
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

 

 

 

 

 

 

Psalm 32 is ’n boetepsalm.  

’n Psalm waarin Dawid sy skuld voor God bely. 

Een van die moeilikste goed om te doen is om jammer te sê 
wanneer jy verkeerd was. 

Hierdie psalm help ons met woorde daarvoor.
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Genesis 2:15-17 & 3:1-7 

Neem tyd om die teks te lees. Die storie van Adam, Eva en die slang is vir ons 
bekend. (Dit maak egter dat mens soms detail invoeg wat nie in die teks staan 

nie.) 

Hier is baie waaroor mens kan gesels. Die keuse wat ons maak is om te gesels 
oor: Wat doen sonde aan mens. Wat doen sonde aan mense se verhouding 

met God en met mekaar.

Wanneer laas het jy wegkruipertjie gespeel? 

Hety jy daarvan gehou om wegkruipertjie te speel? 

Het jy verkies om weg te kruip of te soek? 

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

Genesis 2:15-17 & 3:1-7 



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

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

Kan jy onthou toe jy hierdie verhaal die eerste keer 
gehoor of gelees het? 

Waaraan het dit jou laat dink? Hoe het dit jou laat 
voel? 

Lees weer Gen 2:15-17. Bespreek die volgende 
stelling: God gee vir Adam en Eva (ook vir ons) 
vryheid en verantwoordelikheid.  

God het mense gemaak met die vryheid om self te 
kan kies. Ons is nie geprogrameer soos ’n rekenaar of 
robot nie. God laat ons toe om ons eie keuses te 
maak.

Die verantwoordelikheid om self te kan kies beteken 
dat ons ook die gevolge van ons keuse self moet dra. 

In ons teks is dit duidelik dat Adam en Eva se keuses 
seker gevolge het. 

Kan julle sien wat die gevolge is van die keuses wat 
hulle maak? 

Hoe dink jy het Adam en Eva gevoel oor die keuse 
wat hulle gemaak het? 

Dink julle dit is net ’n storie oor wat gebeur het of sou 
julle sê dit gebeur ook vandag nog met ons?

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?

Het jy al ooit gevoel jy wil wegkruip vir God? 
Sien jy kans om te vertel hoekom jy so gevoel het? 

Dink jy God wil hê dat ons voel of dit nodig is om van Hom weg 
te kruip. 

Wanneer ons keuses afstand skep tussen ons en God weet ons 
dit was dit verkeerde keuse.

Jesus het aan die kruis gesterf om die afstand tussen ons en 
God weg te neem. 

Ons kan enige tyd vra dat God ons nader bring aan Hom. 

Ons kan enige tyd jammer sê en vra dat God ons vergewe. 

Kyk ook weer na Ps 32. 

Gee kans vir stilgebed.


