
wwat  wwil  jjy  vvandag  bbereik? 

oons  sstorie:  yysbreker  (hier en  nou) 

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. 

wword  sstil 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
 

 
 
 
 
 

      
 
 

   
 

  
 

 
 
 

   
 
 
 
 

     
 

Psalm 84 praat van die Here se woning.  Ons glo dat die Here in elkeen van 
ons woon. Laat een van die groeplede dit lees, terwyl die ander hulle oë 

toemaak.  Word bewus van die Here wat nou hier by jou is, binne-in jou is.  

Hoërskool Kategese 

15 Augustus 2021 

Efesiërs  5:15--20 

Jy kan vandag fokus op die volgende: 
Hoe weet mens wat die wil van die Here is?  Hoe weet ons wat sy roeping vir ons is? 

Hoe word ek vervul met die Heilige Gees? 
 

Onthou asb dat die vervulling met die Heilige Gees verwys na die proses waardeur ek 
minder word en Hy meer.  Jy ontvang nie die Heilige Gees in paaiemente nie.  Maw jy 

kom nie eers tot bekering en dan, nadat jy genoeg geestelik gegroei het, DAN ontvang jy 
die Heilige Gees nie.  Die Heilige Gees is deel van die Drie-Eenheid.  Hy is van die begin 

af teenwoordig en betrokke.  Die rede waarom ons sukkel om geestelik te groei is nie 
omdat ons nog nie genoeg van die Heilige Gees het nie – dis omdat die Heilige Gees 

nog nie genoeg van MY het nie.  

 

Bou ŉ hindernisbaan en deel die groep op in verskillende spanne.  
Blinddoek die een spanlid en vra dan die ander spanlede om die 

persoon deur net hulle stemme te gebruik, deur die hindernisbaan 
te laat loop. 

 
Ons gaan vandag gesels oor God se roeping vir elkeen van ons 

en oor hoe ons sy stem kan hoor.   

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

  



 

 

 

 Bid dat die Heilige Gees jou elke dag sal vul.  
Watter dele van jou lewe behoort nog nie aan Hom nie?  Watter aspekte van 

jou lewe moet jy nog aan God oorgee? 
 

Tot in watter mate reflekteer jou lewe wat jy glo? Lyk en lewe jy soos ŉ kind 
van die Here? As jy nou voor ŉ hof gedaag sou word, sou hulle jou kon skuldig 

bevind daaraan dat jy ŉ ‘Jesus-volger” is? 
Wat moet jy in jou lewe verander om (nog meer) ‘in Christus’ en voluit te lewe?   

 

Is daar enige iets waarvoor die groep vir jou kan bid?   
Wat verwag jy van die kwartaal wat voorlê?  

 

 
Die ABC van gebed 

Aanbidding 
“Here, ek aanbid U, want...” 

Belydenis 
“Here, vergewe my vir...” 

Voorbidding 
“Ek bid vandag vir...” 

Danksegging 
“Dankie, vir...” 

 
 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het, of 
enige vrae wat jy nou het. 
 

Lees weer vers 1.  God het elkeen van ons geroep.  Wat 
beteken dit om deur God ‘geroep’ te wees? 
 

Hoekom is dit belangrik om te weet wat God se wil is?  
Wat sal gebeur as ons nie sy wil volg nie? 
 

Hoe weet ek wat God se wil is?  Hoe ‘hoor’ ŉ mens God 
se stem?  
 

Iemand het gesê: “God is nie die stemmetjie binne-in jou 
nie. God praat nie met ŉ klein stemmetjie nie.”  Stem jy 
saam hiermee?  Hoe klink God se stem dan?  

Vers 16 sê “Maak die beste gebruik van elke geleentheid”.  
Maak hierdie ingesteldheid van Paulus nie dat ons soms 
oorvol lewens leef en uitbrand nie?   
 

Hoe doen mens dit dan reg?   Is dit ŉ sonde om tyd te 
mors?  Die Here het gesê ons moet ses dae lank werk en 
dan die sewende dag rus – is dit nie tydmors nie?  Wat is 
die verskil tussen tydmors, om die beste van elke 
geleentheid te maak en om te rus?  
 

Die doop met die Heilige Gees is iets wat een keer met jou 
gebeur.  Die vervulling met die Heilige Gees is iets wat 
daagliks moet gebeur.  Hoe werk dit?  (Vra die ds om julle 
hiermee te help, dis ŉ baie belangrike onderskeid.) 
 
 

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?  
 


