
5. Aangevuur deur Christus se kerk- 
waarvan ek ook deel is 

Welkom  
Pinkster in lockdown gaan voort met ons tema “Aangevuur,” met vandag se gesprek wat 
handel oor hoe die Heilige Gees ons aanvuur deur Christus se kerk – waarvan ek ook deel is. 

Meditasie 
Kry vir jou ’n plek waar jy kan fokus en nie gesteur sal word nie. As dit is om alleen in jou 
kamer te wees, of ’n boom te vind waar jy veilig kan sit, doen dit nou. As julle in ’n groep is, 
vind ’n plek waar julle gefokus kan sit en saam gesels. 

Dink nou aan 5 mense wat jy ken - beide mense van wie jy hou en van wie jy nie hou nie, en 
dink aan hulle aan die hand van hierdie vrae: 

● Hoekom is God lief vir hierdie persoon? 
● Wil God hierdie persoon in sy kerk hê? 
● Hoe wil God hierdie persoon in sy koninkryk gebruik? 

Oorgang gedagte 
Hierdie mense, asook alle ander mense, is die onderwerp van vandag se gesprek. 

Dink vir ’n oomblik aan die metafoor van ’n skip. Om van punt A tot by punt B te kom, is die 
leë dop van ’n skip nie genoeg nie, maar kort mense en gereedskap om te werk. Dit is ook 
hoe ons aan die kerk kan dink. 

Ons mag dalk dink aan kerk as 9uur tot 10uur op ’n Sondag oggend, of as ’n gebou daar 
anderkant, maar dit is net die leë dop. Wat ’n kerk maak, is die mense, en hierdie mense is 
die komponente en personeel op die spreekwoordelike skip wat dit tot by die eindbestemming 
kry. 

Lees van die teks & gedagtes oor die teks  
Ons lees in hierdie ontmoeting 1 Korintiërs 12:4, 14-15, en 29-13:3. 

In hierdie Teksgedeelte, is Paulus besig om die kerk in Korinte eintlik uit te skel. Wat daar 
gebeur het, onder vele andere, is dat mense op mekaar neergekyk het omdat een meer 
“geestelik” as die ander was. Kom ons lees hoekom: 

4Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee; 



Party mense het gedink hulle is beter as ander mense, maar Paulus het vir hulle gesê dat dit 
nie so werk nie, want alle gawes kom van dieselfde Gees. 

Verder lees ons: 

14Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. 15As 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. 

Dink weer aan die metafoor van ’n skip: sonder die enjin, sal die eindbestemming nie gehaal 
word nie, asook sonder iemand wat brandstof voorsien aan die enjin nie, of selfs die skip se 
kok nie. Niemand se gawes is beter as iemand anders s’n nie. 

Hy gaan verder: 

29Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders 
doen? 30Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien 
ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê? 

Paulus noem die verskillende gawes op, maar hy sê hier hoe sekere gawes nie beter of 
belangriker as ander gawes is nie. Daar is een Gees wat hierdie gawes gee, maar ons as 
mense is nie eenders nie, en moet ook nie eenders wees nie. Nee, ons is anders as mekaar. 

Niemand is slegter of beter as mekaar nie, maar almal se gawes bou saam die kerk. 

So is alle gawes gelyk? Paulus gaan voort en beskryf wel die beste gawe: 

31Lê julle toe op die beste genadegawes. 1Nou 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. 2Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse 
en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde 
nie, dan is ek niks. 3Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om 
my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. 

Paulus raai sy lesers aan om hul toe te lê op die beste genadegawe, en dit is die liefde. Liefde 
is die beste ding wat die Gees in ons kan uitbring, en die enigste gawe wat ons moet najaag. 

God het eerste vir ons liefde gewys deur die kruisiging en opstanding van Jesus Christus, en 
Hy roep ons as kerk om aan daardie liefde deel te neem. 

God maak my deel van sy kerk deur my lief te hê, en op dieselfde manier, God vra my om 
ander dus ook lief te hê. 

Hoe vuur die Gees my aan? 

Die Gees vuur my aan om ander mense lief te hê en on in liefdfe die koninkryk sigbaar te 
maak. 

Saam dink vrae  
Dink nou aan hierdie twee vrae: 



● Wat maak my deel van God se kerk? 
● Hoe kan ek as deel van God se kerk sy liefde gaan uitleef? 

Ritueel 
Dink weer aan die 5 mense aan wie jy gedink het aan die begin, en bid vir hulle elkeen deur 
gebruik te maak van die volgende gebede: 

● Here, leer my om hierdie persoon meer lief te hê. 
● Here, wys my hoe om saam met hierdie persoon u liefde aan die wêreld te gaan wys. 
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