
wat wil jy vandag bereik?
Nous volg drie hoofbewegings in ons 

kategese-benadering. 
1. Ons eie storie 

Die eerste gedeelte vra vrae oor ons huidige 

belewenisse en sienings oor ŉ sekere tema. 

2. God se storie 

Die tweede gedeelte hanteer die teks van 
die week. Meesal gaan die Abie video
daaroor. Vrae oor die teks word gevra. 

3. Ons nuwe storie 

In die laaste fase gesels ons oor die 
betekenis van God se storie in ons lewens. 
Ons integreer wat ons gehoor het, by ons 

eie lewens. 

ons storie: waar is ons nou?)
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Eksodus 24:12-18 

Wat was die laaste berg of heuwel waarop jy geklim, gery of 
gestaan het? Hoe het dit gevoel? 
 
Vertel van ŉ keer toe jy gevoel het die Here is baie naby aan 
jou. Wat het gebeur? 
 
Wat sal met ons gebeur as ons die hele tyd bewus is van 
God wat by ons is? 
 

Ons is bly oor God wat wil hê dat ons Hom ken. Hy wys 
Homself vir ons. Dit is die heerlik van verheerliking! 

Moontlike AKTIWITEIT vir voor of na die tyd 
In Eksodus sien ons dat God Homself wys by of deur: 
1. ŉ Berg; 
2. ŉ Vuur (vuurkolom of brandende bos); 
3. ŉ Wolk 
Laat elkeen een kies om te teken. Wys jou prentjie en sê hoekom 
jy daardie een gekies het.



 

Doen ŉ lofprysingsgebed wat pas by verheerlikingsondag. Laat elkeen 
ŉ sinnetjie sê oor die plekke en maniere waarop ons God sien en 

beleef en ken. 
 

Bid dat ons saam sal lewe volgens wat God van ons vra. 
 

Bid vir mekaar om God nog beter te leer ken. Dit is wat Hy wil hê. 

 
 

Hoe help Oupa Abie en Kallie se gesprek jou om die gedeelte beter te verstaan? 
 
Hoekom klim Moses so baie kere die berg uit? 
 
Eksodus vertel in die eerste gedeelte van God wat die Israelite uit Egipte red. Maar hulle ken God nog nie 
eintlik nie. Wie is God? Hoe is God? Wat kan ons van God verwag? Dit is alles vrae wat mense sou gehad 
het. En in hierdie verse sien ons dat God moeite doen om seker te maak hulle kry die antwoorde. Hoe doen 
God dit? 
 
Hoekom is dit belangrik om verheerlikingsondag te vier? Dit is die laaste Sondag voor Lydenstyd. (Ons dink 
aan die heerlikheid wat ons beleef wanneer God Homself vir ons wys.) 

(Hoe ons nuut, dink, doen en leef 
in die wêreld rondom ons) 

 
Wanneer ons God beleef, is dit vir ons ŉ hoogtepunt. Soos om op 
ŉ berg te staan. Maar ons moet weer afklim ondertoe. Wat beteken 

die ontmoeting dan? 
 

God wys van die begin af dat Hy wil hê dat ons Hom ken. Watter 
uitnodiging stel dit aan jou? 

 
 

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? 
 


