
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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’n saam-glo dissipelskap gesprek
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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 Johannes-evangelie gee ’n ander en unieke perspektief op die lewe en bediening 
van Jesus.  Nie alleen word daar melding gemaak van die sewe wondertekens  (Jesus 
wat water wat in wyn verander in Joh. 2; Jesus wat die regeringsamptenaar se seun 
genees aan die einde van Joh. 4; die genesing van die verlamde by die bad van 
Betesda in Joh. 5; Jesus voed die skare met vyf garsbroodjies en twee vissies en Hy 
loop op die water in Joh. 6; Jesus genees die blindgeborene in hoofstuk 9 en wek 
Lasarus uit die dood uit op in Joh. 11) van Jesus nie, maar openbaar Hy Hom ook in die 
sewe sogenaamde “Ek is-uitsprake”: die brood wat lewe gee (6); lig vir die wêreld (8); 
die ingang en die goeie herder in Joh. 10; die opstanding en die lewe (11); die weg, die 
waarheid en die lewe (14) en die ware wingerdstok (15).  Johannes beskryf dit alles met 
’n bepaalde doel: “Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus 
die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan 
hê” (20:31).  Lees nou Johannes 20:19-23 aandagtig deur.  

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

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

1. Vandag vier ons met Pinksterfees die uitstorting van die Heilige Gees.  Vertel vir 
mekaar van julle belewenis van pinkster hierdie jaar binne die inperkingsmaatreëls. 

2. Hoe verskil Lukas se weergawe van die pinkstergebeure in Handelinge 2 van 
Johannes se beskrywing van pinkster in Johannes 20? Wat, dink julle, wou 
Johannes met sy veel korter en bondiger weergawe van die koms van die Heilige 
Gees vir ons leer?  

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.

3. Probeer die somber atmosfeer verwoord daardie Sondagaand toe die dissipels uit 
vrees vir die Jode agter geslote deure bymekaar was.  Was hulle vrees ongegrond 
of geregverdig?  .            

4. Teen die agtergrond van vrees, kom staan Jesus, ondanks die deure wat gesluit 
was, in hulle midde met die woorde : “Vrede vir julle!”  Probeer julle inleef in die 
situasie en verduidelik watter inhoud en betekenis hierdie vredesgroet vir die 
dissipels gehad het.  Watter boodskap het hierdie groet vandag vir julle as 
volgelinge van Jesus ook in vreesaanjaende omstandighede met die bang gevoel 
van onsekerheid waarmee ons vandag leef?  

5. Na die tweede vredesgroet, gee Jesus ‘n verhelderende opdrag aan sy bang 
dissipels in vers 21.  Wat hoor julle in hierdie opdrag vir julle eie gestuurdheid as 
Jesus-volgelinge?      

6. Hierna blaas Jesus oor hulle en sê: “Ontvang die Heilige Gees!”  Verbind die 
opdrag van vers 21 met die ontvangs van die Gees.  Probeer ook vasstel of die Ou 
Testamentiese agtergrond van Genesis 2:7 en Esegiël 37 ook bydra tot ‘n Ryker 
verstaan van Johannes se pinkstergebeure.  


