

21 Augustus 2021




Graad 4 – 7 Kategese

QRV

OUPA ABIE GESELSBLAD

,.'0%!/! 35/$!%

Efesiërs 6:10-20


























Nous volg drie hoofbewegings in ons



wat wil jy vandag bereik?

kategese-benadering. 



Die eerste gedeelte vra vrae oor ons

1. Ons eie storie

 







huidige belewenisse en sienings oor ŉ





2. God se storie

e tweede gedeelte hanteer die teks van
sekere tema.





ons storie: waar is ons nou?)






die week. Meesal gaan die Abie video
daaroor. Vrae oor die teks word gevra.

Behoort ons te veg vir wat reg is? Wat beteken dit?


Vertel van ŉ keer toe jy besluit het om te bly staan vir dit wat
reg is. Wat het gebeur? Was jy alleen of het jy ondersteuning

gehad?

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






Maak enige van die wapenrusting waarvan julle in die

eie lewens.









teksgedeelte lees, uit karton.
wat sê die Bybel (daar en dan)

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



Die kinders kan self kies watter een hulle wil maak. Bring karton,
kartondose, “masking tape”, en wat julle ook sal sal nodig kry.







gesels dan oor die volgende saam
oe help Oupa Abie jou om oor die teks te dink?

ees ook Jesaja 59:17. Dit is ŉ teksvers wat iets vertel van die Messias wat sou kom. Ons weet dat Jesus
aardie Messias is. Hoe help Jesus ons om te verstaan wat die wapenrusting beteken?
oep Paulus mense op om te baklei? Of motiveer hy hulle om iets spesifieks te doen? Wat?
Watter een van die dele van die wapenrusting praat vandag die meeste met jou? Hoekom?

ons nuwe storie (verder en voor)
(Hoe ons nuut, dink, doen en leef
in die wêreld rondom ons)
Wat beteken dit om ssaam te staan as Christene?
Hoe sal Christene anders optree as hulle Paulus se woorde in
hierdie teksverse ernstig opneem? Hoe wil jy self anders optree?
Wat het Suid Afrika vandag die meeste nodig van Jesus se

Bid dat God se kinders saam sal staan vir wat reg is.
Bid vir mekaar om in die geloof die wapenrusting aan te trek.



na die erediens
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.
nk julle was die hoofgedagte?
lle dit in een sin opsom?

