
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 
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14 JULIE 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.”  
 

Amos was ’n skaapboer.  Amos word nie uitdruklik ’n profeet genoem nie.  Profete was 
deel van die tempelpersoneel.  Die tempel met al sy aktiwiteite is beheer deur die 
koning, tempelpersoneel is deur die koning aangestel en was in sy diens.  Amos word 
duidelik onderskei van dié betaalde amptenare deurdat beklemtoon word dat hy ’n boer 
is.  Amos was ’n veeboer uit Tekoa, een van die vestingstede van Juda, ongeveer 
sestien kilometer suid-oos van Jerusalem, in die Judese bergland.  Die merkwaardige is 
dus dat alhoewel Amos uit die Suidryk (Juda en Banjamin) afkomstig was, hy in die 
Noordryk (Tienstammeryk) moes optree.  Amos het opgetree gedurende die 
regeringstye van Ussia van Juda (773-757 vC) en Jerobeam II van Israel (787-747 vC), 
twee jaar voor die aardbewing.  Argeoloë reken dat die aardbewing waarna Amos 1:1 
verwys Palestina ongeveer tussen 760-758 vC getref het.  Amos tree dus teen die 
middel van die agste eeu vC op.  Lees Amos 7:7-17 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.  Die eerste helfte van 2019 is verby!  Neem die jaar tot dusver in oënskou en deel 
met mekaar wat julle tot so ver geleer het, waar daar groei in julle navolging van 
die Here was en watter uitdagings daar in die res van die jaar vir julle voorlê.    

 
2. Gesels oor die betekenis van die skietlood wat Amos in hierdie visoen sien.  Is    

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. 

daar dalk “n skewe muur” in die gebou wat Israel besig is om op te rig?  Wat, dink 
julle, was die probleem?  Lees Amos 2:6-8; 5:10-12; 8:4-6 om meer uit te vind oor 
die “skewe muur”.  Terwyl Israel nog geoffer en gebid en gesing het het iets êrens 
langs die pad verskriklik skeef geloop.  Wat was dit? 

 
3.  Beoordeel nou die reaksie van die priester Amasia van Bet-El se heiligdom op die 

visoen van Amos oor die skietlood in die Here se hand.  Was dit dan nie die 
priesters se taak om gewone mense te onderrig in God se wil en wat dit by die 
mense moes inskerp hoe hulle die muur regop moes hou nie?  Maar Amasia het 
dit nie net nagelaat nie; hy laat weet die koning van die veespekulant se 
rewolusionêre praatjies op die markplein en hy verwilder Amos.  Dis asof Amasia 
sê: “Die godsdiens wat in Bet-El beoefen word, moet ‘n staatstempel dra en hier 
maak jy soos die koning vir jou voorsê.  Hier is nie plek vir profetepraatjies nie!” 
Sonder dat hulle dit besef, het iets anders die waterpas geword, en hel die muur 
van God só oor dat dit ‘n gevaar vir die samelewing geword het.  Noem vir mekaar 
‘n paar sulke waterpasse of stemme wat die profetestem van God uitdoof of 
vervang.   

  
4. Hoe voel julle oor waarskuwende profetestemme soos Amos in julle eie geledere?  


