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Gaven van de Geest
Inleiding
Wanneer we het Nieuwe Testament doorlezen, dan zien we voornamelijk in Handelingen
dat mensen die de Heilige Geest hebben, ook bijzondere gaven hebben. Het zijn
verschillende gaven en niet iedereen blijkt dezelfde gave te hebben. In het Oude
Testament komen sommige gaven al voor, maar in Handelingen lijkt er een soort van
explosie.

Het begin
Wanneer we vandaag de dag om ons heen kijken, zien wij niet dezelfde gaven als in Handelingen. Het
spreken in talen is niet meer hetzelfde, de gaven van genezing lijken afgezwakt. De profetieën van vandaag
de dag lijken niet op die van de tijd van Handelingen. De grote vraag is: ‘hoe komt dat toch?’
Voordat we met deze vraag bezig gaan, gaan we eerst kijken naar wat de gaven van de Geest zijn en
waarom deze gaven gegeven zijn.
1 Korinthe 12:1-12
1 Wat nu de geestelijke uitingen betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend
bent.
2 U weet dat toen u van de volken was, u tot de stomme afgoden werd
heengedreven, al naar u geleid werd.
3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand die door de Geest van God spreekt,
zegt: Vervloekt zij Jezus, en niemand kan zeggen: Heer Jezus, dan door de Heilige
Geest.
4 Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest;
5 en er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer;
6 en er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in
allen werkt.
7 Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is.
8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven een woord van wijsheid; en
aan een volgende een woord van kennis volgens dezelfde Geest;
9 aan een ander geloof door dezelfde Geest; en aan een volgende genadegaven
van genezing door de ene Geest;
10 en aan een volgende werkingen van krachten; en aan een volgende profetie;
en aan een volgende onderscheidingen van geesten; aan een ander allerlei talen;
en aan een volgende uitlegging van talen.
11 Maar al deze dingen werkt een en dezelfde Geest, die aan ieder afzonderlijk
toedeelt zoals Hij wil.
12 Want zoals het lichaam een is en vele leden heeft, en alle leden van het
lichaam, hoewel vele, een lichaam zijn, zo ook Christus.
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1 Korinthe 12:13-31
13 Immers, wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden
hetzij Grieken, hetzij slaven hetzij vrijen, en ons allen is van een Geest te drinken
gegeven.
14 Want ook het lichaam bestaat niet uit een lid maar uit vele leden.
15 Als de voet zegt: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, -is hij
daarom niet van het lichaam?
16 En als het oor zegt: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, -is
het daarom niet van lichaam?
17 Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het geheel
gehoor was, waar zou de reuk zijn?
18 Maar nu heeft God de leden, elk van hen, in het lichaam gesteld zoals Hij
heeft gewild.
19 Waren zij alle een lid, waar zou het lichaam zijn?
20 Maar nu zijn er vele leden, maar het lichaam is een.
21 Het oog nu kan niet zeggen tot de hand: Ik heb je niet nodig; of ook het hoofd
tot de voeten: Ik heb jullie niet nodig.
22 Integendeel, de leden van het lichaam die de zwakkere schijnen te zijn, zijn
des te noodzakelijker;
23 en die ons de minder geeerde van het lichaam toeschijnen, deze bekleden wij
met overvloediger eer; en onze onaantrekkelijke leden hebben overvloediger
versiering;
24 maar onze aantrekkelijke hebben die niet nodig. Maar God heeft het lichaam
zo samengesteld, dat Hij aan het mindere overvloediger eer gegeven heeft,
25 opdat er geen verdeeldheid in het lichaam is, maar de leden voor elkaar
gelijke zorg dragen.
26 En als een lid lijdt, lijden alle leden mee; en als een lid wordt verheerlijkt,
verblijden alle leden zich mee.
27 En u bent het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden.
28 En God heeft sommigen in de gemeente gesteld: ten eerste apostelen, ten
tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens
genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen.
29 Zijn allen soms apostelen? Zijn allen soms profeten? Zijn allen soms leraars?
Hebben allen soms krachten?
30 Hebben allen soms genadegaven van genezingen? Spreken allen soms in
talen? Zijn allen soms uitleggers?
31 Streeft echter naar de grootste genadegaven. En ik wijs u een nog
uitnemender weg.
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“Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is.”

Openbaring van de Geest
De Heilige Geest kan zich op verschillende manieren openbaren. Bij sommige is er een Woord van kennis en
anderen hebben een Woord van Wijsheid. Weer anderen hebben een profetie. Het zijn een soort van
ingevingen die de Heilige Geest de gelovige geeft. Juist in de tijd dat het Nieuwe Testament nog niet
vastgelegd was, was dit van toepassing. Er was veel onduidelijk over de gemeente en de apostelen
ontvingen hierin wijsheid, kennis en profetieën.
Andere gaven zijn bijvoorbeeld krachten en gaven van gezondmakingen. Bij krachten kun je denken aan het
uitdrijven van boze geesten en bij gaven van gezondmakingen kun je denken aan genezingen van zieken.
Weer een andere manier waarop de Geest zich openbaart is in het spreken in andere talen en het uitleggen
van talen die je niet kent. Deze twee gaven komen niet voor in het Oude Testament, maar is wel voorzegd
dat deze zouden komen. Het doel van deze gave wordt toegelicht in 1 Korinthe 14 en het komt erop neer
dat dit gegeven is als teken voor de ongelovige. Juist de ongelovige Joden zouden door deze gave overtuigd
moeten raken van het feit dat de Heilige Geest in de gelovige werkt (1 Korinthe 14:21-22). Er is heel veel
over te schrijven, maar daarvoor voert het nu te ver.
De gave van geloof heeft niet zozeer te maken met geloofsgehoorzaamheid of geloofsvertrouwen. Het gaat
niet om het vertrouwen dat wij in God stellen, waardoor wij behouden worden. Het gaat ook niet om de
gehoorzaamheid aan wat God van ons vraagt. Het gaat om het vrijzetten van bovennatuurlijke krachten,
zoals het verzetten van bergen en het spontaan laten sterven van bomen (1 Korinthe 13:2, Lukas 17:6)
1 Korinthe 14
1 Jaagt naar de liefde en streeft naar de geestelijke uitingen, maar vooral,
dat u mag profeteren.
2 Want wie in een taal spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God;
want niemand verstaat het, maar in de geest spreekt hij verborgenheden.
3 Maar wie profeteert, spreekt voor mensen tot opbouwing, vermaning en
vertroosting.
4 Wie in een taal spreekt, bouwt zichzelf op; maar wie profeteert, bouwt de
gemeente op.
5 En ik wilde wel dat u allen in talen sprak, maar nog meer dat u profeteerde.
En wie profeteert, is meer dan wie in talen spreekt, tenzij hij het uitlegt,
opdat de gemeente opbouwing ontvangt.
6 En nu, broeders, als ik tot u kom en in talen spreek, welk nut zal ik u doen,
als ik niet tot u spreek of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in leer?
7 Zelfs de onbezielde dingen die geluid geven, hetzij fluit, hetzij harp, als zij
geen onderscheid in de tonen geven, hoe zal men weten wat op de fluit of
wat op de harp gespeeld wordt?
8 Immers, als de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich voor de
oorlog gereed maken?
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Bij sommige stromingen is er veel aandacht voor de gaven van de Geest, toch blijken er steeds verschillen
te zijn tussen de uitingen die in Bijbel beschreven staan en die we vandaag de dag zien. Er wordt in de
Bijbel wel gesproken over het streven naar de Geestelijke gaven, maar niet over het bij jezelf opwekken.
Het is dus belangrijk om de gaven op hun waarde te schatten en te kijken of ze overeenkomen met wat er
in de Bijbel staat. Niet iedere gelovige heeft dezelfde gave en als je er een hebt, dan zou je deze gebruiken
tot opbouw van het geloof van een andere gelovige.
Veel belangrijker dan de gave van de Geest is de vrucht van de Geest. Deze vrucht is er voor elke gelovige
en dit is altijd tot opbouw van de Gemeente en tot eer van God zelf.
1 Korinthe 13:1-14:1
1 Als ik in de talen van de mensen en van de engelen spreek, maar ik heb geen
liefde, dan ben ik klinkend koper of een schelle cimbaal geworden.
2 En als ik profetie heb, en ik weet alle verborgenheden en alle kennis, en als ik al
het geloof heb, zodat ik bergen verzet, maar ik heb geen liefde, dan ben ik niets.
3 En als ik al mijn bezittingen uitdeel, en als ik mijn lichaam overgeef om mij te
beroemen, maar ik heb geen liefde, dan baat het mij niets.
4 De liefde is lankmoedig, is goedertieren; de liefde is niet jaloers; de liefde praalt
niet, is niet opgeblazen,
5 handelt niet onwelvoeglijk, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd,
rekent het kwade niet toe,
6 verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid;
7 alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.
8 De liefde vergaat nooit; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden;
hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.
9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
10 maar wanneer het volmaakte is gekomen, zal wat ten dele is, te niet gedaan
worden.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik
als een kind; nu ik een man geworden ben, heb ik afgedaan met wat van het kind
was.
12 Want wij kijken nu door een spiegel, wazig, maar dan van aangezicht tot
aangezicht, nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben.
13 En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie; maar de meeste van deze is de
liefde.
1 Jaagt naar de liefde en streeft naar de geestelijke uitingen, maar vooral, dat u
mag profeteren.
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“En als ik profetie heb, en ik weet alle verborgenheden en alle kennis, en als ik al het geloof heb,
zodat ik bergen verzet, maar ik heb geen liefde, dan ben ik niets.”
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