
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

 
 

 
    
    

      

   

  
 

 

  

   

 
 

Lees Psalm 16  

Lees weer vers 6. 

As jy / julle kans het: gesels oor water mooi goed het God vir jou gee. 
Waarvoor is jy dankbaar in lockdown. 

Hoërskool Kategese  

19 April 2020

1 Petrus 1:3-9 

Kort na Paasfees dink ons steeds aan hoe dit wat met Goeie 
Vrydag en Opstanding Sondag gebeur het, die wêreld 

verander het. 

Twee sake in vandag se teks: 
Geloof en : 

1) God se beloftes 
2) Tye van swaarkry 

Teen hierdie tyd het Corona of Covid 19 en die Lockdown 
ons 2020 lekker deurmekaar gemaak. 

Waarna het jy (hierdie jaar) uitgesien: 

1) wat afgestel is OF  
2) nou dalk nie meer gaan gebeur nie? 

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

Lees 1 Petrus 1:3-9



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

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 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.   
Of enige vrae wat jy nou het. 
 
God se beloftes bly staan. 

Jesus se kruisdood en opstanding bevestig dit.  

Dit bevesig dat God ons liefhet en dat niks - selfs nie die dood dit 
van ons kan wegneen nie. 

God se beloftes kan nie gebreek, gesteel of deur enige 
omstandighede: beïnvloed, verander of ongeldig gemaak word 
nie. 

(Geen virus of krisis kan dit verander nie) 

Daar is egter tye wat dit vir ons voel of ons swaarkry of getoets 
word.

Ons kan aan God se beloftes vashou. 

Dit beteken nie dat alles altyd maklik en lekker sal wees nie.  

Daar kom tye soos nou wat mens dalk kan twyfel of God by ons 
is of vir ons omgee. 

Karakter word gebou in moeilike tye.  
Ons geloof word ook sterker gemaak wanneer ons in moeilike tye 
aan God en Sy beloftes kan vashou.

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?  

Dalk voel jy nog hartseer oor iets waarna jy baie uitgesien het en 
nou nie kan doen nie. 
Ons weet dat hierdie lockdown ook weer sal verby gaan.  
Maak vir jou ’n lysie van dit waarna jy kan uitsien wanneer 
lockdown verby is. 
Maak ook ’n lysie van die beloftes wat God in die Bybel maak wat 
nou vir jou belangrik is om te onthou.


