
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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15 SEPTEMBER 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.”  
 

Lukas vertel vir ons dat Jesus nie die bestaande grense tussen Jode en nie-Jode 
gehandhaaf het nie.  Jode het kontak met heidene vermy om sodoende nie onrein te 
wees nie.  Maar Jesus meng met tollenaars en sondaars, as Hy na die roeping van Levi 
’n groot feesmaal in Levi se huis bywoon (5:27-32).  Jesus genees byvoorbeeld ’n nie-
Joodse offisier se slaaf (7:1-10), Hy bring besoek aan ’n nie-Joodse gebied (8:26-37), 
en genees ook ’n Samaritaanse melaatse (17:11-19).  Jesus meng ook met mense wat 
deur die joodse godsdienstige leiers as fisies onrein beskou is, soos melaatses, blindes, 
duiwelbesetenes en dooies.  Jesus kom in kontak met persone wat deur die Jode as 
godsdienstig onrein verklaar is vir deelname aan godsdienstige aktiwiteite, soos 
tollenaars en prostitute.  Diesulkes word juis die eregaste na sy groot maaltyd (14:13-
24).  Deur sy optrede trek Jesus ’n streep deur die wyse waarop Jode mense 
kategoriseer in terme van rein en onrein.  Lees nou twee gelykenisse in Luk. 15:1-10.   

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

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

1. Verse 1-2 dien as inleidende agtergrond van die twee gelykenisse, nl. dié van die 
verlore skaap en muntstuk.  Die Fariseërs en skrifgeleerdes maak al brommend 
beswaar teen die tollenaars en sondaars wat na Jesus kom luister.  Hierdie mense 
was na die oordeel van die Jode verraaiers, deurtrapte skelms, smerige mense 
met wie jy nie meng nie.  “Meng jy jou met die semels, dan vreet die varke jou op.” 

Geloofsgewoonte: Om jou oë vir God oop te maak deur kontemplasie.  Met hierdie 
geloofsgewoonte leer ons oefen om met ’n bewussyn te leef van God se aktiewe, 
werksame teenwoordigheid in alle omstandighede, te alle tye.  Lees hieroor 2 Kor. 4:18; 
2 Kor. 3:17-18; Hand. 17:27-28.      
.   
Doen-dinge:  

1. Raak stil en bewus van God se teenwoordigheid.  Verwoord jou begeerte om te 
rus in God se liefde.  Verbeel jou vir ’n oomblik jy sit aan die voete van Jesus, soos 
Maria;  of jy kniel voor Jesus, desperaat in jou nood; of jy lê teenaan sy bors soos 
Johannes.  Wat beleef jy in God se teenwoordigheid?      
 

2. Sit gemaklik met jou voete op die grond en jou hande na onder gedraai op jou 
skoot.  Haal rustig asem.  Raak bewus van Jesus se nabyheid.  Laat vaar jou 
bekommernisse, probleme en gejaagdheid.  Gee dit in Jesus se hande oor.  
Ontspan. Hou jou hande nou na bo oop om van God sy vrede, rus en liefde te 
ontvang.  Vertel vir die Here wat jy in sy teenwoordigheid beleef het.                

 
3. Wandel saam met Jesus.  Geniet wat jy hoor en sien en voel en ruik.  Waardeer 

God se handewerk.  Koester sy liefde en goedheid.        
 

Dink-dinge:  
1. Wat, dink jy, wil jy met kontemplasie bereik?      

 
2. Wat het tydens jou tye van kontemplasie ervaar?       

 

Eers vorm ons gewoontes en dan vorm die gewoontes ons. 

“Aan jou vriende word jy geken.”  Watter boodskap wou Jesus met sy omgang met 
hierdie uitvaagsels van die destydse samelewing kommunikeer?  Kan dit wees dat 
die geloofsgemeenskap waarvan julle deel is eintlik ook die gesindheid van die 
Fariseërs uitleef?  Motiveer julle antwoord.          

 
3. In beide gelykenisse raak iets “verlore”:  in die eerste ‘n skaap en in die twee 

gelykenis ‘n munstuk.  Probeer die woord “verlore” te omskryf.  Miskien kom 
woorde soos “nutteloos, verdwaal, waardeloos” by julle op.  Dink ons soms só oor 
en van ander mense?  Wat openbaar dit dan van ons gesindheid teenoor 
“verlorenes”?          

 
4.  Watter afleiding kan julle maak oor hoe kosbaar die een skaap wat weggeraak het 

vir die herder was en die een muntstuk wat verlore geraak het vir die vrou was?  
Sou mense wat vir ons “verlore” voorkom, dalk vir God besonder waardevol wees?  
Wat, dink julle, wil hierdie gelykenisse by ons tuisbring?             

  
5. Sonder dat ons dit dikwels besef, kan ons ook verdwaal wees, maar God soek ons 

met ‘n seer hart, met ‘n passie, wil Jesus vir ons sê.  Dink na oor God wat jou kom 
soek en kom haal het en die vreugde in die hemel daaroor.   


