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Hoërskool Kategese 
23 Mei 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? 

 

Esegiël 37:1-14 

Ons is bewus daarvan dat baie lidmate nie begrippe soos ‘ballingskap’ en ‘herlewing’
verstaan nie – maak dus seker dat hulle aan die einde van die gesprek weet hoe dit

inpas in ons storie!
Die teks gee vir ons geleentheid om oor ons elkeen en oor die gemeente se roeping

te gesels. Help hulle om te verstaan dat in hierdie storie ons nie net die dooie bene is
nie – ons is Esegiëls!

Wie kan (sonder om te kul!) hul asems die langste ophou? 
 
 

Wat dink jy is die kans – op ’n skaal van 1-10 – dat die Here iets 
deur jou kan doen om jou omgewing/skool/gesin te verander? 

Hoekom sê jy so? 
 

Wie van julle het al ons gemeente ‘dood’ genoem?  Hoekom?  
Indien julle wens ons gemeente moet meer ‘lewe’ hê, wie se skuld 

is dit, wat dink julle moet gebeur om dit reg te stel en wat moet jy 
doen sodat dit kan gebeur? 

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. 
 

Elkeen kry ’n gemaklike plek om te sit. 
Maak julle oë almal toe en ontspan. 

Haal drie keer so diep as wat jy kan asem en blaas 
jou asem goed uit. 

Konsentreer nou daarop om stadig  
en diep asem te haal. 

Herhaal nou die kort gebed hardop saam:   
“Kom, Heilige Gees!  Kom maak my nuut!”  

 
 



 

 

Met watter ‘dooie beendere’ wil die Here hê moet jy die week 
gesels? Of as jy te skaam is om te gesels, besluit hoe jy vir 

hulle lief kan wees. 
 

Herlewing begin altyd by jouself!   

Bid hierdie week vir herlewing:
 

Bid dat die Here jou sal nuutmaak. 
Bid dat Hy jou vriende sal nuutmaak. 

Bid dat Hy julle kleingroepleiers sal nuutmaak. 
Bid dat Hy julle gemeente sal nuutmaak. 
Bid dat Hy julle dominee sal nuutmaak. 

 
Bid dat jy gehoorsaam sal wees soos Esegiël, selfs al vra 

die Here jou soms om iets weirds te doen. 

 
   

 
  
  

 
 
 

     
 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.   
Of enige vrae wat jy nou het. 
 
As hierdie storie ’n toneelstuk was, kon mens dit in drie tonele 
verdeel het, drie acts/scenes. Kyk of julle dit so kan verdeel. 
 
Wat dink jy wou die Here vir Esegiël sê met hierdie weird visioen? 
Wat stel die dooie beendere voor? 
 
In die Ou en die Nuwe Testament (Hebreeus en Grieks) kan die 
woord vir ‘Gees’ ook met ‘asem’ en ‘wind’ vertaal word.  In die 
gedeelte kan ‘gees’ – met ’n kleinlettertjie – ook met ‘asem’ of ‘wind’ 
vervang word.  Party mense sê dat die Hebreeuse naam vir die 
Here, JHWH, soos asemhaal klink en dat jy elke keer as jy 
asemhaal God se Naam uitspreek.  Hoe help dit ons om vers 8-10 
te verstaan?  Wanneer begin ons eers – volgens Esegiël – regtig 
lewe? 
 

As ons bid vir herlewing in ons gemeente/ons skool (ons moet 
altyd!) wat sou Esegiël sê moet gebeur vir herlewing om te kan 
gebeur? 
 
In vers 5 en 6 moet Esegiël preek vir ’n klomp dooie bene.  Wat het 
die Here al vir jou gevra wat vir jou baie weird was om te doen? 
 
Toe Esegiël 37 die eerste keer deur mense gelees is, was hulle in 
ballingskap in Babel.   Gesels met mekaar oor wat die ballingskap 
beteken het.  Wat beteken dit om in ‘ballingskap’ te wees?  Watter 
uitwerking dink julle het dit op die gelowiges in Israel gehad?  Wat 
dink jy was die ballinge se gemoedstoestand?  Watter hoop het die 
profesie van Esegiël vir hulle gegee?
 
Hoekom wou God herlewing hê?  Hoekom wou Hy sy asem in die 
dooie beendere geblaas het?  Vers 6 kan dalk help.  Dit is altyd die 
doel van ‘herlewing’! 
 
Hoe pas die Heilige Gees in hierdie storie in? 
 

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?  
 


