
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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saam bid 

3iG  
’n saam-glo dissipelskap gesprek 

 

 

saam gesels 
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23 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.”  
 

Die inhoud van die boek Eksodus  hou verband met die uittog van Israel uit Egipte; dit is 
die boek wat die bevrydingsgeskiedenis van Israel beskryf.  Eksodus begin met die 
mededeling dat Jakob se nasate sodanig vermeerder het, dat die farao onderdrukkende 
maatreëls moes instel om die vinnige toename in getalle van die Israeliete te verhoed.  
In hierdie tyd word Moses gebore.  Terwyl hy sy skoonpa, Jetro se skape oppas by 
Sinaï, verskyn die Here aan Moses.  Hier ontvang hy ’n opdrag:  word hy geroep as 
leier van sy volk en moet hy teruggaan Egipte toe om saam met sy broer Aäron 
herhaaldelik voor die farao te verskyn en daarop aan te dring dat hulle volk toegelaat 
word om te trek.  Na die hardnekkige weiering van die farao, stuur die Here tien plae 
oor die volk  en eers dan kon die volk trek.  Na ’n trek van ongeveer drie maande kom 
hulle by die berg Sinaï aan.  Daar vertoef hulle ongeveer 22 maande.  Daar gee die 
Here die wet en sluit die Here ’n verbond met sy volk.  Lees nou Eksodus 24:12-18.   

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 oomblikke waartydens julle die teenwoordigheid van die 
Here ervaar het.  Kan julle die misterie van God se teenwoordigheid by mense 
verwoord?   
 

2. God is die God wat Hom aan sy volk verbind.  God wil tussen sy mense kom   

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. 

woon. In die verhaal van Eksodus sou hierdie begeerte van God by sy volk te 
wees, daarin uitdrukking vind dat Moses opdrag ontvang om die tabernakel op te 
rig as sigbare teenwoordigheid van die Here hulle God by hulle.  Die klimaks van 
God se teenwoordigheid vin dons in Christus wat vlees word en onder ons sy 
tabernakeltent kom opslaan (Joh. 1:14).  Gesels onder mekaar of hierdie 
teenwoordigheid van die groote God nog verder sou verdiep as julle na die res van 
die Nuwe Testament sou kyk.           

 
3. God ontmoet Moses en gee aan hom die reëlings deur hoe Hy tussen sy volk wil 

kom woon.  God kom naby in sy magtige teenwoordigheid op die berg en in die 
wolk.  Eks. 24 vertel nie vir ons wat daar tussen Moses en God op daardie oomblik 
op die berg in die wolk gebeur het nie.  Bring hierdie gebeure in verband met 
Jesus se verheerliking op die berg (Matt. 17:1-9).  Hoe het die drie dissipels op sy 
Goddelike heerlikheid gereageer en wat het dit aan hulle gedoen?                                

 
4.  Ons wil alles rasioneel verklaar en antwoorde bied op alles wat vir ons na ‘n 

misterie lyk.  So is Westerse mense mos.  Leef jou vir ‘n oomblik in om net soos 
Moses in die wolk, in die magtige teenwoordigheid van die lewende God te 
verkeer, leeg en met ‘n oop gemoed, oop vir God se genadige teenwoordigheid.  

 


