
JEUGLES: Sreek Gawes               

1. Praise and Worship

2. Ysbreker: Geheimekode

- Elke groep kry ‘n geheime kode met die ‘key’ wat hulle moet ontsyfer.

3. Process die ysbreker:
- Vanaand gesels ons oor die volgende kategorie van die Gawes van die Gees – die Spreek 

Gawes.
- Wie van julle weet watter drie Gawes dit sal wees? (Spreek in tale; Uitleg van tale; Profesie)
- Al die Gawes is amazing en wonderlik, maar daar is so ‘n mystery aan hierdie drie – dit voel 

soos ‘n geheim waarvan net jy en God weet – dis hoekom ons die geheime kode ysbreker 
gedoen nie.

- Wanneer die Heilige Gees jou een van hierdie Gawes laat gebruik, dan deel Hy geheime wat 
net God van weet met jou, om aan ander mense te vertel deur die gebruik van een van die drie 
Gawes.

4. Spreek in tale:

Die eerste Gawe waaroor ons vanaand gaan gesels is Spreek in tale. Elke groep kom haal gou
‘n blaai by my. Elke blaai het 5 woorde in ‘n ander taal op. Ek gaan julle so 3 min gee om dit te
oefen, en dan gaan ek elke groep vra om gou hulle lysie woorde as groep vir ons te lees.

Groepwerk:

Gebruik die volgende teksverse en kyk of julle die drie vrae oor Spreek in tale met die hulp van die 
teksverse kan antwoord:

Vrae: 
- Wie gee die Gawe van Spreek in tale vir jou?
- Gee julle eie definisie van wat Spreek in tale beteken?
- Waarvoor is die Gawe van Spreek in tale bedoel?

Teksverse:
- Mark 16:17
- Hand 10:44-46
- 1 Kor 14:6
- Hand 2:4-6

Hulp vir leiers
Dis die gawe waarin jy in ‘n hemelse of aardse taal praat in die kerk. Die aardse taal sal iets
wees wat jy nog nooit geleer het nie, maar jy sal die vermoë hê om dit op daardie oomblik te kan 
spreek. Dit sal ‘n boodskap wees vir ‘n persoon in die diens of moontlik vir die gemeente. ‘n 
Geskenk van taal, gebruik om God te verheerlik en gelowiges te versterk.



5. Uitlê van tale:

Die volgende Gawe waarna ons gaan kyk is die uitlê van tale. Elke groep gaan hulle lysie van die
vorige speletjie vat en kyk wie weet wat elke woord beteken. 

Wanneer die Heilige Gees vir iemand die Gawe van Spreek in tale gee, dan sal Hy ook vir iemand
die Gawe gee om dit uit te lê. Die persoon wat in die taal gespreek het sal nie die een wees wat dit 
sal uitlê nie.

Groepwerk:

Gebruik die volgende teksvers en kyk of julle die twee vrae oor uitlê van tale met die hulp van die 
teksvers kan antwoord:

Vrae: 
- Wie gee die Gawe van uitlê van tale vir jou?
- Waarvoor is die Gawe van Spreek in tale bedoel?

Teksvers: 1 Kor 14:12-13

Hulp vir leiers
Dit sal saam met die gawe van spreek in tale gaan. Jy sal die taal kan verstaan waarin die 
persoon gespreek het waar niemand anders kon nie en dis dan jou plig om die boodskap oor
te dra aan die persoon of gemeente vir wie dit bedoel is.

6.  Gawe van Profesie:

     Die laaste Gawe waarna ons vanaand gaan kyk is die Gawes van Profesie. Hier wil ek graag ‘n  
     paar persoonlike getuienisse met julle deel sodat julle kan verstaan wat die Gawes van 
     Profesie is.

Groepwerk:

Gebruik die volgende teksverse en kyk of julle die drie vrae oor die Gawe van Profesie met die 
hulp van die teksverse kan antwoord:

Vrae: 
- Wie gee die Gawe Profesie vir jou?
- Gee julle eie definisie van wat die Gawe van Profesie beteken?
- Waarvoor is die Gawe Profesie bedoel?

Teksverse:
- 1 Kor 14:3-4
- Hand 19:6

Hulp vir leiers
Dit is nie toekoms voorspellings nie, maar om ‘n woord uit God se hart te ontvang vir ‘n spesifieke 
persoon op die regte tyd in sy/haar lewe of vir die gemeente. Dit is ‘n woord van vertroosting, 



bemoediging of geestelike opbou. Onthou dat daar die gawe van profesie is, maar ook die amp 
as profeet. Hierdie twee verskil van mekaar.

7.      Afsluiting:

God gee vir elkeen van Sy kinders spesiale gawes. Hy gee dit verniet, maar met ‘n spesiale doel 
ingedagte. Hy wil hê ons moet ‘n seen wees vir ander en getuienis vir die wat nie wat in Hom glo 
nie.Onthou dat elke gawe wat gegee word het ‘n doel met die eind resultaat dat God verheerlik 
word.

8. Sluit af met gebed en deel selfone uit



   


