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Tema: God voorsien lidmate met gawes om sy kerk te bou: Is jy is een van hulle - is 

jou naam op die lys?  

 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Ps. 24-1: 1, 2 

Votum 

Seën 

Loflied Ps. 100-1: 1, 2, 3, 4 

 

God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof  

Skriflesing: Esra 2  

                  Romeine 12: 4 - 8  

Teksverse: Esra 2: 1  

Sing:  Sb 14-1: 1, 2 

Woordverkondiging  

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Gebed 

Sing Sb 1-2: 1, 2 

Seën 

Amenlied: Sb 13-2  
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Wanneer jy deur die Ou Testament lees en jy kom by geslagsregisters dan is die 

versoeking groot om dit oor te slaan. Net soos Esra 2 wat ons vanaand saam gelees 

het. Ons moderne mense het geen erg aan sulke lang geslagsregisters met feite en 

syfers wat nie eintlik vir ons enige betekenis het nie! Ons wat amper nie eers meer 

weet wie ons oupa- en oumagrootjies was nie – wat nog te sê van 5 of 6 geslagte in 

die verlede! Ons weet van hulle niks!  

 

Maar, brs en srs, vir ‘n Jood uit Israel was sy geslagsregister van die uiterste belang! 

Sy geslagsregister was soos sy identiteitsdokument! En daarom het hulle die 

geslagsregisters deeglik opgestel en deur die jare in stand gehou! Die Jood se naam 

in die geslagsregister het die egtheid van sy Joodse afkoms bevestig - dit het gesê: jy 

is deel van die uitverkore volk van God. En dit het beteken dat daardie persoon 

toegang tot die tempel van God het - want net rasegte Jode - mag in die tempel kom!  

 

En daarom, toe die leiers van Juda en Benjamin begin om die terugreis te organiseer 

was die vasstel en die opskryf van die geslagte van uiterste belang! Wie is dit wat 

saamgaan? Was hulle deel van die volk toe almal nog in Israel gebly het voor die 

ballingskap? En wie is nou deel van die volk – dit moet baie deeglik vasgestel word!  

 

Meer nog, hier in Esra 2 dien die geslagsregister ‘n verder doel! Hierdie lys was die 

name van die “gewone lidmate” (die gemeente) in wie se harte God gewerk het om 

die leiers te volg en te gaan help om God se tempel te herbou! Mense uit verskillende 

families en van verskillende plekke. Mense met verskillende gawes wat elkeen sy of 

haar deeltjie kan bydra! Mense wat mekaar geken het en met mekaar meegeleef het. 

Mense wat baie opgeoffer het vir die Here en wat een gesamentlike doel wou bereik: 

om die tempel te herbou! Mense wat voorheen daar gebly en nou weer kan teruggaan. 

Sou bou God ‘n brug tussen die verlede en die toekoms!  

 

Hulle was en is belangrike mense in God se oë! Want brs en srs: saam met leiers en 

middele voorsien God ook lidmate met gawes om sy kerk op te bou! En jou naam op 

die lys is van uiterste belang! Jy is ook ‘n gawe uit God se hand om die kerk op te bou! 

Jou naam moet ook op die lys kom! Jy moet saam bou aan God se kerk – die werk is 

groot en elke lidmaat net sy of haar gawe is nodig!  

 

Dit is die wonderlike betekenis van hierdie geslagsregister in Esra 2. In Nehemia 7 

word hierdie geslagsregister bykans woordeliks herhaal. Toe Nehemia en die volk die 

muur rondom Jerusalem voltooi het, het Nehemia hierdie selfde geslagsregister 

gebruik om – by wyse van spreke – aan te dui wie was dit wat van die begin tot die 

einde die werk van die Here gedoen het!  

 

Die Here openbaar met hierdie geslagsregister die volgende 3 dinge:  

1. God gee lidmate om die bouwerk aan die kerk te doen en elkeen is vir Hom 

belangrik en noodsaaklik 
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2. Die Heilige Gees gee ‘n verskeidenheid van gawes en elke gawe is belangrik!  

3. Nie almal kwalifiseer vir die dienswerk nie – net hulle wat in Christus geheilig 

en deel gemaak is van die kerk – hulle mag dien! 

 

Kom ons kyk wat dit vanaand vir my en jou beteken.  

 

1. God gee lidmate om die bouwerk aan die kerk te doen en elkeen is vir Hom 

belangrik en noodsaaklik.  

Ons het vanmore begin kyk na God se strategie vir die opbou van die kerk. Ons het 

gesien dat God omstandighede beskik waarin die kerk opgebou kan word. Ons het 

gesien dat God leiers voorsien wat die gemeente kan lei en toerus. Ons het ook gesien 

dat God die nodige middele voorsien sodat die opbouwerk gedoen kan word.  

 

Maar God se strategie behels nog meer! God gee ook lidmate wat saam met die leiers 

kan werk om sy kerk op te bou! Wanneer mens deur die geslagsregister lees dan val 

die presiesheid van name en getalle jou op! In vers 2 kry ons die name van die 

hoofleiers van die verskillende families. Familiehoofde was van die begin van die 

bestaan van die volk deur God gebruik om die volk te organiseer en te lei. Gaan lees 

maar weer in Numeri hoe die volk volgens die 12 stamme en volgens families opgestel 

was vir die trek deur die woestyn.  

 

Vanaf vers 3 kry ons die lys van – kom ek noem dit nou maar – gewone lidmate – wat 

saam met die leiers teruggegaan het. En kyk hoe presies word hulle familie afkoms 

bepaal, opgeteken en getel! Selfs die perde, die kamele, die muile en die donkies word 

getel!  

 

Wat wil die Here hiermee vir ons sê: Elke gelowige is vir God belangrik! Niemand word 

miskyk of oorgeslaan nie! God wil almal gebruik en almal se naam verskyn op die lys! 

Geliefdes, dit is vandag nog net so in die kerk van ons Here Jesus. Elke lidmaat is vir 

die Here Jesus belangrik. Daarom gebruik die Here Jesus ook ‘n metafoor van ‘n 

liggaam wanneer Hy oor sy kerk praat. Hy is die hoof en ons is die liggaam en elke lid 

is belangrik. Sonder die werking van elke lid gaan die liggaam nie behoorlik kan 

funksioneer nie! 

 

Daarom is elke lidmaat in hierdie gemeente vir die Here belangrik! Jy hoef nie ‘n leier 

te wees of in ‘n bepaalde dienswerk ingestel te wees nie! God wil jou met jou gawe 

gebruik! Jy moet saamwerk aan die opbou van sy gemeente! Dit gaan om jou 

gesindheid en die oorgawe waarmee jy jou werk vir die Here doen! Is jy bereid – wil jy 

ook saamwerk?  

 

2. Die Heilige Gees gee ‘n verskeidenheid van Gawes 

 

Vanaf vers 36 sien ons hoe die Here in besonder sorg dat lidmate is wat die 

tempeldiens in Jerusalem weer kan gaan herstel. Die priesters, die Leviete wat die 



4 
 

dienswerk in die tempel moes doen. So ook die sangers wat in die tempelkore moes 

sing asook die tempelbediendes wat die skoonmaakwerk moet doen! 

 

Sien u hoe die Heilige Gees ‘n verskeidenheid van gawes aan mense gee sodat die 

hele omvang van die werk gedoen kan word. Ons het ook in Romeine 8 gelees van 

sommige van die gawes wat die Heilige Gees ook vandag in die kerk gee! Net so het 

God ook aan my en jou ons besondere gawes gegee sodat ons ons deeltjie in die 

geheel van die bediening kan doen.  

 

Daarom is daar nie gawes wat belangriker is as ander nie. Dominees en ouderlinge 

en diakens is nie belangriker as ander lidmate met hulle gawes nie. Hulle word tot ‘n 

besondere dienswerk in die gemeente geroep – maar God gebruik al die gawes – ook 

dit wat Hy aan jou gegee het! So vorm die gemeente as’t ware ‘n orkes! Elke lidmaat 

speel ‘n musiekinstrument en wanneer almal speel en hulle gawes gebruik dan maak 

ons die wonderlikste musiek saam – al is dit net die ou wat die Driehoekie op sy 

gegewe tydstip slaan – hy of sy is belangrik! As hy nie daar was op die oomblik tot die 

driehoekie geslaan moes word nie – was daar ŉ ongemaklike stilte en was die 

uitvoering ‘n mislukking!  

 

Geliefde br. en sr – die Here het vir jou ‘n gawe gegee en Hy wil jou gebruik. Kom bou 

dan saam aan die kerk van die Here.  

 

3. Nie almal kwalifiseer vir die dienswerk nie – net hulle wat in Christus geheilig 

en deel gemaak is van die kerk – hulle mag dien! 

Kom ons by verse 59 – 63 in die geslagsregister duik daar ‘n probleem op! Sommige 

van die families wat aangemeld het kon nie hulle afkoms met ‘n geslagsregister bewys 

nie! Hulle stamboom ontbreek! Want sien – volle deelname aan die tempeldiens van 

die Here, is bepaal deur jou Joodse afkoms. Indien jy dit nie kon bewys nie – kon jy 

nie deelneem nie!  

Wat wil die Here hier vir ons leer? As jy nie deur geloof in Christus van jou sonde 

gereinig is en deel gemaak is van die kerk nie – kan jy nie dien nie!  

Wat is dus wat ten diepste nodig is om saam te werk aan die opbou van die kerk?  

Ware geloof in Christus Jesus as ons Verlosser! Geloof – daardie gawe van God Op 

grond van Christus se verlossing werk gaan dit nou nie meer – soos in die Ou 

Testament daaroor of jy Jood is of nie – dit gaan daaroor of jy in Christus glo of nie! 

Of jy deel aan die geloof dat Jesus Christus jou gered het van die dood, dat Hy jou 

deel gemaak het van God se gesin! As jy dit glo – dan word jou naam opgeskryf!  

Nou nie meer in ‘n Joodse geslagsregister nie – maar in ‘n baie belangriker boek! Die 

boek van die lewe! Die boek van hulle wat almal in Christus glo en wat deel is van die 

kerk en wat deur die krag van die Heilige Gees hulle gawes in diens van die Here 

gebruik!  
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En daarom die vraag? Is jou naam op die lys? Kan jy dien?  

Jy kan en jy moet as jy glo dat Jesus jou Verlosser is, dat Hy jou deel van die kerk 

gemaak het, dat sy Gees aan jou gawes gegee het – dan is jou naam neergeskryf! 

Dan kan en moet jy ook saamkom! Saamkom op reis na Jerusalem – op reis na die 

heropbou van ons gemeente!  

God het jou hier geplaas! Hy wil jou hier gebruik in sy diens! Christus het jou Naam 

deur geloof opgeskryf. Die Gees het jou klaar ŉ gawe gegee en toegerus? Gaan jy 

saamwerk?  

 

Amen 

 

 

 

 

 


