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Basisteks: 1 Kor 12:4-6
4Daar is ’n verskeidenheid van 
genadegawes , maar dit is          
dieselfde Gees wat dit gee; 5daar is ’n 
verskeidenheid van bedieninge ,      
maar dit is dieselfde Here wat die 
opdrag gee; 6daar is ’n verskeidenheid 
van kragtige werkinge ,                      
maar dit is dieselfde God wat alles in 
almal tot stand bring.
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(energema), maar dit is dieselfde God 
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Ef 4:7-16
7Aan elkeen van ons is ’n genadegawe gegee 

volgens die mate waarin Christus die gawes 

uitgedeel het. 8Daarom sê die Skrif: “Toe Hy na die 

hoogte opgevaar het, het Hy krygsgevangenes 

saamgeneem en gawes aan die mense gegee.”  
9Hierdie uitdrukking: “Hy het opgevaar”, 

veronderstel tog dat Hy eers neergedaal het na wat 

laer is, naamlik na die aarde toe. 10Die Een wat 

neergedaal het, is ook die Een wat opgevaar het bo 

alle hemelruimtes uit om alles met sy 

teenwoordigheid te vul.



11En dit is die “gawes” wat Hy “gegee het”: 

apostels, profete, evangeliste, en herders en 

leraars. 12Sy doel daarmee was om die gelowiges 

toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die 

liggaam van Christus. 13So sal ons uiteindelik 

almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof 

en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal 

ons, sy kerk, soos ’n volgroeide mens wees, so 

volmaak en volwasse soos Christus. 



14Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal 

nie meer soos golwe op en af en heen en weer 

geslinger word deur elke wind van dwaalleer as 

vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid 

op dwaalweë wil wegvoer nie. 15Nee, ons sal in 

liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte 

groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, 16en 

uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende 

liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ’n 

eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so 

bou die liggaam homself op in liefde



5 Rigtingwysers in die teks



1.) Konstitusie vir die Kerk

•Nie-kontekstuele dokument



2.) Nie titels nie maar bedieninge
1 Kor 12:4-6
4Daar is ’n verskeidenheid van genadegawes
(xarismata), maar dit is dieselfde Gees wat dit 
gee; 5daar is ’n verskeidenheid van bedieninge
(diakonia), maar dit is dieselfde Here wat die 
opdrag gee; 6daar is ’n verskeidenheid van 
kragtige werkinge (energema), maar dit is 
dieselfde God wat alles in almal tot stand 
bring.



3.) Genadegawes gelyk aan mekaar

Ef 4:11
11En dit is die “gawes” wat Hy “gegee het”: 
apostels, profete, evangeliste, en herders en 
leraars.



4.) Genadegawes gesetel in jou psige

•Ef 4:1 EK vermaan julle dan, ek, die gevangene in die 
Here, om te wandel waardig die roeping waarmee 
julle geroep is

•“die gawe om te profeteer” vs “die gawe van profeet”



Die Gees as Gawe (Hand 2:38)

5 Gawes van Ef 4

7 Gawes van Rom 12

9 Gawes 1 Kor 12



Genadegawes
van Romeine

Genadegawes
van Efesiërs



5.) Gawes wat aan alle mense behoort

Ef 4:7-8

Aan elkeen van ons is ’n genadegawe gegee 
volgens die mate waarin Christus die gawes 
uitgedeel het. 8Daarom sê die Skrif: “Toe Hy na 
die hoogte opgevaar het, het Hy krygsgevangenes 
saamgeneem en gawes aan die mense gegee.”



Kombinasies van die gawes is moontlik

Korrekte web skakel:

https://designdiscovery.com/



A.P.E.S.T



Evangelis

Die 

Vyfvoudige

bediening



Apostel

•Wat is ‘n “apostel”?

•Hoe lyk ‘n “ongekerstende apostel”?



Apostel
Kenmerke:

•Natuurlike geaardheid om te waag en risiko’s te
neem

•Dikwels entrepeneur of baanbreker in 
vakgebied

•Sien vinnig nuwe geleenthede raak en is oop vir
verandering



Apostel se dryfveer

•Is daar gesonde uitbreiding van 
die geloofsgemeenskap? 

•Vergroot ons invloedsfeer?

•Gryp ons geleenthede om die 
koninkryk te laat groei?



Profeet

•Wat is ‘n “profeet”?

•Hoe lyk ‘n “ongekerstende profeet”?



Profeet
Kenmerke:

•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

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



Profeet se dryfveer
Is ons getrou aan God deur ‘n etiese lewe
en tasbare dade? Is ons bewus van God 

se teenwoordigheid en sy karakter?



Evangelis

•Wat is ‘n “evangelis”?

•Hoe lyk ‘n “ongekerstende
Evangelis”?



Evangelis
Kenmerke:

•Natuurlike “verkoopsman”

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

•Nie net “Damaskus-ervarings” nie.
• Investors; Inviters; Convincers; Conversers



Evangelis se dryfveer
Is daar nuwe bekerings? Is daar mense
wat by die geloofsgemeenskap aansluit

omdat hulle lewens verander of 
aangeraak is?



Herder

•Wat is ‘n herder?

•Hoe lyk ‘n “ongekerstende herder”?



Herder
Kenmerke:

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

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

•Kom eerste agter as iemand lanklaas gesien is



Herder se dryfveer
Ervaar mense ‘n gevoel van omgee en

versorging in ons geloofsfamilie? Beleef
hulle dit as ‘n geestelike tuiste?



Leraar (onderwyser)

•Wat is ‘n leraar?

•Hoe lyk ‘n “ongekerstende leraar”?



Leraar (onderwyser)
Kenmerke

•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



Leraar (onderwyser)
Spreek mense in ons geloofsfamilie se 

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

gemeente?



A.P.E.S.T



Apostel
Tekortkominge:

•Kan te gedrewe wees

•Kan mense afskryf.

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



Profeet
Tekortkominge:

•Kan te individualisties wees.

•Kan liefdeloos kritiek uitspreek

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



Evangelis
Tekortkominge:

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

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

•Soms nie genoeg nasorg vir nuwe gelowiges nie



Herder
Tekortkominge:

•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 (onderwyser)
Tekortkominge

•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.



A.P.E.S.T

…in ons huwelike

…in ons families

…in ons gemeente



Die doel is toerus 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”


