
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

 
 

    

     

 

      

 
   

 
  
  

 

As julle tyd het, lees gerus Psalm 20. 

Dawid is hier aan die woord. Hy verwys na 
homself as gesalfde (iemand deur God gekies). 

Dawid weet: hy regeer omdat God so besluit 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. 
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1 Samuel 16:1-13 

Samuel (’n profeet) kry die opdrag om Israel se nuwe koning te salf.  
(Iemand word gesalf wanneer daar olie op hulle voorkop gegooi 

word. Die teken bevestig dat die persoon deur God gekies word om 
die nuwe koning te wees.) 

Die storie vertel hoe God se keuse soms anders is as wat mense 
verwag. God kyk anders na mense.  

God  kyk verby die uiterlike. Hy sien raak wat mense nie kan nie.  

Julle groep word gevra om ’n  nuwe president vir Suid-Afrika te 
kies. 

Wat sal vir julle die belangrikste oorweging wees wanneer julle so 
’n besluit moet maak? 

Persoonlikheid, karakter, geleerdheid, ondervinding, status, 
geloof? 

Kyk of julle kan besluit op so 4 tot 5 kenmerke wat die president 
van ’n land behoort te hê.  

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

lees 1 Samuel 16:1-13 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. 

Belangrik: Toe Samuel oppad was om Israel se nuwe koning te 
salf, was Saul nog koning. 

Samuel was bang dat Saul uitvind hy is oppad om ’n nuwe 
koning te salf. 

Watter plan gee God vir Samuel?

Lees weer 1 Sam 16:7 

Watter les wil God vir Samuel leer? 

Waaroor sou jy wonder en hoe sou jy voel as daar verskillende 
goeie opsies verby kom, maar God kies nie een van hulle nie? 

Isai het 8 seuns gehad en geweet God gaan een van hulle kies 
as die volgende koning van Israel. 

In watter volgorde het hy gekies om hulle voor Samuel te laat 
verby gaan OF hoe dink jy sou hy kies wie eerste verby kom? 

Let op: Isai het nie eens sy jongste Dawid genooi na die 
geleentheid nie, Dawid was buite besig toe Samuel na sy broers 
kyk. 

Hoe sou jy voel OF wat sal jy sê as jou jongste broer of suster 
gekies word as koning? 

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?  

Wat leer jy hier oor God? 
God kies jou. God kies ons. Hy glo in ons. 
Glo jy dat God jou wil gebruik? 
Waarvoor kies God jou?


