
 

 

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  

26 Januarie 2020 

Lees Psalm 27 as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Wat beteken dit as ons sê die Here is ons wegkruipplek? 

Waar is die Here se ‘huis’ vandag? 

 

1 Korintiërs 1:10-18 

Suid-Afrikaners (en veral Afrikaners) sukkel om van mekaar te verskil.  Ons wil graag hê
dat almal dieselfde moet dink en praat.  Dit maak die konflik in ons Kerk ekstra moeilik om

te hanteer. Wanneer besluite geneem word waarin die sinode oënskynlik kompromieë
aangaan, sal baie stemme opgaan dat die ‘evangelie self’ nou gekompromitteer  word.

Konflik en verskille in die Kerk is egter nie ’n moderne óf NG verskynsel nie.
Paulus raak hier die kwessie van die doop aan.  Gebruik sommer die geleentheid om

kinders hieroor te leer.  Gesels openlik oor hoe ons van ander kerke hieroor verskil.
Indien nodig, vra jou leraar vir meer agtergrond oor die doop.

Die kans bestaan dat julle ’n hele paar ‘warm kwessies’ mag ophaal... Probeer om nie in
die detail van argumente vas te val nie.  Leer hulle eerder dat ons kan en mag verskil.

Die eerste vol week van skool is verby. Gesels bietjie oor jou verwagtinge 
vir die jaar wat kom.  Waarna sien jy (nie) uit (nie)?  

 
Wat dink jy veroorsaak ‘konflik’?  Noem ’n paar dinge waaroor mense in 

die wêreld vandag stry/baklei.   
 

Waaroor stry julle met/verskil julle van mekaar in die skool? 
 

Waaroor stry/verskil kinders van die Here? 
 

Het ’n ander kind van die Here jou al probeer oortuig van hulle siening 
van die doop?  Hoekom dink julle doen hulle dit? 

 

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



 

 

Probeer hierdie week om te gesels met mense met wie jy oor ’n saak 
verskil. Kyk of jy kan luister en praat sonder om teenargumente op die 

tafel te plaas. Luister net en probeer verstaan hoekom hulle so voel. 
 

 

Soek foto’s en video’s van jou doop.  Maak ’n 30sekonde selfoonvideo 
(TikTok) opsomming daarvan en as julle groep ’n whatsapp group het, 

stuur dit vir mekaar aan. 
 

As jy al gedoop is, gaan staan voor die spieël en kyk na jouself. 
Herinner jouself daaraan dat jy aan God behoort: jy is gedoop!   

 

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 
“Here, help my om...” 

 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.   
Of enige vrae wat jy nou het. 
 
Waaroor het die christene in Korinte met mekaar gestry? 
Hoekom dink jy maak dit Paulus bekommerd? 
 
Die doop is een van die dinge waaroor verskillende kerkgroepe 
baie van mekaar verskil.  Gesels so bietjie oor die kinderdoop 
(die verbondsdoop).  Kyk of julle kan sê waarom dit vir ons so ’n 
belangrike saak is. 
 
Baie belangrik: ons kerk doop ook groot (as iemand as 
volwassene tot bekering kom en nog nie gedoop is nie), maar 
ons doop nie ‘weer’ nie. As iemand by ons wil inskakel, maar 
reeds in ’n ander kerk gedoop is, word die persoon nie weer 
gedoop nie.   
 
Hoekom word die doop ’n ‘sakrament’ genoem?  Gesels oor die 
doel van die ‘sakramente’.   
 

Ons Kerk het ses belydenisskrifte. Kan jy hulle opnoem? 
(Natuurlik,  sewe as jou gemeente ook Belhar aanvaar - nog iets 
waaroor kerke verskil ).  Hoekom het ons enigsins 
belydenisskrifte? 
Die doel van die belydenisskrifte is om vir mekaar te sê hoe en wat ons glo – op 
grond van die Bybel – dis eintlik ’n riglyn of bril waarmee ons die Bybel moet lees.  
Dit moet ons help wanneer ons van mekaar verskil.        
 

Mag kinders van die Here nie van mekaar verskil nie?  Beteken 
‘eensgesind’ dat ons altyd met mekaar gaan saamstem?  Hoe 
dink julle moet ‘eensgesindheid’ tussen ons lyk? 
 
As ons nie met mekaar oor alles saamstem nie, is ons dan 
‘verdeeld’?  Doen ons nie dan ‘sonde’ nie?  Kan ons van mekaar 
“verskil” sonder om “verdeeld” te wees? 
 
Iemand het gesê: “You don’t have to think the same to love the 
same.”  Stem julle saam?  As jy nou 1 Korintiërs 13 lees, wat sou 
Paulus gesê het daaroor? 
 

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?  
 


