
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  
’n saam-glo dissipelskap gesprek 
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13 OKTOBER 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.”  
 

Dit is interessant om al die reisaanduidings in die Lukas-evangelie na te gaan.  Vanaf 
9:51 “het Hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin” na afloop van Jesus se bediening 
in Galilea.  “Op hulle reis het Jesus in ’n dorp gekom waar ’n vrou, Marta, Hom as gas 
ontvang het” (10:38).  “Terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe, het Hy deur stede en 
dorpe gegaan...” (13:22).  “Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens 
tussen Samaria en Galilea langs gegaan” (17:11).  “Jesus het die twaalf opsy geneem 
en vir hulle gesê: ‘Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe, en alles wat die profete oor die 
Seun van die Mens geskryf het, sal daar bewaarheid word” (18:31).  “Jesus het naby 
Jerigo gekom... Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad” (18:35; 19:1).  
Hiermee beskryf Lukas die verhaal van Jesus as ’n reisverhaal met Jerusalem as 
bestemming waar Hy verhoor sou word, sterf en uit die dood opstaan en opvaar na die 
hemel.  Lees nou wat onder andere onderweg gebeur het in Lukas 17:11-19.     

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

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

1. Melaatsheid was destyds ‘n siekte met verrykende fisiologiese, sosiale en 
godsdienstige implikasies.  Melaatses was vanweë hulle onreinheid uit die gewone 
samelewing uitgerangeer, godsdienstig geïsoleer en het vereensaam.  Kyk of julle 
iets hiervan optel in die teks.  Probeer julle inleef in melaatses van destyds se lot.  
Kan julle aan individue of groepe dink wat vandag ook uitgerangeer en verwerp    

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. 

word, selfs ook geloofsgemeenskappe?          
 
2. Lukas maak daarvan melding dat Jesus die tien melaatses gesien het (vers 14). 

Hoe moet Jesus-volgelinge na mense kyk wat deur die samelewing verstoot is?  
Ook: een van die tien melaatses het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai.  
Verwoord wat sy “sien” alles behels het.            

 
3.  Kyk hoe word die wonderwerk beskryf: “Op pad daarheen het hulle gesond 

geword.”  Wat leer julle hier van Jesus?                  
  
4. Bespreek die gepaste reaksie op God se verlossingswerk, soos dit tot uitdrukking 

kom in die optrede van die een melaatse wat teruggedraai het.     
 
5. Hoe, dink julle, het die dissipels van Jesus daaroor gevoel dat die ware aanbidder 

van Jesus ‘n vreemdeling, ‘n Samaritaan was op wie mense neergesien het?  Hoe 
sou julle daarop reageer het?   

 
6. Wie is diegene, wat as vyande bestempel word in julle gemeenskappe, wat eintlik 

nie julle vyande is nie, maar mense by wie julle op verrassende wyse kan leer?   
 


