus dit opsom. (Liefde vir God en liefde vir mekaar). 

*onthou ook verlede week se gesprek oor die wet 
Dit kan julle groep uitdaag om self te dink aan maniere hoe julle Jesus 

se opdrag(te) prakties kan uitleef in julle konteks.

Wat kan iemand vir jou doen om te wys dat hulle baie vir 
jou omgee? 

Op watter maniere sien jy God in ander mense raak? 

Voltooi die sin: die manier waarop ek vir ander mense 
omgee is deur: __________________

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

lees Hebreërs 13:1-8, 15-16 



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
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.

Kyk weer na die teks en kyk of julle die 5 sake of 
manier waarop kinders van God met mekaar en 
ander werk. (teenoor mekaar moet optree) 

Gaan kyk gerus ook na ’n voorbeeld van ’n keer 
toe iemand regtig ’n engel gehuisves het. Die 
verwysing is na Abraham in Genesis 18:1-5. 

Is dit vir jou maklik / gemaklik om so te leef? 
Of om so teenoor mekaar en ander mense op te 
tree?

Die skrywer van Hebreërs bessef dat hierdie groot 
opdrag(te) is en daarom kry ons in hierdie gedeelte 
hulp / raad / ondersteuning om ons te help om te streef 
na so ’n lewe. 

Kan julle raaksien wat dit is? 

Die skrywer van Hebreërs skryf aan christene 
(moontlik in Italië in die jaar 80 tot 90 na Christus). Hier 
is dus praktiese raad vir ’n christelike lewe in daardie 
jare. 

As ons God se wet - veral Jesus se samevatting 
daarvan (Liefde vir God en liefde vir mekaar) prakties 
wil uitleef in 2019 - wat sou dit van ons vra? 

Watter praktiese raad sou ons vir christene in 2019 in 
Suid-Afrika wou gee? 

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?

Maak ’n lysie van 5 sake / praktiese raad vir chistene in 
Suid-Afrika in 2019.  

Watter optrede / gedrag sal ’n verskil kan maak in jou dorp / 
stad as julle, julle so gedra en so optree teenoor ander 
mense?


