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Deel van die jaartema 

Aktiveer My liggaam 
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Een vir almal, almal vir Een 

WEEK 1 

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:1 

“Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie.” 

 Paulus raak ‘n belangrike aspek van die Korintiërs se verlede aan: hulle soeke en werke na 

die geestelike. Hy lig twee belangrike aspekte uit wat hulle kennis van moet neem: 

 Hy wil graag hê dat hulle kennis moet besit rakende die geestelike en die werkinge van 

God. 

 Hy wil egter ook hê dat hulle mekaar nie moedswillig ondermyn en misken nie. 

Uitdaging:  Dink na oor jou gawes, talente en vaardighede. Wees dankbaar vir wat jy het, 

maar erken ook andere se gawes, talente en vaardighede, en dank God ook daarvoor. 

Gebed: Vader, maak my hart oop sodat ek dankbaar sal wees vir my eie, maar ook vir die 

gawes van  andere. Amen. 

Dag 1 – Neem Kennis! 

Hier is jou teks vir vandag:  1 Kor. 12:4; 6b 

“Daar is ’n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees.....wat al hierdie dinge 

in almal bewerk.” 

 God het groot gegaan toe Hy die mens geskep het. Hy het ‘n verskeidenheid, na Sy Beeld 

gemaak. 

 Ons as die kroon van God se skepping verteenwoordig, maar beeld ook uit, die grootheid 

van God, asook die verskeidenheid van fasette van Sy Wese. 

 Die Gees, wat God is, bewerk nou al hierdie verskeie fasette van God in ons, tot openbaring 

van God se grootheid. 

Uitdaging:  

Kom ons wees sensitief, maar ook dankbaar vir die verskeidenheid van gawes wat ons Een God 

in ons almal op verskillende maniere bewerk  

Gebed: 

Vader, in nederigheid buig ek voor U neer, en erken U grootheid in verskeidenheid. Amen 

Dag 2 – God is groot  

Dag 3 – Een vir almal 

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:11  

“Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge, wat Hy aan elkeen afsonderlik uitdeel vol-

gens Sy wil.” 

 God bewerk die verskeidenheid van gawes deur slegs Een Gees, want Hy is net Een God. 
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 Hierdie Een Gees bewerk egter die verskeie gawes in verskillende mense soos wat Hy dit 

goedvind en wil. 

Uitdaging: 

Aanvaar God se wil vir ons is verskillend, en groter as wat ons dalk sal kan verstaan. 

Gebed: 

Vader, in nederigheid kom buig ek weer voor U neer, en erken dat U, my Skepper, beter as ek 

weet oor my lewe. Amen 

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:7 

“Aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee, met die oog op wat bevorderlik is:” 

 God het ons as mense gemaak met ‘n eie, vrye keuse. 

 Tog het Hy in Sy grootheid en wysheid besluit om aan ons te openbaar waar ons gawes, 

talente en vermoëns lê. 

 Hierdie kennis gee Hy aan elkeen van ons afsonderlik, sodat ons die eenheid kan vorm wat 

Hy vir Sy kerk in gedagte het.  

Uitdaging: 

Spandeer tyd, doen moeite, en stel vas hoe God se plan en werking in jou spesifiek werk.  

Gebed: 

Vader, maak asseblief my hart en gedagtes oop dat ek U stem sal kan hoor, U lering sal kan 

verstaan, en U roeping sal kan uitvoer. Amen. 

Dag 4 – Jy kan weet 

Dag 5 – Almal vir Een 

Hier is jou teks vir vandag:  1 Kor. 12:27-28a 

“Julle is die liggaam van Christus, en elkeen individueel ‘n ledemaat. In die gemeente het God 

aangewys. . .”  

 God het in Sy raadsplan tot uitvoer gebring dat al die verskeidenheid van mense, met hulle 

verskeie gawes, talente en vermoëns, deur Een Gees bekragtig sal word om saam te kan 

leef en werk soos een liggaam. 

 Vir hierdie liggaam om reg te funksioneer, volgens die plan van God, is elkeen van ons 

geroep om daagliks ons eie wil op te offer, Christus te volg, en sodoende die geheimenis en 

heerskappy van God te openbaar.    

Uitdaging:   

Doen moeite en spandeer tyd met God op ‘n daaglikse basis om agter te kom wat Sy wil en roep-

ing vir jou is, daar waar jy ‘n ledemaat is. 

Gebed: 

Vader, in nederigheid en afhanklikheid kom ek weer na U toe en vra dat U my in U groot genade, 

daagliks sal toerus vir die taak wat ek daagliks moet vermag. Amen  
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Een Gees gee ‘n verskeidenheid van gawes 

WEEK 2 

Dag 1 – Jy het ’n spesiale rol  

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:4 

“Daar is ‘n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee.” 

 Dit is ons Almagtige Vader wat, deur die Heilige Gees, vir ons die gawes gee wat ons het.  

 Hy rus ons toe om die rol te speel waarvoor Hy ons geroep het toe Hy ons uitgekies het om 

deel van Sy uitverkore volk te wees.   

 God roep ons elkeen om ‘n rol te speel in sy volmaakte plan.  Hy plaas ons dan op plekke 

waar Hy ‘n rol vir ons uitgehou het, en dan rus Hy ons toe met die gawes wat ons nodig het 

om daardie rol te speel.   

 Daar is dus geen toeval ter sprake as dit by ons ontplooing in ‘n rol in God se plan kom 

nie... Hy het dit so besluit! 

Uitdaging: 

Het jy al met God uitgeklaar wat die rol is wat Hy vir jou uitgehou het?    

Gebed: 

Heilige en Almagtige Vader, U die skepper God wat groter is as wat my verstand kan verwerk.  U 

het vir my persoonlik ‘n spesifieke vermoë toegeken om in U volmaakte plan te funksioneer.  Hoe 

kan ek U genade verdien!   Heilige Gees, maak my bewus van wat hierdie vermoë is en laat dit in 

‘n passie binne my ontwikkel sodat ek met nuwe energie vir U beskikbaar sal wees.     

Dag 2 – Jy het ‘n spesiale bediening 

Hier is jou teks vir vandag:  1 Kor. 12:5 

“Daar is ‘n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee.”  

 Die Vader het nou vir my ‘n spesifieke vermoë gegee en daar wag dus ‘n rol vir my in Sy 

raadsplan, waar ek nodig is.   

 As ek nie daar opdaag nie, gaan daar ‘n leemte wees!   

Uitdaging: 

Binne die gemeente is daar baie bedieninge (werkplekke) waar ek betrokke kan raak, maar 

dikwels vra die Here van ons om ‘n nuwe biediening te begin, waar Sy plan ‘n spesifieke be-

diening insluit wat nog nie funksioneer nie.        

Gebed: 

Almagtige en Alwyse Vader, dit is U wat die opdrag gee waar en hoe ek die gawe wat U aan my 

toeken, in U plan moet gebruik.  Lei my deur U Gees wat binne in my woon, plaas ‘n dringend-

heid in my gemoed om U opdrag aan my te hoor en te verstaan en om daardie opdrag uit te voer 

soos U my lei.   
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Dag 3 – Daag op 

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:6 

“Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal.” 

 Hier bevestig Paulus dat die toerusting wat God vir my gegee het, vir my afsonderlik gegee 

is - dus is daar ‘n dringende verantwoordelikheid dat ek moet opdaag, anders gaan God se 

plan skade lei!   

 God het nie duplikate gemaak nie.  

Uitdaging: 

Die bydrae wat ek moet maak in God se plan is ontwerp om tot voordeel van almal te wees - 

hulle wat saam met my aan Sy plan werk, sowel as hulle wat deur God se plan bereik moet 

word.   

Gebed: 

Almagtige Vader, ek besef hoe belangrik dit is dat ek opdaag op die plek wat U vir my beplan 

het, om daar die rol wat U vir my uithou, te speel.. Dankie dat U ‘n sondaar soos ek gebruik in U 

magtige raadsplan.  Maak my bekwaam, gewillig en gehoorsaam en ook sensitief vir U stem in 

my gedagtes, sodat ek nie sal afwyk van die pad wat U vir my beplan nie.   

Dag 4 – Eenheid deur Een Gees  

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:11  

“Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel 

soos Hy dit wil.” 

 Dieselfde Gees leef binne in elkeen van ons.   

 So word elkeen van ons se uniekheid binne die span, deur die werking van die Gees, ‘n 

goed toegeruste eenheid wat aan dieselfde uitkoms werk, tot eer van God.       

Gebed: 

Heilige Gees, neem nou beheer van my gees, sodat ek volkome aan U kan behoort.  Rig my ged-

agtes op die dinge by U, sodat ek my lewe sal inrig volgens U plan vir my.  Dankie Jesus, dat U 

dit vir my moontlik gemaak het om deel van God se plan te mag wees. U het vir hierdie voorreg 

wat ek het, met U lewe betaal toe U gesterf het aan die kruis. 

Dag 5 – Moenie jouself met ander vergelyk nie 

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:14 

“Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie.  

 Nie een van ons kan redeneer en sê dat ek nie deel van die liggaam is nie.   

 Soos Paulus verder in vers 15 verduidelik: ‘as die voet sou sê, omdat ek nie ‘n hand is nie, 

is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om dié rede tog nie op om deel van die liggaam te 

wees nie’’. 
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Die Gees gee ‘n werking van die Gees vir almal 

WEEK 3 

Dag 1 – ‘n Gawe van die Gees 

Hier is jou teks vir vandag: 1. Kor. 12:11 

“… soos Hy wil …”  

 Ons moet oppas dat die gawes van die Gees nie na ons koppe toe gaan nie.  

 As ons spesiale gawes het, is dit omdat God dit gegee het. Die Een wat belangrik is, is die 

Gees. 

 Dit is die Gees wat beplan en reël dat die gawes tot die voordeel van die gemeente sal 

wees. Ook dit is `n gawe van die Gees. 

Uitdaging:   

Bid tot die Gees dat jy die “onbelangrike mense” sal raaksien en dank die Gees vir hulle. Die 

Gees het hulle immers gegee op hierdie tyd en plek om die gemeente op te bou. Kyk met nuwe 

oë na elkeen in die gemeente.  

Gebed:  

Dankie Heilige Gees vir U gawes. Dankie dat U gawes genadiglik buite beheer van mense lê, in 

die hande van u Gees . 

Uitdaging: 

Jy kan nie die bydrae wat jy kan maak, vergelyk met ander lede van die liggaam se bydrae wat 

hulle kan maak nie, want vir God se plan om ten volle te funksioneer, het Hy jou unieke bydrae 

nodig!   

Gebed: 

Heilige Gees, soos U my bewus maak van God se plan vir my en die rede waarom ek is waar ek 

is, bid ek dat U my sal bewaar daarvan om nie myself te probeer vergelyk met ander lede van die 

liggaam nie.  Gee my die energie en passie om deur my bydrae en die rol wat ek speel, ‘n posi-

tiewe impak op die funksionering van die span te maak, tot eer van die Vader!  . 

Dag 2 – God bou Sy liggaam deur Sy Gees se gawes  

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:25 

“ … sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie…” 

 Geen gelowige moet skaam of hoogmoedig voel oor sy bydrae in die gemeente nie, want dit 

is eintlik net God se bydrae deur hom/haar. 

 Ons moet onthou dat God die liggaam self bou. Hy plaas jou daar waar Hy jou wil hê. Hoe 

kan ons ooit minderwaardig of nutteloos voel as die Gees self vir jou `n plekkie uitgesoek 

het? 
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 Hoe kan daar verdeeldheid wees as lidmate besef dat God elkeen se gawe ewe noodsaak-

lik en belangrik ag? 

 Elkeen se bydrae is onontbeerlik vir die groei van die liggaam van Christus.  

Uitdaging:   

As die Here jou so lei, reik uit na hulle wat baie anders is as jy. Doen moeite om te hoor hoe dit 

gaan. So lewer ons `n bydrae tot die eenheid van die gemeente  

Gebed:   

Here, vergewe my dat ek dikwels sekere lidmate wat “anders” is vermy en minderwaardig geag 

het, en so geen bydrae gemaak het tot die eenheid van die gemeente nie. 

Dag 3 – ’n Plek in die gemeente  

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:15-16  

“… elkeen van julle sal sy eie plek in die liggaam hê…” 

 God beskik dit so dat elkeen sy/haar eie plek in die liggaam sal hê, soos Hy dit goedvind.  

 Dit beteken dat die res van die lede op jou gaan staatmaak. 

 Die groot probleem in Korinte was verdeeldheid, en nou kom die Gees en skep `n eenheid 

wat ander “eenhede” oortref. `n Nuwe vreemde, `n nuwe werklikheid tussen mense wat dalk 

voorheen met mekaar en met God niks te make wou hê nie. 

Uitdaging:   

Maak seker dat jy die kursus oor die Gawes van die Gees bywoon.  

Gebed:   

Dankie Here dat ek `n plek in die gemeente, Lynnwoodrif het. 

Dag 4 – ’n Liggaam met baie dele  

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:7  

“Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal.” 

 Veronderstel `n mens se hele liggaam sou uit `n oog uit bestaan – hoe sal jy dan hoor?  

 `n Liggaam het nie een lid wat alles self wil doen nie, maar baie ledemate wat saamwerk 

(vers 14).    

 `n Oor het die oog nodig (vers 16). Elke lid lewer nie net sy unieke bydrae nie, maar die 

lede is ook onderling afhanklik van mekaar as die liggaam `n normale liggaam en nie `n 

monster wil wees nie.   

Uitdaging:  

Bemoedig een lidmaat hierdie week om sy gawe(s) te ontdek en te benut in die gemeente. 

Bevestig dit ook waar jy hierdie gawe(s) in Sy optrede in die gemeente raaksien  

Gebed:  

Here help my om te onthou dat ek ander nodig het en dat hulle my ook nodig het om die ge-

meente goed te laat funksioneer.  
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Hier is jou teks vir vandag: Luk. 6:13-16 

“... het Hy sy dissipels nader geroep...”  

 Voordat Jesus sy dissipels uitgekies het, het Hy die hele nag in gebed tot God deurgebring. 

 Dit sê vir ons dat die kies van die dissipels en hul “naderroep” voortvloei uit Jesus se ver-

houding met sy Vader. 

 Jesus se bediening is ook `n bediening wat voortvloei vanuit sy verhouding met die Vader. 

(Lukas 6: 17-19) 

Uitdaging:   

Waarom werk ons so baie en bid so min? Wil jy nie minder tyd spandeer aan bediening en meer 

tyd aan gebed nie? Kyk dan wat gebeur.  

Gebed:  

Here dankie vir Jesus se roeping en sy werk aan die kruis wat ook ons bediening moontlik maak.  

Dag 5 – Herstel en opbou  

Gawes tot voordeel van almal 

WEEK 4 

Dag 1 – Die Heilige Gees rus almal toe  

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:7 

“Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal.  ” 

 Die Heilige Gees gee aan elkeen van ons (God se kinders) ‘n spesifieke gawe.  

 Ons/ek het die verantwoordelikheid om dit te gebruik om ons/my broers en susters te help.  

Uitdaging: 

Soek doelbewus vir ‘n geleentheid om jou gawe te gebruik tot voordeel van iemand anders.  

Gebed: 

Heilige Gees, baie dankie dat U my spesiaal toerus met ‘n gawe. Help my om dit nie vir myself te 

hou nie.  

Dag 2 – Ons is verskillend met ‘n rede  

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:19 

“As almal saam net een lid was, hoe sou daar ‘n liggaam kon wees?”  

 Dit is soms moeilik om geduldig te wees met mense wat anders is as ons; mense wat swak 

is in die dinge wat vir ons maklik is, of ‘n ophef maak oor goed wat vir ons onbelangrik is.  

 God het dit egter so beplan sodat ons almal saam kan meedoen aan Sy werk.  

Uitdaging: 

Dink aan ‘n broer of ‘n suster wat baie van jou verskil. Maak doelbewus ‘n poging om hom of haar 
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aan te moedig om sy of haar gawe te gebruik. 

Gebed: 

Liewe Here, help my asseblief om my broers en susters met ander gawes te waardeer en ruimte 

te gee om hul gawes te gebruik.  

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:20-21  

“Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam.  Die oog kan nie vir die hand sê: “Ek het jou 

nie nodig nie.” Die kop kan weer nie vir die voete sê: “Ek het julle nie nodig nie.” 

 Ek en jy het die gawes wat die Heilige Gees deur ons broers en susters gee, broodnodig vir 

‘n gesonde geestelike lewe.  

 Jou redding mag ‘n persoonlike saak wees, maar jou geestelike wandel moet noodwendig 

jou broers en susters (en spesifiek jou gemeente) insluit.  

Uitdaging: 

Die kerk is meer as ‘n bymekaarkom plek waar ons sing en na ‘n preek luister. Dit is ook ‘n plek 

waar ek en jy ander mense kan (en moet) bedien. Dink aan maniere hoe jy dit met jou gawes kan 

doen.  

Gebed: 

Liewe Here, help my asseblief om te verstaan waaroor kerk gaan. Help my om geleenthede raak 

te sien hoe ek ander kan bedien. Help ook dat dit vir my ‘n prioriteit sal word.  

Dag 3 – Ons het mekaar nodig  

Dag 4 – Moenie oor gawes oordeel  

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:22-23 

“Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik, en dié wat 

vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder 

mooi gemaak,  ” 

 Dit is menslik om onsself met ander mense te vergelyk. Paulus herinner ons egter hier dat 

die gawe, werk of persoon wat ons as klein en onbelangrik beskou, dikwels deur God as 

baie belangrik geag word.  

 Waak daarteen om nie op enige mede-Christen neer te sien nie.   

Uitdaging:  

Weerhou jouself daarvan om vergelykings met mede-Christene te maak. As die versoeking oor 

jou pad kom om te vergelyk, bid tot God en dank Hom dat Hy vir elkeen van ons gebruik en dat 

niemand van ons onbelangrik in Sy werk is nie.  

Gebed:  

Here help my om nie op enige broer of suster neer te sien nie. Maak my oë oop sodat ek kan 

sien en waardeer hoe U my broers en susters gebruik.  
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Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:23-24 

“…en dié wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike 

dele besonder mooi gemaak  terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die lig-

gaam so saamgestel dat Hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kortkom” 

 Sommige van die Heilige Gees se gawes is maklik om te sien, want dit word in die open-

baar gebruik waar almal dit kan sien.  

 Sommige gawes word in die agtergrond gebruik en is amper onsigbaar.  Sonder die 

“agtergrond gawes” kan ons as kerk nie God se wil uitvoer nie.  

 God het dit egter so beskik dat ons altwee nodig het. 

Uitdaging: 

As jy ‘n “agtergrond gawe” het, moet dit nie gering ag nie. Hou aan daarmee. As jy iemand sien 

wat ‘n “agtergrond gawe” het en uitleef, onthou om dit te waardeer en doen moeite om hulle aan 

te moedig. As jy ‘n “openbare gawe” het, moenie skaam wees daaroor nie maar hou aan om dit 

te gebruik.  

Gebed: 

Dankie Here, dat U vir elkeen van ons wil gebruik in U koningkryk  -   in die groot dinge maar ook 

in klein takies. Dankie dat niks vir U te klein is nie. Gebruik my asseblief om U naam deur my 

Dag 5 – Ons almal het ‘n rol  

Gawes vorm saam Een liggaam van Christus 

WEEK 5 

Dag 1 – Almal is ewe belangrik 

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:25 

“sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir me-

kaar dra.” 

 Alle lede van die liggaam is ewe belangrik. 

 Iets soos ‘n klein toontjie of pinkie mag dalk “waardeloos” voorkom maar probeer vir ‘n dag 

daarsonder klaarkom en jy sal opnuut die waarde daarvan besef. 

 Op dieselfde wyse is elke gawe binne die liggaam van Christus belangrik. 

 Elke persoon se gawe is waardevol en nodig as ons optimaal wil funksioneer 

Uitdaging: 

Hoe kan ons mekaar versorg en aanmoedig sodat ons werklik besef dat my gawe waardevol en 

nodig is binne die liggaam van Christus?  

Gebed: 

Here, dankie dat U ons vir mekaar gegee het sodat ons vir mekaar kan omgee en mekaar kan 

versorg. Dankie dat elkeen van ons vir U belangrik is en dat U vir ons gawes gegee het sodat 

ons dit tot diens van U en die Koninkryk kan gebruik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen 
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Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:26  

“As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly.” 

 Lede van die liggaam is verskillend maar nie onafhanklik van mekaar nie.  

 Verskeidenheid is goed en nodig. Tog moet ons besef dat ons binne die liggaam van 

Christus nie onafhanklik van mekaar kan funksioneer nie. 

 As een lid swaarkry, raak dit ons almal. Daarom moet ons uitkyk vir mekaar en raaksien as 

iemand swaarkry sodat ons hulle kan help en dra. 

 Net so moet ons ook kan sien as dit met iemand goed gaan en deel in mekaar se vreugde. 

Uitdaging: 

Hoe kan ons dit regkry om nie maar net op my eie lewe te fokus nie maar om ook raak te sien 

wat in my broers en susters in Christus se lewens aangaan? 

Gebed: 

Here, help ons asb. om nie “raak nie”, “smaak nie”, “roer nie aan nie” lewens te lei nie. Help ons 

om deeglik bewus te wees dat as iemand anders in die gemeente swaarkry, dit my ook raak. 

Maak my oë oop dat ek dit kan raaksien en help waar ek ookal kan. Help my ook om ander se 

vreugdes raak te sien en dat ek my daarin verlustig want ook dit raak my. Ons bid dit in Jesus 

naam. Amen 

Dag 2 – Sien ander gemeentelede raak  

Dag 3 – Weet jy wat is jou gawe? 

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:27-28a  

“Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen ’n lid daarvan. En in die kerk is daar 

mense aan wie God ’n bepaalde taak gegee het.” 

 Die genadegawes wat ons het is nie iets wat ons self kies nie. Dit is iets wat ons direk van 

God ontvang het. 

 God gee dit aan elkeen soos Hy wil en met die oog op dit wat Hy wil hê ons as deel van die 

liggaam moet doen. 

 Elke gawe is belangrik tot opbou van mekaar en die gemeente.  Daarom vergelyk ons nie 

ons gawes met mekaar sin omdat ons dink een gawe is beter as ‘n ander nie. 

 God het dit vir my gegee en dit is presies volgens wat ek hier en nou binne die gemeente 

moet doen. 

Uitdaging: 

Weet jy watter gawe God vir jou gegee het en gebruik jy dit in Sy diens? 

Gebed: 

Here, dankie vir die gawe wat U vir my gegee het. Help my asb. om dit voluit tot U eer en tot    

opbou van die hele gemeente te gebruik.  Ons bid dit in Jesus Naam. Amen 
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Dag 4 – Dankbaar vir jou gawe 

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 12:31  

“Lê julle toe op die beste genadegawes.”  

 Die gawes is nie almal dieselfde nie. Ons kan nie almal eenders wees nie.  Erken die 

onderskeid en weet dat elke gawe belangrik en nodig is. 

 Wees tevrede met die gawe wat jy het want God het ‘n doel daarmee dat Hy dit spesifiek vir 

jóú gegee het. 

 Die beste genadegawe is die een wat God vir jóú gegee het, solank as wat jy dit aanwend 

soos God wil hê jy moet. 

Uitdaging:  

Is jy dankbaar vir die gawe wat jy ontvang het? Dink jy jou gawe is beter as iemand anders sin of 

wens jy dat jy iemand anders se gawe gehad het? 

Gebed:  

Here, help my om dankbaar te wees vir die gawe wat U vir my gegee het. Dit is die beste gawe 

vir my want dit is die gawe wat U wil hê ek moet gebruik vir die taak wat U spesifiek vir my binne 

die gemeente het. Laat ek doen wat ek moet doen en my nie bekommer oor ander se gawes nie. 

Hulle het presies wat U vir hulle wil hê.  Sáám kan ons ‘n verskil maak! Ons bid dit in Jesus 

naam. Amen 

Dag 5 – Die beste gawe 

Hier is jou teks vir vandag: 1 Kor. 31:1 

“Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het 

geen liefde nie, het ek ’n stuk klinkende metaal, ’n galmende simbaal geword.” 

 Die gawes is goed. Die gawes is wonderlik. Maar sonder liefde is dit nie van veel waarde 

nie.   

 Daar het by die Korintiërs hoogmoed ingesluip en van die gemeentelede het gedink hulle 

gawes is belangriker as ander sin.  Paulus wys hulle dan daarop dat hulle op die verkeerde 

pad is.  Hulle moet ‘n ander pad bewandel – die pad van die beoefening van Christelike 

liefde.   

 Hierdie liefde word deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort. 

 Die gawes wat God vir ons gee is belangrik en is nodig om mekaar en die wêreld te bedien 

maar die belangrikste gawe waarna ons nooit moet ophou strewe nie, is die gawe van 

liefde. 

Uitdaging: 

Kan jy werklik jou gawe beoefen sonder Goddelike liefde? Wat gebeur as ons dit probeer doen 

sonder God se liefde?  

Gebed: 

Here, help my om nooit op te hou streef daarna om in U liefde te wandel nie. Ek besef dat al 

wend ek my gawes hóé goed aan dit nie dieselfde trefkrag en uitwerking gaan hê as wanneer ek 
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Hier is jou teks vir vandag: Joh. 1:36-39 

“Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na Hom gekyk en gesê: “Daar is die Lam van God!”. Die 

twee het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle Hom 

volg, vra Hy vir hulle: “Wat soek julle?” en hulle het Hom geantwoord: “Rabbi, waar gaan U tuis?” 

Hy sê toe vir hulle: “Kom saam, dan sal julle sien.”” 

 Ons is elkeen uniek en daarom beleef ons God op verskillende maniere en het ons verskil-

lende voorkeure as dit by aanbidding kom. Ons het elkeen ons eie spiritualiteitstipe. 

 ‘n Spiritualiteitstipe is die manier waarop ek met my persoonlikheid en agtergrond God 

ervaar en my verhouding met God uitleef.  

 Meister Eckhart skryf: We are all called to God on a different path. Do not follow the path of 

others. Follow the path that God has given to you. 

 Die stelling is nie net waar vir van jou spiritualiteit en jou uitlewing daarvan nie, maar ook 

van jou totale lewe en jou pad saam met God. Om al meer tuis te kom in jou spiritualiteit 

kan instrumenteel wees daarin om ook al meer agter te kom wat God se pad vir jou lewe is. 

 In Carinne Ware se werk identifiseer sy vier spiritualiteitstipes: die Kop (the Sage), die hart 

(the Lover), die mistieke (the Mystic) en die hand (the Prophet). 

 ‘n Paar belangrike opmerkings oor spiritualiteitstipes: Wees versigtig om nie jouself en an-

der te etiketteer nie. Die is bloot ‘n riglyn. Tipes is vloeibaar en verander voortdurend. 

Moenie jouself of ander in bokse plaas nie, sien dit eerder as ‘n uitdaging om te groei. 

Uitdaging: 

Die week wil ek jou nooi om jou eie unieke spiritualiteit te ontdek en te koester en aan die hand 

van jou persoonlikheid te laat wortelskiet. Ons gaan elke dag na ‘n ander spiritualiteitstipe kyk en 

ook ‘n teks lees waarin een van die dissipels iets uitbeeld van die spiritualiteitstipe.  

Gebed: 

My Lord God, I have no idea where I am going. I do not see the road ahead of me. I cannot know 

for certain where it will end. Nor do I really know myself, and the fact that I think I am following 

your will does not mean that I am actually doing so. But I believe that the desire to please you 

does in fact please you. And I hope I have that desire in all that I am doing. I hope that I will never 

do anything apart from that desire. And I know that if I do this you will lead me by the right road, 

though I may know nothing about it. Therefore, I will trust you always though I may seem to be 

lost and in the shadow of death. I will not fear, for you are ever with me, and you will never leave 

me to face my perils alone.  Thomas Merton 

Verskillende soort mense 

WEEK 6 

Dag 1 – Verskilledende Spiritualiteitstipes 

dit doen vanuit U liefde nie. Help my om ongeag my gawe, altyd te onthou dat liefde bo alles die 

belangrikste gawe is wat U in my hart uitgestort het. Help my om dit vanuit my verhouding met U, 

lewendig te hou, soos ‘n vlam wat nooit ophou brand nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen 
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Hier is jou teks vir vandag: Joh. 18:10  

“Simon Petrus het ‘n swaard by hom gedra. Hy trek toe sy swaard uit die skede, slaan daarmee 

na die slaaf van die hoëpriester, en kap sy regteroor af.”  

 Die hartsmens is sensitief vir emosies en gevoelens. Hulle spiritualiteit kom hoofsaaklik uit 

hul hart of emosies.  

 Hulle vryheid, onafhanklikheid en spontaniteit is vir hulle belangrik. Hulle is entoesiasties en 

ons kan by hulle leer hoe om pret te hê en skoonheid te waardeer. Hulle weet hoe om 

vreugde te beleef. 

 Dit plaas hulle in die unieke situasie om God in die oomblik te kan beleef, om in die oomblik 

te leef en hulle self te verlustig in die oomblik.  

 Mense met ‘n hart spiritualiteit beleef God dikwels as ‘n koesterende ouer. Gebed kom 

dikwels spontaan vir hulle. Hulle praat met God oor dit wat op hul hart druk in die oomblik. 

Dag 3 – Die Hart Spiritualiteit 

Dag 2 – Die Kop Spiritualiteit  

Hier is jou teks vir vandag: Joh. 20:24-25  

“Tomas, wat ook Didimus genoem is, een van die twaalf, was nie by die dissipels toe Jesus 

gekom het nie. Die ander dissipels sê toe vir hom: “Ons het die Here gesien!” Maar hy sê vir 

hulle: “As ek nie die merke van die spykers in sy hande steek en my hand in sy sy steek nie, sal 

ek nooit glo nie.” 

 Mense met ‘n kop spiritualiteit heg waarde aan verantwoordelikheid, logika en orde. 

Strukture en organisasies is vir hulle baie belangrik. Hulle is altyd voorbereid.  

 Tradisie is vir hulle baie belangrik. Hulle hou van woorde en hou van ‘n goeie lesing,       

ernstige gesprekke en teologiese refleksie.  

 Gebed is dikwels vir hulle verbaal. Hulle floreer in aktiwiteite en samekomste soos bv. 

studiegroepe of Bybelstudie.  

 Hulle help ons om rasioneel te wees, na te dink oor kwessies en om dinge op ‘n ordelike 

wyse te doen. Hulle gee aandag aan die kleiner detail wat ander nie raak sal sien nie.  

 Hulle voel dikwels verplig om hulle kennis te gee en te deel en daardeur ander te dien. Hulle 

kan ongevoelig en te intellektueel of droog oorkom.  

 Hulle het soms nodig om vryheid te beleef en so nou en dan die reëls te breek 

Gebed: 

Father, in Your goodness grant me the intellect to comprehend You, the perception to discern 

You, and the reason to appreciate You.  In Your kindness endow me with the diligence to look for 

You, the wisdom to discover you, and the spirit to apprehend You. In Your graciousness bestow 

on me a heart to contemplate You, ears to hear You, eyes to see You and a tongue to speak of 

You.  In Your mercy to confer on me a conversation pleasing to You, the patience to wait for You, 

and the perseverance to long for You.  Grant me a perfect end, Your holy presence. I ask this in 

the name of Your Son, our Lord Jesus Christ. Amen 

Die Gebed van St. Benedict 
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Hier is jou teks vir vandag: Joh. 1:22-23  

“Hulle het toe vir hom [Johannes] gesê: “Wie is jy dan? Ons moet ‘n antwoord kan gee aan hulle 

wat ons gestuur het. Wat het jy dan oor jouself te sê?” Sy reaksie was: “Ek is ‘n stem wat roep in 

die woestyn: ‘Maak die pad van die Here reguit.’” 

 Die mistikus word geken aan hul verbeeldingryke, intuïtiewe spiritualiteit. Vrede, harmonie 

en innerlike stilte is vir hulle baie belangrik.  

 Mistici word gevoed deur te stap in die natuur of om saam met ‘n goeie vriend te kuier. Hulle 

geniet ook digkuns, meditasie, stil gebed, kerse, kuns, boeke en enige iets anders wat hulle 

help om God te beleef. Hulle beleef God die beste deur beelde en simbole. 

 Hulle is kontemplatief, introspektief en gefokus op ‘n innerlike wêreld wat vir hulle net so ‘n 

groot werklikheid is soos die uiterlike wêreld.   

 Om van God te hoor is vir hulle belangriker as om met God te praat. Ander mag dalk mens-

like eienskappe aan God toedig, maar die mistici sien God as onuitspreeklik, onnoembaar 

en groter as enige kategorie.  

 Die mistici wil mense inspireer en aanmoedig. Hulle wil ‘n betekenisvolle lewe lei. Hulle help 

ander om te droom oor wie hulle kan wees as hulle die mistici se voorbeeld volg.  

 Die mistici voel soms skuldig omdat hulle ‘n behoefte aan stilte en om alleen te wees, het. 

Mistikus, gee jouself toestemming om te onttrek en alleen te wees. Dit is noodsaaklik vir jou 

welstand. Waak ook daarteen om nie ‘n kluisenaar te word nie. Moenie die wêreld ontneem 

van jou gawes en insigte nie en jouself ontneem van die lesse wat jy kan leer deur inter-

aksie met ander nie. 

 

 

Dag 4 – Die Mistieke Spiritualiteit 

Musiek raak hulle diep en so ook passievolle prediking en aanbidding.  

 Hulle glo dat ware geloof gedeel moet word. Gevolglik, gaan hulle graag op uitreike. Hulle is 

passievol daaroor om heilig te lewe.  

 Die hartsmens se impulsiewe gedrag laat hulle dikwels in die moeilikheid beland. Hulle wil 

hulle onmiddellike behoeftes bevredig. 

 Hulle is geneig om die houding te hê dat hulle heiliger is as mense met ander spiritualiteits-

tipes. Hulle moet daarom daarteen waak om te dink almal dieselfde geestelike ervaringe as 

hulle moet hê. En as jy ‘n hart spiritualiteit het, onthou jy mag jouself toelaat om woede, te-

leurstelling, hartseer of twyfel ook te voel. 

Gebed: 

Flood my soul with Thy spirit and love. Penetrate and possess my whole being so utterly that all 

my life may only be a radiance of Thine. Shine through me and be so in me that every soul I 

come in contact with may feel Thy presence in my soul. Let them look up and see no longer me 

but only Jesus. 

Moeder Teresa 
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Hier is jou teks vir vandag: Hand. 3:5-6 

“Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Maar Petrus sê: “Geld het 

ek nie; maar wat ek het, gee ek vir jou: in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en 

loop!” 

 As jy ‘n profeet is, is jy ‘n kampvegter vir ‘n koninkryk spiritualiteit. Hulle beleef God die 

beste deur tot diens te wees van ander. Hulle heg waarde aan bevoegdheid en kennis en 

hulle is goed daarmee om ander te beïnvloed en leiding te neem.  

 Mense met die hand spiritualiteit is toegewys aan ‘n saak en word dikwels selfgeldend en 

aggressief in hul implementering van hul visie vir die wêreld as God se koninkryk op aarde. 

Hulle is agente van verandering.  

 Hulle is gefokus en gedetermineerd en is nie tevrede totdat die samelewing nie getrans-

formeer is nie.  

 Die hand spiritualiteit is nie ‘n algemene spiritualiteitstipe nie. Min mense beskik ook die 

spiritualiteitstipe.  

 Dit is moeilik om in ‘n verhouding met mense met die spiritualiteit te tree omdat hulle jou 

dikwels skuldig laat voel omdat jy nie dieselfde ywer vir verandering het nie. 

 Hulle passie om die samelewing te transformeer, kan daartoe lei dat hulle baie ongeduldig 

raak met gemeentes en hulle oënskynlike gebrek aan kommer. Hulle pas die beste in ‘n 

eendersdenkende gemeenskap wat hulle visie deel. 

 Hulle moet daarteen waak om nie so betrokke by die saak te word, dat hulle hulself afskeep 

nie. 

Gebed:  

Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil 

geskied, soos in die hemel so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef 

ons ons skulde omdat ons ook hulle vergeef het wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie 

in versoeking nie. Lukas 11:2-4 

 

Jy kan die volgende aanlyn toets doen om jou spiritaliteitstipe te bepaal en meer oor die tipes te 

lees: www.prayer-center.upperroom.org/quiz  

Dag 5 – Die Hand Spiritualiteit 

Gebed: 

Lord Jesus, help me in this moment to set aside all that has preoccupied me today. Take away 

the many fears that rage around me. Take away the many feelings of insecurity and low self-

esteem, and let me be shaped by you, the Lamb of God. Help me to enter more deeply into your 

silence, where I can listen to you and hear how you call me, and find the strenght and courage to 

follow you. I ask you to be with me as I listen to your word and come to a deeper understanding 

of your mystery of calling me to follow you.  

Henri Nouwen  
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Persoonlike notas: 

Watter gawes het ek ontvang? 

Hoe kan ek dit tot voordeel van God se liggaam gebruik? 

Wat is my volgende stap?  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  
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Dagstukkies saamgestel deur: 
Week 1 - Loutjie Meyer  

Week 2  - Johan Potgieter 

Week 3  - Henry Green 

Week 4 - Johann Neveling  

Week 5 - Daléne Flynn 

Week 6 - Nienke Kemm 

 

Meegaande preke deur leraars: 
Dr. Jorrie Potgieter 

Prof. Johan vd Merwe 

 
Weeklikse preke is beskikbaar  

op die gemeente se Youtube kanaal 

Kom na My toe Lynnwoodrif Gemeente  

 

Julie / Augustus 2022 


