
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

 

 

 

Indien moontlik: bring ’n  Kinderbybel saam na die byeenkoms. 

Blaai as groep deur die Bybel en kyk watter geloofshelde julle self 
kan onthou. 

Lees selfs een se verhaal wat hier in  Hebreërs genoem word.

Hoërskool Kategese 
18 Augustus 2019 

Hebreërs 11:29 - 12:2

Vandag lees ons oor helde.  
Mense wat met moed en geloof vasgehou het aan God in moeilike 

omstandighede. 
Hulle word as helde beskou, selfs al het hulle geloof nie noodwendig verseker 

dat alles vir hulle goed uitgewerk het nie. 
Gaan kyk gerus na die lys van helde wat hier genoem word en gaan kyk ook 

na hoe dinge vir hulle uitgewerk het. 
God se helde lyk soms anders as wat ons dink hulle moet.

Gee elkeen kans om te sê wie hulle helde is?  

As elkeen hulle helde genoem het kan julle ook kans 
gee dalk elkeen vertel waarom hulle hierdie persoon 

bewonder? 

Kyk of daar ooreenkomste is in die redes wat elkeen 
gee? (bv die persoon se toewyding, prestasies ens.)

Lees Hebreërs 11:29 - 12:2



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? 

Watter gedeelte(s) staan vir jou uit?  

Watter vrae het jy oor hierdie gedeelte? 

Kyk of julle ’n lys kan maak van die geloofshelde wat 
hier genoem word. 

Probeer dan bepaal hoe dinge vir elkeen uitgewerk het.  

Sou julle sê almal se stories het mooi geloop en goed 
afgesluit? 

Watter ooreenkomste sien julle in hierdie geloofshelde 
se stories?

Hier is ’n beeld wat ons kan help in die tye wanneer ons 
swaarkry of sukkel.  

Dat ons soos ’n atleet wat deelneem aan ’n wedloop 
sal:  

• Fokus op Jesus (konsentreer op die feit dat Jesus 
reeds die wedloop namens ons gewen het) 

• Ons sal uitkyk vir ons ondersteuners (ouers, vriende) 
• Dat ons ons nie sal besig hou met dinge wat ons 

aandag kan aftrek van ons doelwit af nie.

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? 

God weet dat die wedloop van die lewe baie uitdagings aan 
ons stel. Daarom laat hy ons nie alleen deelneem nie. Hy gee 
vir ons ondersteuners (a rent a crowd). Hulle wil ons 
aanmoedig en help waar hulle kan. Daardie ondersteuners is 
ook hierdie kleingroep.  

Deel met mekaar waarmee jy hierdie week ondersteuning 
gaan nodig hê.

Neem ’n paar minute en maak groepe van 2 of 3. 

Bid dan nou vir die sake waarvoor elkeen gevra het 
dat hulle in die volgende tyd ondersteuning gaan 
nodig hê.


