
8 Oktober 
 
Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 12:1-11 
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 12:7, 11 
 

Elke mens kry ’n genadegawe van die Heilige Gees 
 
Om te kan sê Jesus is die Here, is om te sê Hy is jou Verlosser en Koning. Dit kan jy nie 
uit jou eie sê nie. Jy kan dit slegs sê as die Heilige Gees in jou werk. 
 
Die Korintiërs was heidene en het Christene geword. Hulle het tot hierdie belydenis 
gekom. Dit was ’n gemeente wat nog in haar geloof moes groei. Sy moes nog verstaan dat 
sy deel is van die liggaam van Christus (vs 12 ev.). Daarom gee die Here gawes aan die 
hele gemeente, nie net vir die Korintiërs nie, maar ook vir ons. 
 
Die werk van die Heilige Gees gee eenheid in Christus se liggaam. Hierdie eenheid gee ’n 
verskeidenheid van gawes. Dit is alles die werk van die Gees onder die medegelowiges, 
elke medegelowige. Elke persoon is uniek in Christus se liggaam. Elkeen kry nie dieselfde 
gawes nie, daarom word die woorde “elkeen en afsonderlik” gebruik. 
 
Veroorsaak dit nou hoogmoed onder ons? Nee! Dit mag nooit so wees dat ek afsonderlik 
my gawe gekry het, en nou roem ek daarop nie. In vers 7 staan daar “wat nuttig is” of “tot 
voordeel van almal”. Dit beteken dat ek my gawes in die gemeente sal gebruik, tot opbou 
van die gemeente. Dit maak nie saak wat my funksie in die gemeente is nie, ek het ’n 
gawe ontvang en ek gebruik hierdie gawe tot opbou van die hele gemeente. God gee 
gawes aan my om dit weer in sy Koninkryk te gebruik. 
 
Gaan dan met jou gawes en werk tot nut en opbou van almal, want die Gees het die 
gawes vir ons gegee en Hy woon ook in ons! 
 
Sing: Psalm 45:1, 12, 13 (1936) 
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