
 

 

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  

6 Oktober 2019 

Lees Klaagliedere 3:21-26 as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Hoe beleef/ervaar jy dat die Here getrou is? Staan jy elke dag 

met nuwe hoop op?  Hoekom (nie)? 
 

Vra dat die Here sy hand oor jou sal hou die laaste kwartaal. 

Lukas 17:3-10 

Geloof is mos kennis en vertroue.  Gesels vandag oor die
redes waarom ons glo.

Dis egter belangrik dat hulle sal verstaan dat geloof meer
is as net kopkennis van die Bybel en God.

Dit hou praktiese implikasies in: bv. ons moet mekaar
liefhê en vergewe. Ons moet mekaar dien.

Voltooi: “As daar nou een ding is wat ek die vakansie van die 
Here geleer het, is dit...”   

óf “As daar nou een plek is waar ek die vakansie die Here 
ervaar het, is dit..., want...” 

 
Probeer om ‘geloof’ vir iemand te beskryf wat nog nooit 

daarvan gehoor het nie.  
 

Het jy al ’n ‘grudge’ teen iemand gehad?  Wat is so gevaarlik 
daaraan om ’n ‘grudge’ te lank te vertroetel?  

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



 

 

Is daar enigiets wat jy nie vir die Here sal doen nie?  
Is daar enigiemand wat jy nie sal dien nie?  

Is daar enigiemand wat jy nie sal toelaat om jou te dien nie?  
Wat sê jou antwoorde oor jou diensbaarheid en jou geloof? 

Die Algemene Sinode vergader hierdie week – wil julle nie vir hulle bid en 
die Here vra om hulle te lei nie? 

 

Of bid die ABC van gebed. Gee elkeen kans om een 
sinnetjie te bid. 

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. 
 
Hoekom dink julle wou die dissipels meer geloof gehad het?  Wat 
het hulle gedink sou hulle met meer geloof kon doen?  Kyk bv. na 
Luk. 9:57-62 en Luk. 14 oor die verwagtings wat Jesus aan hulle 
geloof gestel het...  Sou jy nie ook vir meer geloof gevra het nie? 
 
Geloof is kennis en vertroue.  Gesels oor wat die stelling 
beteken.  Geloof gaan oor ’n verhouding met God wat praktiese 
implikasies inhou vir my verhouding met ander. 
 
Gesels bietjie oor vers 6.  Dit sou nogal awesome gewees het 
om sulke tricks te kon doen soos om berge met jou geloof te 
versit.  Wat sê Paulus egter in 1 Kor. 13 is nóg belangriker as so 
’n tipe geloof? 
 

Iemand het gesê: “Om geloof te hê, beteken dat jy jou gedagtes, 
jou emosies, jou dade ten volle oorgee aan God, sodat Hy jou 
kan verander.  Nie sodat jý Hom kan manipuleer nie, maar sodat 
jy Hom kan dien!”   
 
Hoe dink julle wil God ons verander?  Hoe dink julle wil Hy hê 
moet ons Hom dien?    
 
“Almal het die mag van grootsheid. Nie vir roem nie maar vir 
grootsheid, omdat grootsheid bepaal word deur dien en hulp”. 
(Martin Luther King Jr.)  Ons begeer dikwels roem.  Ons wil hê 
mense moet van ons weet. Wat sal gebeur as ons eerder mense 
dien en help? 
 

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?  
 


