
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

 

 

 

 

 

 

Hy moet meer word en ek minder. 
Johannes 3:30 

Gebruik gerus hierdie as stilword woorde  of  
gebed.
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Lukas 18:9-14 

Jesus vertel hier ’n storie met bekende karakters - karakters waarvan die 
luisteraars dadelik sal weet watter tipe mense Jesus beskryf. Fariseërs was 

mense wat die wet geken het en wat sou probeer het om reg te lewe, 
mense wie se saak reg is met God. Tollenaars was weer beskou as mense 

wie se saak nie reg was met God nie, mense wat nie noodwendig geleef 
het soos God sou verwag nie.  

Die verskil tussen hulle word baie duidelik in die manier waarop hulle met 
God praat oor hulleself.  

Die storie verras mense wanneer hulle besef Jesus kyk anders na mense. 
Dat nederigheid (in hierdie geval) belangriker is as goeie dade of 

bedoelings.

Hoe tree iemand op wat hoogmoedig is? 

Wat beteken dit om vol van jouself te wees? 
Kan julle dalk die teenoorgestelde daarvan beskryf?  

Dit is goed as jy trots is op jouself en jou prestasies.  
Dit is egter baie sleg as jy dink jy is beter as ander of dat 

jy niemand se hulp nodig het nie.

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

lees Lukas 18:9-14



ons nuwe storie na die erediens

gesels dan oor die volgende saam

bid vir mekaar

 



ons nuwe storie na die erediens

gesels dan oor die volgende saam

bid vir mekaar

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 

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

Kyk weer na die twee gebede wat Jesus hier 
beskryf. 

Wat sou julle sê is die verskil tussen die 
twee mense wat hier bid? 

Mens sou kon sê die een persoon kom met 
vol hande na God toe. Kan julle die persoon 
uitken en dalk sê met wat hy alles na God 
toe kom? 

Die ander persoon kom met leë hande na 
God toe.  

Kan julle raaksien hoe die persoon dit vir 
God sê? 

Watter gebed dink julle verkies God? 

Hoekom dink julle is die persone wat na die 
storie luister so verras deur Jesus (God) se 
reaksie op die twee gebede?

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?  

In hierdie tyd van die jaar is dit net afsluitings en prysuitdelings 
of eksamens.  

Alles is gefokus op wat jy bereik het of wat jy kan bereik. Ons 
wêreld is eindlik so opgestel - jou prestasies en wat jy kan 
behaal is alles.  

Hoe dink en kyk God anders na ons? Veral itv ons geloof?


