
7 Oktober 
 

Skrifgedeelte: Efesiërs 4:1-16 
Fokusgedeelte: Efesiërs 4:7, 12 (1933/53- en 1983-vertaling) 

 
Gebruik jou gawes tot diens en opbou van die liggaam van Christus 

 
Dit is vir ons soms so moeilik om ons gawes te identifiseer. Baie van ons gaan Sondae 
kerk toe, maar ons weet nie altyd wat ons plig as lidmate van die gemeente is nie. Ons 
teks is duidelik oor die feit dat elke gelowige ’n spesifieke taak gekry het. Wat is die taak 
wat die Here aan jou toevertrou het? 
 
In Efesiërs 4 lê Paulus die klem op die eenheid van die kerk. Hy gebruik die beeld van die 
liggaam om hierdie punt te beklemtoon. Soos ons weet, het ’n liggaam verskillende 
liggaamsdele wat elkeen hulle eie funksie het. Elkeen van hierdie liggaamsdele het ’n 
besondere rol. As ’n betrokke liggaamsdeel, soos byvoorbeeld jou vinger, nie sy werk 
doen nie, is dit skadelik vir die hele liggaam en die liggaamsdeel. Dieselfde is die geval in 
die kerk. Aan elkeen van ons is ’n spesifieke genadegawe gegee soos ons in vers 7 lees. 
Indien ons as gelowiges nie ons genadegawes gebruik nie, is dit skadelik vir die kerk as 
geheel, maar ook vir onsself. 
 
Die Here het aan elkeen van ons ’n spesifieke gawe gegee om ons dienswerk te doen, en 
ook vir die opbou van die liggaam van Christus (vs 12). Jy het ’n gawe ontvang om vandag 
op ’n spesifieke manier die Here te dien. Of dit by die werk of by die skool is, die Here 
gebruik jou om Hom met jou gawes te dien. Die Here het ook ’n spesifieke taak vir jou in 
sy kerk. Daarom moet ons ook vandag daarop fokus om die Here uit dankbaarheid vir 
alles wat Hy vir ons doen, in die kerk te dien. 
 
Gaan daarom vandag in met die wete dat die Here jou op ’n besondere wyse wil gebruik. 
Vra die Here om deur die Heilige Gees vir jou te wys op jou taak in die kerk en by jou 
werk. Dien die Here vandag opnuut uit dankbaarheid vir sy groot genade. 
 
Sing: Skrifberyming 15-2:3 
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