
 

 

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  

3 November 2019 

Lees Psalm 119:137-144 as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Hoe het die Here jou al deur moeilike tye gehelp? 

 

2 Tessalonisense 1:1-4,  
11-12 

Paulus noem  in die teksgedeelte dinge van die gemeente waaroor hy dankbaar  is.
Hy is nie blind vir hulle tekortkominge nie en hy moedig hulle aan om nog harder te

werk en beter te doen.
Genade en vrede en liefde is drie van die belangrikste boustene van ’n gemeente.  Dis
die drie dinge wat God  gratis aan ons gee, sodat ons dit aan die wêreld kan gee.  Die

wêreld haat ons – soms omdat ons dinge verkeerd doen – maar dikwels eenvoudig
omdat hulle nie van die evangelie hou nie.

Ons moet aanhou groei in ons liefde vir mekaar – al verskil ons soms van mekaar.

 
Maak ’n lysie van al die beste eienskappe van julle gemeente.  Verdeel in 

groepies en maak dan met ’n selfoon ’n advertensie-video van julle gemeente 
waarin julle van julle vriende uitnooi om in te skakel. 

 
Hoe sou ’n perfekte gemeente/kerk lyk?  Is daar so iets? 

As jy iets kon verander in julle gemeente, wat sou jy wou verander? 
 

Hoekom dink jy is mense soms kwaad vir die Kerk (vir gelowiges)?  Is dit iets wat 
ons kan verander of is dit iets waaroor Jesus ons gewaarsku het? 

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



 

 

Hoe kan jy in hierdie week die Naam van Jesus verheerlik? 
 

Dink aan die dinge wat julle hierbo genoem het, die dinge in julle gemeente 
waarvoor Paulus sou bid.  Hoe kan julle help om die gemeente beter te maak? 

 

As ons iets in die wêreld sien waarvan ons nie hou nie, hoe moet ons dit 
aanspreek? Hoe kan ons (en hoe moet ons nie) sosiale media gebruik (nie)? 

 

Onthou wie jy is en Wie s’n jy is! 
 

Is  daar  enige  iets  waarvoor  die  groep  vir  jou  kan  bid?   
Vir watter eksamenvak is jy die bangste?  

 

 
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. 
 
Kyk of julle in vers 3-4 ’n paar kenmerke van ’n Jesusvolgeling 
kan identifiseer.  
 
Wat dink jy bedoel Paulus met “julle liefde vir die goeie en die 
werk van die geloof”?  (Vers 11). Hoe sal dit prakties lyk in ons 
lewe?  
 

God maak ons “waardig” vir die lewe waartoe Hy ons geroep het.  
Die Message sê:  “God will make you fit for what he’s called you 
to be...”  Waarvoor het die Here ons geroep?  Word hier nie dalk 
net met predikante gepraat nie? 
 
Paulus gebruik baie die woorde ‘genade’, ‘vrede’ en ‘liefde’.  
Gesels oor wat elkeen van hierdie woorde beteken.  Hoe gee 
God dit vir ons?  Hoe moet ons dit vir die wêreld wys? 

Vers 12 sê die Naam van Jesus word deur ons verheerlik en dan 
sal Hy ons verheerlik.  (If your life honors the name of Jesus, he 
will honor you.)  Hoe kan ons die Naam van Jesus verheerlik?  
Wat moet in ons lewens verander?   
 
As Paulus vandag by ons gemeente instap, waarvoor sou hy die 
Here dank in ons gemeente?  En waarvoor sou hy bid?    
 
Paulus waarsku teen ’n ‘ons’ vs ‘hulle’ mentaliteit.  Christene 
verskil deesdae oor baie dinge van mekaar – om nie eens te 
praat van hoe ons van die wêreld verskil nie.  In ons eie kerk 
verskil ons oor wat die Bybel sê (eintlik oor hoe ons dit wat die 
Bybel sê prakties moet toepas).  Dit maak dat baie mense twyfel 
in hulle geloof.  Hoe kan ons van mekaar verskil, sodat ons liefde 
vir mekaar steeds meer kan word? 
 
 

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?  
 


