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 1. Het jy al ooit gewens  
om iemand anders te wees

2. Hoe is jy spesifiek uniek

DIS OP JOU VINGERPUNTE!

Psalm 139:13-16 (DB) 13Here, U het my tot in die 
fynste detail gemaak. In die baarmoeder het U my 
gevorm. 14Ek wil U prys omdat U my so volmaak 
geskep het. U doen wonderlike werk. Ek weet dat U 
groot dinge kan doen. 15Daar is nie ’n been in my wat 
uit sy plek is nie. U ken my totaal. Alles is soos U dit 
wil hê. U het my gemaak. Toe ek grootgeword het, 
het U vir my gesorg. U beheer ook my hele lewe. 
16Nog voordat ek mens geword het, het U my al 
beplan. U het my lewe toe al in u hand gehou. En U 
het besluit wat met my sou gebeur.

Markus 12:41-44 (NLV)  41Jesus het regoor die 
offerkis gaan sit en gekyk hoe die skare hulle geld 
in die kis gooi. In die proses het baie welgesteldes 
groot bedrae geld ingegooi. 42Toe kom daar ’n 
brandarm weduwee en sy gooi net twee klein 
geldstukkies in. 43Daarop roep Jesus sy dissipels na 
Hom toe en sê vir hulle: ”Weet vir seker, hierdie arm 
weduwee het meer in die offerkis gegooi as al die 
ander. 44Julle sien, almal het ingegooi vanuit hulle 
oorvloed, maar sy het, arm soos sy is, alles ingegooi 
wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe.”

 3. Wat maak jou ’n  
unieke geskenk aan die wêreld

a) Jou gawes en talente.

Matteus 25:14-15 (NLV) 14”Verder is God se 
koningsheerskappy soos iemand wat op reis wou 
gaan. Hy roep toe sy slawe bymekaar en vertrou 
sy geld aan hulle toe om daarmee te woeker terwyl 
hy weg is. 15Vir die eerste slaaf het hy vyf kosbare 
goue muntstukke gegee, vir die tweede slaaf twee, 
en vir die derde slaaf een – vir elkeen volgens sy 
spesifieke bekwaamheid – en toe het hy vertrek.”

b) Jou passies en vreugdes.

Matteus 25:15-18 (NLV) 15”Vir die eerste slaaf het hy 
vyf kosbare goue muntstukke gegee, vir die tweede 
slaaf twee, en vir die derde slaaf een – vir elkeen 
volgens sy spesifieke bekwaamheid – en toe het 
hy vertrek. Dadelik 16het die een wat die vyf goue 
muntstukke ontvang het, daarmee aan die werk 
gespring en dit spoedig verdubbel. 17Net so het die 
een wat twee goue muntstukke ontvang het, ook sy 
geld verdubbel. 18Maar die een wat net een goue 
muntstuk ontvang het, het ’n gat in die grond gaan 
grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek.”

Efesiërs 2:10 (NLV) 10... want ons is God se 
handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met 
Christus Jesus só gemaak dat ons die goeie werke 
wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe.

4. Hoekom is jy spesifiek uniek geskape

Efesiërs 1:11-12a (NLV) 11Deur wat Christus gedoen 
het, het ons ook deel van God se eie erfdeel geword. 
Ons was vooraf daartoe bestem! Dit was God se 
doel! Hy het alles laat uitwerk soos Hy dit beplan en 
wou gehad het. 12Die gevolg is dat God se grootheid 
deur ons bestaan verheerlik word. ...

a) Manifestasiegawes – 1 Korintiërs 12:1-11

b) Bedieningsgawes – Efesiërs 4:11-15

c) Motiveringsgawes – Romeine 12:6-9

Handelinge 17:26-28 (AFR 83) 26”Uit een mens 
het Hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak 
om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe 
lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. 27God 
het hulle gemaak om Hom te soek, al sou hulle ook 
moes rondtas om Hom te vind. Hy is nie ver van 
enigeen van ons af nie, 28want deur Hom lewe ons, 
beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle 
digters ook gesê het: ’Ons stam ook van Hom af.’”

God gee vir jou ’n vingerafdruk wat niemand 
anders het nie, sodat jy ’n merk kan maak wat 
niemand anders kan nie.

5. As God jou vandag tot verrek 
ening roep, wat sal Sy uitspraak wees

Matteus 25:19-21 en 24-30 (NLV)  19”Na ’n lang tyd 
het daardie slawe se eienaar van sy reis teruggekeer 
en hulle gevra om te rapporteer wat hulle met sy geld 
gedoen het. 20Die slaaf wat die vyf goue muntstukke 
ontvang het, verskyn toe voor hom en bring die vyf 
ekstra goue muntstukke saam. ’Meneer,’ sê hy, ’u 
het vir my vyf goue muntstukke gegee. Kyk, ek het 
die bedrag verdubbel!’ 21Die eienaar het hom geprys 
en gesê: ’Uitstekend! Jy is ’n voortreflike slaaf; een 
op wie ek kan staatmaak. In die kleine het jy jou 
betroubaar bewys. Daarom gaan ek nog baie groter 
verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom vier 
saam met my fees!’ ... 24”Daarna verskyn die een wat 
die een goue muntstuk ontvang het ook voor hom 
en sê: ’Meneer, ek het besef dat u ’n veeleisende 
persoon is wat wil oes waar u nie self gesaai het nie 
en wil insamel waar u niks ingesit het nie. 25Daarom 
was ek te bang om iets te waag en het maar liewer u 
muntstuk in die grond gaan wegsteek. Hier is u geld 
nou.’ 26Maar sy eienaar het hom geantwoord: ’Jou 
slegte slaaf! Jou lamsak! So, jy het geweet dat ek 
’n veeleisende mens is wat wil oes waar ek nie self 
gesaai het nie en wil insamel waar ek niks ingesit 
het nie? 27Dan moes jy mos my geld in die bank belê 
het en ek sou by my terugkoms ten minste my geld 
met rente kon terugkry.’ 28Hy sê toe vir die ander: 
’Vat die muntstuk by hom en gee dit vir die een wat 
die tien muntstukke het. 29Aan hulle wat dit wat aan 
hulle toevertrou is goed gebruik, sal nog meer gegee 
word. Ja, hulle sal oorvloed hê. Maar van hulle wat 
niks kan wys nie, sal selfs die bietjie wat hulle het, 
ook nog weggeneem word. 30En daardie nikswerd 
slaaf – gooi hom uit in die donkerte daar buite. Dáár 
sal hulle bitterlik huil en van selfverwyt op die tande 
kners.’”
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