
wat wil jy vandag bereik?il j d b ik?

ons storie: ysbreker (hier en nou) 

GOD se storie
wat sê die Bybel (daar en dan)

word stild til

 
 

    

     

 

      

 
   

 
  
  

 

Lees Sagaria 9:9 

Hoe dink julle het mense gevoel toe hulle die 
eerste keer hierdie profesie (voorspelling) gehoor 

het? 

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. 

Hoërskool Kategese  

28 Maart 2021

Markus 11:1-11 

28 Maart 2021 is Palmsondag. Die dag waarop Jesus in Jerusalem 
aangekom het. Mens sou kon sê Jesus het gekom om gekruisig te 

word. 

Hoe Jesus aankom in Jerusalem help ons om te verstaan watter 
soort koning Jesus is en watter soort koninkryk God wil vestig. 

Het een van julle groep al perd gery? 

Het iemand in die groep al op ’n donkie gery? 

As iemand dalk ’n stroie het om te vertel oor perde/ perdry of 
’n donkie, deel dit gerus. 

Ken iemand die liedjie oor ’n donkie of ’n perd wat hulle vir 
die groep wil sing?

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

lees Markus 11:1-11 saam as ’n groep



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. 

Hoekom kies Jesus om op hierdie manier Jerusalem binne te 
kom? 

Lees gerus Sagaria 9:9 (as julle nog nie het nie). 

’n Deel van die antwoord is dat Jesus sorg dat die profesie oor 
Hom vervul word. Die profesie sê dat die persoon wat so op die 
rug van ’n donkie ry die koning van die Joode is en die Messias. 

Mens kom agter hier is iets belangrik aan die gang aangesien 
alles wat Jesus vir sy dissipels sê, net so gebeur.

Daar word soms baie gemaak van die feit dat Jesus op ’n donkie 
ry. 

Wat dink julle daarvan? 

Mens sou dalk verwag dat Hy (’n koning) eerder ’n mooi perd sou 
verkies. Met die donkie probeer Jesus ’n boodskap gee vir die 
mense. Hy is ’n ander soort koning. Hy daag nie op om te baklei 
of oorlog te maak nie. Hy kom in vrede om vrede te maak. 

Waarom gooi die mense klere en takke op die grond voor hom 
en die donkie? 

Bespreek die volgende stellings. 

Jesus verras die mense van Jerusalem.  
He gee nie vir hulle wat hulle wil hê nie, maar wat hulle nodig het. 

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?  

Watter deel van Jesus se aankoms in Jerusalem praat met jou? 

As ons Jesus wil navolg, hoe kan ons seker maak dat ons eerder 
’n donkie as ’n perd kies?


