
 

 

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. 

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
 

 
 
 
 
 

      
 
 

 
  
 

 
 

  
 

   
 
 
 
 

     
 

Hoërskool Kategese  

8 September 2019 

Lees Psalm 139:1-6 en 13-16  as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Wat dink jy sien God wanneer Hy jou sien? 

Hoe dink jy voel God oor jou? 

 

Filemon 1-21 

Filemon spreek die tema van vergifnis aan: Paulus dring by Filemon aan om
sy wegloop slaaf te vergewe. Dit sou Filemon geld kos en sou ander slawe-

eienaars dalk kwaad gemaak het.  Vergifnis is nie maklik of verniet nie, maar
dit is een van die kenmerke van ’n Jesusvolgeling.

Gee aan elkeen in die groep kans om te sê wat die hoogtepunt en die laagtepunt 
van hulle week was.   

 
Vertel mekaar van ’n situasie waarin jy was waar jy gesukkel het om jou getuienis 

as kind van die Here uit te leef. 
 

Het iemand al iets aan jou gedoen wat jy sukkel om te vergewe? Noem 
voorbeelde van dinge wat ons sukkel om te vergewe.

 
Wat gebeur met jou wanneer jy ’n ‘grudge’ teen iemand het?  Waarom dink jy 

moet Jesusvolgelinge ander vergewe?   
 
 

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



 

 

As jy iemand moet vergewe, moenie uitstel nie!   
Doen dit hierdie week nog! 

 
Om vergifnis te vra, beteken soms dat jy bereid moet wees om reg te 

maak wat die verhouding in die eerste plek seergemaak het. 
 

Hoe kan jy, soos Filemon, die wêreld vir ander ’n beter plek maak?  
Hoe help vers 7 ons hiermee?   

 

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. 
 
Wat leer jy oor Paulus uit hierdie brief?  En oor Filemon?  En 
Onesimus? Weet jy wat was die straf vir ’n slaaf wat weggeloop 
het?   
 
Paulus sê dat Filemon ’n keuse het hoe hy Onesimus  wil 
behandel.  Watter opsies was daar vir Filemon?  Hoekom sou dit 
vir hom moeilik kon wees? 
 
Wat leer hierdie brief ons oor vergifnis?  En oor versoening 
tussen medegelowiges wat oor iets stry? 
 
 

Maak ’n lys van al die ‘familie’-woorde en temas wat Paulus 
gebruik tussen vers 8 en 22.  Wat sê dit vir ons oor die Kerk, oor 
die gemeente? 
 
As jy verkeerd teenoor iemand opgetree het, wat vra dit van jou 
as Jesusvolgeling? 
 
In Suid-Afrika sukkel mense om mekaar te vergewe.  Wat dink jy 
sal gebeur wanneer die mense in ons land mekaar regtig 
vergewe?   
 
Dink julle Paulus het slawerny goedgekeur?  Hoekom sê hy dan 
nie reguit dat dit verkeerd is nie?   Is die Bybel dan teen basiese 
menseregte? 
 

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?  
 


