
wat wil jy vandag bereik?

ons storie: waar is ons nou?)

Nous volg drie hoofbewegings in ons 
kategese-benadering. 

1. Ons eie storie 

Die eerste gedeelte vra vrae oor ons 

huidige belewenisse en sienings oor ŉ 

sekere tema. 

2. God se storie 

e tweede gedeelte hanteer die teks van 
die week. Meesal gaan die Abie video 
daaroor. Vrae oor die teks word gevra. 

3. Ons nuwe storie 

In die laaste fase gesels ons oor die 
ekenis van God se storie in ons lewens. 

ns integreer wat ons gehoor het, by ons 
eie lewens. 

wat sê die Bybel (daar en dan) 
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optrede nie? Of dat iemand tog net jou slegte optrede laat 
gaan? Vertel mekaar daarvan. 
 
Waaraan dink jy as jy die woord “genade” hoor? 
 

God gee nuwe lewe as ŉ geskenk. Dit is 
genade. 

Lees saam as n groep of familie. 
Kyk dan die Oupa Abie video wat gaan oor die 

teksgedeelte 

by iets wat hulle al verkeerd gedoen het. Bv ŉ vuis omdat jy
maatjie seergemaak het. Of ŉ paar oë wat net TV gekyk h
omdat jy nie gehelp skoonmaak het nie. Druk dan die k
nmekaar en maak iets nuut wat iets vertel van hoe God o
nuut maak. Soos ŉ hart of die son of ŉ glimlag. 



ons nuwe storie (verder en voor) na die erediens 

gesels dan oor die volgende saam 

Dank Jesus vir genade. 
 

Ontvang God se genade as ŉ geskenk. Sê dit in jou gebed. 
 

Bid vir mense wat nog nie besef hoe groot die geskenk is nie. 

oe help Oupa Abie jou om die teks te verstaan? 

rek twee kolomme op ŉ papier of skryfbord. Die een helfte haal woorde uit die teks wat pas by die ou 
we, voor Jesus. By die ander helfte skryf julle al die woorde wat pas by ŉ lewe nadat Jesus jou gered het. 

Wat sien julle alles van die woorde uit die twee kolomme? 

Wie is aan die werk wanneer God mense red? God? Mense? Altwee? 

an ŉ mens ŉ geskenk verdien? Hoe is genade soos ŉ geskenk? 

(Hoe ons nuut, dink, doen en leef  
in die wêreld rondom ons)

Hoe dink jy nou oor genade, nadat julle oor Efes. 2 gesels het?

Maak God met ons volgens wat ons verdien? Wat dink of voel jy 
daaroor?

As julle groep na die erediens bymekaarkom  
waarin die teks hanteer is 

enige iets uit die prediking wat jou 
k het of wat jy nie verstaan nie.  

ink julle was die hoofgedagte?   
lle dit in een sin opsom?  


