
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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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 verskil in styl en toonaard aansienlik van dié 
van die eerste brief aan die Tessalonisense.  Hierdie verskille kan waarskynlik 
toegeskryf word aan ’n groter aktiewe skrywersrol wat Paulus se medewerkers gespeel 
het in die opstel van die brief.  Bo en behalwe die nuwe misverstande onder hulle oor 
die dag van die Here (2:2), het Paulus en sy medewerkers ook rondom die jaar 50/51 
nC te hore gekom van toenemende vervolging teen gelowiges in Tessalonika (1:4, 6-7), 
asook van die onwilligheid van sekere gelowiges om te werk en vir hulle daaglikse 
brood voorsiening te maak (3:6-16).  Reeds in 1 Tessalonisense 4:11 het Paulus die 
gemeente opgeroep om rustig te leef en vir hulle eie brood te werk.  Dié oproep het nie 
die resultate opgelewer nie – hy verwys na sy vorige lering (3:10) en hulle kennis 
hieroor (3:7).  Daarom stel Paulus met behulp van sy getroue helpers hierdie brief op 
skrif en stuur dit aan die gemeente in Tessalonika.  Lees 2 Tessalonisense 3:6-13.   

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

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

1. Gesels met mekaar oor julle elke dag se werk.  Deel met mekaar die vreugdes van 
julle werk, ook die probleme en die uitdagings.  Mag Jesus-navolgers hulle werk 
“haat”?  Leef julle om te werk?  Of werk julle om te leef?  Bied vir mekaar ‘n 
geloofsperspektief op werk in die lig van 2 Tessalonisense 3 en die 
werkloosheidsituasie in ons land.   

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. 

2. As daar gelowiges in die gemeente van Tessalonika was wat in die lig van die 
nabye wederkomsverwagting van Jesus ophou werk het en van ander verwag het 
om nou vir hulle te sorg, onstaan die vraag:  Wat sou julle gedoen het as julle 
Jesus-volgelinge in Tessalonika se gemeente in die helfte van die eerste eeu nC 
was?                    

 
3. Uit verse 6 en 11 wil dit voorkom asof die leeglêers ook moeilikmakers en 

kwaadstigters was in die Tessalonisense-gemeente – hulle was ook mense wat 
gedurig hulle neus in ander se sake gesteek het, mense wat ingemeng het met 
sake wat niks met hulle te doen gehad het nie – hulle behoort te werk en kan werk, 
maar wil nie werk nie en slaag daarin om deur hulle leeglêery chaos te skep.  
Beskryf die atmosfeer in so ‘n gemeente.  Wat sou julle aanbeveling wees moet 
daar gebeur om die situasie te normaliseer?                     

 
4.  Bespreek die voorbeeld wat Paulus vir hulle gestel het.  In hierdie gedeelte het ons 

met veel meer te doen as net ‘n vermaning – hier is ook sprake van die trefkrag 
van ‘n navolgenswaardige voorbeeld.  Kan julle dink aan ‘n soortgelyke situasie 
waar kragtige voorbeelde mense finaal oorreed het?            

  


