
7 Vrae wat jou tradisionele verstaan oor gawes van die Gees uitdaag. 
Hier is ‘n paar vrae om te voorkom dat ons nie oppervlakkig dink oor die verskynsel van genadegawes nie. 
 

1 Hoeveel gawes is daar? 
Daar is 4 plekke in die Skrif waar genadegawes bespreek word. Sekere tekste soos Efesiërs 4:11 skep die 
indruk dat die volledige lys genoem word. Ander gedeeltes soos 1 Korintiërs 12:7-10 wil dit voorkom of die 
opnoem van verskillende gawes meer lukraak is en of die lys onvolledig is. Die probleem is dat geen van die 4 
genadegawe-lyste in die Skrif met mekaar ooreenstem oor watter gawes beskikbaar is nie. Wat help dit met 
ander woorde dan om ‘n geestelike gawe inventaris in te vul, as ons nie weet of dit volledig is of nie? 
  

2 Gee die Heilige Gees aan jou ‘n permanente of net ‘n tydelike gawe? 
Rom 11:29 lui: “As God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek Hy dit nooit 
weer terug nie.” Dit skep die gedagte van permanensie. Daarteenoor sê 1 Kor 12:11 “Maar al hierdie dinge is die 
werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik ’n gawe uitdeel soos Hy wil”. Dit het beslis meer die 
gevoel van vloeibaarheid – en is Paulus se weergawe van Johannes se “Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy 
geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie” (Joh 3:8) 
 

3 Besit ek die gawe, of het ek die Heilige Gees wat die eienaar van die gawe is? 
Terwyl ons onsself afvra of die gawes permanent in ons voorkom of nie, kan ons net sowel vir onsself afvra of die 
gawes in my as mens gesetel is, of in die Heilige Gees? Sekere Skrifgedeeltes – soos 1 Pet 4:11 – sê dat ons die 
gawes “het”. Ander Skrifgedeeltes – soos 1 Kor 12:7 – sê dat genadegawes in ons lewens slegs “werkinge” of 
“manifestasies” van die Gees is. As ons genadegawes dus met water sou voorstel, wil ons weet of ons ‘n 
reservoir is, en of ons slegs ‘n pyp is waardeur die water vloei? 
 

4 Het alle mense gawes ontvang, of net gelowiges? 
Vanweë gedeeltes soos 1 Kor 12 se klem op die noue verhouding met die Heilige Gees, lei sekere mense af dat 
die genadegawes slegs by gelowiges kan voorkom. Tog sê Ef 4:7 dat die Here “gawes aan die mense gegee” het 
– en die “mense” dui hier die hele mensdom aan. 
 

5 Is gawes en talente dieselfde ding? 
Dit noop mens sekerlik om te vra wat die verband tussen gawes en talente is. Daar is sekere genadegawes – 
soos om onderrig te gee (Ef 4:11) wat baie maklik vir ‘n natuurlike talent aangesien sou kon word. Ander 
genadegawes – soos spreek in tale (1 Kor 12:10) – is ooglopend baie vêr van ‘n talent verwyderd.  
 

6 Kom sekere gawes by almal voor? 
Ons onmiddelike antwoord sou wou wees, “nee” want 1 Kor 12:29 sê onomwonde “Is almal miskien apostels? Is 
almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen?” Maar dan wil dit tog op ander plekke lyk asof 
sekere gawes – soos byvoorbeeld profesie – vir almal beskore is (Kyk bv 1 Kor 14: 24 en 31) 
 

7 Ontwikkel jy die gawes wat jy het, of is dit moontlik om te ontvang wat jy graag wil hê? 
Gedeeltes soos 1 Tim 4:14 laat dit lyk dat asof jy ‘n genadegawe ontvang het, en dit is ‘n afgehandelde saak. 
Daarteenoor laat gedeeltes soos 1 Kor 14:12 dit eerder lyk asof mens jou kan beywer vir spesifieke gawes: “As 
julle julle toelê op die gawes van die Gees, streef dan na dié wat tot opbou van die gemeente dien, sodat julle 
daarin kan uitmunt”  
 

3 Metafore om “genadegawes” en “gawes van die Gees” te verstaan. 

 

Vrugtebak 

As mens ‘n appel, ‘n piesang en ‘n 
lemoen in ‘n mandjie gooi, dan het jy 
nie ‘n bak piesangs nie. Op ‘n 
soortgelyke manier moet mens 
tussen die 4 lyste van genadegawes 
onderskei en hulle nie onder ‘n 
sambreelterm aan mekaar gelykstel 
nie. Sien raak dat hulle tot 
verskillende kategorieë hoort, want 
verskillende terminologieë word in 
elke lys gebruik. 

Konsentriese sirkels 

Dink aan ‘n klip wat in water val en ‘n 
rimpeleffek het. Die allereerste gawe 
wat ons ontvang is die Heilige Gees. 
Dit kring dan uit na PERSONA-gawes 
en dan na PRAKTYK-gawes totdat dit 
laastens eindig by die PERIODIEKE-
gawes. 

Hand 2:38 

Ef 4:1-13 

Rom 12:4-8 

1 Kor 12:1-11 

Jou “jas” & jou “gereedskap” 

Die PERSONA-gawes van Ef 4 vorm 
as’t ware jou identiteit of jou “jas”, en 
die PRAKTYK-gawes van Rom 12 is 
jou gereedskap. Gereedskap soos ‘n 
hammer, ‘n tang en ‘n boor word 
verskillend aangewend in die hande 
van ‘n skrynwerker, ‘n tandarts of ‘n 
horlosiemaker.  

Rom 12:4-8 

Ef 4:1-13 


