
wat wil jy vandag bereik?

ons storie: waar is ons nou?)

Nous volg drie hoofbewegings in ons 
kategese-benadering. 

1. Ons eie storie 

Die eerste gedeelte vra vrae oor ons 

huidige belewenisse en sienings oor ŉ 

sekere tema. 

2. God se storie 

e tweede gedeelte hanteer die teks van 
die week. Meesal gaan die Abie video 
daaroor. Vrae oor die teks word gevra. 

3. Ons nuwe storie 

In die laaste fase gesels ons oor die 
ekenis van God se storie in ons lewens. 

ns integreer wat ons gehoor het, by ons 
eie lewens. 

wat sê die Bybel (daar en dan) 
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gehoor nie? Hoekom word party mense maklik gehoor en 
ander nie? 
 
Hoe besluit mense wie hulle moet help? 
 
V t l ŉ k t i d j h l h t t i d

Jesus hoor ons. Hy hoor vir jou. 

Lees saam as n groep of familie. 
Kyk dan die Oupa Abie video wat gaan oor die 

teksgedeelte 

Gebruik hand “sanitiser”. Ontsmet elkeen se hande. Sê: Die 
onrein vrou was soos iemand wat vandag nooit haar hande was 
nie. Niemand wou naby haar kom nie. 

Jaïrus was soos iemand wat die heeltyd sy hande gewas het. 
Mense het gedink hy is mooi skoon. Maar altwee het Jesus 
nodig gehad. 



ons nuwe storie (verder en voor) na die erediens 

gesels dan oor die volgende saam 

Bid vir mense wat so skaam voel, dat hulle alleen in die geheim moet 
bid vir wat hulle nodig het. 

 
Bid vir mense wat so radeloos is, dat hulle nie omgee om dit in die 

openbaar uit te skreeu nie. 
 

Gee kans vir stilgebed, sodat elkeen kan sê wat op hulle hart is. 

oe help Oupa Abie jou om oor die teks te dink? 

oekom vertel Markus hierdie twee stories so gelyk? Die vrou se genesing en die dogtertjie van Jaïrus wat 
pgewek word? 

oel jy meer soos die vrou, wat skelmpies in die geheim vir Jesus iets wil vra, of voel jy meer soos Jaïrus: 
ereed om dit hardop en sonder skaamte uit te roep vir almal om te hoor? Hoekom sê jy so? 

esus verhoor Jaïrus en die vrou se gebede. Altwee se versoeke word aan voldoen. Wat leer dit jou oor 
esus? Hoekom verhoor hy altwee se gebede? 

(Hoe ons nuut, dink, doen en leef  
in die wêreld rondom ons)

Wanneer wil mense eerder saggies en in die geheim bid, soos die 
vrou? Hoe help hierdie storie daardie mense?

Wanneer is mense gereed om hardop uit te basuin waarvoor hulle 
bid (soos Jaïrus)? Hoe help hierdie storie daardie mense?

As julle groep na die erediens bymekaarkom  
waarin die teks hanteer is 

enige iets uit die prediking wat jou 
k het of wat jy nie verstaan nie.  

ink julle was die hoofgedagte?   
lle dit in een sin opsom?  


