
 

 

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  

8 Maart 2020 

Lees Psalm 121 as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Het jy al ervaar dat die Here jou beskerm? 

 

Genesis 12:1-4a 

Jy kry vandag die kans om met hulle te gesels  oor hulle roeping.  God roep
elkeen van ons – nie net predikante nie.  God roep ons gemeente.

Die vraag oor emigrasie is ’n relevante vraag – moet ’n christen gaan of bly?
Die punt is dat beide om te bly of te gaan, ’n opdrag van die Here kan wees.

Gesels oor hoe ons ander kan seën.

As jy VANDAG jou selfoon sou verloor (en jy kan eers oor 6 
maande weer upgrade), wat sal jy die meeste van jou foon 

mis?  Sonder watter apps kan jy nie lewe nie? 
 

Vertel mekaar gou van ’n keer toe iets of iemand jou totaal uit 
jou ‘comfort zone’ gehaal het. Hoe het jy gevoel buite jou 

CZ?  
 

Wat beteken dit om iemand te seën?  Hoe kan jy iemand 
seën? Is jy al ooit geseën? 

 

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



 

 

Hoe kan ons gemeente die omgewing rondom ons tot seen wees? 
Hoe kan jy ander mense hierdie week seën? 

Vra dat die Here jou ook duidelik sal roep – dat Hy dit vir jou duidelik sal 
maak na wie Hy jou stuur. 

Wees gereed dat God jou dikwels uit jou CZ sal haal! 

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. 
 
God neem vir Abraham uit sy ‘comfort zone’.  Hy moet wegtrek 
van alles wat vir hom bekend is, na ’n plek en mense wat vir hom 
onbekend is.  Kan julle dink aan nog redes waarom Abraham uit 
sy ‘comfort zone’ was?  
 
Hoekom, dink julle, is die Here so mal daaroor om ons uit ons 
CZ’s te kry?  Het jy dalk op die oomblik so ’n uitdaging voor jou? 
  
Wat maak dit so bietjie makliker vir Abraham om uit sy CZ te 
beweeg?   
 
Abraham moes God vertrou dat Hy weet wat Hy doen. Hy moes 
God se wil eerste stel in sy lewe.  Hoekom is dit vir ons so 
moeilik om God se wil eerste te stel?  Waarin stel ons eerder ons 
vertroue?  Wat sal verander as ons God begin vertrou? 

Dink jy God roep ons om ’n verskil hier in Suid-Afrika te maak of 
maak Hy dit vir ons so moeilik hier dat ons wil weggaan?   
Waarheen roep God ons vandag? 
 
Dietrich Bonhoeffer was ’n predikant tydens die Tweede 
Wêreldoorlog wat teen die Nazi’s opgestaan het en toe daarom 
in die tronk beland het en uiteindelik doodgemaak is.  Hy het 
gesê: “’n Kerk wat wegkruip, het opgehou om Christus te volg.”  
Na aanleiding van die stelling en dit wat ons vandag gesê het, 
wat dink julle moet ons as kinders van die Here doen om die 
wêreld te seën? 
 

Gesels oor alles waarmee julle geseënd is. Is julle gemeente 
geseënd?  Hoekom (nie)?  Moes julle opofferings maak 
daarvoor? 
 

As julle kan, kyk op Youtube na die video van Clint Pulver, ‘Be a 
Mr Jensen’.  Gesels dan oor wat julle dink die boodskap daarin 
vir ons is. 
https://www.youtube.com/watch?v=4p5286T_kn0&feature=youtu.be 

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?  
 


