
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 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 

 
 
 

 
 

     
 

     
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  

6 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 evangelie van Lukas word aan ’n individu gerig met die naam Teofilus met die doel 
dat Lukas met sy deeglik nagevorsde verhaal oor Jesus duidelikheid en sekerheid aan 
Teofilus sal verskaf aangaande daardie dinge waarin hy onderrig is.  Lukas se oogmerk 
is om die ware identiteit van die persoon van Jesus op die voorgrond te plaas.  
Breedweg sou mens die evangelie soos volg kon indeel: 1:1-4:13 handel oor die 
geboorte-aankondigings en -verhale van Johannes die Doper en Jesus, asook die 
prediking van Johannes die Doper, die doop van Jesus en die begin van sy Jesus se 
bediening;  hierna word berig oor Jesus se bediening in Galilea vanaf 4:14-9:50 (meer  
wonderwerke en min gelykenisse), met die klimaks die belydenis van Petrus in 9:20.  
Vanaf 9:51-19:27 is Jesus doelgerig op reis saam met sy dissipels na Jerusalem (meer 
gelykenisse en min wonderwerke).  Die verhoor, kruisiging, opstanding en hemelvaart 
vind ons in 19:28-24:53.  Lees nou Lukas 17:5-10 en kyk waar pas dit in die geheel in.   

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

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

1. Kom op hoogte van mekaar se wel en weë.  Deel met mekaar die uitdagings vir die 
laaste kwartaal van 2019.   
 

2. Hierdie gedeelte speel af binne die konteks van die volgehoue aanbied van 
vergifnis.  Hiervoor vra Jesus meer geloof.  Gesels oor julle eie ervarings om 

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. 

te verleen.  Waarom was dit moeilik of maklik herhaaldelik te vergewe?          
 
3. Jesus gebruik die metafoor van die klein mosterdsaadjie wat groei en in ‘n enorme 

boom ontwikkel.  Jesus fokus daarop dat slegs ‘n klein bietjie geloof soos ‘n 
mosterdsaadjie, kan die uitwerking hê dat God ons in staat stel om dit wat menslik 
byna onmoontlik is te doen as sy navolgers, naamlik om aanhoudend vergifnis te 
verleen.  Bespreek die verband tussen geloof en vergifnis aan die hand van hierdie 
kort gelykenis en wat julle daaruit geleer het.            

 
4.  Gesels onder mekaar oor die plek wat gehoorsaamheid inneem in ons navolging 

van Jesus.  Verdien gehoorsaamheid beloning?  Waarom of waarom nie in die lig 
van die gelykenis van verse 7-10?               

  
5. Vir Jesus-navolgers hoort diensbaarheid, gehoorsaamheid en vreugde saam.  

Bespreek die stelling.   
 
6. Om ‘n Jesus-volgeling te wees, is om ‘n daaglikse uitdeler van vergifnis te wees.  

Vergifnis stempel die lewe van ‘n Jesus-dissipel.  Beoordeel hierdie stellings in die 
lig van die tweede gelykenis.   


