
 

 

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  

28 Junie 2020 

Lees Jesaja 12:2-6 as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Ervaar jy dat die Here vir jou ’n beskerming is? 

Watter liedere wil jy vir Hom sing? 

 

Matteus 10:40-42 

Die onderwerp vandag is ‘Gasvryheid’.  Dit is die beste manier om die
reikwydte van jou geloofsgemeenskap te vergroot.

 
Behalwe jou ouerhuis, by wie se huis voel jy sommer dadelik tuis?  Hoekom?  

Wat doen party mense om ander mense sommer dadelik welkom te laat voel? 
 

Vertel mekaar van ’n keer toe jy op ’n vreemde plek was by vreemde mense, 
waar die woorde en optrede van iemand jou dadelik laat welkom voel het.   

 
Hoe kan ons vreemde/nuwe mense in ons gemeente laat welkom voel? 

As daar iemand in julle groep is wat die afgelope 6 maande eers deel van die 
groep geword het, hoor by hulle hoe hulle julle aan die begin ervaar het. 

Wat kan julle beter of anders doen 
en wat moet julle beslis aanhou doen? 

 
 

Gebruik die YouVersion app en lees ’n paar verskillende vertalings 
 



 

 

Victor Hugo het gesê:  “Liefde moet oorgaan tot dade. Moenie net praat oor die 
liefde nie. Wys dit.”  Ja, maar hoe kan ons dit wys? Dink aan spesifieke dade.  
Dit hoef nie groot dinge te wees nie – maar dit moet ‘koue beker water’ dade 
wees.    Dit moet ’n daad wees wat die persoon kan laat besef hoe lief God hom 
of haar het.  ’n Daad wat terselfdertyd iets kan verkondig van wie jy is: ŉ volgeling 
van Jesus. 

Kan jy dink aan ’n paar voorbeelde? 
 

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 
“Here, help my om...” 

 
 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.  
Of enige vrae wat jy nou het. 
 
Gesels bietjie oor wat julle dink die verskil is tussen ‘gasvryheid’ 
en ‘onthaal’.  Hoekom is gasvryheid so belangrik vir Jesus?  Hoe 
lyk ’n gemeente wat gasvry is? 
 
Na wie dink julle verwys die ‘geringstes’?  Wie in ons 
gemeenskap dink julle is deel van die ‘geringstes’? 
 
Jesus praat spesifiek van ’n beker ‘koue’ water.  Gesels bietjie 
oor hoekom Jesus so spesifiek daarna verwys het.  Sit jouself in 
die sandale van iemand in daardie tyd.  Waar dink jy sou hulle 
koue water vandaan gekry het?     
 
Wat sê dit vir ons oor hoe ons die ‘geringstes’ moet hanteer? 

Gesels bietjie oor die waardes van TV-reekse soos Survivor.  
Hoe wen jy so ’n reeks?  Hoe verskil dit van die waardes van 
Matteus 9 en 10?  Die vraag is nie of dit verkeerd is om na so ’n 
reeks te kyk of selfs daaraan deel te neem nie, die vraag is 
watter waardesisteem word op die manier uitgebeeld en hoe 
verskil dit van die waardesisteem wat ons as Jesusvolgelinge 
behoort te hê? 
 
As jy die boodskap van Matteus 10:40-42 in een sin moet opsom, 
wat sal dit wees? 
 
 
 
 

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?  
 


