
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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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.”  

Jesus sê: Wie nie bereid is om van hulle sekuriteit en lewe afstand te doen nie, is Hom 
nie werd nie.  Nou wonder ek of dit nie ’n bietjie te veel gevra is nie?  Desondanks het 
die gelowiges in Antiogië, aan wie hierdie evangelie van Matteus gerig was, asook die 
dissipels tog gekies om Jesus te volg.  Waarom?  Jesus gee die antwoord in vers 39: “Hy 
wat sy lewe wil behou, sal dit verloor; en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit 
vind.”  Diegene wat die status quo verkies, eerder nog vashou aan die ou manier van 
leef, sal die lewe wat Jesus bring deur sy vingers laat glip.  Daarteenoor, sal diegene wat 
kies om hulle kruis op te neem en hulle lewe verloor, op ’n splinternuwe manier begin leef 
saam met Jesus.  Dis die ware lewe.  Sulke mense, sê Jesus, het toegang tot God: “Wie 
My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het” (vers 40).  Hierdie vers bevestig opnuut 
weer die eenheid tussen Jesus en God.  In die verskillende heingodsdienste van Matteus 
se tyd, was dit die hoogste doel om direkte toegang tot hulle gode te verkry.  Hoe hard 
hulle egter ookal probeer het, kon hulle dit nie regkry nie.  Lees Matteus 10:40-42.     

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

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

1. Waar Jesus se volgelinge is, daar is Jesus, ja, God self ook teenwoordig.  Jesus- 
volgelinge verteenwoordig God in ‘n soms vuyandiggesinde wêreld, maar Godself is 
ook daar teenwoordig.  Bespreek wat hierdie waarheid vir julle as volgelinge van 
Jesus beteken.   
 

2. Besin saam of gasvryheid en die hartlike ontvangs van God se gestuurdes opsigself 
ook dissipelskap is.  Noem dalk voorbeelde uit julle ervaring as julle kan.   

Geloofsgewoonte: Geestelike vriendskap. Met hierdie geloofsgewoonte word ons 
uitgedaag om vriendskapsverhoudinge te ontwikkel waardeur ons bemoedig word om 
God met ons hele wese lief te hê.  Lees hieroor Spr. 17:17; 27:17; Joh. 15:15; Rom. 
15:7.   
.   
Doen-dinge:  

1. Maak ’n vriendskapsinventaris.  Verdeel jou lewe in segmente van sewe jaar elk op.  
Skryf die name van vriende neer wat in elke segment ’n betekenisvolle rol in jou lewe 
gespeel het.    
 

2. Maak ’n lys van eienskappe van ’n geestelike vriend.   
 

3. Lees ’n boek saam met jou geestelike vriend; woon saam ’n retraitte by; bespreek 
julle uitdagings op die geloofspad.   

 
Dink-dinge:  

1. Wanneer het God die inisiatief geneem om jou Vriend te word?   
 

2. Watter soort vriend is jy vir ander en vir die Here?   
 

3. Met wie deel jy die vreugdes en uitdagings van jou geloofsreis?     
 

4. Wie ondersteun jou tydens krisisse?  Vir wie kan jy in moeilike omstandighede 
bystaan?   
 

Eers vorm ons gewoontes en dan vorm die gewoontes ons. 

3. Om ‘n navolger van Jesus te wees, beteken nie dat jy op eie gesag uitgaan, getuig 
en die Woord verkondig nie.  Nee, jy is ‘n gesant van God en jy tree op met sy 
volmag.  Jy verteenwoordig die Koning van die konings en jy is ‘n gestuurde van die 
Messias self.  Wat beteken hierdie waarheid vir jou as volgeling van Jesus wanneer 
die vyandige gesindheid van mense soms jou bene laat bewe?    

 
4. Indien daar mense is met wie julle die evangelie deel en hulle julle boodskap aanvaar 

en boonop aan julle as geringes of kleintjies (so genoem omdat mense die dissipels 
geringgeskat het) goed doen, so min as ‘n beker water vir die geringes gegee het, 
belowe Jesus dat God hulle sal beloon.  So ‘n beker water is ‘n daad van volkome 
vereenselwiging met Jesus en sy boodskap en dit word as dissipelskap erken.  In 
watter opsig was julle as volgelinge van Jesus so op julle weg aangehelp en 
geondersteun?  Wanneer was julle ook al uitdelers van ‘n beker water?  Bring hierdie 
handeling ook in verband met Matt. 25:40.    

 
5.  Al was ‘n familie destyds veronderstel om ‘n veilige hawe te wees, kon geen familie 

altyd veiligheid waarborg nie.  Die veiligheid wat God bied, is dat Jesus se volgelinge 
nooit sonder Hom is nie.  Sien ook die laaste vers van die Matteus-evangelie.  In 
watter omstandighede het julle nou hierdie troos en koestering nodig?  


