
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 95 is ’n kamplied. 
Waarskynlik uit die tyd toe Israel in die woestyn gekamp 

het. 

Dit vertel hoe God vir Sy mense gesorg het.
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Eksodus 17:1-17

Wanneer dit goed gaan is dit maklik om God se teenwoordigheid in ’n mens se 
lewe te herken. 

Wanneer dit sleg gaan vra mens vinnig waar is God. 

In hierdie teks sien ons dat dit nie net ons is wat so dink en doen nie. 
Die Israeliete is in die woestyn tussen Egipte (die plek waar hulle slawe was) 

en Kanaän (die land wat God aan hulle belowe het). 
Al weet hulle dat God hulle liefhet en dat Hy hulle vrygemaak het uit Egipte, het 

hulle Hom nog nie 100% vertrou nie. 
Hulle leer hier dat God altyd by hulle is en dat Hy vir hulle sorg en voorsien.

Hou jy van kamp? 
(Met ’n tent of karavaan) 

Wat dink jy is die belangrikste items wat mens moet inpak as 
jy gaan kamp op ’n plek sonder elektrisiteit, water of ’n  

winkel? 

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

Eksodus 17:1-17



ons nuwe storie na die erediens

gesels dan oor die volgende saam

bid vir mekaar
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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. 

As jy al gekamp het sal jy weet dat mens redelik 
blootgestel is aan die omgewing se elemente en 
gediertes van jou omgewing. 

Die Israeliete besef dat nou dat hulle weg is uit Egipte 
is hulle in die woestyn. In die woestyn is daar min 
geriewe.  

Hulle begin kla omdat hulle nie water het nie.  
Sou jy ook gekla het?  

Hulle beskuldig vir Moses en eindlik vir God.  
Kan julle dit raak lees in die teks. (vers 1-7)

Wat is die Israeliete se groot vraag wat maak dat hulle 
by Moses kla? (vers 7) 

In die tweede deel van die teks raak die behoefte aan 
God se teenwoordigheid en beskerming nog groter. 

Wanneer ’n mens se lewe bedreig word gaan jy in veg 
of vlug mode in. Mens kan dan dink dit is deur jou eie 
toedoen dat jy uit die moeilikheid gekom het. 

Wat doen God?  

Hoe gebruik hy vir Moses om seker te maak dat die 
Israeliete weet dat dit Hy is wat die oorwinnig gee.  

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?

Dit is maklik om vir God te vertrou wanneer dinge goed gaan. 
Beleef jy / julle dit ook so? 

Hoe weet mens God is daar, wanneer dinge skeef loop? 

Wat kan mens doen om dit te onthou / jouself daaraan te  
herinner?

Laat die groep verdeel in groepe van 2 - 4 mense.  

Gee kans dat hulle met mekaar deel as daar iets is waarvoor 
hulle vir mekaar kan bid. 

So kan ons mekaar se arms omhoog hou.


