
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 
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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.”  
 

Wanneer ons die profeet Jesaja in die Bybel lees, speel hierdie boek af teen die 
agtergrond van drie verskillende historiese tydperke.  Lees ons Jesaja 1-39, tree die 
profeet op in die 8ste eeu v.C. in Juda en Jerusalem.  Hy is krities teenoor die 
selfvoldaanheid en selfvertroue op die aanbidding in die tempel.  Jesaja roep as profeet 
die volk tot verantwoording en verkondig in hierdie tyd die komende vernietiging van 
Jerusalem.  Lees ons Jesaja 40-55, moet ons in gedagte hou dat die grootste 
ontnugtering denkbaar in die geskiedenis van Juda afgespeel het, toe die Babiloniërs in 
586 v.C. daarin geslaag het om Jerusalem binne te val, die stad grotendeels verwoes 
het, die tempel in puin gelê het, van die heilige voorwerpe in die tempel saamgeneem 
het Babilon toe en die koningshuis van Dawid finaal tot ’n val gebring het en ’n groot 
deel van die Judese bevolking in ballingskap na Babel weggevoer het.  Hoofstuk 56-66 
speel in die na-ballingskap-tydperk af.  Lees nou Jes. 43:16-21 aandagtig deur.   

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

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

1.  Hoe maak mens wanneer dit waarop jy jou nog altyd verlaat het en waarop jy nog 
altyd staat gemaak het, skielik onder jou padgee, wanneer die fondamente van al 
jou sekerhede verkrummel en die bodem van jou geloof uitval?  Gesels oor julle 
ervarings van geloofsontnugtering en wat julle daaruit geleer het.   

 

Geloofsgewoonte: Om die Bybel te bestudeer.  God maak Homself aan ons bekend 
deur sy Woord, sodat ons Hom beter kan leer ken, sy verlossing uit genade kan ontdek, 
Hom aanbid en om gehoorsaam aan sy wil te lewe.  Dit sou ons as die essensie van 
dissipelskap kon beskou.  Om die Bybel te bestudeer, te hoor wat die Here daarin vir 
jou lewe sê, is die oogmerk van hierdie geloofsgewoonte.    Lees 2 Tim. 3:16; Kol. 3:16; 
Ps. 1 en 119:11.   
 
Doen-dinge:  
1.   Lees die Bybel hardop.  Memoriseer verse wat uitstaan.  Luister na die Bybel op 

CD en laat dit jou gedagtes vul.  Druk ‘n vers wat jou aanspreek en plaas dit op ‘n 
prominente plek.      

 
2.  Probeer lees oor die agtergrond, taal, kultuur en gebruike ten einde die Bybel beter 

te verstaan.  Skaf ‘n Bybelstudiegids vir jou aan.  Sluit aan by ‘n Bybelstudiegroep.   
 
Dink-dinge:  
1.  Dink na oor geleenthede toe die Here deur sy Woord met jou gepraat het.  Watter 

verskil het dit in jou lewe gemaak?         
 
2.  Wat kan jy doen om moeilike gedeeltes in die Bybel beter te verstaan?       
 
3. Waarna soek jy as jy die Bybel lees?  Informasie, troos, leiding, God se 

teenwoordigheid?   
 
4.  Hoe kan jy met ander deel wat jy in jou besig-wees met die Bybel geleer het? 

Eers vorm ons gewoontes en dan vorm die gewoontes ons. 

2. Hoe belangrik is ‘n goeie “geloofsgeheue” op die pad van navolging, die vermoë 
om telkens in tye van nood God se ingrype, voorsiening en verlossing in die 
verlede te herroep en te herbeleef? Motiveer julle bespreking deur konkrete 
voorbeelde uit julle verlede te noem.  Wat, dink julle, moes dit aan die ballinge in 
uiters wanhopige omstandighede gedoen het, toe die profeet in verse 16-17 van 
hulle voorouers se wonderbaarlike uittog uit Egipte en die gebeure by die Rietsee 
vertel het?                    

 
3.  Die mense in ballingskap moes nie net terugdink en die verlede herbeleef nie, 

maar ook hoopvol vorentoe kyk en leef.  Sien vers 18.  Gee ‘n oorsig van dit wat 
God alles as Skepper-God gaan doen vir sy volk om in nuwe, hoopvolle 
omstandighede te leef.        

 
4. Miskien was dit vir die ballinge in Babel onvoorstelbaar dat God wat ‘n pad deur 

die see kon maak, ook in staat is om riviere in ‘n dorre landskap en doodse 
werklikhede kan laat uitbreek.  Besin hoe hierdie gedeelte in verband gebring kan 
word met die kruisdood en opstanding van Jesus, wat ons weer eersdaags gaan 
herdenk. Wat beteken dit dat God, die Vader deur Jesus en sy Gees lewe uit die 
dood kan skep vir Jesus-volgelinge? 


