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3 Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê: “Vervloek is Jesus”, nie deur die Gees van God praat nie; en 

niemand kan sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees. 4 Daar is 'n verskeidenheid van 

genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee; 5 daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is 

dieselfde Here wat die opdrag gee; 6 daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat 

alles in almal tot stand bring.  7 Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. 8 

Aan 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;  9 aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur 

die één Gees. 10 Aan 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. 11 Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan 

elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos Hy wil. 12 Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die 

lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. 13 Omdat ons almal een 

liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van 

die een Gees deurdrenk. 

 

#Doel van die gawes 

Wie gee die gawes? Lees 1 Kor. 12:4-6 

 

Die gawes van die Gees is die bewys van die Heilige Gees se teenwoordigheid in ’n persoon 

se lewe!  Dit is hoekom die Heilige Gees gegee is...  

Daar is nie een gawe wat belangriker is as ander gawes, wat dan die bewys sou wees van die 
Heilige Gees se teenwoordigheid nie.  Elke gawe kom van die Gees en is die bewys dat Hy in 

’n gelowige se lewe werk. 

Elke gelowige het ’n gawe - dit maak dit moontlik dat elke gelowige/dissipel hier betrokke kan 
raak in die koninkryk van God - gebruik dit!  Just do it! 

 

# ŉ Fabel oor die gawes > Lank gelede het die diere besluit om ŉ skool oop te maak. Hulle 
het aktiwiteitskurrikulum gevolg wat swem, hardloop, klim en vlieg ingesluit het. Alle diere 
moes aan alles deel neem. 

 

Die eend was briljant in swem, was meer as gemiddeld in vlieg, maar met hardloop en klim 

het hy baie gesukkel. Hy moes na skool bly om sy hardloop en klim te oefen – met die gevolg 
dat die arme ding se swem vermoë in die proses agteruitgegaan en doodgemiddeld geword 

het.  Maar gemiddeld was die slaagsyfer so niemand was bekommerd! 

Die haas was natuurlik ŉ uitstekende naelloper, maar hy is gedwing om in ander ekstra-
klasse te sit.  Uiteindelik het hy van sy spoed verloor en ’n senuwee ineenstorting gehad.  

Die eekhoring was fantasties in klim, maar hy het sy A daarin verloor en net ’n C gekry, 

omdat hulle baie gesukkel het om hom te leer vlieg of swem!  

Die arend was die probleemkind.  Hy moes gereeld detensie sit omdat hy eerste bo in die 
boom was in die klim-klas, maar net omdat hy aangedring het om dit op sý manier te doen - 

hy het natuurlik to bo in die boom gevlieg! 

 

Aan einde van die jaar was daar ŉ abnormale paling wat kon swem, hardloop en klim en ŉ 
bietjie kon vlieg wat die hoogste gemiddelde gehad het en wat toe die prys as top skolier gekry 
het. 

Die meerkatte het geweier om skool te gegaan omdat die bestuursraad nie gate grawe as 
deel van die kurrikulum wou toelaat nie. Die laaste wat enige iemand van hulle gehoor het, is 
dat hulle en die molle ’n privaatskool gestig het met gate grawe en tonnel-bou as hoofvakke. 

Die punt wat die fabel wil maak, is dat dit teenproduktief is om mense werk te gee waarvoor 

hulle nie ŉ gawe het nie… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees: 1 Korintiërs 12:3b-13 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter 

vrae het by jou opgekom? 

 Raakvat vrae:  

 Waarmee help die Heilige Gees vir ons? 

 Wat beteken dit as mense sê: “Jesus is die Here”? 

 Hoekom gee God gawes vir ons? 

 Watter verskillende gawes gee God vir mense deur die Heilige Gees?  

 Waarvan maak God se Gees ons ook deel? 

So: 1 Korintiërs 12:3b-13 
Ma- Di: Handelinge 2:1-21  

Wo- Do: Psalm 104:24-34, 35b; 

Vr.–Sat: Johannes 7:37-39 

Elke deel van jou lyf is belangrik. Kies ’n taak of aktiwiteit wat julle tuis 

kan of moet doen soos vleisbraai of tafeldek. 

Elkeen in die huis kan net een deel van die taak doen soos dele van jou 

lyf, julle kan maak of julle verskillende dele van ’n lyf is wat saamwerk. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Here, dankie vir die gawe van kos om te eet 
Oorgee-gebed 
Jesus, U is my Here 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag God se Gees vandag in jou werk 

As julle kosblikke gereed 

maak vir die dag se skool of 

werk.. Laat elkeen hulle beste 

kos kies en pak dit vir elkeen 

in.Wanneer julle die kosblikke 

oopmaak en eet - probeer 

onthou watter kos wie gekies 

het. 

Ons onderwysers het 

elkeen een vak of sport 

waarvan hulle baie hou 

en waarmee hulle goed 

is. Gaan sê vir hulle 

dankie vir daardie een 

ding waarmee hulle baie 

goed is want ons het 

elkeen van hulle gawes 

nodig in ons skool.  

God se GEES werk in ons 

1 Korintiërs 12:13 
Dit maak nie saak wie ons is of waar ons vandaan kom of hoe belangrik mense dink ons 
is nie, dieselfde Gees werk in ons almal. 
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