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GEMEENTE.   SUPPLEMENT 12 
 

[KERK-OPBOUENDE BEDIENING] 
MEER GEESTESGAWES 

 
Vergelyk die eerste vyf geestesgawes in handleiding 7, les 35.  
 

6. Leiers en bestuurders. 
 

(1) ’n Leier (Romeine 12:8)  
’n Leier’ is ’n buitengewone bekwaamheid (vermoë) of ’n gewone bevoegdheid (funksie, amp, aangestelde bediening) 
of in die gemeente. Leiers lei deur vóór te loop, deur die rigting aan te dui en deur ’n goeie voorbeeld te stel. Dit is 
veral die verantwoordelikheid van die ouderlinge van die gemeente (of van die leiers van ’n christelike organisasie).  
 

(2) ’n Bestuurder (1 Korintiërs 12:28)  
‘’n Bestuurder’ is ’n buitengewone bekwaamheid (vermoë) of ’n gewone bevoegdheid (funksie, amp, aangestelde 
bediening) in die gemeente. Bestuurders gee leiding deur die gemeente met wysheid deur moeilikhede te stuur. In die 
Nuwe Testament was daar ouderlinge wat leiding gegee het aan die gemeente, sonder om die verantwoordelikheid te hê 
van die prediking of onderrig (1 Timoteus 5:17). Terwyl die helpers in verskillende vorme van hulpverlening hulle 
besig hou met die fisiese administrasie en organisasie van die gemeente, was die bestuurders besig met ’n sekere mate 
van geestelike leierskap.  
 

7. Dien en help.  
 

(1) Dien (Romeine 12:7)  
Dien is ’n buitengewone verlange of bekwaamheid of ’n gewone bevoegdheid (funksie, amp) soos byvoorbeeld van ’n 
diaken. Die dienaars sien en verlig verskillende vorme van nood.  
 

(2) Helpers (1 Korintiërs 12:28)  
Help is ’n buitengewone verlange of bekwaamheid of ’n gewone bevoegdheid (funksie, amp). Helpers assisteer in ’n 
groot aantal verskillende take in die gemeente.  
 

8. Spreek van ‘n woord van wysheid, ‘n woord van kennis, ‘n Psalm  
of ‘n woord van bemoediging. 
 

(1) Spreek van ’n woord van wysheid (1 Korintiërs 12:8)  
Die spreek van ’n woord van wysheid het wysheid tot inhoud. Dit is ’n buitengewone verlange en bekwaamheid om aan 
mense die beste middele te voorsien vir die bereiking van die hoogste doelwitte. Christene met hierdie geestesgawe 
adviseer mense hoe hulle die beste kan lewe en God behaag.  
 

(2) Spreek van ’n woord van kennis (1 Korintiërs 12:8)  
Die spreek van ’n woord van kennis het kennis tot inhoud. Dit is ’n buitengewone verlange en bekwaamheid om 
dinge wat eers verborge was duidelik aan mense uit te lê (bv. 1 Korintiërs 2:7-9; Efesiërs 3:1-3-6). Christene met 
hierdie geestesgawe kan onderskei of bepaalde kennis waar en betroubaar is, d.w.s. in ooreenstemming met God se 
openbaring in die Bybel is of nie.  
 

(3) Spreek van ’n Psalm (1 Korintiërs 14:26)  
Spreek van ’n Psalm is ’n buitengewone verlange en bekwaamheid om tot mense te spreek d.m.v. ’n bestaande Psalm, 
’n lofsang of nuwe geestelike lied (Efesiërs 5:19; Kolossense 3:16). Christene met hierdie geestesgawe gee God se 
boodskap deur d.m.v. gedigte, liedere en musiek.  
 

(4) Spreek van ’n bemoediging (Romeine 12:8)  
Spreek van ’n bemoediging of aansporing is ’n buitengewone verlange en bekwaamheid om Christene te stimuleer om 
die Bybel toe te pas in die praktiese lewe, d.m.v. ’n persoonlike gesprek of ’n openbare preek. Christene met hierdie 
geestesgawe adviseer ander Christene op die terrein van hulle geestelike groei en dienslewering. Hulle spoor Christene 
aan om dit wat hulle in die Bybel leer, in hulle daaglikse lewe en in die ontwikkeling van hulle karakter toe te pas. Hulle 
spoor Christene aan om soos Christene te leef en geloofstappe te neem.  
 

9. Gee of bydra. 
 

Gee (Romeine 12:8) is ’n buitengewone verlange en bekwaamheid om aardse besittings aan te wend vir die welsyn van 
mense en dit tot die verheerliking van God. Christene met hierdie geestesgawe rig hulle op die verdien van geld ten 
einde die Koninkryk van God te bevorder. Hulle wy die geld toe aan die behoeftes van mense in hulle eie gemeente, in 
ander gemeentes in die wêreld en in christelike organisasies wat die Koninkryk van God bevorder.  
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10. Barmhartigheid bewys. 
 

Barmhartigheid bewys (Romeine 12:8) is ’n buitengewone verlange en bekwaamheid  om meegevoel te hê met die nood 
van ander mense en stappe te neem om die nood te verlig. Christene met hierdie geestesgawe is goeie waarnemers en 
luisteraars. Hulle kan die nood, gedagtes en gevoelens van mense in nood baie gou optel, veral van mense wat misbruik 
en beseer is (selfs emosionele seer), verdruk en vervolg word, siek of sterwend is, oud of eensaam is, gekwets is, bang 
of angstig is, ens. Hulle het die vermoë om dinge aan te voel of mee te voel met die ellende van mense.  
 

11. Geloof.  
 

Geloof (1 Korintiërs 12:9) is ’n buitengewone verlange en bekwaamheid om ’n besondere taak vir God uit te voer. 
Christene met hierdie geestesgawe stel hulle vertroue op God en sý bronne by ’n moeilike opdrag. Byvoorbeeld, God 
kan hulle vra om in die buiteland te gaan woon (Hebreërs 11:8-10), om te volhard onder vervolging en verdrukking 
(Hebreërs 11:25-27), of geregtigheid te bring waar daar onreg is (Hebreërs 11:33). Christene met hierdie geestesgawe 
glo dat God wondere kan doen en groot dinge kan verrig deur hulle. Hulle glo dat God struikelblokke so groot soos 
berge kan wegneem (Markus 11:23-23), om dinge wat menslik onmoontlik is tot stand te kan bring (Romeine 4:19-21) 
en vyande daartoe kan bring om vrede te sluit (Spreuke 16:7). Soos Noag, Abraham en Moses, maak hulle deur hulle 
geloof die doel van God tot ’n werklikheid (vergelyk Matteus 11:12).  
 

12. Gawe van genesing. 
 

Die gawe van genesing (1 Korintiërs 12:9,30) is ’n groot verskeidenheid van buitengewone verlangens en 
bekwaamhede om siektes van die liggaam en gees (siel) te genees. God gebruik mense met hierdie gawes as menslike 
instrumente om mense te genees. Alle genesing, ongeag op watter manier, kom van God en is daarom bonatuurlik!  
 

13. Werking van kragte of wonders. 
 

Werkinge van krag of wonders (1 Korintiërs 12:10,28-29) is ’n verskeidenheid van buitengewone verlangens en 
bekwaamhede om bonatuurlike dade (vergelyk 2 Korintiërs 11:23-28) of ongewone tekens en wonders te verrig. Die 
doel van wonders is veral om die geloof in Jesus Christus te versterk (Johannes 20:30-31), maar ook om die geloof in 
die bestaan van die lewende God van die Bybel en sy openbaring op te wek.  
 

In die Bybel het wonders veral gebeur toe God Homself en sy waarhede geopenbaar het: 
• deur Moses (die tien plae, die deurtog deur die Rooi See, water uit ’n rots, ens.) 
• deur die Ou-Testamentiese profete (veral Elia en Elisa) 
• deur Jesus Christus 
• deur die Nuwe-Testamentiese apostels (Matteus 10:1,8; Lukas 10:18-20; Handelinge 2:43; 2 Korintiërs 12:12; 

Hebreërs 2:4).  
 

14. Die onderskeiding van geeste. 
 

Die onderskeiding van geeste (1 Korintiërs 12:10) is ’n buitengewone verlange en bekwaamheid of roeping om 
verskillende soorte van geeste te onderskei. Toe die Nuwe Testament nog nie skriftelik opgeteken was nie, het 
Christene van hierdie geestesgawe gebruik gemaak om te onderskei of iets: 
• goddelik of demonies (1 Johannes 4:1-6; Handelinge 13:6-12) 
• geestelik of psigologies 
• opbouend of afbrekend  
• waar of vals was. 

 

Hierdie Christene kon onderskei of dit wat ’n Nuwe-Testamentiese profeet sê waar of vals is, en of die gemeente daarna 
moes luister of nie (1 Korintiërs 14:29). Hulle kan onderskei of ’n sogenaamde geestesgawe in die gemeente eg of maar 
net vreemd, onopreg, vals of selfs demonies is.  
 

Bose geeste werk in bepaalde demonies besete mense en in mense wat hulle besig hou met okkultiese praktyke. Bose 
geeste werk selfs in gemeentes wat hoofsaaklik bestaan uit bekeerlinge uit die heidene  
(1 Johannes 4:1). Dergelike bose geeste manifesteer hulle in die uitspreek van valse profesieë en in die doen van 
bepaalde wonders (Handelinge 19:13-16). Duiwelse nabootsing van geestesgawes en van die werk van Jesus Christus 
het regtig bestaan (Matteus 24:23-24; Handelinge 20:29-31; 2 Korintiërs 11:13-15).  
 

15. Allerlei tonge (tale). 
 

(1) Tale (tonge) in die boek Handelinge. 
In die boek Handelinge was tale of tonge die buitengewone bekwaamheid (vermoë) om in ’n ander bestaande en 
verstaanbare taal van die volke in die wêreld oor God en sy wonders te praat (Handelinge 2:7-11).  
 

Die doel van hierdie geestesgawe was die historiese vervulling van die Ou-Testamentiese profesie in Joël  
2:28-29 en om die werklike uitgieting en aanwesigheid van die Heilige Gees te bewys (Handelinge 2:16). Dit was die 
sigbare teken van die koms van die Heilige Gees in die menslike geskiedenis, eers op Jode wat in Jesus Christus geglo 
het (Handelinge 2), dan op half-Jode (Samaritane) wat in Jesus Christus geglo het (Handelinge 8) en ten slotte op nie-
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Jode (heidene uit ander taalgroepe in die wêreld) wat in Jesus Christus geglo het (Handelinge 10-11,15) (vergelyk 
Handelinge 1:8). In Handelinge 2 was die teken sigbaar (tonge van vuur) en hoorbaar (’n geweldige rukwind en die 
praat in ander tale van die wêreld). 
 

Die boek Handelinge beskryf of vertel wat God in sy heilsgeskiedenis gedoen het. Hierdie gebeurtenisse was uniek en is 
nooit weer herhaal nie! Die boek van Handelinge leer nie wat daar vandag in Christengemeentes sou moet gebeur nie! 
 

Die Bybel leer dat die normale sigbare tekens van die ontvangs van die Heilige Gees die volgende is:  
• die totstandkoming van ‘n funksionerende gemeente (1 Korintiërs 12:12-13; vergelyk Handelinge 2:42)  
• en die sigbare aanwesigheid van die vrug van die Heilige Gees, veral liefde, in die lewens van individuele gelowiges 

(Galasiërs 5:22)! Selfs al sou bepaalde geestesgawes in ’n gemeente of in Christene ontbreek, mag die liefde nooit 
ontbreek nie (1 Korintiërs 13:1-8)!  

 

Die Bybel leer nie dat die profetering in ander bekende en verstaanbare tale van mense die begeleidende teken vir die 
ontvangs van die Heilige Gees (of die doop met die Heilige Gees) moet wees nie! (En die Bybel leer nêrens dat die 
spreek in onverstaanbare tonge van engele die begeleidende teken vir die doop met die Heilige Gees is of moet wees 
nie!)  
 

(2) Tonge (tale) in die eerste brief aan die Korintiërs.  
In die eerste brief aan die Korintiërs (1 Korintiërs 12:10,28-30; 13:1,8-11; 14:1-33) was die spreek in tonge die 
ongewone vermoë of verskynsel om dinge te sê in vreemde, onbekende en onverstaanbare klanke (die tale van engele). 
Hierdie verskynsel is nie vergesel deur sigbare tonge van vuur of deur ’n hoorbare rukwind nie. Omdat die spreek in 
hierdie tonge hoorbaar, maar volkome onverstaanbaar was, het dit verwarring in die gemeente geskep.  
 

Die apostel Paulus praat nie oor ‘n skielike uitbarsting van die spreek in tonge (tale van engele) nie, maar oor die 
permanente vermoë om in dergelike tonge te praat en die vermoë om hierdie verskynsel te beheers. Die woorde: “hy 
wat ongewone tale of klanke gebruik” (1 Korintiërs 14:13)  
• verwys nie na ’n mens wat tydens die byeenkoms plotseling deur die Heilige Gees oorweldig word en uitbars in die 

spreek in vreemde onverstaanbare klanke nie.  
• Dit verwys wel na ’n mens wat die permanente vermoë het om in tale te praat of gewoond is om in tale te spreek 

(Grieks: onvoltooide teenwoordige tyd)!  
Dit is ook die betekenis in 1 Korintiërs 14 vers 26, 27 en 28. Daarom kan die apostel Paulus ook bepaalde beperkings, 
vir die praat in onverstaanbare klanke tydens die byeenkomste oplê – iets wat nie moontlik sou wees as hierdie mense 
plotseling deur die Gees oorweldig sou word en in die uitspreek van onverstaanbare klanke sou uitbars nie! 
 

Hierdie manifestasie van geestesgawes in die gemeente van Korinte het plaasgevind in die periode van die Vroeë  
Kerk/Gemeente, toe die Nuwe-Testamentiese openbaring nog nie volledig opgeteken was nie. Daar was in die tyd baie 
meer ruimte vir dwaling en valse leer. Die gemeente van Korinte het grotendeels bestaan uit nuwe gelowiges uit die 
heidendom wat ’n stryd moes voer met verskynsels wat ook in die nie-Christelike wêreld voorgekom het. Die Christene 
in die gemeente van Korinte was NIE: “strewers na geestesgawes” (ANV: mense wat hulle toelê op die geestesgawes) 
nie, MAAR (letterlik in die Griekse teks) “strewers na (niet-christelike) geeste” (Grieks: zélótai este pneumatón) 
(1 Korintiërs14:12)! Waarskynlik het hulle geglo dat die verskillende gawes deur verskillende (nie-christelike) geeste 
veroorsaak is. Die apostel Paulus het geleer dat die verskillende geestesgawes almal deur die Heilige Gees gegee is  
(1 Korintiërs 12:4,11). Hy het geleer dat die Christene in Korinte hulle moes besig  hou met dinge wat ander opbou en 
nie met dinge wat verwarring en wanorde skep nie (1 Korintiërs 14:33,40). Daarom was daar in hierdie toestand van 
dwaling, wanorde en sonde in Korinte ’n groot behoefte aan geestesgawes soos profesie en die geestesgawe wat hom 
komplimenteer, naamlik die onderskeiding van geeste (1 Korintiërs 12:10).  
 

Die brief aan die Korintiërs suggereer dat die spreek in onverstaanbare klanke in die gemeentelike byeenkomste maar 
één van die baie probleme in die gemeente was. Daar was sterk invloed van die Joodse godsdiens en die Griekse 
filosofie (1 Korintiërs 1 en 2), partyskappe en afskeidings, rusie en geestelike onvolwassenheid (1 Korintiërs 3), 
growwe seksuele immoraliteit (1 Korintiërs 5), regsake voor wêreldse en goddelose regters en misbruik van vryheid  
(1 Korintiërs 6), egskeidings (1 Korintiërs 7), deelname aan die heidense offerfeeste waar offervleis aan die afgode 
geëet is (1 Korintiërs 8), misstande oor die regte van ’n apostel (1 Korintiërs 9), vroue wat hulle posisie misbruik  
(1 Korintiërs 11), skadelike Christelike byeenkomste en misbruik by die nagmaal (1 Korintiërs 11), strewe na 
verskynsels soos spreek in onverstaanbare klanke of tonge (1 Korintiërs 12-14) en ’n ontkenning van die opstanding van 
die liggaam (1 Korintiërs 15).  
 

Die probleem in die gemeente van Korinte was dat Christene die geestesgawe van die spreek in tonge heeltemal oorskat 
het (1 Korintiërs 12:30) en dat die spreek in onverstaanbare tonge in die gemeentelike byeenkomste verwarring, 
wanorde en verdeeldheid gebring het (1 Korintiërs 14). Daarom het die apostel Paulus die onderwerp van geestesgawes 
(Grieks: charismata) aangepak. Eers leer hy dat daar ’n groot verskeidenheid van manifestasies van die Gees 
(geestesgawes, bedieninge en werkinge) is (1 Korintiërs 12). Dan leer hy hulle dat die liefde die allesoorheersende weg 
bo alle uitinge van geestesgawes is (1 Korintiërs 13). Ten slotte leer hy die verskil tussen die spreek in onverstaanbare 
tonge en verstaanbare profesie (1 Korintiërs 14). 
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Waarskynlik het die gelowiges wat spesiale geestesgawes permanent besit het, die byeenkomste van die gemeente 
misbruik om hulleself hoorbaar te maak! Terwyl God beveel dat alles in die gemeentelike byeenkomste ordelik moes 
gebeur, het hierdie gelowiges hulle op ’n onwaardige en onfatsoenlike wyse gedra. Hulle het die byeenkomste verander 
in wanorde. In plaas van vrede, het geïrriteerdheid, verwarring, en wanorde die oorhand gehand (1 Korintiërs 14:33,40). 
Hoewel die apostel Paulus die geestesgawes waardevol gevind het, het hy praktyke wat die byeenkomste verstoor het, 
verbied! Hy het beveel dat in alle byeenkomste van christelike gemeentes in die wêreld, alles tot opbou van die 
gemeente en die Christene moes dien. Die vryheid waarmee ’n Christen sy geestesgawe kon gebruik, moes binne die 
grense van die liefde, opbou en dienslewering bly. Hulle moet binne die grense bly van die reëls wat die apostel Paulus 
in die Bybel neergelê het (1 Korintiërs 14:26-40). 
 

Só het die apostel Paulus die spreek in onverstaanbare tonge in die juiste plek ten opsigte van die ander geestesgawes 
geplaas. Hy het veral die Christene wat die permanente vermoë besit het om in onverstaanbare tonge te praat (d.i. die 
Christene wat gewoond was om in onverstaanbare tonge te praat) vermaan om nie net met hulle menslike gees nie, maar 
ook met hulle menslike verstand te praat, te bid en te sing. 1 Korintiërs 14:13-17 sê: “Daarom moet (’n bevel) hy wat 
gewoond is om in ’n onverstaanbare tong te spreek (onvoltooid teenwoordige tyd) bid dat hy dit voortdurend  kan uitlê 
(dat hy wat hy met sy gees wil sê meteen in verstaanbare woorde met sy verstand kan sê) (Grieks: di-hermeneuó) 
(onvoltooid teenwoordige tyd).  Want as ek in ’n ander tong bid, dan bid my gees, maar my verstand bly onvrugbaar. 
Hoe staan die saak dan? Ek sal sekerlik met my gees bid (toekomstige tyd), maar ek sal ook sekerlik met my verstand 
bid. Ek sal met my gees psalmsing, maar ek sal ook met my verstand psalmsing. Anders, as jy met die gees dank, hoe 
sal hy wat die plek van ’n  nie-ingewyde (’n besoeker wat nog nie ’n lidmaat is nie) (Grieks: idiótes) inneem, heel seker 
(toekomstige tyd) ‘amen’ (kan) sê (toekomstige tyd) op jou danksegging, aangesien hy nie begryp (Grieks: oida) wat jy 
bedoel/sê nie? Immers jy dank wel op ’n mooi manier, maar die ander word glad nie opgebou nie (onvoltooid 
teenwoordige tyd).” In die byeenkomste van die gemeente spreek Paulus alleen woorde met sy verstand sodat hy 
homself baie duidelik uitdruk en daarmee ander mense onderrig (Grieks: katecheó, <kategese)(1 Korintiërs 14:19)!  
 

As Paulus praat oor spreek, bid en sing met sy (menslike) verstand, dan kan dit alleen beteken dat hy in die gemeente 
byeenkomste alleen woorde spreek wat almal kan verstaan! 
 

Paulus beveel die Christene wat gewoond is om in onverstaanbare woorde te bid, sing en spreek (onvoltooid 
teenwoordige tyd) dat hulle voortdurend moes bid (dat daar ’n verandering kom!), dat hulle voortaan wat hulle met hul 
gees in onverstaanbare klanke wil sê meteen sou uitlê. Hulle moes nie eers in onverstaanbare tonge praat nie (want dit 
sou onmiddellik verwarring veroorsaak) en daarna uitlê wat hulle in tonge gesê het, maar hulle moes inteendeel wat 
hulle met hul gees wil sê meteen met hul verstand in duidelik verstaanbare woorde sê! Omdat die menslike gees 
volkome onder eie beheer staan (1 Korintiërs 14:32), kan hulle kies om nie met hul gees in onverstaanbare klanke 
(tonge), maar juis met hul verstand in verstaanbare woorde te praat, sodat elke aanwesige opgebou word (1 Korintiërs 
14:19). Alleen op hierdie manier word alle aanwesige mense in die byeenkoms van die gemeente opgebou (1 Korintiërs 
14:12)!  
 

16. Uitleg (vertolking) van tale. 
 

(1) Uitleg van tonge (1 Korintiërs 12:10,30; 14:27-28). 
Die uitlê van tonge is die buitengewone bekwaamheid om nie alleen bestaande tale van mense in die wêreld, maar ook 
onbekende en onverstaanbare tale van engele te begryp, te vertaal en te vertolk, sodat alle toehoorders in die gemeente 
byeenkoms opgebou sou word. Hierdie geestesgawe is die onontbeerlik noodsaaklik komplementêre geestesgawe van 
die geestesgawe van die spreek in bekende menslike tonge wat die toehoorders nie verstaan nie. Christene met hierdie 
permanente geestesgawe kan: 
• vertaal of vertolk wat ’n ander mens in ’n onverstaanbare menslike taal of tong sê 
• onderskei of Christene met die permanente geestesgawe van die spreek in tale of tonge opreg of vals is  
• onderskei of wat hulle sê (die inhoud) die gemeente opbou of afbreek.  

 

(2) Gelyktydig spreek met jou gees en jou verstand. 
Dit is duidelik dat die mense van Korinte wat gewoond was om in onverstaanbare tonge te praat of mense wat die 
permanente geestesgawe van die spreek in tonge gehad het, gewoonlik nie die geestesgawe van uitleg besit het nie. 
(1 Korintiërs 14:13).  
 

Dit was moontlik vir iemand wat die permanente geestesgawe van die spreek in tonge gehad het om uit te lê wat hy 
gesê het, maar dan moes hy gelyktydig met sy gees en sy verstand spreek, d.w.s alleen met verstaanbare woorde spreek! 
Wat hy met sy gees in onverstaanbare tonge wou sê, moes hy met sy verstand in verstaanbare woorde tot uitdrukking 
bring (1 Korintiërs 14:5,13-19)!  
 

Maar hierdie vermoë was nie outomaties nie (1 Korintiërs 14:5,13). Meestal, as daar ’n uitlêer (vertolker) in die 
gemeente aanwesig was, dan het hy by die hele gemeente bekend gestaan as iemand wat die permanente geestesgawe 
van uitleg van tonge gehad het en ook dat hy iemand anders was dan die gelowige wat die permanente geestesgawe van 
die spreek in tonge gehad het (1 Korintiërs 12:10; 14:27-28). As daar geen uitlêer in die gemeente byeenkoms aanwesig 
was of die uitlêer wil nie uitlê nie, dan verbied die apostel die spreker om in ‘n onverstaanbare tonge in die byeenkoms 
van die gemeente te spreek (1 Korintiërs 14:28).  
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(3) Apostoliese beperking van die spreek in tonge. 
Die apostel Paulus beveel dat, mits daar één uitlêer (vertolker) teenwoordig is, daar maksimaal drie mense om beurte in 
’n tong mog spreek, maar dan alleen as ’n ander uitlêer dit onmiddellik uitlê.  
 

Hy verbied dat gemeentelede almal gelyktydig in tonge spreek tydens die byeenkomste van die gemeente (1 Korintiërs 
14:27). En hy verbied dat vroue (in profesie of in tonge) spreek tydens die byeenkomste van die gemeente  
(1 Korintiërs 14:34-38).  
 

17. Onthouding of selibaat. 
 

Onthouding (1 Korintiërs 7:7,32-35; Matteus 19:10-12) is die spesiale bekwaamheid (vermoë) en keuse of roeping om 
ongetroud te bly ten einde God en die uitbreiding van sy Koninkryk met ’n onverdeelde hart te dien. Netsoos al die 
ander geestesgawes kan hierdie geestesgawe permanent gegee word of net vir ’n bepaalde periode gegee word, naamlik, 
so lank as wat God dit nodig ag.  
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