
 

 

wat wil jy vandag bbereik? 

ons storie: ysbreker (hier en nou) 
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Hoërskool Kategese 
9 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? 

 

Handelinge 10:44-48 

Vandag se teksgedeelte bied ’n gulde geleentheid aan julle om oor ’n paar
kontensieuse onderwerpe met die groep te gesels:  die doop, die vervulling met en

genadegawes van die Heilige Gees. Die teks skep wel meer vrae as wat dit
antwoorde bied.

Die gedeelte bied egter - selfs nog belangriker - vir ons ’n kans om te gesels oor ons
missionaliteit. Hoe reik ons uit na ‘ander’ mense? Hoe dink ons oor ‘ander’ mense?

Hoe help ons mekaar om verby ons vooroordele te kom en na ‘ander’ uit te reik?

As jy kon kies om in ’n ander kultuur gebore en groot te kon word, watter 
kultuur sou jy kies? Hoekom?  

 

Hoekom is ons soms bang vir ander kulture? Eintlik is ons bang vir enige 
persoon wat enigsins van ons verskil. Hoekom? 

Mag ons trots wees op ons eie kultuur? In watter stadium word my liefde 
vir my eie kultuur iets afbrekends? 

 

Van die grootste redes waarom daar soveel verskillende kerkgroepe in 
die wêreld is, is oor dinge wat in vandag se teks genoem word:  dinge 
soos die doop en wat ons oor die Heilige Gees glo en oor hoe ‘ander’ 

kulture by ‘ons’ moet inpas.  Maak ’n lys van al die verskillende kerke en 
groepe in julle omgewing en hoe hulle van ‘ons’ verskil.  

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. 
 

Luister na die lied van Porter’s Gate:  
‘He is among us’.   

Julle kan julle oë toehou terwyl julle stil word.  
https://youtu.be/DwEk3_VKR18 

Bid saam: 
“Here ons glo dit!  U is regtig hier by ons!” 



 

 

As jy tot nou toe met vooroordele teenoor ‘ander’ mense 
geleef het, bely dit. 

Probeer hierdie week om doelbewus met iemand ‘anders’ 
vriende te maak. 

As jy nie weet wat jou genadegawe(s) is nie, probeer uitvind 
wat dit is! 

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...” 

 
   

 
  
  

 
 
 

     
 

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

Petrus het baie gesukkel met die idee van ‘ons’ en ‘hulle’. ‘Ons’ was vir 
hom die wat die Joodse gebruik onderhou het en ‘hulle’ was die wat 
eers heidense afgode aanbid het.  Hoe het sy idees hier rondom 
verander in Handelinge 10?  Hoe het hy verander?  
 
Hierdie vooropgestelde idees oor mense noem ons vooroordele.  Moes 
jy al van jou vooroordele oor mense verander het?  Hoekom moes jy 
dit verander?   

Wat was Petrus se boodskap aan hierdie groep mense?  (Handeling 
10:34-43).  Wat is sy hoof boodskap?  (Hand. 10:43). 
 
As ‘ander’ mense julle eredienste sou bywoon, sou hulle welkom voel?  
Op watter maniere is julle gemeente (nie) soos Petrus (nie)?   
Wat moet julle verander om vreemdelinge in julle gemeente te 
verwelkom?  

Is ons kerk (gemeente) oop vir die leiding van die Heilige Gees?  
Hoekom sê julle so? Is julle oop vir die leiding van die Heilige 
Gees?  Is jy oop daarvoor? 
 
Die ‘spreek in tale’ is nie die enigste gawe van die Gees wat daar 
is nie.  Kan julle nog gawes opnoem?  Wat is die doel van die 
gawes van die Gees?  Hoekom gee die Heilige Gees hierdie 
gawes?  Moet dit jou persoonlik opbou of moet dit die gemeente 
opbou?  Hoe weet ’n mens wat jou gawe(s) is?  Weet jy wat jou 
gawe(s) is? 
 

Hoe verstaan jy die ‘spreek in tale’?   
In Handelinge 2 was dit verskillende bestaande tale wat die 
dissipels skielik kon praat. So kon hulle die mense in hul eie tale 
van Jesus vertel.  
In die res van Handelinge (bv. Hand 10) en in bv. 1 Korintiërs 14 is 
dit onbekende klanke of tale – met die baie belangrike reël: die 
een praat en die ander een lê dit uit.  Die doel van hierdie klanke 
of tale was om  - in die afwesigheid van ’n Bybel (dit het nog nie 
bestaan nie) direk van die Here te hoor wat Hy vir die gemeente 
wil sê.  Dit moes tot opbou van die hele gemeente gebruik word – 
nie net die gebruiker daarvan nie. 
Die spreek in tale is nie ’n voorvereiste om met die Heilige Gees 
vervul te wees nie. Die Heilige Gees gee sy gawes soos Hy wil. 
 

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?  
 


