
 

 

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. 
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Hoërskool Kategese  

25 Augustus 2019 

Lees Psalm 71:1-8 as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Wat beteken dit vir jou dat die Here vir jou ’n skuilplek is? 

 

Hebreërs 12:18-29 

Vandag se teksgedeelte gee aan jou die geleentheid om te gesels oor die
erediens, oor aanbidding (binne en buite die erediens) en oor ons Godsbegrip

(die prentjie van God wat ons glo). Sien ons Hom as ’n kwaai God wat ons
straf óf sien ons Hom as ’n Vader wat graag wil hê ons moet van sy

teenwoordigheid bewus wees elke dag?
Die Here is nie meer op ’n berg, iewers in die woestyn, nie.  Hy is elke

oomblik by ons – alles wat ons doen, is deel van ons ‘aanbidding’, omdat Hy
daar is.

 
Wat beteken dit om ‘Here te dien’? Wat is die belangrikste dinge 

wat ons moet doen of weet? 
 

Maak ’n lys van die dinge wat julle in die kerkgebou kan sien, wat 
belangrike geestelike kenmerke of simbole is (bv. die doopvont). 

 
Maak dan ’n lys van die belangrike dinge wat jy nie kan sien nie 

(bv. ons liefde vir mekaar). 
 

Wat dink julle is ‘aanbidding’?  Wanneer is ons besig om die Here 
te aanbid? 

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



 

 

Vers 29 sê dat ons God ‘dankbaar’ moet dien.   
Maak ’n lys van die dinge waarvoor jy dankbaar is.  

Op watter maniere kan jy jou dankbaarheid wys? 
 

Jy kry doeners en praters.  Besluit wat jy wil wees.  Gehoorsaamheid 
is ’n belangrike diens aan God. 

 

God is oral waar jy is.  Oral waar jy is, is dit ‘heilige grond’.  Die Kerk 
is oral waar jy is.  Watter implikasies het dit? 

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 
“Here, help my om...” 

 
 

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

Gesels bietjie oor wat gebeur het op die berg Sinai, toe Moses 
die kliptafels by God gekry het. (Eks 19). Watter prentjie van God 
kry mens uit die gebeurtenis?  Hoe klink God? 
 

Gesels met mekaar oor Sionsberg.  Hoe verskil hierdie prentjie 
van God wat Hebreërs teken van die prentjie van God wat ons op 
Sinai gekry het?  Het God verander?  Hoe klink God hier?  Wat is 
die verskil tussen Sinai en Sion?  Wat het gebeur wat al die 
verskil maak? 
 

Moses moes alleen teen die Sinai berg opgaan, omdat die 
mense te bang was om met God te praat.  In Deut. 9 sê Moses 
dat hyself maar bang was.  Moet ons steeds nog bang wees vir 
Hom?  Hoekom (nie)? 
 
 
 
 

Wat beteken die waarskuwing wat ons in vers 25-27 lees?  Dalk 
help die Message se vertaling ons daarom beter te verstaan. 
So don’t turn a deaf ear to these gracious words. If those who ignored 
earthly warnings didn’t get away with it, what will happen to us if we 
turn our backs on heavenly warnings? His voice that time shook the 
earth to its foundations; this time—he’s told us this quite plainly—he’ll 
also rock the heavens: “One last shaking, from top to bottom, stem to 
stern.” The phrase “one last shaking” means a thorough 
housecleaning, getting rid of all the historical and religious junk so that 
the unshakable essentials stand clear and uncluttered. 
 

Wat is die ‘onwankelbare koninkryk’ wat ons ontvang het?  (Vers 
29). 
 

Iemand het gesê: “Ware aanbidding los ons nie waar ons is nie – 
dit laat ons besef hoe groot God is en hoe klein ons is.” Stem jy 
saam?  Hoekom (nie)? 
 
As ons elke oomblik van die dag, van die week, in God se 
teenwoordigheid is, watter waarde het die kerk en ’n erediens 
dan? 

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?  
 


