
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 116:1,2 

Hoërskool Kategese  

14 Junie 2020

Matteus 9:36-10:8

Jesus is aan die woord.  

Wat egter uitstaan is die feit dat Hy so geraak is deur die nood  
van die mense rondom Hom. 

Hulle het behoeftes en Hy stuur Sy vriende uit om hulle te 
gaan help. 

Hoe voel jy daaroor om te dink dat Jesus jou stuur? 

Wat dink jy beteken dit om deur Jesus gestuur te word? 

Kan jy vertel van ’n keer toe jy gevoel het jy doen dit waar-
voor Jesus jou stuur?

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

Lees Matteus 9:36-10:8 



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. 
 
Om deur Jesus gestuur te word is ’n voorreg. 

1) WIE: Dit kan ons help om te kyk na wie dit is wat Jesus in 
hierdie teks uitstuur.  

Jesus kies mense soos Petrus - wat Hom sou verloën en Judas 
wat Hom later sou verraai. 

2) WAT: Jesus stuur ons om voort te gaan met die werk wat Hy 
begin het. (kyk of julle kan sien wat dit alles behels) 

3) WAARheen: Ons lees dat Jesus geraak was deur die mense 
om Hom. Jesus stuur ons na alle mense toe.  

Ons maak deel van die arbeiders wat moet help met die oes.

Jesus stuur mense uit wat verskil van mekaar. Elkeen het ’n an-
der agtergrond of storie gehad. 

Daarom kies Jesus vandag nog mense wat verskil van mekaar. 
Elkeen van ons is uniek en daarom wil Jesus ons ook verskillend 
gebruik. 

Jesus stuur Sy dissipels uit met riglyne oor hoe hulle moet op-
tree, nie reëls nie.  

Watter riglyne dink jy stel Jesus voor gebruik ons wanneer Hy 
ons uitstuur?

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?  

Ons lees dat Jesus geraak was deur die mense wat Hy gesien het.  
Mens kan verstaan dat Jesus gevoel het hulle (die mense) het ’n 
behoefte gehad waarin Hy graag wou voorsien.  
Dit kon: die boodskap van God se liefde of genesing van siekte of 
swaarkry wees.  
Jesus stuur ons. Ons moet kyk om te sien wie ons raak. Wie dink 
jy het ’n behoefte waaraan jy/julle iets kan doen? 


