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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.



Basisteks: 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.
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STREEPTEOLOGIE



1 Kor 13:8-13
8Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal 

verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, sal 

ophou, en dié van kennis sal uitgedien raak. 9Want ons ken maar 

gedeeltelik, en ons profeteer maar gedeeltelik, 10maar wanneer die 

volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. 11Toe ek ’n 

kind was, het ek gepraat soos ’n kind, gedink soos ’n kind, 

geredeneer soos ’n kind. Maar noudat ek ’n man is, is ek klaar met 

die dinge van ’n kind. 12Nou kyk ons nog in ’n dowwe spieël en sien 

’n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit 

werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle 

ken soos God my ten volle ken. 13En nou: geloof, hoop en liefde 

bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!
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1 Kor 12:7-9
7Aan elkeen afsonderlik word ’n werking van 

die Gees gegee tot voordeel van almal. 8Aan 

die een word deur die Gees die gawe gegee om 

’n woord van wysheid te praat, aan ’n ander ’n 

woord van kennis deur dieselfde Gees; 9aan 

die een geloof deur dieselfde Gees, aan ’n 

ander genadegawes van gesondmaking deur 

die één Gees. 



1 Kor 12:7-9
7Aan elkeen afsonderlik word ’n werking van 

die Gees gegee tot voordeel van almal. 8Aan 

die een word deur die Gees die gawe gegee om 

’n woord van wysheid te praat, aan ’n ander ’n 

woord van kennis deur dieselfde Gees; 9aan 

die een geloof deur dieselfde Gees, aan ’n 

ander genadegawes van gesondmaking deur 

die één Gees. 



10Aan die een gee Hy die krag om wonders te 

doen, aan ’n ander die gawe om te profeteer, 

en aan nog ’n ander die gawe om tussen die 

geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die 

gawe om ongewone tale of klanke te gebruik 

en aan ’n ander om dit uit te lê. 11Maar al 

hierdie dinge is die werk van een en dieselfde 

Gees, wat aan elkeen afsonderlik ’n gawe 

uitdeel soos Hy wil
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7Aan elkeen afsonderlik word ’n werking van 

die Gees gegee tot voordeel van almal. 8Aan 

die een word deur die Gees die gawe gegee om 

’n woord van wysheid te praat, aan ’n ander ’n 

woord van kennis deur dieselfde Gees; 9aan 

die een geloof deur dieselfde Gees, aan ’n 
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10Aan die een gee Hy die krag om wonders te 

doen, aan ’n ander die gawe om te profeteer, 

en aan nog ’n ander die gawe om tussen die 

geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die 

gawe om ongewone tale of klanke te gebruik 

en aan ’n ander om dit uit te lê. 11Maar al 

hierdie dinge is die werk van een en dieselfde 

Gees, wat aan elkeen afsonderlik ’n gawe 

uitdeel soos Hy wil



Rigtingwysers in die teks



1 Kor 12:7-9
7Aan elkeen afsonderlik word ’n werking van 

die Gees gegee tot voordeel van almal. 8Aan 

die een word deur die Gees die gawe gegee om 

’n woord van wysheid te praat, aan ’n ander ’n 

#1 Die naam PERIODIEKE-Gawes

“Werking” in Grieks = fanerosis



•1 Kor 12:7 NAV Aan elkeen afsonderlik word ’n 
werking van die Gees gegee tot voordeel van almal

•1 Kor 12:7 OAV Maar aan elkeen word die openbaring
van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is

•1 Cor 12:7 ESV To each is given the manifestation of 
the Spirit for the common good

•1 Kor 12:7 NLV Elkeen van ons ontvang ’n 
manifestasie van die Gees om die gemeente te 
bevoordeel.

#1 Die naam PERIODIEKE-Gawes



#2 DIE LYS IS ONVOLLEDIG



#3 DIE GAWES OORVLEUEL



#4 Die Gees manifesteer
wanneer ons waag

•1 Kor 14:12 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.



Die PERIODIEKE-gawes
1 Kor 12:1-11



‘n Woord van wysheid
Sleutelgedagte:

•“Wysheid” in die Ou Testament

•Gawe help met die korrekte toepassing van God 
se wil in jou of medegelowige se lewe.



‘n Woord van wysheid
Waarskuwing:

•Pasop om eerste indrukke outomaties aan die 
Heilige Gees toe te skryf



‘n Woord van kennis
Sleutelgedagte:

•Feitlike inligting sonder sintuiglike waarneming

•Slegs ‘n “woord” of “fragment” van die inligting



‘n Woord van kennis
Waarskuwing:

•Moenie verwar met telepatie

•Onthou dat God nie van sy kinders skinder nie



Geloof
Sleutelgedagte:

•Dit is ‘n 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



Geloof
Waarskuwing:

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



Genadegawes van gesondmaking
Sleutelgedagte:

•Let op die meervoudsvorm

•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”.



Genadegawes van gesondmaking
Waarskuwing:

•Pasop vir gelukwensing van self!!!!!



Werkinge van kragte
Sleutelgedagte:

•Let op meervoudsvorm weer

•Alle genesings is wonderwerke, maar nie alle 
wonderwerke is genesings nie

• Ingrypings in die natuur; duiweluitdrywing



Werkinge van kragte
Waarskuwing:

•Waak om altyd bonatuurlike “kitsoplossings” te
soek. Meermale doen die Here wonders deur
gelowiges se konsekwente karakter



Profeteer
Sleutelgedagte:

• 1 Kor 14:39 31Julle kan almal profeteer, maar een vir een, 
sodat almal daaruit kan leer en almal bemoedig kan word.

• 1 Kor 14:39 39Daarom, my broers, beywer julle om te 
profeteer en moenie die gebruik van ongewone tale of 
klanke verhinder nie

• 1 Kor 14:3 3Iemand wat profeteer, rig hom tot mense en 
praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en 
vertroos.

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



Profeteer
Waarskuwing:

•Moet dit nie verwar met waarsêery of 
fortuinvertellery nie

•1 Kor 14:29 Beoordeel dit

•1 Thess 5:20 Moenie dit geringskat nie

•Moenie ongevraagd deel nie



Onderskeiding
Sleutelgedagte:

•Opspraakwekkende wonders is tekenend van die 
geesteswêreld, maar nie noodwendig tekenend 
van die Heilige Gees nie.

•Handel o.a. oor die weeg van profesiëe



Onderskeiding
Waarskuwing:

•Moet nie te vining afleidings maak op hoorsê nie



Spreek in tale of klanke
Sleutelgedagte:

• Pre-konsepsuele gebede; Gebede waar woorde
tekortskiet

•Onderskei tussen herkenbare taal en ongewone klanke

•Onderskei tussen gebruik in erediens en private gebruik

• 1 Kor 14:28 28As daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, 
moet dié een wat ongewone tale of klanke gebruik, stilbly 
in die byeenkoms van die gemeente en net tuis met 
homself en met God praat.



Spreek in tale of klanke
Waarskuwing

•Wanorde in die erediens

•Algehele verwaarlosing

•1 Kor 14:39 39Daarom, my broers, beywer julle 
om te profeteer en moenie die gebruik van 
ongewone tale of klanke verhinder nie



Uitlê van tale
Sleutelgedagte:

•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.

•Tuis kan dit jyself wees (1 Kor 14:13)



Uitlê van tale
Waarskuwing:

•Dit is nie die gawe van “vertaling” nie, maar van 
“interpretering”


