
 

 

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  

21 Junie 2020 

Lees Psalm 86:1-10 as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Die Here hoor jou regtig as jy bid – al voel dit soms vir jou asof Hy jou nie 
hoor nie.  Hoe laat dit jou voel as jy besef God luister na wat jy te sê het? 

 

Matteus 10:24 tot 39 

Ongeag op watter manier jy probeer kontak maak tydens die grendeltyd, sal die meeste leiers
seker kan getuig dat hulle moeilik kontak maak met hulle groepe.

Indien jy dus enigsins enige vorm van sukses behaal, wees dankbaar vir die genade.
Indien jy sukkel, haal diep asem , jy is nie alleen nie.

Probeer egter om ’n gesprek te voer en wees bly oor enige reaksie. Die meeste kinders is bang
om hul gedagtes opskrif te stel – indien julle dus slegs op WhatsApp gesels, doen moeite om ’n

veilige ruimte te skep.

Vandag se teksgedeelte help ons om oor dissipelskap en oor vrese te gesels.

Daar is ’n website www.rottentomatoes.com  Hulle vra hulle users om flieks te bepunt.  As 
meer as 60% van die kykers sê dit was goed, kry die fliek ’n rooi tamatie icon. En as die fliek 

sleg was kry dit ’n splat icon (’n vrot tamatie icon). 

   
Gee vir elkeen kans om die week wat verby is ’n punt (uit 100) te gee.   

As jy dink dit was goed, bv. 75% goed, stuur jy ’n 75%  boodskap.   

As jy dink dit was 35% sleg, stuur jy ’n 35%  boodskap.  
 

Op grond daarvan kan julle besluit of die week ’n vrot of ’n vars tamatie was. 
As julle kans sien, kan julle dan vir mekaar kans gee om te sê wat goed of wat sleg was aan 

die week. 
 

Wat is die ding waarvoor jy op die oomblik die bangste is? 

Lees dit in verskillende vertalings.  Die YouVersion App  werk goed. 

 



 

 

“It does not matter how great the pressure is, or how powerful the fear. What really 
matters is where the pressure and fear lies – whether it comes between you and God, 
or whether it presses you nearer His heart.” (Hudson Taylor).  Hoe help dit jou? 
 
In die wêreld van voëlkykers is daar ’n groep klein voëltjies wat moeilik identifiseerbaar 
is, wat hulle LBJ’s noem – Little Brown Jobs!  Hulle is so baie, maar so onbelangrik dat 
hulle ’n versamelnaam het, LBJ’s – meer as ’n kwart van die voëls in SA is LBJ’s!  
Voëlkykers ignoreer hulle gewoonlik.  Matteus leer ons dat selfs die LBJ’s vir Jesus 
baie belangrik was!  Hoeveel te meer is jy nie ook vir Hom belangrik nie! 

Gebruik ’n non-permanent marker en trek ’n vertikale streep in die middel van jou kamervenster.   
Aan die linkerkant, maak jy ’n lys van al die dinge waarvoor jy dankbaar is.   

Aan die regterkant, maak jy ’n lys van mense (vriende, familie, wie ook al die Here op jou hart lê, stuff wat jy 
voor die Here se voete wil lê) vir wie/waarvoor jy wil bid.  
Jy kan stuff na ’n tyd uitvee en ander stuff weer byvoeg.      

Elke oggend as jy opstaan, kyk by die venster uit na die wêreld.   
Vra die Heilige Gees dat jy met Jesus se oë na die wêreld sal kyk.  

Wees dankbaar, terwyl jy ook bid vir hulle wat dalk nou gebed nodig het.   

 
 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.  
Of enige vrae wat jy nou het. 
 
Die pandemie het nogal ’n hele paar vrese by mense wakker 
gemaak.  Vertel mekaar vinnig van so ’n paar ‘conspiracy 
theories’...  (maar moenie te lank hierby vashaak nie). 
 
Hoe help die teksgedeelte ons om oor ons vrese te kom? Jesus 
sê in die gedeelte daar is drie redes waarom ons nie moet bang 
wees nie.  Kyk of julle dit kan kry.  
 
Wat sê Matteus, wat vra dit van ons om dissipels te wees?  Kyk 
veral na vers 39...  Sjoe...  
 
 

Die skrywer C.S. Lewis het gesê:  “The Church exists for nothing 
else but to draw people into Christ, to make them little Christs.”  

- Wat dink jy beteken dit?  Wat beteken dit om ’n klein 
Jesusie te wees? 

- Dink jy nie dat dit mense geestelik hoogmoedig sal 
maak nie?  (Hier is ’n clue:  Was Jesus hoogmoedig?) 

- In hoe ’n mate dink jy kry ons dit reg? 
 

 
Kinders van die Here soek nie konflik nie, ons soek nie skoor nie, 
soek nie ’n fight nie.  Tog kry ons dit baie keer.  Waarom dink jy 
is die wêreld teen kinders van die Here?  Behalwe die kere 
wanneer ons dom dinge doen... dikwels kry ons moeilik, selfs 
wanneer ons nie daarvoor soek nie. Hoekom dink julle is dit so? 
 

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?  
 


