
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 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 

 
 
 

 
 

     
 

     
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  

5 APRIL 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.”  
 

Matteus berig redelik breedvoerig oor Jesus se laaste vyf dae voor sy kruisiging in 
Jerusalem.  Die Maandag voor sy kruisiging op Paasvrydag beskryf Matteus sy intog  in 
die Dawidstad.  Hy ry op die rug van ’n jong donkie, simbolies van sy nederigheid as die 
lydende Messias.  In dieselfde asem is hierdie gebeure die vervulling van die profesie 
van Jes. 62:11 en Sag. 9:9. Hierna  gaan Jesus na die tempel toe waar Hy die tafells 
van die geldwisselaars omgegooi en die tempel gereinig het.  Die Dinsdag spreek 
Jesus die skynheiligheid van die godsdienstiges aan.  Die Woensdag was die dag toe 
Judas Iskariot die Here Jesus  verraai het en gekonkel het met die vyand om Jesus 
dood te maak.  Dit was ook op hierdie dag dat ’n vrou Jesus met baie duur olie gesalf 
het.  Die Donderdag berei Jesus se dissipels die paasmaaltyd voor en stel Hy die 
nagmaal in.  Hierna gaan bid Jesus in die tuin van Getsemané.  Daardie nag kies Jesus 
om die lydensweg enduit te loop.  Hy kies om die lydensbeker te ledig.  Kort hierna 
word Jesus gevange geneem en in die vroeë oggendure van Vrydag  ter dood 

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 waarom die gebeure wat elke jaar tydens Paasnaweek herdenk 
word, die hoogtepunt op ons geloofskalender behoort te wees.  Deel met mekaar 
hoe julle vanjaar hierdie gebeure gaan herdenk, veral in die lig van die fisieke 
afsondering-maatreël weens die corona-virus.        
 

2. Die Heer-skap van Christus is opvallend in hierdie gedeelte.  Jesus is die Koning 
wat oor alles beskik en wat die inisiatief neem hier by sy intog in Jerusalem.  Wys  

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. 

vir mekaar dit uit en gesels dan verder oor die betekenis daarvan vir julle as Jesus-
navolgers.     

 
3. Verse 4-5 is van deurslaggewende belang in hierdie verhaal.  Soos in die hele 

Matteus-evangelie is vervullingsaanhalings uit die Ou Testament met spesifieke 
verwysing na Jesus deurlopend aanwesig.  Kyk na die geboorteverhaal 
byvoorbeeld.  Wat wil hierdie waarheid vir ons oor Jesus sê?  Wat vertel die 
aanhaling vir ons van die styl en aard van Jesus as Messias?  Iemand skryf: “The 
mission of Jesus takes place on earth in lowliness and weakness.  His life is not a 
life at court.”  Dink na oor die implikasies hiervan vir sy volgelinge.       

 
4.  Gesels oor maniere waarop ons ook openlik kan verklaar dat Jesus Chritus die 

Messias en Verlosser van die wêreld is soos hier gebeur.          
 
5.  Jesus se intog gee vir ons die besliste aanduiding dat Hy nie ‘n gewelddadige of 

politieke Messias is nie; ook nie ‘n Messias wat nasionalistiese strewes wil 
verwesenlik nie.  Jesus is ‘n nederige, sagmoedige Messias.  Hy is die Messias in 
volkome nederigheid.  Lees ook Matt. 11:29 hiermee saam en verwoord hoe 
Jesus-navolgers hieraan gestalte kan gee in ons dag.   


