
Die Vyfvoudige bediening 
 Karaktertrekke Dryfveer Tekortkominge 

Apostel 
Vergroot die 

invloedsfeer van die 
geloofsgemeenskap 
en voorkom ‘n “na 
binne gerigtheid”. 

• Natuurlike geaardheid om te waag en risiko’s te neem. Aangelê as ‘n strategiese denker 

• Avontuurlustig en toekomsgerig 

• Sien vinnig nuwe geleenthede raak en is oop vir verandering 

• Dikwels entrepeneur of baanbreker in vakgebied 

• Is uitstekend om nuwe bedieningsgeleenthede raak te sien, geskikte leiers te identifiseer 
en hulpbronne te allokeer. 

• Skep sinergie tussen bedieninge 

• As leier is die persoon taakgeoriënteerd, beslis en strategies. Die persoon soek resultate 

• Fokus op die uitbreiding van die koninkryk van God. 

Is daar gesonde 
sistemiese 
uitbreiding van die 
geloofsgemeen-
skap? Vergroot ons 
invloedsfeer binne 
en buite die 
kulturele grense? 

• Kan te gedrewe wees 

• Kan onsensitief vir oorkom 

• Kan te vinnig beweeg en neem dan 
nie genoeg mense saam om gestalte 
aan die droom te gee nie. 

• Kan mense afskryf. 

• Plaas soms hul sekerheid in hul 
vermoë eerder as in Jesus 

Profeet 

Anker die geloofs-
gemeenskap in God 

se wil en etiese 
waardes. Voorkom 
dat die gemeente 

“gekaap” of op sleep-
tou geneem word. 

• Natuurlike sin vir regverdigheid en geregtigheid. Plaas hoë premie op waarheid. 

• Die persoon weet intuïtief wat reg en verkeerd is en toon later in lewe hoë geestelike insig 

• Soos ‘n kanarie in die myn, is die profeet die “gewete” van die geloofsgemeenskap 

• Beklemtoon waardes soos integriteit en gehoorsaamheid 

• Hy/sy “sien” die toekoms in die sin dat hy/sy uitstekend is om tendense te identifiseer 

• Dit is die “waarheid-spreker” 

• As leier is die persoon demonstrerend en modellerend 

• Fokus op God, en word die geestelike kompas van die Kerk. 

Is ons getrou aan 
God deur ‘n etiese 
lewe en tasbare 
dade? Is ons 
bewus van God se 
teenwoordigheid en 
sy karakter? 

• Kan te individualisties wees. Leef 
dan te geïsoleerd as ‘n buitestaander 
van die groep, om effek te hê. 

• Kan liefdeloos kritiek uitspreek 

• Kan te idealisties wees 

• Sien maklik net foute raak en word 
dan sinies en oorkrities 

Evangelis 
Behou die evangelie 
as die kernbesigheid 
van die gemeente. 
Voorkom dat Jesus 
uit sig verloor word. 

• Natuurlike “verkoopsman” 

• Aansteeklike entoesiasme in hul persoonlikhede, met ‘n speelse en vrolike geaardheid 

• Meer mensgeoriënteerd as taakgeoriënteerd 

• Hoë sekerheid dat die evangelie die oplossing is. Glo in heelhartig in die “sáák” 

• Wil met almal die Goeie Nuus van die evangelie deel en is uitstekend om reaksie te ontlok 

• Nie net “Damaskus-ervarings” nie. Mens kry evangeliste wat Investeerders is, Innooiers 
is, Oorreders is en Gespreksgenote is. 

• As leier is die persoon oorredend en mobiliserend 

• Fokus op mense wat buite die geloof staan. 

Is daar nuwe 
bekerings? Is daar 
mense wat by die 
geloofsgemeenska
p aansluit omdat 
hulle lewens 
verander of 
aangeraak is? 

• Toon nie altyd genoeg sensitiwiteit 
vir mense se persoonlike ruimtes nie 

• Verhoudingsgerigtheid mag soms ‘n 
ongesonde begeerte skep om gewild 
te wees en bewonder te word. 

• Soms te pragmaties en afwysend 
van konsepsuele of strategiese 
denke. 

• Soms nie genoeg nasorg vir nuwe 
gelowiges nie 

Herder 
Verseker dat die 

geloofsgemeenskap 
gesond voor God se 

aangesig leef. 
Voorkom dat mede-
gelowiges afvallig 

raak. 

• Van nature versorgend van aard. Ingestel en opreg besorgd oor mense se behoeftes. 

• As ‘n evangelis spreekwoordelik ‘n “voordeur” is waardeur mense die geloofsgemeenskap 
inkom, dan is herders die mense wat sorg dat die “agterdeur toe” is. 

• Is uitstekend om individue te laat voel dat hulle tuisgekom het in ‘n geestelike familie.  

• Begeer dat almal geestelik versorg word. Kom dadelik agter as iemand lanklaas gesien is 

• As leier is die waardes van inklusiwiteit en deelname vir die persoon belangrik. 

• Fokus op dus op welstand van medegelowiges 

Ervaar mense ‘n 
gevoel van omgee 
en versorging in 
ons geloofsfamilie? 
Beleef hulle dit as 
‘n geestelike tuiste? 

• Loop risiko om te na-binne gerig te 
wees en belange van groep bo die 
belange van die gemeenskap te sit 

• Het nie altyd openheid om te 
verander of om iets op nuwe manier 
te doen nie. 

• Vermy die hantering van konflik. Sit 
soms oor in “passiewe-aggressie” 

Leraar 
Benadruk die 

integrering van 
geestelike waarhede 

in mense se 
wêreldbeeld. 

Voorkom dwaling. 

• Natuurlike slag om moeilike onderwerpe goed te verduidelik. 

• Die “lering” wat hul gee, kom dikwels nie vanaf podiums of klaskamer nie, maar informeel 

• Beywer daarvoor dat ander geestelik groei in ‘n Christus-gefundeerde wêreldbeskouing. 

• Is uitstekend om ‘n honger in mense te kweek om self meer van God se Woord te ontdek. 

• Ontwikkel hoofsaaklik binnestaanders van die groep.  

• As leier is die persoon analities en rasioneel. 

• Fokus op toerusting van mense vir hulle verhouding met die Here 
 

Spreek mense in 
ons geloofsfamilie 
se verhouding met 
die Here van diepte 
en begrip? Kom 
God se Woord tot 
sy reg in ons 
gemeente? 

• Loop risiko om te ideologies of 
dogmaties oor te kom. 

• Kan skerp van medegelowiges 
verskil wat ander perspektief huldig. 

• Wil alles verduidelik. Maak daarom 
soms te min ruimte vir misterie. 

• Kennis oor Bybel kan meer wees as 
gehoorsaamheid 
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10 Rigtingwysers in die teks 

 

 

#7    Die effek is ‘n uitbeelding van Christus 

Ef 4:13 “Dan sal ons, sy kerk, soos ’n volgroeide mens 

wees, so volmaak en volwasse soos Christus” 

Elkeen van die 5 genadegawes weerspieël ‘n ander faset 

van Jesus. Slegs as dit sáám in die Kerk gebruik word, kan 

dit uiting gee aan Christus. 

 

#3   Genadegawes wat gelyk is aan mekaar 

Die 5 genadegawes wat in Ef 4:11 genoem word, word 

saam gegroepeer onder ‘n enkele oorkoepelende 

werkwoord “edothe” (gegee). 

Linguïsties beteken dit dat daar nie ‘n graadverskil tussen 

die genadegawes is nie. Daar is nie sprake van hiërargie 

nie. Al 5 genadegawes is gelyk in waarde. 

#5   Genadegawes wat aan álle mense behoort 

Anders as in die lys van gawes van 1 Kor 12 wat 

onderskeid tref tussen gelowiges en ongelowiges (sien 

vers 2 en 3), word daar nie in Efesiërs se genadegawes 

enige voorwaardes neergelê vir die ontvang van die gawes 

nie. Die Seun gee dit sonder enige voorbehoud. 

Ef 4:8-9 impliseer dat die hele “mensdom” hierdie gawes 

ontvang het. Selfs ongelowiges gaan dus hierdie trekke 

toon. Alle mense is geskep met natuurlike aanlegte en 

geneigdhede, maar slegs gelowiges is bevry om dit ten 

volle te benut vir die goeie. 

#2     Genadegawes afkomstig van Jesus 

Die woordeskat wat Paulus gebruik om die gawes in 

Efesiërs te beskryf, is onderskeidelik “doma” en “xaris”. 

“Doma” se letterlike betekenis is “geskenk” en “xaris” is 

“genade”. Dit word daarom vertaal met die woord 

“genadegawe”. 

Let egter daarop dat die teks oor die Heilige Gees swyg. 

Efesiërs handel nie oor “gawes van die Gees” nie, maar 

oor “genadegawes” – en wel dít wat gegee word deur die 

Seun. (Sien Ef 4:7) 

 

#10    Nie ‘n paar wat ander toerus om te werk nie.  

Nog ‘n misverstand is dat dit slegs ‘n paar mense is wat die 

res toerus om die werk te doen. Nee, elkeen sensitiseer 

inderwaarheid die ander tot voordeel van die groep. 

 

#4   Genadegawes gesetel in jou psige 

Die Griekse werkwoord “gegee” (Ef 4:11) is in die aoristos 

indikatiewe vorm. Dit beteken dit is ‘n afgehandelde taak. 

Dit is nie iets wat nog moet gebeur nie. 

Dit is opvallend dat daar geen voorwaardes is wat eers 

bereik moes word, alvorens die genadegawes “gegee” is 

nie. Dit is ook nie tydelik nie. Dit is ‘n afgehandelde 

permanensie. 

Die mees noemenswaardige waarneming is egter dat dit 

die enigste plek is waar die genadegawes – wat gewoonlik 

as werkwoorde gelys word – nou in selfstandige 

naamwoorde verander. Dit beteken hierdie lys van gawes 

oorskry die perk van net iets wat jy dóén – tot ‘n lys van 

moontlikhede van wie jy ís. Hierdie stel genadegawes is 

gesetel in psige. Dit gee uitdrukking aan jou mees 

natuurlike geneigdheid. 

As in gedagte gehou word dat Paulus in Ef 4:1 twee keer 

die woord “kaleo” (roeping) gebruik, dan kan ons 

goedskiks praat van hierdie stel gawes as genadegawes 

wat met jou lewensroeping te make het. (Sien Ou 

Vertaling se vertaling van Ef 4:1) 

#1     Efesiërs as konstitusie vir die Kerk 

Dit is opmerklik dat die brief Efesiërs nie (soos Galasiërs of 

Korintiërs) ‘n spesifieke probleem in die gemeente 

aanspreek of ‘n fout probeer regstel nie. Paulus kon sy tyd 

in die brief wy aan dit wat hy gedink het belangrik is. Die 

brief mis ook eienskappe wat tipies aan Paulus se ander 

briewe aanwesig is (soos groeteboodskappe gerig aan 

spesifieke mense).  Die gemeente het uit mans en vrouens 

bestaan, rykes en armes, slawe en vry mense. Die brief 

was dus bedoel vir álmal. Dit word daarom genoem ‘n 

“nie-kontekstuele dokument”. Dit is ‘n brief met 

universele betekenis. En daarom meen baie geleerdes kan 

Efesiërs beskou word as die “konstitusie van die Kerk” oor 

die algemeen. Dit is veral belangrik om in gedagte te hou 

wanneer ons oor die gawes praat. Paulus is dus besig om 

met ons sy gedagtes te deel oor die mees primêre gawes. 

#9    Dit is nie titels nie, maar bedieninge. 

Een van die algemeenste misverstander is dat Ef 4 “titels” 

vir sekere mense word. Asof ‘n “apostel” iemand met 

vetoreg is. Of ‘n “profeet” iemand met ‘n kristalbal. 1 Kor 

12:5 herinner ons dat die gawes wat die Seun gee, 

“bedieninge” is. Jou persona is die spesifieke manier 

waarop jy die liggaam van Christus kan dien. 

 

#6    Die doel is om toe te rus vir diens 

Ef 4:12 “Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te 

rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van 

Christus” 

#8    Kombinasies van die genadegawe is moontlik 

In alle waarskynlikheid is al 5 gawes tot ‘n meerdere of ‘n 

mindere mate in elke persoon teenwoordig, want die 

volheid van die Heilige Gees is ons. Party is egter latent en 

ander meer prominent. Ons is altyd sterker in die een en 

swakker in die ander. Kombinasies tussen die 5 

genadegawes vind ook plaas. Een sal egter altyd primêr en 

die ander sekondêr wees. Toets gerus jouself by 
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