
Die 9 “gawes van die Gees” van 1 Kor 12 
Gawes van die 

Gees 
Sleutelgedagte ter verduideliking Waarskuwing 

Woord van 
wysheid 

• Iemand met ‘n hoë I.K. is nie noodwendig iemand wat met wysheid leef nie. 

• In Ou Testamentiese tye was “wysheid” gekoppel aan praktiese integrering van jou geloof met jou leefstyl. 

• Hierdie gawe vra dus hoe lyk die korrekte toepassing en uitlewing van God se wil in ‘n situasie. 

• Hierdie gawe help jou hoe om probleme op te los, wanneer om te praat en wanneer om stil te bly, hoe jy praat ens 

• Heilige Gees gee jou ‘n “aanvoeling” vir waar ‘n probleem lê en hoe om dit op te los. 

• Skryf te maklik spontane 
gedagtes toe aan Gees 

Woord van kennis • Toon baie ooreenkomste met woord van wysheid, maar woord van kennis het meer met feitlike inligting te make wat 
die Heilige Gees aan jou openbaar sonder dat dit vir jou moontlik was om dit te geweet het. 

• Mens moet hier onderskei tussen ‘n sintuiglike kennis wat waargeneem kan word, en ‘n bonatuurlike kennis wat 
slegs van God kon kom. 

• Wanneer God feitlike kennis aan ons openbaar, is dit inderdaad net ‘n “woord” of ‘n fragment wat Hy aan ons 
bekendmaak sodat ons sy doel kan bereik. 

• Manifesteer tipies op kansel, in beradingsessie of tydens gebed. 

• Pasop om ongetoetsde 
stellings oor God te maak 

• Onthou God skinder nie  

• Moet dit nie verwar met 
telepatie soos in 
okkultisme nie. 

Geloof • Dit is nie ‘n “reddende geloof” wat hier ter sprake is nie. 

• Dit is ‘n vashou aan en vertroue in die Here, om ‘n sekere uitkoms te bewerk vir iets waarvoor daar nie ‘n spesifieke 
belofte in die Skrif is nie. 

• Gewoonlik gekoppel aan ‘n spesifieke situasie of taak op hande, waar die gelowige vir daardie oomblik (of tydsduur) 
die onmoontlike glo. Na die tyd sal die persoon gewoonlik sê: “Ek weet self nie hoe ons dit reggekry het nie”. 

• Produseer die volharding om “aan te hang” totdat daar uitkoms kom 

• Die ideaal is sekerlik dat alle gelowiges altyd hierdie gawe het, maar Paulus maak ruimte vir die realiteit dat ons in 
unieke omstandighede ‘n spesiale toedeling van geloof kan ontvang. 

• God is die objek van ons 
geloof. As hierdie gawe 
dus manifesteer, moet ons 
seker maak ons het God in 
die visier en nie ons eie 
agenda of uitkomste nie. 

Genadegawes 
van 

gesondmaking 

• Die genesing wat deur medici en farmakologie bewerk word, kom beslis ook van die Here af. Die Bybel is nie teen 
die gebruik van medisyne nie, en die Here gebruik graag die talente en natuurlike aanlegte van mense om genesings 
te bewerk. Dit kan selfs iemand se lewensroeping wees. 

• Maar die gawe wat hier ter sprake is, is spesifiek ‘n genesing sonder mediese ingryping. 

• Let op die meervoud van hierdie term. Almal was dus nie deur een persoon genees nie. Daar was meer as een 
verskynsel of manifestasie van genesing, en elke verskynsel was ‘n “gawe”/”geskenk”/”genade”. 

• Die moontlikheid word nie hierdeur uitgesluit dat sekere mense makliker in hierdie genadegawe “vloei” nie. Dit kan 
dan gebeur dat dit ‘n soort bediening vir die persoon word. Dit kan ook gebeur dat die Heilige Gees kies om deur 
spesifieke mense, naderhand spesifieke kwale te genees (bv iemand wat spesifiek bid vir mense wat kinderloos is). 

• Die belangrike om egter raak te sien, is dat hierdie gawe by enige gelowige kan manifesteer. Dit is nie net sekere 
mense wat mag/kan bid vir genesing nie. 

• Wanneer mens klaar die onderskeid getref het tussen ‘n genesing waar daar van mediese hulp gebruik gemaak is, 
teenoor ‘n genesing waar daar geen mediese ingryping was nie, dan moet ons ook waarsku dat die skeidslyn tussen 
die twee nie altyd so duidelik is nie. 

• Dikwels gebeur dit dat ‘n persoon deur die medici gestabiliseer word in die kritieke oomblikke na ‘n ongeluk, maar die 
“vitals” bly dan onveranderd vir dae in die hospitaal. Totdat iemand vir die persoon bid en skielik kom daar byna 
“oornag” ‘n verbetering in die persoon se toestand. 

• Pasop vir gelukwensing 
van self 

Werkinge van 
kragte 

• Die meervoudsvorm is weer belangrik. Alle genesings is wonderwerke, maar nie alle wonderwerke is genesings nie. 
Mens kry ook duiweluitdrywing, ingrypings in die natuur ens 

• Onthou dat die Here nie 
net deur die bonatuurlike 
ingryp nie maar ook deur 
die karakter van gelowiges 



Profeteer • Om te profeteer het primêr te make met die bekendmaking van God se wil. 

• Dit kan maw ook prediking en woordverkondiging insluit, maar dit sluit ook meer as dit in. 

• Profesie impliseer dat jy spesiale openbaring van die Here oor sy wil vir die persoon wat voor jou sit, ontvang. 

• Daardie openbaring is egter nie noodwendig verbatim nie. Meestal is dit gedeeltelik. 

• Die openbaring kan toekomsgerig wees, maar dit hoef nie. Dikwels het dit net met die hede of die persoon se huidige 
situasie te make. 

• Die profetiese indruk wat gedeel word, hoef ook nie in detail vir die persoon te sê wat hy/sy moet doen nie. Dikwels 
word slegs ‘n “woord van kennis” gedeel wat vir die persoon genoegsame bewys is dat die Here bewus is van hulle 
toestand. 

• Die profetiese indruk kom gewoonlik deur ‘n gewaarwording in jou gedagtes of ‘n gesig in jou geestesoog. 

• Kan sekerlik sonde uitwys, maar meer dikwels is dit bemoedigend van aard. (1 Kor 14:3) 

• Hierdie gawe was tekenend daarvan dat die Here “naby” aan die geloofsgemeenskap leef. 

• Dit was ook die gawe wat deur die profeet Joël voorspel is om by al God se kinders te manifesteer.  

• Daarom is die gawe volgens Paulus potensiaal beskikbaar vir elke gelowige, begeer hy dat almal dit sal beoefen, en 
moedig hy mense aan om hul te beywer daarvoor. (Sien 1 Kor 14:1, 5 en 31) 

• Moet dit nie verwar met 
waarsêery of 
fortuinvertellery nie 

• Moet dit nie geringskat nie 
(sien 1 Thess 5:20) 

• 1 Kor 14:29 Nie beoordeel 
nie 

• Moet nie ongevraagd deel 
nie. 

Onderskeiding • Opspraakwekkende wonders is tekenend van die geesteswêreld, maar nie noodwendig tekenend van die Heilige 
Gees nie. (Dink bv aan die wonders wat die towenaars van die Farao vir Moses gedoen het) 

• Dit handel ook daaroor om profesiëe te weeg 

• Nie net met dwaling te make nie, maar kan ook onderstrominge in groep lees, bedekte motiewe en geheime agendas 
van mense of broeiende konflik voortydig raaksien. 

• Vermoë om stemming of atmosfeer of “gees” onder groep of by individu korrek op te som. 

• Geskied hoofsaaklik aan die hand van gevoel onrus of gebrek aan vrede 

• Moet nie te vinnig 
afleidings maak nie. Gee 
genoeg kans vir iemand 
om hom/haar te bewys. 

Spreek in tale • Spreek in tale is ‘n gebedstaal wat ‘n diep konneksie vir ons met die Here bied 

• Dit kan beskryf word as pre-konsepsuele gebede wat in ons gees leef 

• Ons kan hartsgeheime en -begeertes op ‘n manier bid wat nie woorde benodig nie – partykeer is dit juis omdat 
woorde ontbreek om reg aan ons gebed te laat geskied. 

• As jy nie weet wat of hoe om vir iemand te bid nie – of jy het nie genoeg woorde om die Here net te aanbid nie, dan 
bied spreek in tale ‘n manier vir jou, om die Heilige Gees toe te laat om deur jou gees te bid. 

• Partykeer is dit ‘n herkenbare taal – maar dikwels is dit net “ongewone klanke” 

• Partykeer kan dit in ‘n erediens gebeur – maar meestal is dit in jou binnekamer 

• Die teregwysing van 1 Kor 12 is gemik op die gebruik daarvan in die erediens en nie in jou binnekamer nie 

• Paulus sê uitdruklik dat in die erediens kan almal onmoontlik in tale wil spreek. Maar hy spreek ook die begeerte uit 
dat almal dit wel in hul binnekamer sal doen (1 Kor 14:5, 28) 

• Wanneer dit in die erediens plaasvind moet daar interpretasie plaasvind. Wanneer jy dit in jou binnekamer beoefen is 
dit jyself wat die interpreteerder daarvan is. (1 Kor 14:13) 

In kontras met die ekstase-
godsdienste wat die 
Korintiërs so baie beïnvloed 
het, pleit Paulus vir orde. Die 
ekstase-godsdienste het 
mense oorweldig. Paulus sê 
dat die gawe van spreek in 
tale daarenteen, een is 
waaroor jy beheer het. Jy 
kan kies om nie te praat nie – 
en jy kan gevolglik ook kies 
om te praat. Moet dus nie 
aan hierdie gawe dink as iets 
wat jou oorweldig – soos 
wanneer jy naar word – en jy 
teen jou sin “woorde opbring” 
nie. 

Uitlê van tale • Dit is die bekendmaking van die betekenis van die taal wat gebid word. 

• Soms kan die bekendmaking plaasvind omdat die interpreteerder die taal magtig is. Ander kere is dit ‘n bomenslike 
openbaring wat ‘n interpreteerder ontvang om die taal (of klanke) se betekenis te verstaan. 

• Die uitleg is selde ‘n verbatim herhaling van wat gesê is. Dit bevat eerder die hoofgedagte van wat gesê is. 

• Ook as jyself die interpreteerder is van jou gebedstaal in jou binnekamer, weet jy nie presies wat elke klank beteken 
nie. Maar jy weet in breë trekke waarvoor of vir wie jy bid, jy weet waaroor dit handel en jy weet ook wat die gevoel is 
wat met die gebed gepaardgaan (opgewondenheid, intense besorgdheid; dringendheid, hartseer ens) 

Onthou dat hierdie nie die 
gawe van “vertaling” is nie 
maar van “interpretering”. Dit 
is dus logies dat die persoon 
wat interpreteer soms langer 
praat as die persoon wat in 
tale gepraat het 
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