
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

 
 

    

     

 

      

 
   

 
  
  

 

Wanneer jy roep vir hulp, roep jy  gewoonlik na 
iemand wat jy weet luister.  

Ons roep na iemand wat kan help. 
Psalm 130 roep na God.  

Wag op God.

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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Markus 5:21-43

Twee vroue word genees.  
Beide se situasie lyk desperaat, menslik gesproke kon niemand iets 

doen vir hierdie twee vroue nie. 

Jaïrus asook die volwasse vrou se geloof word opgemerk. 
Die verskil is ook duidelik… Jaïrus is ’n bekende gesiene man terwyl 

die vrou se naam nie eers genoem word nie. 

Bekende mense se stemme word maklik deur die wêreld gehoor. 
Kyk maar hoe maklik ’n tweet, instagram foto of tiktok van ’n 

bekende persoon viral gaan. 

Vertel van ’n keer toe jy iets gesê het en niemand na jou geluister 
het nie, maar toe iemand anders dieselfde sê, het baie mense 

geluister. 

Wie is die mense wie stemme vandag die minste gehoor word?

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

lees Markus 5:21-43 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. 

Wat kan ons in die teks leer oor Jaïrus? 

Watter status het hy in die dorp? 

Wat kan julle sê oor sy optrede, wat kan ons aflei uit die manier 
waarop hy Jesus benader? 

Wat kan ons in die teks leer oor die vrou met bloedvloeiing? 

Watter status het sy in dorp? 

Wat kan julle sê oor haar optrede, wat kan ons aflei uit die 
manier waarop sy Jesus benader?

Wat sou julle sê is die ooreenkomste in die twee benaderings tot 
Jesus? 

Jesus genees beide van hierdie vroue, Jaïrus se dogter en die 
vrou wat aan bloedvloeiing gely het. 

Hy maak hulle op verskillende maniere gesond. 
Wat leer ons oor Jesus? 

Hoe werk God se krag? 

Hoe tree Jesus op tenoor bekende en onbekende mense? 

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?  

Wanneer ons uitreik of uitroep na Jesus hoor Hy ons. 
Hy sien ons geloof al is dit min. 
Waaroor wil jy vandag na Jesus uitreik of uitroep?  
(antwoord net vir jouself) 
Wat kan ons doen om die onbekende en onbelangrike mense in 
ons samelewing se stemme te hoor?


