
 

 

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  

5 April 2020 

Lees Psalm 118:1-2, 19-29 as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Daar is geen einde aan God se liefde nie. 

Kan jy dink aan kere wat jy dit ervaar het of raakgesien het? 
Maak ’n lys van dinge waarvoor jy vandag dankbaar is. 

Matteus 21:1-11 

Ons gesels vandag oor die voorbeelde wat jongmense vandag volg. Kom ons wees eerlik, dis
nie altyd navolgenswaardige voorbeelde nie.  Dis egter Palmsondag en die fokus is op die

Koning wat Jesus was.  Ja, Hy was nederig – maar Hy sê ook vir die skare dat Hy die Koning  is.
Hy is wel ’n ander tipe Koning.  Hy vra nie bloot dat mense Hom dien nie, maar dat ons mekaar

sal dien. Sy leierskapstyl behels bv. voetewas.

Die skare was so teleurgesteld omdat hulle ’n koning gesoek het wat die Romeinse juk sou
afgooi.  Jesus het egter die sonde-juk kom afgooi.

Gesels bietjie oor bekendes wat julle volg (op Instagram – of enige ander sosiale 
media platform). Praat bv. oor die gewildste YouTubers of sportpersoonlikhede.  
Hoekom volg julle hulle?  Is hulle voorbeeld iets om na te volg?  Hoekom (nie)? 

Hoekom is mense soos Oprah en Ellen so gewild? Dink julle dis verkeerd om 
mense te volg?   

 

Beskryf hoe ’n persoon optree wat vol is van hom- of haarself. Hoe verskil dit van 
iemand wat plat op die aarde is?  Watter tipe mens dink julle wil Jesus hê moet 

ons wees?  Hoekom dink jy beïnvloed dit ons getuienis in die wêreld? 
 

As jy ’n leier in jou skool is, as jy besef jy het ’n invloed op ander, hoe dink jy 
behoort jy op te tree?  Hoe moet dit jou gedrag verander as jy weet jou optrede 

en gedrag beïnvloed ander? 
Hoekom word vandag Palmsondag genoem? Dis ook die begin van die Groot 

Lydensweek.  Gesels bietjie oor wat volgende naweek gevier word. 
 

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



 

 

Skryf in jou gebedsjoernaal neer watter persone (leiers, 
sportmanne en – vroue, celebrities) jy volg.  Bid dan vir hulle. 

 
Kan jy dink aan mense op wie se lewe jy ’n invloed het 

(broers, susters, jonger vriende)?  Bid dan vir hulle. 
 

Jesus roep ons om leiers te wees wat die wêreld rondom ons 
beïnvloed.  Jy hoef nie op die Raad van Leerders te wees om ’n 

invloed te hê nie. Jý het ’n invloedsfeer!   

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. 
 
Jesus het oral waarheen Hy gegaan het geloop.  Maar dié dag 
het Hy vir ’n donkie gevra. Hoekom dink julle het Jesus die dag 
gekies om op ’n donkie te ry? NB!  Onthou dat alle celebrities en 
koninklikes in daardie op donkies gery het.  
 
Die skare het Jesus dié dag soos ’n koning behandel.  Hoekom 
het hulle dit gedoen?  Lees Sagaria 9:9.  Wat het hulle gedink 
gaan Jesus doen? 
 
Dieselfde skare het, minder as ’n week later, geskreeu “Kruis 
Hom!”.  Wat dink julle het met die skare in die paar dae gebeur?  
Hoekom was hulle so teleurgesteld in Hom?  
 
 

Jesus wil nie ’n celebrity of ’n gewone koninklike wees nie. Hy sê 
wel duidelik dat Hy die Koning en die Messias is.  Watter 
verkeerde verwagtings het mense nog steeds van Jesus?  
Watter tipe Koning is Hy dan?   Watter prentjie van Jesus wil jý 
volg? 
 
Kyk na die videoclip https://youtu.be/bpcusZxgTw4  “What makes 
a great leader?”  Gesels dan oor die tipe leier wat Jesus was. 
 
 

Dink jy mense verstaan Jesus vandag nog verkeerd? Hoe?  
Noem voorbeelde.  
 
Hoe moeilik/maklik is dit om teen die meerderheid te gaan?   

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?  
 


