
 

 

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  

9 Februarie 2020 

Lees Jesaja 58:6-7 as ’n gebed. 
  ‘Vas’ is ’n  vorm van gebed waar jy iets opgee  - meestal kos – en dan bid jy deur jou 

etenstyd of elke keer wanneer jou liggaam jou herinner jy is honger.  Jy kan ook vas 
van sosiale media of sport of TV kyk of enige iets wat vir jou belangrik is en waaraan jy 

baie tyd bestee. 

 
Dink hieroor na: 

Die Here sê dat ’n gelowige se gebed altyd fisiese gevolge vir ander het.  Jou gebede, 
jou godsdiens, moet ander se lewe beter maak. 

As jy bv. bid vir vrede, is jy ’n vredemaker? 

As jy bid vir honger mense, gee jy vir honger mense van jou kos? 

 

1 Korintiërs  
12:1-12 (13-16) 

Wees versigtig om nie vandag te filosofies oor God Jesus te wil praat nie. 
Jy kry vandag die geleentheid om kinders opgewonde te maak daaroor om oor 

Jesus te praat. Mense is dikwels bang om oor Jesus te praat (selfs te bid) 
omdat hulle nie ‘dom’ wil klink nie.  Paulus dink hy het maar altyd dom geklink 

– en dat dit nie so slegte idee was nie.
En as ons fokus op die Gekruisigde Jesus, dan help dit ons om nooit te veel 

van onsself te dink nie, om nie geestelik hoogmoedig te raak nie.

Deel op in spanne.  Elke span maak ’n lys van hoë/moeilike woorde wat 
julle nie verstaan nie, maar wat julle gereeld in die erediens hoor, of in 
kerkliedere sing of in die Bybel raak lees. Gee die spanne twee minute 

om hul lyste op te stel. 
As die een span ’n woord het wat die ander span nie het nie, moet die 

ander span sê of raai wat daardie woord beteken deur dit in ’n sin te 
gebruik.  Indien die kategeet ook nie weet wat die woord beteken nie, kry 

jou span bonuspunte. 
 

Watter woorde, dink julle, gebruik christene baie – wat ander mense nie 
verstaan nie? 

 

Is dit vir jou maklik/moeilik om met ander mense oor Jesus te praat?  
Hoekom dink jy is dit so? 

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



 

 

Die Here gebruik nie ‘perfekte’ mense nie (daar is nie so iets 
nie) en Hy vra jou nie (noodwendig) om op straathoeke te 

staan en preek nie.   
 

Wat het die gedeelte vandag vir jou geleer oor die manier 
waarop jy tussen jou vriende oor die Here kan getuig? 

 
 

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. 
 
Lees weer vers 1 tot 5.  Wat kom julle agter was Paulus se 
boodskap?  Wat was die inhoud van sy boodskap? Op watter 
manier het hy dit gedoen?  Hoekom het hy dit so gedoen? 
 
Wat het dit vir Paulus moeilik gemaak om met hulle oor Jesus te 
praat?  (vers 3 en 4).  Wat maak dit vir julle moeilik?  Hoe help dit 
ons om te weet dat Paulus ook gesukkel het? 
 

Wat dink julle dink die wêreld van christene/die Kerk?  Watter 
kritiek spreek hulle oor ons uit?  Is dit geregverdigde kritiek? 
Moet ons ons steur aan die kritiek van die wêreld?     
 
Paulus sê in vers 10-15 watter rol die Heilige Gees speel. Gesels 
bietjie oor wat die gedeelte ons oor die Heilige Gees leer.  Kan ’n 
mens ’n kind van die Here wees sonder om die Heilige Gees in 
jou te hê?   

Hoekom wou Paulus net oor die ‘Gekruisigde Jesus’ gepraat 
het?  Hoekom nie oor die ‘Opgestane Jesus’ of die ‘Oorwinnende 
Jesus’ nie?   
 

Hoe volg ’n mens die ‘Gekruisigde Jesus’? As jy Hom volg, 
beteken dit dan dat jy beslis sal swaarkry? 
 
Baie Engelse vertalings vertaal die laaste reëltjie van vers 16 
(“Ons het die Gees van Christus”) met “We have the mind of 
Christ”. 
 
Hoekom dink julle is dit (nie) ’n goeie vertaling (nie)?  Wat dink 
julle beteken dit vir 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?  
 


