
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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goed kan onthou. Hoe weet jy dit was spesiaal? 
 
Omdat ons God se kinders is, kry ons baie spesiale kanse 
om God te kan dien. Hoe sal ons weet wanneer so ŉ ooblik 
gebeur?  
 
Waarmee kan jy dalk so besig wees, dat jy nie agterkom 
wanneer daar ŉ spesiale oomblik is nie? 

om God te dien. 

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

teksgedeelte 

Laat elkeen ŉ groot ronde horlosie op ŉ A4 blad teken. Deel die 
sirkel in stukkies op (soos pizza-skywe) volgens die hoeveelheid 
tyd wat jy elke dag gebruik. 8 Ure slaap is dus een derde van die 
sirkel.  

Gesels oor hoe julle God kan dien in die verskillende tye van die 
dag. 



ons nuwe storie (verder en voor) na die erediens 

gesels dan oor die volgende saam 

Vra die Here om julle te help om julle tyd reg te gebruik. 
 

Gebruik ook die tyd in julle groep om die Here te loof en te prys met 
sinne wat jy graag vor God wil sê. 

oe help Manie jou om oor die teks te dink? 

oe verstaan julle die verskil tussen “kairos” en “chronos”? As julle sukkel, kyk net weer die video. 

Wat beteken dit om te sê: “Koop die tyd uit”? Lees Efes. 5:16 in verskillende vertalings. Dit is beskikbaar by 
ttps://www.bible.com/en-GB/bible/50/EPH.5.DB  

espreek die volgende sin: “Om deel van Jesus se kerk te wees, beteken dat jy altyd gereed is om die 
ere te dien.” Gesels ook oor die vraag of so iets moontlik is. 

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

Hoe help “kairos” ons om te dink oor die pandemie vandag?

Hoe help God se Gees ons om gereed te wees om met wysheid 
op te tree?

H l j d lk j t d d il b ik i di k t lê?

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?  


