
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 
 

	
saam gesels	
	

 

	
saam stap	
	

 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 

 
 
 

 
 

     
 

 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  

3 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.”  
 

Petrus rig sy eerste brief aan gelowiges uit die heidendom wat verspreid in Pontus, 
Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië woon.  Hierdie gebiede in die huidige Turkye, is 
nooit deur Paulus self besoek nie.  Om die waarheid te sê is Paulus deur die Heilige Gees 
verhinder om in Asië en Bitinië te gaan werk (Hand. 16:6-7).  Paulus word in ’n nagtelike 
visioen na Masedonië geroep en so neem die evangelie sy loop na Europa na Paulus se 
besoek aan Filippi.  Sou dit beteken dat Petrus daar die evangelie verkondig het?  Was 
dit dalk die rede waarom die Heilige Gees vir Paulus verhinder het, omdat Petrus as 
sendeling na die heidennasies reeds daar werksaam was?  Ons weet nie!  Nog ’n vraag 
wat by mens opkom wanneer gekyk word na die volgorde waarin Petrus hierdie vyf 
gebiede opnoem, is: Is dit ’n aanduiding van ’n bepaalde roete wat Petrus gevolg het of 
was dit die roete wat Silvanus moes volg om hierdie omsendbrief te gaan aflewer?  
Silvanus, wat ons in die boek Handelinge as Silas leer ken het, het Petrus help skryf aan 
sy eerste brief (5:12).  Lees nou 1 Petrus 2:19-25 twee keer 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. Die lewe is nie regverdig nie!  Kan jy onthou dat jy dit al by geleentheid gesê of 

gedink het?  Deel met mekaar hoe jy daardie omstandheid oorkom het 
 

2. Ons eis meesal regverdigheid en billikheid.  Wat, dink julle, beleef ander mense van 
God wanneer ons met hierdie eissende gesindheid leef?  Petrus wil sê daar is ‘n 
alternatief:  eerder as om iemand in eie munt terug te betaal en in plaas daarvan om 
te wens dat elke hond sy spreekwoordelike dag sal kry, kan ons onregverdig ly. As 
 

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. 
 

ons volledig op God fokus aan wie ons gehoorsaam en getrou wil bly, ondanks die 
onregverdige behandeling, getuig ons van Iemand anders!  Ons fokus moet verskuif 
van onsself na God self.  Getuig teenoor mekaar tot watter mate jy al daarin geslaag 
het.        

 
3. Ons word uitgenooi na ‘n bepaalde soort lewe en die navolging van ‘n unieke 

voorbeeld, nl. dié van Jesus Christus.  Jesus is die volmaakte voorbeeld van Iemand 
wat ter wille van ander gely het sonder om aan Homself te dink.  Sy lyding was ter 
wille van ons verlossing.  Watter wenke kan julle vir mekaar aan die hand doen om 
as Jesus-volgelinge só te begin leef?   

 
4.  Petrus haal Jes. 53 hier aan en maak dit op Jesus Christus van toepassing.  Hy 

maak melding van vier eienskappe om sy voorbeeld prakties en konkreet vir ons te 
maak.  Noem eers die vier dinge wat Hy nie gedoen het nie.  Dink vir ‘n oomblik 
terug aan die afgelope week: meet jouself aan hierdie optrede. 

 
5.  Jesus het sy lyding transformerend gebruik met positiewe gevolge vir ons.  Maak ‘n 

lys van die vier positiewe gevolge van Jesus se lyding vir ons.  Wat sal die effek 
wees op ander as jy in Jesus se voetspore begin leef?   

 


