
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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20 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.”  
 

Die Lukas-evangelie het ’n paar unieke eienskappe wat dié evangelie van die ander 
evangelies onderskei.  Lukas beklemtoon dat die evangelie universeël vir alle mense 
bedoel is.  Lukas beklemtoon die werk van die Heilige Gees en skenk besondere 
aandag aan sosiale randfigure, soos byvoorbeeld vroue, kinders, tollenaars, 
Samaritane en armes.  Lukas begin en eindig sy evangelie op ’n vreugdenoot en dit 
speel regdeur die Jesus-verhaal van Lukas ’n rol.  Hierbenewens onderstreep Lukas die 
belangrikheid van gebed.  Daar is talle verwysings na Jesus wat gaan bid het, soms in 
afsondering, gedurende die nag, alleen, op ’n eensame plek.  Lukas wys daarop dat 
Jesus tydens keerpunt-momente in sy bediening gebid het – by sy doop (3:21), by die 
verkiesing van die twaalf (6:12), by die verheerliking op die berg (9:29), by die terugkeer 
van die twee-en-sewentig dissipels (10:17-21).  Jesus vertel ook twee gelykenisse oor 
gebed in 11:5-8 en 18:1-8.  Lees nou laasgenoemde gedeelte met aandag 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. Vertel vir mekaar van ‘n tyd toe jy regtig moedeloos was, selfs te moedeloos om te 
bid.  Wat was die omstandighede?  Hoe het jy gevoel?  Hoe lank het dit 
aangehou?  Wat het die situasie omgekeer?  Watter raad sal jy gee vir mense wat 
geestelik begin uitsak en nie meer kans sien om aan te hou bid nie?   

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. 

2.   Jesus is byna aan die einde van sy reis na Jerusalem waar Hy sou sterf.  Hy het 
ook pas in die laaste aantal verse van hoofstuk 17 oor die koms van God se 
koninkryk en die eindtyd gepraat.  Dit vorm die onmiddellike konteks van Lukas 
18:1-8.  Gesels oor die belangrikheid, noodsaaklikheid en onontbeerlikheid van 
gebed vir Jesus-volgelinge, veral gedurende die eindtyd te midde van onreg.            

 
3. Weduwees was saam met armes, weeskinders en vreemdelinge van die mees 

weerlose mense in die destydse samelewing.  Hulle was groepe wat dikwels 
uitgebuit en geëksploiteer is.  Hierdie weduwee weier egter om selfs deur die 
onregverdige regter verder verneder te word.  Sy gee nie bes nie en gooi nie 
handdoek in nie – die Griekse word in vers 5 kan ook vertaal word met: “om 
iemand ‘n blou-oog te gee”!  Was jy al so desperaat en verbete?  Vertel mekaar 
daarvan.            

 
4.  Hierdie gelykenis kan as ‘n kontras-gelykenis beskryf word: God is nie soos die 

onregverdige regter nie, Hy luister graag, gewillig en help graag en gou.  Hoe rym 
dit met julle idee en verstaan van God?                    

  
5. Verbind julle om as Jesus-mense dag en nag na God te roep en teen onreg te stry.   
 


