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Hoërskool Kategese 
14 Maart 2021 

Lees Psalm 19:8-12 as ’n gebed. 
 

Dink hieroor na: 
Is die Here se bevele, onderwysings, gebooie vir jou ’n 

geskenk of 'n las? 

 

Efesiërs 2:1-10 

Ons kry vandag die geleentheid om oor kosbare en lewensbelangrike
waarhede te gesels:  die verband tussen ons redding, ons geloof,

genade en hoe ons lewens daardeur geraak word.
Moenie dat enigeen vandag wegstap sonder sekerheid van hul

verlossing nie.

Wat is die beste en grootste geskenk wat jy al ooit in jou lewe 
gekry het? Hoekom dink jy dis die beste en grootste geskenk 

wat jy ooit gekry het? 
 

Watter liefdadigheidsorganisasie ondersteun jy?  Wat behels 
jou ondersteuning?  Hoekom het jy juis die saak gekies?  
Indien jy geen organisasie ondersteun nie, hoekom nie? 

 
 
 

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. 

 

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

Lees Psalm 107:1-3, 17-22.   
Kyk na vers 28.   Wat wil jy graag vir die Here 

vandag roep? Waaroor is jy bekommerd?   
(Gee vir elkeen ’n A4-grootte speech bubble  

   en ’n skryfding.  
Nooi hulle uit om die dinge uit te roep teenoor die 

Here wat hulle dalk voel Hy nie hoor nie). 
 
 



 

 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.   
Of enige vrae wat jy nou het. 
 

As mens na vers 8-10 kyk, hoe werk dit dan nou eintlik – as ons uit 
genade gered is – sonder dat ons dit verdien – maak dit dan 
enigsins saak hoe ons lewe?  Kan ons nie dan maar sonde doen 
soos ons wil nie, die Here gaan ons mos in elk geval red? 
 
Een van ons belydenisskrifte, die Heidelbergse Kategismus, leer 
ons dat daar drie dinge is wat elke mens moet weet:   

1. Hoe groot is my SONDE?  
So groot dat ek nie myself kan rede nie!  Ek kan nie ‘goed 
genoeg’ leef nie. 

2. Hoe kan ek van sonde VERLOS word?   
Net deur te glo in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het.  

3. Hoe kan ek nou uit DANKBAARHEID teenoor God 
lewe? 
Ek kan nou my lewe wy aan die goeie dade waarvoor die 
Here my gemaak het!  Ek kan anders lewe, sodat mense 
God se beeld in my kan sien. 

Vergelyk dit met wat Paulus aan die gemeente in Efesiërs sê. Hoe 
help dit ons om nie ons geloof as ‘pie in the sky when we die’ te 
sien nie? 

Maak ’n lys van moontlike ‘goeie dade’ waarby julle betrokke 
kan raak.  Gaan doen navorsing en besluit dalk om een saak 

vir ’n jaar lank as groep te ondersteun.  Dink aan maniere om 
hulle met meer as net geld te ondersteun. 

 
Hoe kan die gedeelte jou help om ‘vryer’ te leef? 

 

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...” 

 
   

 
  
  

 
 
 

     
 

Op watter maniere maak sonde ons dood? (Vers 1-3).  Kyk ook na 
wat Romeine 6:23 hieroor sê.   
 
Hoe het Jesus ons ‘lewend gemaak’?  (Vers 5).   
 
Hoe sal jy ‘genade’ en ‘geloof’ aan iemand beskryf?    
 
Wat moet ons doen om gered te word?  Lewer ons enige bydrae? 
 
Wat leer die gedeelte ons oor God? 
 
Watter ‘goeie dade’ dink julle het Paulus in gedagte?  (Vers 10).  
Baie mense is bekend vir hul goeie dade – selfs al glo hulle nie.  
Hoe verskil daardie ‘goeie dade’ van die ‘goeie dade’ waarvan 
Paulus hier praat?
 
Hoe weet jy of jy geestelik dood of lewend is?  Hoe kan jy ‘lewe in 
oorvloed’ beleef, soos God die lewe vir jou bedoel het, volgens 
hierdie gedeelte? 

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?  
 


