
wat wil jy vandag bereik?

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 stil

 
 

 
    
    

      

   

  
 

 

  

   

 
 

Lees Handeling 2 

Handelinge 2 gee mens ’n ander perspektief op die manier(e) waarop 
die Heilig Gees uitgestort is.

Hoërskool Kategese  

31 Mei 2020

Johannes 20:19-23 

Vandag is Pinkster. Op hierdie Sondag herdenk ons die uit-
storting van die Heilige Gees. 

God se asem in mense. 

Ons fokus vandag op die (minder bekende)  verhaal van die 
uitstorting van die Heilige Gees. 

Net Jesus en Sy dissipels. 

Kan mens iemand se asem sien? 

Mens sien nie maklik iemand se asem nie… mens kan wel 
op ’n koue oggend sien hoe iemand uitasem. Dit lyks som-

mer of iemand rook uitblaas. 

Ons kan die effek van iemand se asem sien: 
1) Wanneer iemand diep asemhaal, beweeg hulle borskas.  

2) Wanneer iemand ’n kers doodblaas. 
3) Wanneer iemand ’n ballon opblaas. 

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

Lees Johannes 20:19-23 



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. 
 
Kort na Jesus se dood was Sy dissipels bang dat Jesus se vyan-
de hulle ook sou doodmaak. Daarom is hulle agter geslote deure. 

Jesus kom kuier by hulle. 

Hoe sou jy voel as iemand opdaag in jou kamer terwyl die deur 
gesluit is? 

Hoekom doen Jesus dit so? (Hy kon seker aan die deur klop) 

Wat doen Hy verder om Sy dissipels te help om te glo dat dit 
regtig Hy is? 

Hy help hulle vertaan dat: 

1) Hy (Jesus) het die dood oorwin het. 
2) Hy kan tussen hulle verskyn al is die deur gesluit. 
3) Hy het nog nie merke van sy beserings met die kruisiging vir 
hulle gewys. 

Jesus wat oor Sy dissipels blaas is belangrik: 
Lees asb: 
Genesis 2:7 
Esegiël 37:9 

Die woord vir asem en gees wat in die bybel gebruik word is 
byna dieselfde. 

God gee vir ons Sy asem om te lewe. Jesus gee vir ons Sy 
asem, Sy Gees om ons te help om Sy werk te doen.  

Jesus help ons. Hy help ons van binne af. Hy is binne in ons.

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?  

Julle kan ’n paar eksperimente doen om te kyk op watter maniere 
’n mens jou eie asem of ander mense se asem kan sien of voel. 

Vertel vir mekaar van ’n keer toe jy gevoel het dat die Heilige 
Gees in / deur jou werk. 

Hoe laat dit jou voel om te weet God se asem is in jou? 


