
 

 

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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Lees Psalm 119:97-104 as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Hoe belangrik is dit vir jou om God se bevele te gehoorsaam? 

 

Lukas 18:1-8 

Vandag se gelykenis is nie maklik om te verstaan nie. Ons het gewerk met die idee
dat die gelykenis ons wil leer dat  indien ’n ongelowige, slegte regter, so reageer

teenoor ’n magtelose persoon wat aanhou vra, hoe veel te meer sal God, die Goeie
Regter, nie reageer op die gebede van sy kinders nie? Die gelykenis leer ons dus iets

oor die krag van gebed.

In die tweede plek gee die gelykenis ook vir ons ’n idee hoe ’n persoon met geen
status of politieke aansien nie, die  wêreld kan verander.  Kom ons help hierdie geslag
glo dat hulle deur klein dade van gehoorsaamheid aan God, die wêreld kan verander.

Het jy al iets (reg)gekry deur te neul (te nag, aan te hou vra of 
smeek) by jou ouers? 

 

Wanneer jy vir die Here iets in gebed vra, dink jy hoe meer jy bid 
hoe beter is die kans dat jou gebed verhoor sal word? 

 

Dink jy God beantwoord altyd ons gebede?  
 

Gesels oor die omgewingsaktivis, Greta Thunberg. As jy nog nie 
van haar gehoor het nie, google maar net haar naam. Dink julle sy 

maak ’n verskil, kry sy enigsins enige iets reg?  
Wat kan ons by haar leer? 

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



 

 

Kan jy dink aan iets in jou omgewing wat ‘nie reg is nie’ en 
wat jy graag sou wou verander?  Bv. ’n vuil park of straat. Kyk 

of jy nie iets daaraan kan doen nie! 
 

Of raak betrokke by ’n nagskuiling of ’n sentrum wat kyk na 
hawelose diere.  Bied jou dienste gratis as ‘skoonmaker’ aan.  

 
Begin klein, maar hou aan om dit te doen. 

 

Die eksamen kom nader – vra vir die een langs jou watter vak hom/haar die meeste bekommer en bid dan 
saam daaroor. Besluit om elke dag vir daardie persoon te bid, tot die vakansie begin. 

 

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 ons oor gebed in hierdie gedeelte?  Lees sommer weer 
vers 1!
 
Wie is God in hierdie gelykenis?  Hy kan seker nie die regter 
wees nie?  As God juis nie die regter is nie, wat probeer Jesus 
ons leer deur hierdie gelykenis? 
 
In die gelykenis is daar 4 karakters: die regter, die weduwee, 
God en ons. Wat leer ons oor elkeen?   
 
Dink jy regtig dat daar krag in gebed is? Het God al van jou 
gebed verhoor? 
 
Daar is ’n sê-ding wat baie christene soms gebruik:  “Prayer 
moves the Hand that moves the world.” Hoekom is dit nie 
heeltemal waar nie?  

Die skrywer C.S Lewis het gesê hy bid nie om God se wil te 
verander nie.  Hy bid omdat gebed hom verander.  Hoe dink jy 
verander gebed ons? 
 
Het jy al gedink jy wil veg vir ’n saak soos skoon oseane of 
groener industrieë (soos wat Greta Thunberg doen), maar jy is 
bang mense gaan nie na jou luister nie?  Wat leer hierdie 
gelykenis ons daaroor?   
 
Is volgelinge van Jesus aktiviste?  Hoe kan ons protes aanteken 
teen al die ongeregtigheid in die wêreld? 
 
Die teoloog Karl Barth het gesê: “Om jou hande saam te bring in 
gebed is die begin van ŉ opstand teen die wanorde van hierdie 
wêreld.”  Gesels bietjie oor wat dit prakties beteken. 
 

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?  
 


