
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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19 MEI 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.”  
 

Die apostel Petrus vervul ’n belangrike funksie as oorbruggingsfiguur tussen die “tyd 
van Jesus” en die “tyd van die kerk” in die eerste aantal hoofstukke van Handelinge (1-
6, 10-12 en 15).  Hy hy tree op as aanvanklike leier van die apostels en die eerste 
Christelike geloofsgemeenskap in Jerusalem.  Petrus is die persoon wat die eerste fase 
van Christus se belofte in 1:8, naamlik dat die dissipels sy getuies in Jerusalem sal 
wees, konkreet laat realiseer.  Dit doen Petrus veral deur preke en wonderwerke, maar 
veral ook deur die daarstelling van ’n sosiaal-godsdienstige infrastruktuur binne die 
nuwe Christelike geloofsgemeenskap in Jerusalem.  Hierdie geloofsgemeenskap in 
Jerusalem bestaan aanvanklik uit bekeerlinge uit die Jodendom (2:5) en hulle status 
verwissel volgens Lukas van “verlorenes” (3:26) tot gelowiges (2:44).  As hierdie 
gemeenskap se leier verkondig Petrus ’n eksklusiewe weg na ’n herstelde verhouding 
met God, langs die weg van die geloof in Jesus Christus.  Lees nou Hand. 11:1-18.  

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

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

1.  Die klimaks van Hand. 10-11 is sonder enige twyfel die berig oor Kornelius en sy 
huis wat die Heilige Gees ontvang het (vgl. 10:47 en 11:15).  Hier kry die eerste 
Christelike geloofsgemeenskap ‘n verdere dimensie, naamlik gestuur-wees deur 
die Gees na alle mense.  Evalueer die waarde van gestuurdheid in julle eie 
geloofsgemeenskap.   

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. 

2. Verse 1 en 18 omraam hierdie gedeelte met die verwysing na “mense wat nie Jode 
is nie”.  Probeer julle inleef in hierdie dramatiese keerpunt in die geskiedenis van 
die vroeë kerk.  Probeer die stemming van verse 1-3 verwoord.  Beskryf dan 
daarna ook die stemming en atmosfeer van vers 18.                               

 
3.  Wanneer Petrus sy optrede verdedig, maak hy daarvan melding dat die gesig wat 

hy gesien het drie keer uit die hemel voor hom afgespeel het en dat hy eers na die 
derde keer die betekenis daarvan gesnap het.  Soms neem dit vir ons lank om 
deur God oortuig te raak van sy plan met ons.  Deel met mekaar as Jesus-
volgelinge julle “verleentheid” soos Petrus dit gedoen het.  Wat het die deurslag 
gegee en die ommekeer in julle bewerk?                      

 
4. Wys vir mekaar op die deurslaggewende rol wat die Heilige Gees hier gespeel het 

om die Jerusalemse geloofsgemeenskap te oortuig van hulle gestuurdheid.  Hoe 
kan ons vandag meer ingestel wees op en ‘n fyner aanvoeling vir die leiding van 
die Gees ontwikkel?     

. 
5. God het besluit om die gawe van geloof, bekering, vergifnis en die lewe aan 

mense te skenk wat nie Jode is nie.  Hoe kan ons dan God se werk verhinder?  


