
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 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 

 
 
 

 
 

     
 

     
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  

16 FEBRUARIE  2020 

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.”  
 

Wanneer mense tot geloof in Jesus Christus kom, beteken dit nie dat hulle 
vanselfsprekend, eensklaps nuwe mense word nie.  Hulle word nie oornag vroom 
heiliges met nuwe gewoontes en aangepaste lewenstyle nie.  Ons bekering verander 
ons nie oombliklik in mense met onbesproke karakters en navolgenswaardige 
voorbeelde nie.  Die inwoners van die stad Korinte het ’n reputasie gehad dat hulle 
sedeloos geleef het.  Met Paulus se besoek aan hulle, het hy aan hulle die evangelie 
van Jesus Christus verkondig en talle van hulle het tot geloof gekom, maar nie sonder 
die bagasie van hulle sedelose lewenstyl en gewoontes uit hul verlede nie.  Vir ’n jaar 
en ’n half het Paulus die evangelie oor en oor, deeglik, in besonderhede aan hulle 
verduidelik.  Hy het aan hulle verduidelik wat dit beteken om as verloste mense binne 
die gemeenskap van gelowiges te lewe.  Na sy vertrek kom daar berigte by Paulus uit 
van verdeeldheid onder hulle geledere en soekers van eiebelang.  Lees 1 Kor. 3:1-9.   

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 onder mekaar wat dit beteken om geestelik volwasse te wees.  Waag dit 
ook om vir mekaar uit te spel wat geestelike onvolwassenheid is.  Lig julle 
verduideliking toe met voorbeelde uit julle eie lewe en ervaring. 
 

2. Hoe kan julle iemand uitken wat deur die Gees van God gelei word?   

Geloofsgewoonte: Om vir die aarde om te gee.  Met hierdie geloofsgewoonte leer ons 
om God as Skepper te verheerlik deurdat ons met liefde, sorgsaamheid en met 
verantwoordelike rentmeesterskap met sy skepping omgaan.  Lees hieroor Ps. 24:1-2; 
Gen. 1:29, 31 en 2:15; Rom. 8:20-21.          
.   
Doen-dinge:  

1. Begin met ’n projek om jou omgewing te verfraai deur byvoorbeeld inheemse 
bome aan te plant, deur ’n gedeelte van die straat of laan waar jy woon skoon en 
netjies te hou en ander by jou projek te betrek.        
 

2. Plant ’n groentetuin en deel die opbrengs daarvan aan ander uit.  Leer kinders hoe 
om ’n groentetuin aan te plant.                    

 
3. Loop of ry fiets in plaas daarvan om met jou motor te ry.  Rig jou huishouding in  

om afvalpapier, -glas en -plastiek afsonderlik te berg vir hersirkulering.   
 

4. Hou ’n joernaal by van al die pragtige wonders in God se skepping.  Gesels 
daaroor met ander.           

 
Dink-dinge:  

1. Dink daaroor na tot watter mate jy God se spesiale geskenke in sy skepping as 
vanselfsprekend aanvaar het en wat jy selde in verwondering geniet.   
 

2. Wat vra die Here van jou as volgeling van Jesus in jou onmiddellike omgewing in 
die lig van die klimaatskrisis wat wêreldwyd katastrofiese afmetings aanneem?   

Eers vorm ons gewoontes en dan vorm die gewoontes ons. 

3. Verwoord die skokkende nuus wat Paulus die gemeente in Korinte meedeel.  Wat 
is die verantwoordelikheid van Jesus-volgelinge in so ‘n situasie?  Deel julle 
ervaring met mekaar.           

 
4. Gelowiges wat toelaat dat twis en jaloesie, ‘n onverdraagsame houding teenoor 

mede-broers of allerlei inhalige groepvorming die kerk van die Gekruisigde lamlê, 
is niks anders nie as babas wat nie wil grootword nie!  Is daar hoegenaamd hoop 
dat hierdie sitausie omgekeer kan word?  Wat, hoor julle, doen Paulus aan die 
hand om geestelik volwasse te word?  Maak dit ook op julle situasie van 
toepassing.                                   

 
5.  Paulus neem die gemeente na ‘n tuin waar daar tuiniers is wat ywerig plant en 

natgooi, maar wat dan magteloos moet sit en wag vir die groei.  God is die 
lewende God.  Hy is die Skepper.  Hy maak iets uit niks.  Hy roep die lewende uit 
die dooie na vore.  Slegs Hy kan van ons lewende, groeiende plante maak wat 
God se tuin versier.  Verwoord die boodskap wat Paulus hier vir Jesus-volgelinge 
wil gee.               

 
5. Is julle gemeentetuiniers wat God kan gebruik as medewerkers soos Hy wil?   
 


