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Hoërskool Kategese 
11 April 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? 

 

Handelinge 4:32-35 

Vandag kan julle oor ’n paar moeilike onderwerpe lekker saamgesels:
1. Mag ons van mekaar verskil?

2. Mag ons ryk wees?
3. Hoe belangrik is die gee van dankoffers?

4. Die missionale opdrag van die gemeente (om meer as net ‘siele
te red vir die hemel’, maar om dit nou reeds hier ‘hemel op

aarde’ vir ander te maak.)

Verlede week was Paasnaweek.  Wat was vir jou die 
geestelike hoogtepunt van die naweek? 

 
Wat is jou droom vir eendag ‘as jy groot is?’ Wat wil jy vir ’n 
lewe doen en hoekom wil jy juis dit doen? Hoe belangrik is 

geld vir jou in jou drome? 
 

Wat dink jy beteken dit om van die Here te ‘getuig’? Waaroor 
dink julle moet ons getuig?   Wat dink julle sal gebeur as ons 

almal begin getuig? 

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 Ps. 133 as ’n gebed. 
Wat dink jy beteken dit ‘as broers eensgesind saamwoon’?  
Broers verwys hier na alle gelowiges en sluit beslis die vroue 

in!  Maar wat beteken ‘eensgesind’ en ‘saamwoon’ hier? 
Die Here plaas ’n hoë premie op die feit dat ons as gelowiges in liefde 
met mekaar moet saamleef.  Dit beteken nie dat ons altyd hoef saam 

te stem nie, maar wel dat die gemeente ’n veilige ruimte sal wees, 
waar ons van mekaar mag verskil. Diversiteit mag gevier word. 

Bid nou en sê vir die Here dankie vir al die verskillende tipe 
mense in julle gemeente en dat julle in liefde sal saamwoon.  



 

 

Watter verskil maak julle gemeente in die gemeenskap?  As 
julle gemeente môre weg sou wees, dink jy mense sou die 

gemeente mis?  Hoekom is dit so?   
Wat is jou bydrae om van die wêreld hier en nou ’n beter plek 
te maak? Waarvan het jy teveel wat jy aan ander kan uitdeel? 
Wat kan/wil jy doen om mense iets van Jesus se liefde te laat 

beleef?  
Wees prakties! 

Sluit af deur te luister na die lied van 
Porters Gate – ‘Christ has no body now 
but yours’ 

 
https://youtu.be/w7ymxW3rndk 

 
   

 
  
  

 
 
 

     
 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.   
Of enige vrae wat jy nou het. Watter woorde staan vir jou uit? 
 

Waaroor het die dissipels getuig?  Hoe getuig ’n mens 
kragdadig? Wat het die mense daardie tyd oortuig dat dit 
waaroor die dissipels getuig het, waar is?   
 

Lukas praat al in Handelinge 2:44 en 45 van die feit dat die 
gemeente ‘eensgesind’ was.  Hier sê hy hulle was ‘een van hart 
en siel’. Wat beteken dit?  Wanneer is gelowiges so? Beteken dit 
ons moet altyd oor alles met mekaar saamstem?  Waaroor dink 
julle moet ons saamstem en waaroor kan ons maar verskil? 
 

Mag ’n gelowige ryk wees (ryk = ’n huis, motor, TV besit)?  Sê 
die gedeelte nie dat ons niks mag besit en alles vir die Kerk moet 
gee nie? 
 

Hoekom is dit belangrik om ’n dankoffer vir die Kerk te gee? Moet 
’n mens alles gee of net ’n bietjie?  Kerk moet mos nie oor geld 
gaan nie – of hoe?  Lees Deuteronomium 15:4-5.  Hoe help die 
gedeelte ons om oor hierdie onderwerp te praat? 

Is vrygewigheid ’n waarde wat ’n kind van die Here moet 
openbaar?  Hoe kan jy nou al vrygewig wees?  Hoe vrygewig was 
Jesus?  Wat is die verskil tussen ‘vrygewig’ en ‘barmhartig’? 
 
Wat is die belangrikste vir ons:  om so te leef dat ons eendag in die 
hemel kom of om so te leef dat daar nie honger mense op aarde is 
nie?    
 
Gesels bietjie oor die volgende stelling:  “God takes a hand 
whenever he can find it and just does what he likes with it. 
Sometimes he takes a bishop's hand and lays it on a child's head 
in benediction. And then he takes the hand of a doctor to relieve 
the pain, the hand of a mother to guide a child. And sometimes he 
takes the hand of a poor old creature like me to give comfort to a 
neighbour. But they're all hands touched by his Spirit, and his 
Spirit's everywhere looking for hands to use.”  
 
Die wêreldberoemde Franse mimiekkunstenaar, Marcel Marceau, 
het eenkeer gesê: “Die betekenis van die lewe lê in ons behoefte 
om ander te help. Dit is die goddelike geskenk!”  Hoekom sou 
Jesus hiermee saamstem?

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?  
 


