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Skrifgedeelte: Eksodus 31:1-11 
Fokusgedeelte: Eksodus 31:3 (1983-vertaling) 

 
Doen vaardig jou taak, toegerus met die Gees 

 
Die Here het vir Moses die opdrag gegee om die tabernakel en al die toebehore te laat 
bou, ’n spesifieke taak. Die volk wat uit Egipte getrek het, was nie gewoond aan 
goudsmeewerk en fyn ambagswerk nie. In Egipte moes hulle bakstene maak en 
konstruksiewerk verrig. Hulle benodig nou manne vir hierdie besonderse, fyn, moeilike en 
kunstige werk. 
 
Daarom roep die Here vir Besaleël en Oholiab en rus hulle met sy Gees toe om hulle 
vaardig te maak vir die taak waartoe Hy hulle geroep het. Hulle word met insig en wysheid 
toegerus sodat hulle die taak met vaardigheid kan doen. Net die beste kom God toe, 
daarom moet hulle alles doen presies soos wat God vereis. 
 
Wat beteken hierdie gedeelte vir ons vandag? Die Here roep ons ook op om in sy 
koningryk dienswerk te verrig. Hy roep persone en rus hulle met gawes toe. Dit kan 
geestelike gawes wees, maar Hy rus persone ook toe met praktiese talente. Nie almal is 
predikers, ouderlinge en diakens nie. Ons is almal verskillende lede van een liggaam en is 
met verskillende gawes toegerus. 
 
Is jy miskien ’n boekhouer, ingenieur, webblad-ontwerper, bakker of bouer? Die Here het 
ook hierdie gawes aan jou geskenk en deur sy Gees rus hy jou toe om dit vaardig te 
gebruik in die gemeente waar jy is. Miskien roep die Here jou om ’n nuwe webblad uit te 
lê, komberse vir armes te maak, kaartjies vir die wat siek is ... Onthou, die Here rus altyd 
persone toe vir die dienswerk waarvoor Hy hulle roep. 
 
Wees daarom nie bang as die Here jou roep om ’n verskil in die gemeente en 
gemeenskap te maak nie, maar leef jou gawes ook vaardig uit! 
 
Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2 
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