
3 STAPPE 

 ‘n 3iG-groep is ‘n saam-glo groep wat deur bid, groei en 
dien Jesus dieper volg.  Drie mense wat kies om saam te 
bid, saam te luister en saam ons geloof te leef. 

 

2 ANDER 

Dit is slegs ek en 2 vriende wat ‘n spontane groep vorm. 
Dit kan egter ook uit meer as drie mense wees: ons 
familie of vriende of kollegas of mense in die gemeente. 

 

1 GESREK 

Ons maak weekliks met mekaar kontak (deur ’n koffie-
afspraak of telefonies) rondom die gefokusde saam-gesels 
van die week.  Die leier – wat elke week wissel – sorg dat 
ons mekaar daardie week sien. 
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saam bid 

 

3iG 
’n saam-glo dissipelskap gesprek 

 

 

saam gesels 
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17 FEBRUARIE 2019 

Ons vind nie tyd vir gebed nie, ons maak dit. 

 B.I.D. staan vir:  
B:  Bely teenoor God Wie Hy vir jou is én bely ook jou gesukkel vir Hom.  
I:    Intree vir ander ( bv. Jou 3iG-lede, jou familie, wêreld, ens.).  
D:  Dankie-sê, maak daagliks jou dankie-lys en dank God daarvoor. 
  
LEWENS-LEUSE: Bely elke oggend en aand 1 Kor. 9:23 se waarheid: 
 
 “23Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê.”  
 

Lukas se weergawe van die sogenaamde “saligsprekinge” het raakpunte met die 
weergawe van Matteus in Matt. 5:1-12, maar daar is ook opvallende verskille.  Lukas 
berig dat Jesus met sy volgelinge van die berg afgekom het en op ’n gelykte ’n groot 
aantal volgelinge toegespreek het.  Matteus berig dat Jesus met sy dissipels die berg 
opgegaan het.  Lukas maak ook melding van die inwoners van Tirus en Sidon wat 
onder die menigte was om na Jesus te kom luister – dit sluit aan by die fokus van Lukas 
dat die evangelie aan mense buite die Joodse gemeenskap gebring sou word.  ’n 
Verder opvallende verskil is dat hier slegs vier saligsprekinge voorkom in Lukas 6, wat 
ooreenstem met die eerste, tweede, vierde en agste saligspreking in Matteus, maar dat 
hier ook enkele sogenaamde “ellende-uitsprake” volg.  Lukas vermy die “geestelike” 
karakter van Matteus se saligsprekinge.  Hier word dinge genoem wat sy lesers werklik 
ervaar het: armoede, honger, hartseer en vervolging.  Lees nou Luk. 6:17-26. 

Ons lees nie die Bybel nie, ons laat die Bybel ons lees. 

 

Jesus verwag van ons minder nastaar (admiration) en meer 
naleef (imitation). 

 
1.  Wat is die “prys” wat jy betaal omdat jy ‘n navolger van Jesus is?  Beskryf vir  

mekaar die lyding wat jy ondervind as gevolg van jou verbintenis aan Jesus.  
Indien nie, waarom, dink jy, is dit die geval?          

 
2. In Lukas se verhaal is ons nou by sy sogenaamde “vlakte-rede” (teenoor die “berg-  

Geloofsgewoonte: Om jou te oefen in geloofsonderskeiding.  Hierdie gewoonte gaan 
daaroor om jou gehoorsaam te verbly in die herkenning van God se wil en stem.  Ons 
diepste vreugde is daarin geleë dat ons vertrou dat God se wil vir ons die beste is.  
Lees Joh. 16:7; Fil. 1:9-10; 1 Joh. 4:1 en Jak. 1:5.   
 
Doen-dinge:  
1.   Probeer onderskei waar die Gees van God in jou lewe werksaam is, deur die 

volgende vir jouself af te vra: Waarna smag ek?  Watter onderwerpe of sake kom 
telkemale weer in jou  hart en gedagtes op?  Waarmee worstel jy?  Wat energeer 
jou?  Wat tap jou energie?        

 
2.  Maak ‘n lys van die belangrikste besluite wat jy die afgelope vyf jaar geneem het.  

Dink oor die besluitnemingsproses.  Watter besluite het vir jou ten goede 
uitgewerk?  Waarom?   

 
Dink-dinge:  
1.  Waaraan spandeer jy die meeste tyd en energie?  Wat sê dit vir jou oor wat vir jou 

belangrik is?       
 
2.  Wanneer jy groot besluite moet neem, is dit vir jou moeilik om te wag en die Here 

se wil te soek?  Waarom?     
 
3. Dink jy God het slegs een bloudruk en plan vir jou lewe?  Waarom?  Waarom nie?  
 

   

Eers vorm ons gewoontes en dan vorm die gewoontes ons. 

 Rede” van Matteus 5).  In die profete word die vlakte dikwels in verband gebring 
met vernedering, lyding en swaarkry (sien o.a. bv. Jer. 9:22; 14:18; Joël 1:10, 20; 
2:22; 3:19; Sag. 12:11).  Jesus verkondig die inbreek van God se nuwe koninkryk 
en heerskappy in so ‘n stukkende wêreld.  Wat, dink julle, het die evangelie 
vandag te sê vir ‘n land wat gebuk gaan onder armoede, werkloosheid, geweld, 
misdaad, uitbuiting en nepotisme?               

 
3.  Op watter maniere kan Jesus-volgelinge uitdrukking gee aan die nuwe waardes en 

leefstyl van God se koninkryk, hier en nou?              
 
4. Probeer vir mekaar verwoord wat “geseënd” en “ellende wag…” beteken.           
 
5. Hoe gebeur dit dat ons dink dat rykdom, welvaart, oorvloed, gerief en erkenning 

God se doel vir ons lewe is?  Vergelyk ook Luk. 16:19-31.   
 
6.  Kwalifiseer die verwysing na armoede, diegene wat honger is en huil en deur die 

mense gehaat word, as kwaliteite van God se koninkryk.  Beteken dit dat die 
armes byvoorbeeld hier sondermeer salig verklaar word of hoe moet ons dit 
verstaan? 


