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Sondag, 1 Augustus 2021 

Fokusteks: Efesiërs 4:1-16 

Die Olimpiese Spele is tans in volle swang in Japan.  Wat ‘n uitdaging moet dit nie vir daardie land wees om 

dit gedurende die wêreldwye Covidpandemie aan te bied nie.  Daar gaan geweldig baie voorbereiding in vir 

so ‘n groot en omvangryke sportgebeurtenis. 

Ek onthou nog goed hoe ‘n trotse oomblik dit was toe die wêreldsokker se beheerliggaam, FIFA, die 

sokkerbod van 2010 aan Suid-Afrika toeken.  Die mense het omtrent feesgevier!  Wanneer ‘n 

sportbeheerliggaam so ‘n belangrike toernooi aanbied, soek hy ‘n geskikte plek of land daarvoor.  Dit kan nie 

sommer enige land of stad wees nie.  Dit moet oor die nodige infrastruktuur beskik.  Daar moet genoeg sport 

en ander fasiliteite wees wat alle deelnemers en toeskouers kan huisves.  En dit moet aan die hoogste 

standaarde voldoen.  Die vervoerstelsels moet in plek wees.  Die veiligheid van spelers en toeskouers moet 

gewaarborg wees.  Kortom, die land en sy struktuur moet in staat wees om so-iets te kan aanbied.  Net die 

beste voorlegging sal slaag vir die toekenning van so ‘n glorieryke gebeurtenis.  Dit is immers nie net die land 

se eer wat op die spel is nie, maar ook die eer en naam van die beheerliggaam. 

Veronderstel die Here is soos ‘n sportbeheerliggaam, waar sal Hy sy “toernooi van die ware lewe” wil 

aanbied?  Aan wie sal Hy die bod toeken?  Wie sal Hy gebruik om die spel van die liefde van Christus aan te 

bied?  Waar is God se infrastruktuur hiervoor?  Is daar ‘n land of ‘n sekere volk of nasie wat hiervoor sal 

kwalifiseer?  Wie is goed genoeg om die eer van God en die beeld van Christus uit te dra? 

Die antwoord is eintlik baie duidelik. Ps.14:2,3 sê die volgende: 

2  Van die hemel af kyk die Here die mense deur 

 om te sien of daar één verstandige is, 

 één wat na die wil van God vra. 
3  Almal het afgedwaal, 

 die laaste een het ontaard; 

 daar is niemand wat goed doen nie, 

 selfs nie één nie. 

Wie ook al vanaf die aarde ‘n bod probeer voorberei om te sê: Here, ek (ons) beskik oor die vermoë om die 

liefde, vergifnis en barmhartigheid van Christus uit te deel, sal nie slaag nie.  Nie volgens die psalmskrywer 

nie.  Om die waarheid te sê, niemand sal eens aansoek doen daarvoor nie; want Ps.14:2 sê daar is niemand 

wat eens vra na die wil van God nie, wie sal dan enigsins belangstel in wat God op aarde wil doen? 

Maar by God doen ‘n mens in elk geval nie aansoek vir ‘n bod nie.  Jy doen nie aansoek om sy kind te word 

nie.  Jy kies nie vir God uit nie, Hy kies jou!  En God doen veral nie aansoek by jóú, of Hy jóú kan gebruik of 

nie, Hy het nie jou toestemming nodig nie.  Hy gebruik jou in elk geval soos Hy wil.  Terwyl die Psalmskrywer 

verklaar dat daar nie een goeie mens op aarde is nie, bly dit dus tot vandag ‘n misterie, ‘n onbegryplike 

gedagte, dat die Here die mens uitkies om die liefde van Christus aan die wêreld te bied.  Dwarsdeur die 

Bybel gebruik God sy kinders en rus Hy hulle toe, deur sy Gees, om die wêreld iets te wys van sy liefde en 

genade. 

Waar rus die Gees ons toe?  Nêrens anders as binne sy kerk nie.  Hy het die kerk tot stand gebring en Jesus 

is die Hoof daarvan.  Hier in ons geloofsgemeenskap leer God ons om kelners te wees.  Ons word die draers 

van sy heerlike geregte van hoop, geloof en liefde.  Hy het dit voorberei en Hy stuur ons uit om dit op die 

tafels van mense neer te sit.  Mense wat honger is na liefde, aanvaarding, deernis, vergifnis en hoop.  Om 

een of ander onverstaanbare rede vertrou God, deur sy Gees, aan ons al die gawes toe wat ons nodig mag 
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kry vir sy doelwitte.  Hy snoer ons tot ‘n eenheid saam, en hierdie eenheid moet sigbaar gesien word in die 

vrede wat onder ons is, so vermaan Efes.4 ons.  Hierdie eenheid word versterk en gevoed deur die gawes 

wat Christus aan ons uitgedeel het na sy hemelvaart.  Dis nie óns vermoëns wat op die spel is nie, nie óns 

goedheid nie, nie óns liefde nie, nie óns barmhartigheid nie, nie óns vergifnis nie, maar Christus s’n.  Dit is 

Christus wat uitdeel; dit is sý Gees wat toerus en ons bekwaam maak vir ons roeping. 

So, God het besluit om sy kinders, sy kerk te gebruik.  Maar omdat niemand bekwaam is nie, en niemand 

goed is volgens Ps.14 nie, sal God self die nodige infrastruktuur skep.  Efes.4:7 sê: 

Aan elkeen van ons is ‘n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het.   

Niemand is dus oorgeslaan nie.  Dis nie net sommiges wat die werk vir die Here sal doen nie, nie net 

sommiges wat die toerusting van die Gees ontvang nie, maar elkeen.  Dis interessant dat die Here ook besluit 

het om nie alle gawes aan almal as individue te gee nie.  Dan sou niemand iemand anders nodig gehad het 

nie!  Nee, hier word ook genoem dat sommiges apostels was, ander profete, en ander evangeliste, en so 

meer.  Die gawes waarna hier verwys word, was spesifieke gawes wat op ‘n spesifieke tydstip vir die vroeë 

kerk nodig was.  Maar let wel, elkeen van hulle was diensgerig.  Dit is wat v.12 sê: 

Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van 

Christus. 

 Wanneer die Here sy gawes aan ons gee, is dit altyd gawes van dienslewering.  Altyd gerig op die voordeel 

van die ander, nooit vir jou eie belang nie.  Trouens, wat jy nodig het, sal jy deur die ander moet ontvang. 

Dit word goed geïllustreer deur die volgende staaltjie.  ‘n Klein seuntjie probeer om ‘n swaar boomstomp 

weg te sleep.  Maar hy kan dit nie eens opgetel kry nie.  Sy pa hou hom die heeltyd dop.  Jy moet al jou krag 

gebruik, sê hy vir die seuntjie.  Weer probeer die seuntjie, hierdie keer met groter erns.  Maar die stomp 

beweeg nie eens nie.  Jy gebruik nog nie al jou krag nie, sê die pa vir sy seun.  Maar ek het al, ek het probeer 

met al my krag, maar dit wil nie werk nie, ek kan dit net nie regkry nie.  Nee, sê sy pa vir hom, jy het nog nie 

al jou krag gebruik nie, jy het nog nie vir my kom vra om jou te help nie! 

Dis wat Paulus aan die Korintiërs ook skryf, as hy van die kerk as die liggaam van Christus praat.  Die een het 

die ander nodig.  En as ‘n deel van die liggaam nie saamwerk nie, sal die liggaam mank wees en nie behoorlik 

kan funksioneer nie.  Ek stel my voor dat ons soos ‘n legkaart is.  Elke stukkie is uniek, en elkeen pas in sy 

unieke plekkie in.  En as al die legkaartstukkies in plek is, vorm dit ‘n pragtige eenheid.  Dit is soos Paulus in 

v.16 sê: 

Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid.  Elkeen van hulle vervul sy 

funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. 

Hiermee wys hy ook die toonaard aan van die hele opbouproses en dienslewering.  Die liggaam word 

opgebou in en deur liefde.  Dit sê hy ook aan die begin – verdra mekaar in liefde (v.2).  Liefde is die toets wat 

bepaal of God se gawes reg aangewend is.  As die kerk en sy lidmate nie die liefde van Christus reflekteer 

nie, word die gawes van die Gees geïgnoreer en weerstaan. 

Daar word van die bekende Florence Nightingale vertel dat sy een nag deur ‘n hospitaalsaal gestap en by die 

bed van ‘n swaar gewonde soldaat gaan staan het.  Sy het oorgeleun om te kyk hoe dit met hom gaan.  Die 

soldaat het na haar opgekyk en gesê: “Jy is Christus vir my.”  Die kind van die Here moet iemand wees in wie 

Jesus se lewe sigbaar word.  Die kerk moet die beeld van Jesus vertoon.  Hierdie stukkende wêreld het God 

se reddende genade nodig en die kerk is die boodskapper wat dit moet verkondig.  Moenie dink jy is nie 

nodig om dit te doen nie.  Die Here gebruik jou op verrassende maniere wat jy nooit kon droom of dink nie. 
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‘n Kerk wat toegewyd aan die Here leef en in liefde aan mekaar gebind is, sal uiteindelik ook die aanslae van 

die bose kan weerstaan.  Dit kom in die gestalte van valse en misleidende praatjies en leerstellinge.  Paulus 

gebruik ‘n beeld waarmee ons maklik kan assosieer.  Dit is ‘n wind wat sterk waai oor die see en die golwe 

in allerhande rigtings laat beweeg.  Daardie wind simboliseer die pogings van die valse en dwaalleraars wat 

van binne die gemeente misleiding en verwarring veroorsaak.  Gewoonlik weens kwaadwillige redes.  Die 

Griekse frase wat hier gebruik word, beteken om te manipuleer met die doel om te kul (verneuk).  Ek wil dit 

vergelyk met mense wat behae daarin skep om vals boodskappe of inligting op sosiale media rond te stuur.  

Fopnuus, soos dit bekend staan.  Dit word so maklik geglo en aanvaar as die “waarheid.” 

Wanneer ‘n kerk nie toegewyd aan die Woord en aan mekaar is nie, word dit rondgeskommel soos branders 

in ‘n sterk wind.  Paulus se argument is dat ons juis opgebou moet word deur die liefde van Christus, want 

dit bring ons naby aan God en verseker dat ons nie deur allerhande praatjies en gebeure verwar en so van 

koers af gedruk word nie. 

Bid tot die Here om aan jou te wys watter gawes jy ontvang het.  Bid tot die Here om aan jou te wys watter 

soort diens jy daarmee kan en moet lewer.  Maar meer nog, bid dat die Here jou sal toerus in liefdevolle 

verbintenis met ander gelowiges.  Nooit kan ons as individue los van mekaar die liefde van Christus as ‘n tipe 

legkaart uitbeeld nie.  Los legkaartstukkies wys niks.  Saam maak dit ‘n mooi prent.  En so gee die Here ons 

sy genadegawes om sy koninkryk sigbaar te maak. 

Gebed (Lied 528) 

Leer my u wil, Heer,  

u doel met my - 

U, Pottebakker, met my, die klei. 

Vorm my en maak my volgens u wil; 

op U vertrou ek, nederig stil. 

Leer my u wil, Heer, u plan vir my; 

laat ek nie doelloos, nutteloos bly. 

Hou my erkentlik, Heer, in u werk: 

As ek dan swak is, maak U my sterk.  

U gee u gawes net soos U wil; 

almal is diensbaar, elk met verskil. 

Vul met u Gees my, breekbare kruik, 

dat U my oral nuttig gebruik.  

 


