
 

 

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  

17 November 2019 

Lees Psalm 4 as ’n gebed. 
 

Maak ’n plakkaat van Ps. 4:9 en plak dit bo jou bed as 
jy sukkel om te slaap tydens eksamen: 

Nou sal ek onbesorg gaan lê 
en dadelik aan die slaap raak, 

want, Here, U alleen laat my veilig woon. 
.

2 Tessalonisense 3:6-13 

Daar was lidmate in die gemeente van Tessalonika wat die wederkoms in hulle leeftyd nog
verwag het.  Daarom het hulle ophou werk en op die manier ’n las vir die  gemeente geword.
Paulus is nie teen sopkombuise en nagskuilings nie – maar teen gelowiges wat te lui is om te

werk of wat nie verstaan dat ons moet aanhou werk totdat Jesus kom nie.
Jy kan egter ook vandag gesels oor kinders se houding teenoor werk. Baie van hulle verstaan

nie dat ons elkeen ’n roeping op ons lewe het nie. Dit beteken dat skoolwerk (huiswerk en
eksamens) deel is van ons godsdiens – ons diens aan God!

Jy kan ook vandag gesels oor die Kerk se verantwoordelikheid teenoor die aarde.  Hier is lekker
baie geleenthede om oor diensprojekte te gesels!

Gesels bietjie oor die eksamen. Hoe kan jy die Here tydens die 
eksamentyd ervaar?  

 
Gesels oor elkeen se drome en toekomsplanne. Wat wil jy eendag word?  

Deur watter stappe moet jy gaan om dit te bereik?  Hoe pas 
skoolopleiding daarby in? Hoe kan om te leer deel van jou 

gehoorsaamheid aan die Here wees? 
 

Daar is baie mense wat glo dat ‘aardverwarming’ net ’n hoax is. Wat dink 
julle? Het ons as kinders van die Here ’n verantwoordelikheid teenoor die 
aarde (diere en plante en omgewing) of gee die Here net om vir mense?  

  

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

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



 

 

Dink aan maniere waarop jy en jou gesin groener kan leef. 
 

Is daar dalk ’n sopkombuis of nagskuiling waar jy kan gaan diens lewer? Vra die 
kerkraad om julle hiermee te help.  Moenie sommer net ’n nuwe projek begin nie – help 

die kerkraad en lewer diens by ’n bestaande gemeenteprojek. 
 

Vra die Here om jou nou al te wys wat jy moet doen met jou lewe en begin dan dadelik 
daaraan werk! As dit beteken jy moet leer vir die eksamen, doen dit vir die Here! 

 

Dink aan die goeie dinge wat gelowiges kan doen om van die wêreld ’n beter plek te 
maak.  Wat gaan jý hierdie week doen? 

Is  daar  enige  iets  waarvoor  die  groep  vir  jou  kan  bid  tydens  die  eksamentyd?? 
 

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. 
 
Dit klink in die gedeelte asof Paulus sê ons moenie haweloses 
help nie.  Ons moenie eens vir hulle iets te ete gee nie.  Hoe dink 
julle, is dit wat Paulus sê?  Wat sou Paulus bv. sê van ’n 
sopkombuis of nagskuiling?  As jy ’n Bybel app op jou foon het, 
kyk wat die Bybel nog sê oor luiheid. (Bv. Spreuke 6:6-8). 
 
Party gelowiges in die gemeente van Tessalonika het ophou 
werk, omdat hulle gedink het Jesus se wederkoms (die ‘einde 
van die wêreld’) sou in hulle leeftyd plaasvind.  Vandag nog lees 
ons elke nou en dan van gelowiges wat ophou werk omdat hulle 
glo die einde is naby.  Die Here kan inderdaad gou kom, maar 
hoe behoort ons te wag op die wederkoms?   
 
Hoe lyk die lewe van ’n Jesusvolgeling wat die wederkoms 
verwag?    

Paulus sê ons moenie moeg word om ‘goed te doen’ nie.  Watter 
dinge kan gelowiges doen wat ‘goed’ is?  Hoe kan ons van die 
wêreld (ons omgewing) ’n beter plek maak?
 
As Jesus weer gaan kom, hoe moet ons die aarde intussen 
oppas? Is die Kerk veronderstel om ‘groen’/ekologies-vriendelik 
te wees? 
 
Daar is soveel dinge waaroor ons deesdae in die Kerk van 
mekaar verskil. Hoe moet ons hierdie verskille hanteer?  Mag 
ons as gelowiges van mekaar verskil? 
 
Kyk na vers 14 en 15.  Hoe moet ons van mense verskil wat nie 
na die Here wil luister nie?  Hoe moet ons van mense verskil wat 
nie aan die Kerk behoort nie?  Mag ons nie-gelowige vriende hê? 
Hoe moet ons van hulle verskil en hoe (indien ooit) wys ons hulle 
tereg? 

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?  
 


