
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 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 

 
 
 

 
 

     
 

     
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  

24 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.”  
 

1 Petrus was ’n omsendskrywe wat gerig was aan die verskillende gemeentes van 
gelowiges in Klein-Asië.  Petrus verwys in die algemeen na die swaarkry en lyding wat 
hulle en ander gelowiges ervaar as gevolg van hulle vreemde, andersoortige manier 
van leef.  Die swaarkry was nie soseer die gevolg van vervolging deur die owerhede 
nie, maar veeleer die gevolg van kritiek, verwerping, afsydigheid, beskimping, 
beswaddering, beledigings en vernederings wat hulle as Christene verduur het van die 
samelewing, dikwels ook van kennisse, vriende en ook familie.  Hulle lyding begin met 
“verbale aggressie”, maar ’n soort verdagmakery het ook hulle lewensmoontlikhede 
ingekort en het daartoe gelei dat hulle in die oë van die gereg as misdadigers en 
kriminele oortreders gebrandmerk is.  Petrus beklemtoon dit vir sy lesers dat dit nie 
maar iets toevalligs en tydeliks is wat met hulle gebeur en wat sal verbygaan nie.  Nee, 
hy bestempel lyding as ’n onlosmaaklike deel van die Christelike lewe self.  Nou wil hy 
die lydendes bemoedig en hulle in hulle hoop versterk.  Lees nou 1 Petrus 4:12-14 en 

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

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

1. Het jy al ooit as gelowige navolger van Jesus iets van die lyding ervaar waaroor 
Petrus in sy eerste brief skryf?  Vertel meer daarvan.  Ken jy dalk ander gelowiges 
wat aan hierdie soort lyding blootgestel is?  Hoe hanteer hulle dit?           
 

2. As talle gelowiges nie hierdie soort lyding ervaar nie, kan dit dalk daaraan 
toegeskryf word dat hulle (en ook ons) nie “vreemd” genoeg is nie, dat ons manier 
van leef nie veel verskil van dié van die ongelowige nie en dat die lewe van Jesus-

l li     

Geloofsgewoonte: Stilte. Met hierdie geloofsgewoonte leer ons om onsself vir God 
oop te stel en om sonder onderbreking en geraas na God te luister.  Lees hieroor 1 
Konings 19:12; Openbaring 8:1; Lukas 5:16.   
.   
Doen-dinge:  

1. Wees vir 10 minute by God – in sy teenwoordigheid, heeltemal stil.  Sê: “Here, hier 
is ek....”  
 

2. Raak stil en dink na oor Ps. 37:4.  Wat hoor jy sê die Here God vir jou.  Wees stil 
en wag.     

 
3. Spandeer ’n halwe dag in stilte: slegs die Bybel, geen boeke nie, geen musiek nie, 

slegs luister.  Wat het jy van God in die tyd van stilte beleef.   
 

Dink-dinge:  
1. Lees Openbarin 8:1.  Wat, dink jy, het in die tyd van stilte in die hemel gebeur?   

 
2. Waarom vermy jy stiltes?  Hoe vul jy dikwels stiltes?  

 
3. Waar en wanneer kan jy meer tyd inruim om stil te word by God?   

 
4. Besluit hoeveel tyd jy in stilte by God gaan spandeer.  Dink jy God kan die stilte 

gebruik om met jou te praat en jou verhouding met Hom te verinnig? 
 
  

Eers vorm ons gewoontes en dan vorm die gewoontes ons. 

nie as ‘n bedreiging vir die alledaagse gang van sake ervaar word nie.  Gee jou 
mening hieroor en bespreek dit.             

 
3. Petrus verbind die tema van lyding as gelowiges met dié van blydskap en vreugde 

regdeur ddie brief, veral omdat hulle die versekering het dat die lyding van 
verbygaande aard is en dat die heerlikheid wat voorlê veel groter en heerliker sal 
wees as die lyding wat hulle nou verduur.  Wys hierdie waarhede in die gelese 
gedeeltes vir mekaar uit.  Tot watter mate help dit julle as navolgers van Jesus ook 
nou in julle lyding?   

 
4.  Petrus verseker sy lesers dat God self hulle vashou, dat Hy hulle gaan deurdra en 

nie sal toelaat dat die lyding hulle oorweldig en dat Hy sal sorg dat hulle die 
heerlike erfenis wat in die hemel vir hulle in bewaring gehou word, nie sal misloop 
nie.  Merk die handelinge en optrede van God wat as beloftes deur Petrus 
aangedui word in die teks en eien dit vir julleslef toe deur dié waarhede te 
memoriseer.               

 
5.  Petrus wys sy lesers daarop dat hulle lyding sin maak teen die groter agtergrond 

van God se stryd teen die Bose (5:8).  Dit is nie maar net mense en ‘n 


