
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. 

 

 

 

 

saam groei 

 

saam bid 

3iG  
’n saam-glo dissipelskap gesprek 

 

 

saam gesels 

 

saam stap 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 

 
 
 

 
 

     
 

     
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  

3 NOVEMBER 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 tweede brief aan die Tessalonisense het Paulus rondom die jaar 50-51 nC met 
behulp van sy medewerkers, Silvanus en Timoteus geskryf.  Die doel van hierdie brief 
was om die gemeente te bemoedig ten tye van toenemende vervolging van gelowiges 
in Tessalonika (1:4, 6-7).  Hierbenewens wou die skrywers misverstande rondom die 
wederkoms van Jesus Christus opklaar.  Paulus-hulle protesteer teen die opvatting dat 
die dag van die Here reeds hier is.  Dit wil voorkom asof daar sekere mense in Paulus 
se naam in ’n profetiese uitspraak of preek of per brief die indruk by die gemeente in 
Tessalonika geskep het dat die einde reeds hier is (2:3).  Verder het dit onder Paulus-
hulle se aandag gekom dat daar mense in daardie gemeente is wat leeglê, gelowiges 
wat onwillig is om te werk om so in hulle eie daaglikse brood te voorsien (3:6-16).  Ten 
spyte van die vervolgings groei die gemeentelede in hulle geloof en hulle onderlinge 
liefde vir mekaar (1:3).  Lees nou 2 Tessalonisense 1:1-14 en 11-12.   

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

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

1. Deel met mekaar die vreugdes wat julle beleef om deel van ‘n geloofsfamilie of –
gemeenskap te wees.  Waarvoor sal julle die Here wil dank?  Beskryf die 
vormende effek van daardie geloofsfamilie op jou lewe en werk.   
 

2. Paulus staan onder ‘n “verpligting”, hy “moet”, hy kan gewoon nie anders nie as     

Geloofsgewoonte: Om nederig te leef.  Met hierdie geloofsgewoonte leer ons om nie 
meer beeldpoetsers te wees nie, nie meer al die fokus op onsself te laat val en onsself 
en ons prestasies te promoveer nie.  Jesus is die volmaakte Nederige.  ”The humble 
are free, they don’t think less of themselves, they think of themselves less.“  Lees 
hieroor Matt. 6:1 en 4; 11:29; Jak. 2:1; Kol. 3:12; Jes. 57:15.        
.   
Doen-dinge:  

1. Skryf ’n CV oor jou karakter en nie oor jou eie prestasies en vermoeëns nie.  Hoe 
ver het jy al op die pad van nederigheid geloop      
 

2. Begin om sekere goed anoniem te doen.  Hoe voel dit vir jou dat net God weet dat 
jy dit gedoen het?                  

 
3. Noem die dinge wat jou hoogmoedig maak. 

 
4. Maak lys van eienskappe wat as nederig en sagmoedig beskryf kan word.        

 
Dink-dinge:  

1. Waarom is nederigheid so ’n besondere deug?  Wat spreek jou die meeste 
daarvan aan?        
 

2. Wie is vir jou die toonbeeld van nederigheid en wat bewonder jy van daardie 
persoon? 

 
3. Hoe sal jy ware nederigheid uitken?       

Eers vorm ons gewoontes en dan vorm die gewoontes ons. 

om God te dank.  Dink na oor die redes waarom Jesus-volgelinge soms vergeet 
om God te dank vir die werk wat Hy deur sy Woord en Gees in die lewe van 
medegelowiges doen en gedoen het.                

 
3. Gee ‘n beskrywing vir mekaar van iemand wie se geloof steeds buitengewoon 

(uitermate) baie groei (Paulus gebruik die word huper-groei).  Watter faktore 
bevorder hierdie soort dinamiese geloofsgroei?  En watter dinge verhinder 
geloofsgroei?  Oordink julle eie groei in die geloof: is daar vordering of stagnasie?       

 
4.  Paulus dank God ook vir die gemeente wie se liefde steeds meer word en 

toeneem.  Skilder in ‘n verbeeldingsvlug vir mekaar die verskillende gesigte van 
die liefde in so ‘n gemeente waar die liefde steeds meer en meer toeneem.                  

  
5. Getuig onder mekaar uit julle eie ervaring oor wat dit van jou verg om in tye van 

swaarkry in die geloof te volhard.  Wat was die dinge wat jou aangemoedig het?  
Waarom was dit op die ou einde die moeite werd om aan te hou glo? 

 
6. Paulus bid dat God se krag die gelowiges in staat sal stel om elke goeie voorneme 

en geloofsdaad tot uitvoering te bring.  Met die doel: God se eer!  Is dit julle doel?       


