
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 
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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.”  
 

Paulus se verblyf in Korinte, is met teenkanting begroet, veral ook deur die Jode op wie 
hy hom toegespits het.  Die Jode het Paulus voor die Romeinse goewerneur Gallio 
gedaag. Gallio was as goewerneur vir een jaar aangestel vanaf Julie 51 – Junie 52 nC.  
Die Jode se woede teen Paulus loop daarop uit dat hulle vir Sostenes, ’n belangrike 
figuur in die sinagoge (Hand. 18:17) te lyf gegaan het.  Hierdie Sostenes, was na alle 
waarskynlikheid die medeskrywer van die die eerste Korintiër-brief.  Ná sy werk in 
Korinte vertrek Paulus saam met Akwila en Priscilla na Efese rondom 52 nC (Hand. 
18:18-21).  Paulus ries verder na Antiogië en Galasië, nadat hy vir Akwila en Priscilla in 
Efese agtergelaat het.  In Efese ontmoet Akwila en Priscilla ’n begaafde prediker, met 
die naam Apollos.  Apollos word later met aanbevelingsbriewe deur Akwila en Priscilla 
na Korinte gestuur om daar te gaan preek.  Nadat Paulus na Efese teruggekeer het, 
skryf hy 1 Korintiërs rondom 54-55 nC uit Efese.  Lees nou 1 Kor. 1:10-17.   

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 die hoogte- en laagtepunte van die afgelope week.  Kom op 
hoogte van mekaar se wel en weë.   
 

2. Omskryf julle ervarings van verdeeldheid in die kerk.  Wat was die oorsake 
daarvan?  Kon dit verhoed gewees het?  Watter uitwerking het dit, na julle mening,     

Geloofsgewoonte: Om dankbaar te leef.  Met hierdie geloofsgewoonte leer ons om 
ons te verlustig in God se oorvloedige, onverdiende goedheid, sy milde voorsiening, 
werksaamheid en sy teenwoordigheid en nabyheid in ons lewe.  Lees hieroor Ps. 
136:1-2; 1 Thess. 5:16-18 en Fil. 4:6.          
.   
Doen-dinge:  

1. Begin om ‘n “dankbaarheidsjoernaal” by te hou van al die gawes wat die Here aan 
jou geskenk het.      
 

2. Probeer aan die einde van elke dag ten minste een ding te noem waarvoor julle 
God wil dank en verwoord dan wat dit vir jou beteken het.                    

 
3. Skryf ‘n “dankie-brief” vir iemand wat in die afgelope week, maand of jaar vir jou 

baie beteken het.   
 

4. Dink terug aan ’n tyd van swaarkry en hoedat daar tog tekens van God se 
teenwoordigheid was om Hom voor te dank.          

 
Dink-dinge:  

1. Dink aan iemand wat ’n dankbare lewenshouding het.  Hoe het daardie persoon 
jou lewe en uitkyk op die lewe beïnvloed? 
 

2. Stel vas of jy nie dalk verslaaf daaraan is om ander te analiseer, kritiseer en ’n 
negatiewe houding te openbaar nie?  Hoe kan dankbaarheid jou help om ’n kritiese 
gees te demp?     

Eers vorm ons gewoontes en dan vorm die gewoontes ons. 

op die getuienis van die kerk gehad?     
 
3. Dit wil voorkom asof Chloë se mense, wat vir Paulus van die toutrekkery in Korinte 

kom vertel het, nie eers Christene was nie!  Probeer julle inleef in Paulus se 
gemoed toe hy langs hierdie weg van die verdeeldheid in die Korinte-gemeente 
moes hoor.                             

 
4.  Hoe maklik word Jesus-navolgers verlei om aanhangers van persoonlikhede te 

wees, eerders as aanhangers van Christus?  Vertel uit julle ervarings hiervan meer 
vir mekaar.         

 
5. Ons behoort aan Jesus, daarom kan ons eensgesind wees, in ander woorde: ons 

is só deur die Here Jesus Christus gevul, dat ons harte, gedagtes en gesprekke 
vol is van dieselfde boodskap: “Jesus Christus is ons Here!”  Gee julle 
perspektiewe op eensgesindheid vir mekaar.   

 
6. Paulus herinner die Korintiërs waar hulle verlossing vandaan kom: nie ‘n ritueel 

soos byvoorbeeld die doop nie, maar slegs deur die kruis van Christus.  Hoe help 
hierdie waarheid ons in ons strewe na eensgesindheid?   


