
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. 

 

 

 

 

saam groei 

 

saam bid 

3iG  
’n saam-glo dissipelskap gesprek 

 

 

saam gesels 

 

saam stap 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 

 
 
 

 
 

     
 

     
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  

28 APRIL 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.”  
 

Daar is geleerdes wat die boek “Handelinge van die apostels” ook bestempel as 
“Handelinge van die Heilige Gees”, juis vanweë die prominente rol wat die Heilige Gees 
na Pinksterdag gespeel het in die uitdra van die evangelie van Jerusalem af tot aan die 
uithoeke van die wêreld.  Lukas vertel in hierdie tweede deel van sy verhaal die storie 
van die redding deur Jesus soos dit deur die Gees en die kerk voortgesit word van 
Jerusalem af tot in Rome.  Lukas beklemtoon veral die goeie nuus van God se redding 
deur Jesus vir Jode en nie-Jode; dat die beloftes van die Ou Testament in vervulling 
gegaan het; dat die Heilige Gees die kerk rig en stuur in die uitdra van die evangelie; 
dat die kerk ingeval het by God se plan om heidene in sy redding in te sluit; dat God se 
redding onkeerbaar en onstuitbaar voortgaan en hoedat daar telkens aangetoon word 
dat sommige die goeie nuus met vreugde aanvaar en deur ander met woede verwerp 
word.  Lees nou Handelinge 5:27-32 teen hierdie agtergrond.     

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

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

1.  Deel met mekaar wat julle belewenis was van die herdenking van die Paasgebeure 
verlede naweek: die kruisiging op Goeie Vrydag en die opstanding op Paas-
Sondag.   

   
2. Hand. 5:27-32 word deur twee sake omraam: eerstens die beskrywing van die ge-  

Geloofsgewoonte: Maak dissipels: Dit behels die proses om mekaar toe te rus, op te 
lei en te bemoedig in die navolging van Jesus.  Dit hou in dat ons met mekaar op reis 
sal gaan en mekaar help om te groei in die verstaan van wie Jesus is vir wie ons 
navolg. Lees hieroor in 2 Thess. 2:15; Matt 28:19; Joh. 15:15. 
.   
Doen-dinge:  

1. Probeer ’n prentjie vorm van jou navolging van Jesus oor al die jare deur ’n 
lewenslyn te trek en dit in te deel in segmente van sewe jaar en skryf dan neer wat 
in elke tydperk die grootste invloed op jou navolging van Jesus gehad het.  
 

2. Skryf die name neer van almal wat in jou navolging van Jesus ’n invloed gehad 
het.         

 
3. Skryf nou die name neer van die persone vir wie jy jouself moet gee sodat hulle 

ook in hul navolging van Jesus kan groei. 
 

Dink-dinge:  
1. Hoe weerspieël jy die lewe van Jesus in jou optrede teenoor jou kinders by die 

huis?  Wat sou jy wou hê hulle van Jesus moet leer raaksien in jou lewe?  
  

2. Praat met die Here oor jou begeertes en vrese op die pad van navolging agter 
Jesus aan.  

 
3.  Waartoe, dink jy, wil die Here jou lei? 

   

Eers vorm ons gewoontes en dan vorm die gewoontes ons. 

loofsgemeenskap (2:42-47 en 5:42); tweedens deur die gebeure waar Petrus en 
Johannes deur hulle vrymoedige getuienis in Hand. 4 gevange geneem en verhoor 
word en hulle in Hand. 5 weer ‘n keer gevange geneem word oor hulle vrymoedige 
getuienis/verkondiging.  Probeer ‘n verklaring bied wat die oorsaak en dryffeer 
agter die geloofsgemeenskap en die getuienis van die apostels was.  Hoe 
belangrik is dit vir Jesus-volgelinge vandag?  Waarom?                           

 
3.  Twee uiteenlopende en opponerende gestaltes van gesag word teenoor mekaar 

afgespeel: aan die een kant die van die Romeinse owerhede en hul godsdienstige 
lakeie in Jerusalem, versus die gesag van die verkondiging/getuienis in die Naam 
van Jesus.  Waarom word die apostels nie deur eersgenoemde gesag van stryk 
gebring nie?  Dink ‘n bietjie: hoe sou julle as Jesus-volgelinge opgetree het as julle 
vir ‘n derde keer al aangehou is oor julle getuienis?                 

 
4. Vat die getuienis oor die evangelie in julle eie woorde in een sin saam.     
 
5. Verklaar die verband tussen Luk. 24:47 en Hand. 5:31. 
 
6.  Bespreek die noodsaak van drie g’s: gehoorsheid, getuienis en die Gees. 


