
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

 

 

 

 

Lukas 1:67-80 is ’n loflied wat sing oor 
God se liefdfe en verlossings werk. 

Lees dit gerus as julle groep tyd het. 
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Kolossense 1:11-20

Paulus skryf vir die gemeente in Kolosse om hulle te herinner dat 
God vir hulle die  bron van krag (en lewe) wil wees. 

God se krag maak ons sterk sodat ons geduldig kan wees en kan 
aanhou om goed te doen (veral wanneer dit moeilik is). Jesus het vir 

ons ’n voorbeeld geword van hoe om te volhard in moeilike tye. 
Jesus het egter ’n baie belangrike plek in God se plan met die 

wêreld en in die hele skepping.

Elektrisiteit is belangrik vir ons, ons gebruik die elektrisiteit 
(krag) vir verskillende toestelle in en om ons huis, by die 

skool of werk. 

Vertel vir mekaar wat die belangrikste toestel is (wat met 
elektrisiteit werk) wat jy elke dag gebruik? 

Watter planne maak jy om daardie toestel se battery lank te 
laat hou of dit te laai as jy nie naby ’n kragpunt is nie?

Kolossense 1:11-20



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
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...” 

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

God wys vir ons Homself deur Jesus se 
lewe en versoen ons en alles met Homself 
deur Jesus se dood aan die kruis. 

In Kolosse het mense begin vergeet dat 
Jesus die belangrike plek in hulle lewe wil in 
neem.  

Die vraag is of Jesus ook daardie belangrike 
plek in ons lewens in neem? 

Op watter maniere het Jesus vir ons ’n 
voorbeeld gestel van hoe ’n mens geduldig 
bly in moeilike omstandighede? 

Deur watter omstadighede moes Jesus 
volhard sodat ons die verlossing kon kry 
soos in vers 14 genoem word? 

Hoe beskryf vers 15-20 die belangrike plek 
wat God aan Jesus gee? 

Hoekom beklee Jesus hierdie belangrike 
plek in die skepping en heelal? 

Hoe ons nuut, dink, doen en leef   
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?  

Jesus word deur God aangestel as heerser oor die 
heelal en as hoof van die kerk. 

Op watter maniere kan jy / julle huis dit uitleef? 
Mens dink aan ’n heerser as iemand wat op ’n troon sit.  

Watter keuses kan ons in hierdie week neem om dit 
duidelik te maak dat Jesus op die troon van ons lewens 

sit. 


