
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

 

 

 

 

Lees gerus Psalm 15 as julle groep daarvoor tyd het. 
As hierdie ’n lys van voorwaardes was waaraan ons moes 

voldoen om in God se teenwoordigheid te wees sou 
niemand toegelaat word nie.  

God laat ons egter toe. Ons kan dankie sê dat God ons 
toelaat sonder dat ons nodig het om te voldoen aan al 

hierdie vereistes. 
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1 Korintiërs 1:18-31 

Baie van ons word groot met die idee dat mens hard moet werk  
om bo uit te kom. 

’n Mens moet jou beste gee sodat jy die beste kan wees. 
Harde werk is goed. Om jou bes te doen kan ook ’n manier wees waarop mens 

 God kan eer.  

Ons verhouding met God werk anders.  
Ons verhouding met God word gebou om dit wat Jesus aan die kruis 

 vir ons gedoen het.  

Waaroor is jy baie trots op jouself? 

Waarvan hou jy van jouself? Hoekom? 

Is God lief vir ons omdat ons spoggerig is,  
of is daar ŉ ander rede? 

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

lees 1 Korintiërs 1:18-31 saam as ’n groep



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

 



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? 

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. 

Kan jy / julle sien dat hier ’n onderskeid getref word 
tussen mense vir wie die boodskap van die kruis sin 
maak en die mense wat dit as onsin beskou? 

Kan julle kortliks sê wat die boodskap van die kruis is? 

Waarom is die boodskap van die kruis so belangrik vir 
mense wat dit glo? 

Hier word ook verwys na die sake wat vir die Jode en 
Grieke belangrik was… kan julle dit noem? 

’n Mens sou hierdie wondertekens en wysheid kon 
verduidelik as maniere waarop mense probeer wys 
het hoe goed hulle is. 

Die mense het mekaar beïndruk deur hulle eie 
(menslike) prestasies. 

Die vraag is of dit is waaroor God se kerk en God se 
boodskap aan die wêreld gaan? 

Teenoor die maniere wat die mense gehad het word 
die boodskap van die kruis (vers 30) verduidelik.  

Kyk of julle nou die boodskap van die kruis kan opsom 
soos in vers 30?

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?

Daar is ’n verskil tussen trots wees en spog. 
Wat dink julle is die verskil? 

Dit is moontlik dat mens so kan spog met jou geloof dat dit 
mense kan afsit van ’n verhouding met God (en waarskynlik die 
kerk). 
Hoe kan ons praat oor ons geloof en hoe kan ons optree sodat 
dit vir mense vertel van God en nie van jouself nie?


