
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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3iG  
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15 MAART 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.”  
 

Om van Israel se geskiedenis te lees, ontsluit terselfdertyd iets van die menslike natuur, 
maar ook van God se wese, sy trou en sorg telkemale vir ons oop.  Alle mense is van 
nature in homself gebuig en gebroke, maar ons ervaar dat die God wat met die mens 
bemoeienis maak en met hom saamloop oneindig genadig en getrou is.  Pas het die 
volk in opdrag van die Here uit die Sinwoestyn weggetrek, so berig Eks. 17:1 vir ons.  
Daar in die Sinwoestyn het ’n buitengewone wonder plaasgevind.  Onmiddellik na die 
wonderbaarlike deurtog deur die Rooi See, kla die volk omdat hulle na  die kospotte van 
Egipte terugverlang.  God voorsien aan hulle manna (16:13-21).  God se 
wonderbaarlike sorg en voorsiening vorm die agtergrond van Eks. 17.  Hierdie keer is 
daar weer ontevredenheid onder die volk, oor water, maar hulle opper hulle 
beswaardheid teenoor Moses en nie teenoor die Here nie.  Moses vertolk die volk wat 
met hom rusie maak, as dat hulle die Here op die proef stel.  Die Israeliete se gebrek 
aan geloof en vrees kom hier op die voorgrond.  Lees nou gerus wat verder gebeur het 
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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 toe jy jou in ‘n situasie van lewe of dood bevind het.  Vertel in 
breë trekke wat presies gebeur het.  Hoe het jy gevoel?  Hoe het jy in daardie 
omstandighede gereageer?  Wat het jy gesê, gedink en gedoen?      
 

2. In Eks. 17 is die Israeliete en hulle leier Moses vasgeloop in ‘n situasie van lewe 
en dood.  Daar is nie water nie.  Hulle gaan omkom van die dors.  Hulle kla by 
Moses.  Moses kla ook, maar by God en verwoord sy vrees dat die volk hom gaan 

Geloofsgewoonte: Om ons daarin te oefen om bewus van God te leef.  Met hierdie 
geloofsgewoonte leer ons om die stem, leiding en teenwoordigheid van God in ons 
alledaagse lewe raak te sien.  Hierdie gewoonte skep ’n dieper bewussyn van God se 
wil vir ons lewe.  Lees hieroor Fil. 1:9-10 en Kol. 1:9.          
.   
Doen-dinge:  

1. Neem aan die einde van elke dag, die dag in oënskou.  Dink terug aan oomblikke 
waar jy liefde ontvang of gegee het.  Waar was jy bewus van die Here se 
teenwoordigheid?          
 

2. Reflekteer oor die hoogte- en laagtepunte van die dag.  Hoe nooi die Here jou om 
te bid oor die hoogte- en laagtepunte voordat jy aan die slaapraak?                     

 
3. Steek ’n kers aan en raak bewus van die Here se teenwoordigheid.  Plaas jou 

hand op jou hart en vra die Heilige Gees om daardie oomblik van die dag waarvoor 
jy die dankbaarste is vir jou uit te wys.  Sê dan vir die Here dankie daarvoor.     

 
Dink-dinge:  

1. Hoe sien jy gewoonlik God se teenwoordigheid raak?  Hoe reageer jy op sy 
teenwoordigheid?   
 

2. Wat het die Here die afgelope ses maande in jou lewe gedoen?   
 

3. Dink aan die vrug van die Gees.  Waar, dink jy, wil die Here dit gebruik om sy 
teenwoordigheid vir ander deur jou te wys?    

Eers vorm ons gewoontes en dan vorm die gewoontes ons. 

maak, stenig. Die klimaks van die volk se klag is die twyfel of God nog by hulle 
teenwoordig is.  Boonop veroorsaak die krisis onderlinge vyandigheid tussen die 
volk en Moses.  Watter van hierdie elemente van mense se reaksie in 
krisisomstandighede het jy ook al beleef?  Hoe behoort volgelinge van Jesus in 
situasies van lewe en dood op te tree?  Wat behoort Jesus-volgelinge te doen en 
watter slaggate moet hulle vermy?   

 
3. Bespreek hoe die trou en sorg van die Here God hier in Eks. 17, maar ook in julle 

krisissituasie merkbaar was.  Om die waarheid te sê, is die hele Eksodus-boek die 
verhaal van God se troue sorg en teenwoordigheid.  Wat het God se 
teenwoordigheid vir jou beteken?     

 
4.  Vantevore het die Here manna op wonderbaarlike wyse voorsien.  Hier vind nog ‘n 

wonderwerk plaas as die Here water voorsien.  Hierdie keer deur bemiddeling van 
Moses.  Probeer julle indink wat dit van Moses geverg het om die Here se opdrag 
hier uit te voer, naamlik om met sy kierie teen die rots te slaan.  Wat verlang die 
Here van sy navolgers in sulke lewe-en-dood-situasies?        

 
5.  Met watter konkrete behoefte wil jy na die Here kom en dit voor Hom lê?   


