
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  

17 Mei 2020

1 Petrus 3:13-22

Ons is steeds in die boek 1 Petrus besig. 
Onthou dat die boek geskryf is aan kinders van God wat hulle 

bes probeer om te leef volgens hulle geloofsoortuigings. 
Die land waarin hulle woon het egter geen geduld of repek 

hiervoor nie. 
Petrus wil hulle hoop gee en aanmoedig om steeds te doen 

wat reg is.  
Hulle kan hulle hoop plaas op Jesus wat self sleg behandel is 

omdat Hy gedoen het wat reg is.  

Kan jy onthou van ’n keer toe jy ’n goeie ding gedoen het 
EN toe sleg behandel is daaroor? Vertel vir mekaar daardie 

storie. 

Om te weet wat reg is, is soms moeilik.  
Om die regte ding te doen is soms moeiliker. 

Wanneer ons dan sleg behandel word oor die keuse wat 
ons gemaak of die aksie wat ons uitgevoer het,  maak dit, 

dit die moeilikste om WEER so te maak.

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

Lees 1 Petrus 3:13-22



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 kinders is mense wat goed doen. 
God hou daarvan as Sy kinders reg optree. 

MAAR deur die geskiedenis het kinders van God besef dat men-
se nie altyd positief reageer wanneer hulle die regte ding doen 
nie. 

Is daar ’n voorbeeld uit die geskiedenis (waarvan julle weet) toe 
mense negatief gereageer het op mense wat probeer om goed te 
doen? 

Petrus herinner die kinders van God in Turkye dat Jesus ook sleg 
behandel is deur somige mense. 

Dit kan ons help om te onthou dat Jesus aangehou het om goed 
te doen selfs aan die mense wat Hom sleg behandel het.

Dit voel soms of daar ’n geveg / stryd  is tussen die mense wat 
goeie goed wil doen en die mense wat slegte goed wil doen. 

Dit lyk ook soms of die slegte, die goeie wen. 

Het jy dit al so beleef? Vertel daarvan? 

Petrus herinner ons dat Jesus doodgemaak is, maar dat God 
Hom lewendig gemaak het. So het Jesus finaal die geveg/ stryd 
gewen teen die slegte en die dood. 

Ons kan daarom aan Jesus vashou. Ons kan vashou aan Sy 
oorwinning. Ons kan aanhou goed doen - want ons weet Jesus 
het gewen. 

Watter hoop neem jy daaruit om te weet dat Jesus die dood oor-
win het?  

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?  

Tydens lockdown is daar baie mense wat dink hulle word sleg be-
handel. Dalk kan hulle nie werk of ’n inkomste verdien nie. 
Baie mense voel moedeloos. Wat kan jy / julle doen om mense te 
help? Wat kan julle doen om mense te help om minder moedeloos 
te voel? 

Hoe kan ons aanhou om goed te doen?  


