
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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3iG  
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4 AUGUSTUS 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 regeringstyd van koning Jerobeam II was ’n voorspoedtyd.  Toe kon mense nog na 
hartelus met kredietkaarte koop, die jongste modes agternaloop, die duurste huise laat 
bou en oor hulle vrede en voorspoed spog.  Maar na Jerobeam II, was daar nie net die 
een staatsgreep na die ander nie (daar was ses konings in Israel, die Noordryk, in die 
twintig jaar na Jerobeam II), maar ook die dreigende mag van die nuwe 
wêreldmoondheid van daardie tyd, Assirië wat wat na Israel toe onderweg was en alles 
uit hulle pad gevee het.  Die spanning het egter breekpunt bereik tydens die 
sogenaamde Siro-Efraimitiese Oorlog van 734-732 vC.  Toe wou die Noordryk Juda 
(Suidryk) met geweld dwing om ’n koalisie te vorm saam met Egipte teen die magtige 
Assirië.  Assirië het egter reeds driekwart van die land ingeneem.  Die beleg van 
Samaria was die klimaks van die ellende.  Hierna sou die droefheid van die ballingskap 
volg.  Lees nou hoe Hosea vóór die val van Samaria oor God praat: Hos. 11:1-11.  

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

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

1.  Probeer die pyn verwoord van gekweste en verwonde ouerliefde.  Leef julle in in 
die gebrokenheid van ‘n pa wat sy kind oneindig liefgehad het, alles denkbaar vir 
daardie kind gedoen en opgeoffer het, maar wie se liefde in sy gesig teruggegooi 
is.  Wys dit vir mekaar in die teks van Hosea 11.        

 

Geloofsgewoonte: Om reg en geregtigheid te beoefen. Met hierdie geloofsgewoonte 
leef ons die liefde van Jesus só konkreet uit dat ons daarop uit is om ander se belange 
bó ons eie te stel, ander se voordeel, hulle veiligheid en menswaardigheid op so ’n 
wyse na te jaag dat hulle te alle tye billik en regverdig behandel word, al vra dit van ons 
om onbillike behandeling en onreg van die verlede reg te stel en selfs daarvoor te ly.  
Lees hieroor in Amos 5:14-15, 24; Heb. 13:3; Jak. 1:27-2:1; 2:8-9.   
.   
Doen-dinge:  

1. Gaan op ’n kort-termyn uitreikaksie in jou onmiddellike omgewing en raak bewus 
van die verskillende gesigte wat die nood daar reg rondom jou het.   
 

2. Raak betrokke by organisasies wat hulle beywer om byvoorbeeld kos en klere, 
behuising en nagskuilings vir haweloses te voorsien of wat werk soek vir 
werkloses.  Stel jouself as vrywilliger by so ’n organisasie beskikbaar.            

 
3. Begin doelbewus te bid vir vrede, geregtigheid en billike behandeling van alle 

mense, asook die skep van gelyke geleenthede aan almal om as mens te kan leef.    
 

Dink-dinge:  
1. Dink jy ooit na oor onreg en onbillikheid?  Pla dit jou?  Waarom?  Waarom nie?  

 
2. Oorweeg dit om jouself en jou tyd te gee vir dienswerk onder armes, noodlydendes 

en agtergeblewenes.   
 

3. Dink na oor ’n tyd of geleentheid toe jy onregverdig behandel is.     

Eers vorm ons gewoontes en dan vorm die gewoontes ons. 

2. Destyds in Egipte het die jong slaweseuntjie, Israel, op die slawemark gestaan.  
Verwese, hopeloos.  Alles was nag. Toe kom die Here en roep hom uit Egipte om 
sy seun te word.  Vir die seun wat God roep sê Hy: “Vir jou het Ek só oneindig lief 
en Ek koop jou en beskou jou as my eie!”  Die Vader het die nekring waaraan 
slawe se hande vasgemaak was, afgehaal en Hom met liefdesbande aan die Seun 
verbind.  Visualiseer en verwoord hoe hierdie gebeure ook in jou lewe afgespeel 
het.  

 
3.  Na die roep laat die Vader sy seun nie aan homself oor nie.  Kyk wat het hierdie 

Pa nie alles gedoen nie!  Roep God se sorg en voorsiening regdeur jou lewe in 
herinnering.   

  
4. Verklaar die wegloop van die seun wat God met soveel moeite grootgemaak het.  

Beskryf die soete fluistering van baie ander gode in ons lewe vandag.   
 
5. Omdat die seun sy rug op God gedraai het, sal God se oordeel hom tref.  Is dit nou 

die einde?  Beleef hoe die krag van God se liefde die krag van sy toorn bedwing 
en oorweldig, sodat as Israel nou nie hulle tot die Here bekeer nie, sal Hy Hom tot 
hulle bekeer.  Waar het ons hierdie liefde op sy duidelikste gesien?   

 


