
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 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 

 
 
 

 
 

     
 

     
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  

9 JUNIE 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 Jode het drie groot feeste gehad: die Paasfees, Pinksterfees en Loofhuttefees.  Die 
eerste twee was beide oesfeeste.  Tydens Paasfees moes die eerste gerf van die oes 
as offer na die priester gebring word.  Sewe weke later is Pinksterfees gevier, ook 
genoem die Fees van die Weke.  Dan is die eerste brood wat gebak is van die meel van 
die oes wat pas ingesamel is, as offer gebring.  God is gedank vir die reën, die 
vrugbaarheid van die grond en die oes wat ingesamel is.  Die siklus van planttyd tot 
oestyd is voltooi.  Die uitstorting van die Heilige Gees het “op die dag van die 
Pinksterfees” plaasgevind.  Dis van besondere betekenis dat dit juis op hierdie dag 
gebeur het.  Die uitstorting van die Heilige Gees dui nou daarop dat alles wat God 
gedoen het, nou voltooi is.  Nou met die koms van die Heilige Gees, kan die vrug 
daarop, die “oes” , geniet word.  Die Gees stel ons in staat om dit ten volle te geniet.  
Lees nou die verhaal van die uitstorting van die Heilige Gees in Hand. 2:1-21.   

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

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

1.  Bespreek onder mekaar die betekenis en belang van Pinkster.   
 
2. Die eerste van die drie tekens wat met die koms van die Heilige Gees 

gepaardgegaan het, was “’n geluid soos van ‘n geweldige stormwind”.  Calvyn het 
daarvan melding gemaak dat die stormwind-geluid gedien het om vrees by   

Geloofsgewoonte: Gasvryheid.  Hierdie geloofsgewoonte skep ’n warm, hartlike tuiste 
waar vriend en vreemdeling met die liefde van Jesus omarm en liefdevol aanvaar word.  
Deur hierdie geloofsgewoonte word genade vryelik uitgedeel. Lees hieroor in Rom. 
15:7; Mark. 12:30-31; Heb. 13:1-2; Joh. 14:1-3.   
.   
Doen-dinge:  

1. Ontwikkel die gewoonte om vir mense wat jy na jou huis toe nooi, te bid.  Bid dat 
hulle, in die wyse waarop jy hulle in jou huis ontvang, iets van die warm-
verwelkomende liefde van die Here sal ervaar.  Skryf so ‘n gebed op ’n kaartjie en 
gee dit vir jou besoekers.   
 

2. Wees spontaan en hartlik.  Fokus op die vreugde van saam-wees en leer om dit te 
vier.          

 
3. Ontvang besoekers by die deur.  Wys egte vreugde oor hulle aankoms.  Onthou 

om by hulle vertrek, hulle weer af te sien.  
 

Dink-dinge:  
1. Dink terug aan ’n tyd toe mense jou hartlik verwelkom en vriendelik ontvang en so 

laat tuiskom het.  Hoe het dit jou laat voel?   
  

2. Dink daaroor na oor wat dit beteken om ’n goeie gasheer en –vrou te wees.   
 

3. Dink aan goeie rolmodelle van gasvryheid.   

  

Eers vorm ons gewoontes en dan vorm die gewoontes ons. 

gelowiges in te boesem, om hulle hulle eie hulpeloosheid te laat besef, want met 
trotse mense wat op hulleself staatmaak, kan God nie werk nie.  Die wind teken 
die Heilige Gees as ‘n gedugte mag wat deur die wêreld, die kerk, en mense se 
lewe trek en hulle verander, hulle uit hulle verkeerde opvattings uitruk, en hulle 
neem waar hulle nie voorheen wou wees nie.  Gesels of die Heilige Gees mense 
ook in ons tyd los skud van hulle gewaande vaste fondamente.   

 
3.  Die tweede teken: “Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op 

elkeen van hulle gekom het.”  Vuur is op talle plekke in die Skrif gebruik om  God 
se teenwoordigheid aan te dui en is ook simbool van reinigende krag wat 
onreinheid wegneem.  Tot watter mate, dink julle, het ons as Jesus-volgelinge dit 
nodig dat die vuur van die Gees ons eg, suiwer, skoon en onvervals maak?   

 
4. Die derde teken: “in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom.”  Die teken van 

die vuurtonge sê dat die Heilige Gees ook sy getuies se tonge soos vuur sal maak 
om met krag sy Woord te verkondig.  Die Heilige Gees wil aan Jesus-volgelinge ‘n 
tong van vuur gee om van Jesus te getuig.  Evalueer of getuienis deurlopend 
steeds op die agenda van Jesus-volgelinge is, want die Heilige Gees het met 
Pinkster permanent sy intrek in gelowiges geneem.   


