
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 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 

 
 
 

 
 

     
 

     
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  

24 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 brief aan die Kolossense is geskryf vanuit die tronk (1:24; 4:3, 18) aan ’n gemeente 
wat Paulus nooit besoek het nie (1:4; 2:1).  Vroeër het Paulus drie jaar in die stad Efese 
gewerk (Hand. 19:10).  Baie mense in Asië het die goeie nuus oor Jesus aangeneem.  
Een van hierdie nuwe bekeerlinge was Epafras, wat ook die stigter van die  gemeente 
in Kolosse was.  Epafras was saam met Paulus in die tronk (Filemon vers 23 meld 
Paulus vir Epafras as medegevangene).  Epafras het vermoedelik vir Paulus 
breedvoerig ingelig oor die dwaalleer wat in hierdie gemeente van Kolosse posgevat 
het.  Met die skryf van hierdie brief spreek Paulus die invloed van die dwaalleer aan en 
stuur die brief saam met Tigikus en Onesimus vir hulle (4:7-9).  Paulus dank God vir 
wat Hy aan die doen is onder en aan die mense van Kolosse.  Dit is vandat die 
evangelie, die waarheid, aan hulle verkondig is, dat hulle nuwe mense geword het, 
Christene, vol geloof en liefde.  Lees nou Kolossense 1:11-20.   

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

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

1. Bespreek die volgende stelling: Om tot eer van die Here te lewe vra volharding en 
deursettingsvermoë in moeilike omstandighede.  Vertel van ‘n seisoen in julle 
geloofsreis as volgelinge van Jesus toe julle werklik moes “vasbyt”.  Formuleer die 
troos van vers 11 vir mekaar.   
 

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. Hoe gereeld speel die “erfenis wat vir gelowiges wag in die ryk van die lig” in julle 
navolging van Jesus ‘n rol?  Gesels oor die invloed daarvan op julle lewe, hier en 
nou, vandag en nie net eendag, in die toekoms nie.  Hoe kan ons erfenis ons 
aanspoor om tot eer van die Here te leef?                      

 
3. Lees verse 13-14 aandagtig deur en lys dan die waarhede wat alreeds van die 

gelowiges geld.                       
 
4.  Hierdie lied oor Christus besing en vier die verlossing wat Hy bewerk het.  Christus 

is die Eersgeborene wat alreeds voor die skepping van die wêreld, van alle 
ewigheid af bestaan het en dat God alles in die skepping in Christus, deur Christus  
en vir Christus geskep is.  Alles in die ganse kosmos is deur Christus, die Here 
geskep en word deur Hom in stand gehou.  Dink na oor die grootsheid van 
Christus, die Here en of ons Hom na behore gereeld so aanbid.   

 
5. Christus word besing as die Skepper van alles, maar ook die Herskepper van 

alles.  Hy, die Eersgeborene van die ganse skepping, is ook die Eerste wat uit die 
dood opgestaan het om deur sy bloed aan die kruis alles in die hemel en op aarde 
met God te versoen.  Skryf julle eie lied om God te dank vir hierdie versoening.   

  


