
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.

er en nou)
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Luister en kyk saam op YouTube na die lied, ‘Lord have mercy’.
Dit is gesing deur Michael W. Smith en Amy Grant .

https://www.youtube.com/watch?v=DjPrIVKlvsM 
Hierdie weergawe het die lirieke by.

 

Terwyl jy daarna luister, dink aan die dinge in jou eie lewe   (die 
dinge wat jy gedink, gedoen of gesê het) wat God of ander mense 

kon seermaak/teleurstel. 
Bid dan saam:  “Lord, have mercy.   Here, vergewe my!” 

Hosea 11:1-11

Vandag se gesprek fokus op God se genade en hoe Hy vir ons tweede en derde kanse
gee nadat ons misluk het. Israel wat na regte gestraf moes word, God wat die straf

aankondig, maar dan genade betoon.  Jongmense word vandag vinnig daaraan
herinner wanneer hulle misluk – sosiale media toon nie genade vir mislukkings nie.  Dis

nie hoe God ons sien nie en dis nie wat God met ons doen nie.
Dit moet ’n invloed hê op ons gedrag teenoor ander..

Kyk asb. na die Storie Agter Die Groot Storie vir meer agtergrond info oor die gedeelte.

Vertel mekaar van ’n keer toe jy – voor ’n klomp mense of op sosiale 
media – jou naam weggegooi/krater gemaak het?  

Gee ’n prys vir die een in die groep wat die snaaksste – maar ware -
storie kan vertel. Niemand mag geshame word nie – die doel hiervan 

is sodat ons kan sien dat dit met almal gebeur die een of ander tyd.

Het jy al ooit drooggemaak of iemand teleurgestel?  Jy hoef nie die
detail te vertel nie.  

Vertel mekaar net hoe dit voel wanneer jy iemand teleurstel.
Het iemand al ooit vir jou seergemaak, jou teleurgestel, sodat jy 
gevoel het dat jy alle kontak met daardie persoon wil verbreek?  

Kon jy hom/haar vergewe? Hoekom (nie)?

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



As ons na die beeld van God geskape is, as ons lewensdoel is 
om meer en meer en meer soos Jesus te wees, wat is die 

implikasies van Hosea 11 vir jou lewe? Hoe gaan dit jou
gedrag teenoor ander mense bepaal?

Miskien is daar iemand, wat dalk glad nie jou vergifnis verdien 
nie, maar wat tog hierdie week jou vergifnis moet kry.

Is daar enige iets waarvoor die groep vir jou kan bid?

Dink aan iemand wat jou seer
of kwaad gemaak het.  

Sien sy/haar gesig voor jou.  
Dink aan alles wat s/hy verkeerd gedoen het

en hoe s/hy jou seergemaak het.
Vra nou dat die Here vir jou ’n nuwe hart sal gee.  

Bid dat Hy jou seer/kwaad sal wegneem.
Vra Hom dan om jou te help

om die persoon regtig te vergewe.
Sê vir die Here dankie dat Hy jou vergewe het.

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

Maak ’n lys van al die karaktereienskappe van God wat julle in 
Hosea 11 raaksien.  

God beskryf sy verhouding met Israel deur ’n paar metafore 
(vergelykings) te gebruik.  Kyk hoeveel julle kan identifiseer.

God was nie tevrede met Israel nie.  Hoe dink jy voel God 
vandag oor ons as Kerk? Waaroor sou God vandag, met ons, 
ongelukkig kon wees.

In vers 9 sê God “want Ek is God, nie 'n mens nie”.  Wat dink jy 
probeer God met die kontras sê?  Hoe is Hy dan anders as ons?

Hoekom hou God nie op om vir ons om te gee nie?  Wat maak 
dat Hy nie opgee nie?

Vergewe God ons net as ons ons skuld bely?  Is daar enige 
teken in hierdie gedeelte dat Israel skuld bely?  Hoekom dink jy 
vergewe God so maklik? Veroorsaak dit nie juis dat ons net 
aanhou sonde doen nie?

Iemand het gesê: “God het sagte hande en sagte oë”. Wat word 
daarmee bedoel?  Dink julle Hosea sou saamstem?

As God soveel genade teenoor ons bewys, hoe moet ons dan 
teenoor mekaar optree?  

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?


