
Beste Ouer, Voog en Kategeet,

Baie Welkom by die tweede week van ons Ritme

reis, mag dit vir elkeen 'n wonderlike ervaring wees.

Ons het die hulp van elke ouer en voog nodig om

ons hande sterk te maak met die deelneem en

aanbied van elke week se Kategese ontmoeting vir

die voorsienbare toekoms vir hierdie jaar. Hierby

word 'n video aangeheg wat die riglyne vir die week

se ontmoeting mooi beskryf en uiteensit. 

Hierdie is 'n mooi ruimte om saam met jou kind iets

te ontdek van hoe dit lyk om 'n volgeling van Jesus

te wees! Mag dit 'n ryk ervaring vir elkeen van julle

wees!

RITMES VAN
DIE JESUS LEWE

Reisgids vir Senior Kategese

Week 2

Begin die week se ontmoeting deur die volgende

gebed 'n paar keer saam te bid. (elkeen kan dit op

sy eie of hardop bid)

Here, U is ons Drie-enige God - help ons om U

naam te heilig, om 'n gesonde  Godsbeeld en

selfbeeld te ontwikkel

1. Welkom
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1. VERWELKOMING

2. BID HIERDIE GEDEELTE SAAM

MET JOU KIND, KINDERS.

2. Gebed, Wees in die oomblik



Hoeveel spieë ls is daar in julle huis?

Watter een is jou gunsteling spieë l?

Hoe benader jy die spieë ls in jou lewe?

Hoe jy daarvan om in die spieë l  te kyk, en

waarom voel jy so?

3. Ons luister na mekaar

Skrifgedeelte 2 Kor 3:13-18
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3. LUISTER NA MEKAAR SE

ANTWOORDE.

OUER EN KIND VRAE DAN DIE VRAE

AAN MEKAAR.

4. OUER OF KIND LEES DIE

TEKSGEDEELTE.

(LUISTER MOOI NA MEKAAR.)

4. Ons lees en Luister Saam

13Gelukkig hoef ek nie soos Moses ’n sluier oor my gesig te trek

nie. Julle onthou mos dat hy ’n sluier oor sy gesig gesit het sodat

die Israeliete nie kon sien hoe die glans op sy gesig verdwyn nadat

hy die wet ontvang het nie. 14Maar hulle was blind vir dit wat God

doen. Tot vandag toe gaan dit so met hulle. Wanneer die Israeliete

na die wet van Moses luister daar waar hulle bymekaarkom om God

te dien, begryp hulle steeds nie waaroor dit gaan nie. Daar hang

nou nog ’n sluier oor hulle gesig. Net Christus kan dit

wegvat.15Dit is tragies dat die Israeliete tot vandag toe na die

wet van Moses luister sonder dat hulle regtig God se werk

verstaan. 16Ek sê  weer: wanneer hulle hulle tot die Here bekeer,

word hierdie sluier voor hulle gesig weggevat. Dán begryp hulle

wie die Here regtig is.17Die Here is Gees. Hy is ’n lewende

werklikheid, en nie maar net Iemand wie se Naam in ’n wetboek

geskryf staan nie. Oral waar die Gees van die Here aan die werk is,

word mense regtig vrygemaak.Almal wat glo, is nou vry. Ons kan

die Here se heerlikheid weerkaats sonder dat daar sluiers oor ons

gesigte hang. Hoe meer ons die Here se grootheid raaksien, hoe

meer word ons lewe verander om sy ongelooflike heerlikheid te

weerkaats. Dis natuurlik die Here self, Hy wat Gees is, wat ons

verander om al hoe meer te lyk en te leef soos Hy dit wil hê .

Watter gedeelte staan vir jou uit?

Watter deel bemoedig jou?

Watter deel ontstel jou?

Het jy vrae oor die gedeelte?



Het jou beeld van God oor die jare verander?

Met watter prentjie van God leef jy tans?

Met watter emosies assosieer jy met God?

Hoe help Jesus jou om God te verstaan?

Watter destruktiewe  beelde van God het jy al

ervaar?

Is dit vir jou huidiglik maklik of moeilik om te glo

jy is in God se beeld geskape? Wat is die rede

daarvoor?  

Wanneer het jy die week met iemand te doen

gekry wat dit vir jou moeilik gemaak het om te

glo dat almal in God se beeld geskape is? (Kan jy

glo almal is in God se beeld geskape?

Watter karaktereienskap van God laat jou

tans in verwondering? (Wat is vir jou "wow" van

God?) 

Op watter manier het jy vir God ervaarin die

laaste week?

5. Ritme Vrae
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5. LUISTER NA MEKAAR SE

ANTWOORDE EN SKRYF DIT

NEER IN 'N JOERNAAL.

OUER EN KIND VRAE DAN DIE VRAE

AAN MEKAAR.

6. OUER OF KIND LEES DIE

TEKSGEDEELTE.

ELKE KEER WAT JY VERBY

'N SPIEËL LOOP, SÊ DIE

VOLGENDE WOORDE:

7. OEFENING VIR DIE WEEK

" HERE HELP MY OM MET 'N

GESONDE BEELD VAN U TE

LEEF."

6. Ons kyk vorentoe

Wat is die een ding wat jy met jou saamneem die

week in?

Is daar iets wat jy nuut ontdek het oor God en

oor jouself?

7. Oefening vir die week & Gebed
Elke keer wat jy die week verby 'n spieë l  loop sê  die

volgende woorde:" Here help my om met 'n gesonde

beeld van U te leef."

Bid die volgede Gebed saam met jou

gespreksgenoot: Kyk die persoon in die oë  en bid

dan

Gebed: Gerhard, God woon in jou, en God is

verheug oor jou. Mag jou beeld van God heilsaam

ees


