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en kunnen daarom dubbelzijdig afgedrukt worden op één A4-tje.

Een kerk vol begaafde mensen
bijbels onderwijs over de gaven van de Geest

LEERDIENST
1. Welke gaven van Geest zijn er?
Enkele opsommingen, die elkaar gedeeltelijk overlappen:
• 1 Kor.12:8-11 û verkondigen van wijsheid, overdragen van kennis, een
groot geloof, gave om te genezen, kracht om wonderen te verrichten,
profetie, onderscheiden wat wel of niet van de Geest afkomstig is, spreken
in tongen (klanktaal), uitleg van het spreken in tongen.
• 1 Kor.12:28 û vermogen om wonderen te verrichten, gave om te genezen,
vermogen om bijstand te verlenen, leiding geven, klanktaal
• Rom.12:6-8 û profeteren, bijstand verlenen, onderwijzen, troosten, weggeven, leiding geven, barmhartig zijn.
• 1 Petr.4:10 û het woord voeren, helpen.

2. Wat zijn gaven van de Geest?
Vaak wordt gezegd: het zijn bovennatuurlijke gaven: gaven van genezing,
spreken in tongen. Andere gaven zijn heel ‘gewoon’: helpen, bijstand verlenen, e.a.
Het bezwaar van de aanduiding ‘bovennatuurlijk’ is, dat je dan onvermijdelijk in een ‘gesloten denksysteem’ komt: óf ze zijn nep, óf ze komen van
God, óf ze komen van de duivel.
Wij zijn allemaal verschillend geschapen, met eigen mogelijkheden en beperkingen, ons eigen karakter en talenten.
Genadegaven: onze eigen talenten, ons ‘ik’ wordt geheiligd door de Geest van
God en zo zegt Hij a.h.w. tegen ons: ‘Ik heb je nodig en ik kan jou heel goed
gebruiken’.

Deze gaven komen van God, zie 1 Kor.12:4-6):
• het is genade van de Heilige Geest (genadegaven, NBG-vertaling)
• dienende taken (NBG: bedieningen) : Christus is gekomen om te dienen;
zo ook wij.
• uitingen van bijzondere kracht (letterlijk: energieën) : God is een God van
kracht, Hij geeft kracht en maakt ons sterk.
Want de Heilige Geest bedeelt ze aan iedereen afzonderlijk toe, zoals Hij dat
wil (vs.11). En ook: wanneer Hij wil.

Het gaat om het welzijn van állen, dus niet van een bepaalde groeperingen in
de gemeente.
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Ruimte voor aantekeningen
Het centrale criterium bij de beoordeling van de gaven is: staat Jezus centraal
(zie ook 1 Kor.2:2 en 3:11) en worden ze gebruikt om Hem te eren?

3. Aan wie worden de genadegaven gegeven?
Het antwoord op deze vraag is kort en duidelijk: aan alle gelovigen, zie 1
Kor.12:7 en 11.
In Korinthe was men van mening, dat slechts enkelen gaven van de Geest
hadden ontvangen, maar het merendeel van de gemeente niet. Men streefde
naar het uitzonderlijke, vooral het spreken in tongen. Wie niet in tongen
sprak, telde eigenlijk niet mee.
Paulus verzet zich daartegen en haalt juist het ‘gewone’ naar voren. Beeld van
het lichaam en de leden, 1 Kor.12:12-27. Er waren n.l. twee misstanden in de
gemeente van Korinthe:
• Sommigen voelden zich verheven boven anderen. Dit kan niet in een menselijk lichaam en ook niet in de gemeente van Christus.
• Velen voelden zich buitengesloten en overbodig.

4. Hoe functioneren de gaven en waar zijn ze voor bedoeld?
1 Kor.12:7 : ‘ten bate van de gemeente’ (NBG: ‘tot welzijn van allen’) 1 Petr.4:10 : ‘om anderen te helpen’. Dus: tot opbouw van de gemeente.
Christus is bezig met de opbouw van de gemeente. Zijn lichaam functioneert
pas goed, als alle leden goed functioneren.

