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Noudat ons die 9 genadegawes van die Heilige Gees geleer het en verstaan die 7
bedieningsgawes en –persoonlikhede, kan ons kyk na die 5 ampte in die kerk.

Party dink daar is net hierdie 5 ampte is, maar wat dan van aanbiddingsleiers, intersessors
en sendelinge? Die feit dat Paulus hierdie vyf noem beteken nie dat daar niks anders mag
wees nie, want duidelik skryf hy oor ander gawes in 1 Korintiërs en Romeine!

Die 5 ampte in Efésiërs wys die organisering van die kerk se aan. Hierdie is ampte van
spraak en Paulus verduidelik aan die Efesiërs dat daar verskille is.

Apostel – kerkplanters en hoofde van die kerke
Stigter van gemeentes, hoof van ‘n kerkorganisasie.
Hulle kan al die ander ampte ook doen.
“Apostolos” beteken afgevaardigde/ambassadeur/kommisaris van die Here.
Mat 10:2. Lees Efe 2:20
Die apostel release oor die kerk...mandaat, die missie , die identiteit/fondasie

Profeet – Visionêre rigtingwyser.
Wys die pad aan. Woorde van stigting, troos, bemoediging en vermaning (1 Kor 14:3-4).
(“Nabiy” in H – spokesman) (“Profetes” – interpreter of the oracles, foreteller)
Die profeet release oor die kerk...visie, rigting, openbaring

Evangelis – roep die mense in.
Hand 21:8. Hou byeenkomste, straatwerk, kampe.
“Euaggelistes” – “bringer of good tidings”)
Die evangelis release oor die kerk...die vuur, maak mense wakker

Herder – pas die gemeente op. Vat hulle by die hand, leer hulle om daagliks te oorwin.
Dis die selleiers, beraders
“Poimen” – skaapwagter/herder
Die herder release oor die kerk...gesondheid en persoonlike groei

Leraar – lê die woord uit.
Leer die mense die beginsels en die waarhede.
“Didaskalos” - instrukteur
Die leraar release oor die kerk...die Woord se waarheid.

Diut gaan als oor Mat 28:18-20, Mark 16.

Ek release oor die mense, oor jou, jou identiteit. Dat julle opgerig sal word as opstels,
profete, evangeliste, herders en leeraars! Ek release oor elke amp...


