
 

 

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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Lees 2 Petrus 1:16-19. 
 

  Wat beteken die ‘majesteit van God’ en hoe kan ons Sy ‘Majesteit’ 
loof? 

 
Vers 19 sê: “Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag 

aanbreek en die môrester opkom in julle harte.”  Lees dit ’n paar keer 
hardop en sê dan vir mekaar wat jy dink dit prakties vir ons beteken. 

Eksodus 24:12-18 

Verheerlikingsondag is nie iets wat ons altyd lekker verstaan nie. Dis belangriker om te weet dat dit juis 
vandag gaan om God beter te leer ken, nie om Hom beter te verstaan nie, maar om te besef dat Hy groter

is as wat ons ooit sal verstaan.
Help die kinders om vandag te gesels oor geestelike ervarings.  Dis wonderlik om God te beleef en ons kan

hulle gerus help om God meer te ervaar, maar dan met die wete dat ons belewenis en ervaring nooit ons
totale godsdiensbeoefening mag wees nie.  God vra ons altyd om weer van die berg af te kom en om Hom 

in die valleie en op die markplein te dien.
As jou ervaring van God jou nie help om Hom en jou naaste beter te dien nie, is dit waardeloos.

Wat is jou gunsteling kerklied (of Jesus-liedjie of praise en worship song) en hoekom? 
 

Ons noem vandag “Sondag van die Verheerliking”.  In Engelse kerke praat hulle van 
Transfiguration Sunday. Weet jy hoekom?  (Lees Matt 17:1–8 of Markus 9:2–8 of Lukas 

9:28–36 as julle tyd het.) 
 

Het jy al ooit ervaar dat jy iets nie verstaan nie en dan gebeur daar iets en skielik maak alles 
net sin? 

 
Wat van God verstaan jy nie? 

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



 

 

Ons geloof is veel, veel meer as net ‘belewenis’ en ‘ervaring’.  
Dit wat ons op ’n Sondag in die erediens (of hier by die 

kategese) ervaar, moet ons lewens in die week raak, sodat 
ons ’n verskil in die wêreld kan maak. Moses het nie net teen 

die berg opgegaan nie, hy moes ook weer afkom. 
 

Wat gaan jy hierdie week anders doen?  
Wat kan jy doen om God beter te leer ken?  

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. 

Getalle het dikwels in die Ou Testament simboliese betekenis.  
Waaraan herinner die “6 dae” en die “7de dag” en die “40 dae en 
40 nagte” julle? Wat is die simboliese betekenis daarvan dink 
julle? 
 

Party mense noem dit ‘berg-ervarings’ en ander noem dit ’n 
‘bergtop-belewenis’.  Dit is wanneer jy God se teenwoordigheid 
op ’n besondere manier ervaar, Hom as ‘real’ ervaar.  As jy al 
ooit so ’n belewenis van God gehad het (bv. by #imagine of op ’n 
geestelike kamp of in ’n erediens), vertel jou groeplede daarvan. 
Watter effek het dit op jou gehad? 
 

Party gelowiges ‘crave’ die hele tyd sulke ‘ervarings’.  Dis nie 
verkeerd om die Here te wil beleef, te wil ervaar nie – en dis 
absoluut great om die Here op so ’n besondere manier te ervaar 
- maar wat is die probleem daarmee as jy jou hele geloof baseer 
op ‘bergtop-ervarings’?  Wat sou bv. die probleem wees met ’n 
gemeente wat die beste praise en worship band het maar wat 
geen verskil maak aan die nood van die wêreld nie? 
 

Ons lees in vers 17 “die magtige teenwoordigheid het vir die 
Israeliete gelyk soos 'n gloeiende vuur op die berg.”  Dink julle 
ons moet bang wees vir die Here se teenwoordigheid?  Is ons nie 
so bietjie te casual met God se teenwoordigheid nie?  
 
Waar is die ‘magtige teenwoordigheid’ van die Here nou?  Waar 
gaan Sy magtige teenwoordigheid môre wees?  Waar is sy 
magtige teenwoordigheid nie? 
 
Iemand het eenkeer gesê: “Jy word nie geroep om ’n ‘beter’ 
christen te wees nie.  Jy word nie geroep om meer godsdienstig 
te wees nie.  Jy word geroep om God beter te leer ken.”  Maak 
dit vir jou sin?  Hoe help dit jou? 
 
Gesels bietjie hieroor:  “Being a person of faith is not about 
getting all the right doctrines, right behaviors or correct political 
views, worked out. Being a person of faith is to seek to know God 
more fully.”

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?  
 


