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Ruimte voor aantekeningen

Je bent begaafd
je gaven ontdekken en gebruiken
LEERDIENST

Gaven van de Geest
In 1 Korinthiërs 12:4-6 omschrijft Paulus: het zijn gaven van de Heilige Geest,
dienende taken en uitingen van Gods kracht.
Iedere gelovige heeft minstens één gave ontvangen (1 Korinthiërs 12:7 : ‘in
iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk’ en de gaven van de Geest zijn
gegeven om ingezet te worden voor de opbouw van de gemeente.
Beantwoording van vragen van de vorige leerdienst, die het thema had: ‘Een
kerk vol begaafde mensen’.
Gaven en taken
Er is verschil tussen een taak of functie of opdracht en een gave van de
Geest. B.v.: de gave ‘overdragen van kennis’ kan voor verschillende taken of
functies gebruikt worden, b.v. kindernevendienst-leider, catecheet, leider
jeugdclub.
Omgekeerd: voor de taak van koster b.v. zijn meerdere gaven mogelijk: leiding geven, gastvrijheid, dienen, helpen.
Het maakt voor het functioneren van de gemeente verschil uit of je je
vertrekpunt neemt in bepaalde taken die gedaan moeten worden of gaven
die de Geest aan de gemeente gegeven heeft. We mogen geloven dat de
Heilige Geest de gaven geeft die nodig zijn voor elke gemeente in haar eigen
unieke situatie.

Kerk en samenleving
Paulus schrijft nadrukkelijk dat de gaven van de Geest gegeven zijn voor de
opbouw van de gemeente.
Op de vraag ‘zijn gaven van de Geest niet ook bedoeld om te gebruiken in de
samenleving?’ kan geantwoord worden: God heeft ons geschapen zoals we
zijn. Hij wil dat wij ons leven aan Hem toewijden, zout der aarde en licht der
wereld zijn. In het Nieuwe Testament vinden we andere bewoordingen als
het gaat om ons christen-zijn in de wereld, n.l.: talenten gebruiken,
beheerder (rentmeester) zijn.
Paranormale gaven
Er is een bonte wereld van krachten, geneeswijzen, geestelijke uitingen. De
gemeente van Korinthe had daar ook mee te maken. Paulus besteedt daar
aandacht aan in 1 Kor.12:1 û eigenlijk staat er: ‘over geestelijke uitingen wil
ik jullie het volgende duidelijk maken’.
Moeilijke kwestie. Alternatieve geneeswijzen zijn omstreden.
Paranormale gaven zoals contact met overledenen, toekomst voorspellen,
iriscopie e.a. worden ten strengste verboden, omdat ze ons binden aan
andere machten dan aan God.
Hoe ontdek ik mijn gaven?
Wij hebben niet geleerd om eerlijk te zeggen waar we goed in zijn; nasleep
van Heidelbergse Catechismus zondag 3: ‘onbekwaam tot iets goeds en
geneigd tot alle kwaad’. Dat is op zich waar, maar we vergeten dat wij door
Christus en Zijn Geest vernieuwd mogen worden en toegerust om ons in
dienst te stellen van Gods Koninkrijk en Christus’ gemeente.
Concreet en stapsgewijs:
1. Stel je open voor God en bid of Hij je laat zien, welke gave(n) de Heilige
Geest je gegeven heeft.

2. Onderzoek of je bereid bent deze gave(n) ook daadwerkelijk te gebruiken
om zo je steentje bij te dragen aan de geestelijke opbouw van de
gemeente.
3. Bestudeer het onderwerp ‘gaven’ in de Bijbel. Lees daarover en praat
erover met andere gemeenteleden.
4. Probeer een bepaalde taak, ‘experimenteer’ daarmee om erachter te
komen of je er een gave voor hebt.
5. Vraag jezelf in alle eerlijkheid af of je je op je gemak voelt in de taak,
waarmee je bezig bent en of je het fijn vindt om het te doen.
6. Praat met medegemeenteleden om erachter te komen, of zij vinden dat
je op de juiste manier bezig bent. Met andere woorden: of zij vinden, dat
jij de gave hebt voor datgene waar je nu mee bezig bent.
7. Vraag je in alle in nuchterheid en eerlijkheid af: "word ik door de Here
God in deze dingen bevestigd en zegent Hij mij?
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