
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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17 MEI 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.”  

Wie is die mense vir wie die eerste Petrusbrief geskryf is?  Ja, inderdaad het hulle in die 
provinsies van Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië gewoon.  Godsdienstig word 
hulle beskryf as vreemdelinge en bywoners en wat weens hulle andersheid daarvoor gely 
het.  Sosiologies was hulle ’n onbeduidende, verstrooide, lewensvreemde, klein 
minderheidjie  versprei oor Klein-Asië.  Hulle was sonder mag of invloed.  In die oë van 
die ander mense van Klein-Asië en van die gereg was hulle as misdadigers gereken.  
Hulle is verag en beledig.  Dit wil voorkom asof hulle geen toekoms of hoop gehad het 
nie.  Niemand gee vir hulle om nie.  Sommige van hulle is slawe wat uitgelewer is aan 
die willekeur van onregverdige eienaars.  Van die vroue is aan die genadeloosheid van 
hul onbarmhartige mans oorgelaat.  Wie is hulle?  Niemand nie.  Niks.  Deur niemand 
geag of gereken nie.  Uitgeskuifdes, nie in tel nie, onbelangrik.  Vir sulke mense noem 
Petrus uitverkorenes van God, deur God die Vader vooraf bestem en uitverkies en deur 
die Gees afgesonder.  Lees nou 1 Petrus 3:13-22 aandagtig deur.   

f f ?

Ons lees nie die Bybel nie, ons laat die Bybel ons lees. 

Jesus verwag van ons minder nastaar (admiration) en meer naleef 
(imitation). 

1. Kan jy aan ‘n geleentheid dink toe jy gely het, omdat jy goed aan ander gedoen het.?  
Vertel vir mekaar daarvan?  Hoe het jy daaroor gevoel?  Hoe het jy daaroor gedink?    
 

2. 1 Petrus gee insiggewende perspektiewe op lyding as deel van navolgers van Jesus 
se lewe: hulle word bedroef gemaak deur allerhande beproewings sodat die 
egteheid van hulle geloof getoets kan word (1:6-7); soos Christus, wat verwerp, 
maar uiteindelik geëer is, ly hulle ook (2:4-10); hulle volg die voorbeeld van Christus 

Geloofsgewoonte: Om God te aanbid.  Met hierdie geloofsgewoonte leer ons om 
blymoedig en vreugdevol ons in God te verlustig, ons saam met ander in God se 
teenwoordigheid te verbly en in verwondering oor sy Woord Hom in gebed en sang, 
maar ook in stilte te aanbid.  Lees hieroor Ps. 16:7, 9 en 11; 139:14; 47:1Fil. 1:9-10 en 
Kol. 1:9.          
.   
Doen-dinge:  

1. Waar beleef jy God se teenwoordigheid die meeste?  In die natuur?  Terwyl jy na 
christelike musiek luister?  Tydens ’n erediens?  Of in stilte?  Soek die plek gereeld 
op.  Deel met God in gebed wat jy daar beleef.   
 

2. Noem al God se gawes aan jou op.  Maak ’n lysie van sy voorsiening, leiding en 
liefde.  Skryf ’n lied of gedig of maak ’n collage van jou belewenis van God.   

 
3. Vier God se groot verlossingsdade in aanbidding regdeur die kerkjaar: advent, 

kersfees, epifanie, lydenstyd, paasfees, pinkstertyd en die tyd van die koninkryk.  .     
 

Dink-dinge:  
1. Wat gaan deur jou gemoed wanneer jy ander gelowiges sien wat God aanbid en 

dit soms op maniere wat heeltemal van jou manier van aanbidding verskil?   
 

2. Dink aan iemand wat werklik die lewe en God heelhartig geniet en vier.  Wat dink 
jy kan jy by sy/haar manier van aanbidding leer?   

 
3. Hoe kan aanbidding van God ’n lewenswyse word? 

Eers vorm ons gewoontes en dan vorm die gewoontes ons. 

in sy lyding (2:18-25) en hulle moet dit as ‘n voorreg beskou as hulle ly omdat hulle 
doen wat reg is (3:14).  Verduidelik vir mekaar hoe dit jou verstaan van lyding 
verander het.           

 
3. Net soos in 2:22-25, verplaas Petrus die fokus weg van hulle eie lyding en plaas dit 

binne ‘n nuwe raamwerk, naamlik die lyding van Christus in 3:18-22.  Hier word 
Christus se onregverdige lyding en dood, nie as ‘n nederlaag beskryf nie, maar as 
‘n triomfantlike oorwinning oor alle bose magte.  Beskryf hierdie hoopvolle 
perspektief wat dit vir die eerste lesers moes open.  Watter hoop bied dit ook vir julle 
as navolgers van Jesus vandag, wat ook dikwels moet ly terwyl julle doen wat reg 
en goed is?   

 
4.  Herinner mekaar aan die betekenis daarvan dat Christus nou aan die regterhand 

van God is (vers 22).  Omskryf die troos wat hierdie waarheid vir lydende navolgers 
van Jesus bied.  Watter uitwerking moes hierdie troos op hulle hê, dink julle?             

 
5.  Dink na oor jou lewe as navolger van Jesus: Hoe lojaal is ek aan Jesus Christus te 

midde teenkanting, verwerping en lyding?   
 


