
Hand. 2:38 (HSV) En Petrus zei tegen hen: Bekeer u     
en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van
Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult 
de gave van de Heilige Geest ontvangen.

1 Kor. 12:1 Broeders en zusters, over de gaven                        
van de Geest wil ik u het volgende zeggen.



Een basishouding van verlangen naar                  
meer van de Geest in en door ons leven



1 Kor. 1:4 Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in 
Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. 5 Door 
hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u 
zegt en al uw kennis 6 bewijst dat het getuigenis over 
Christus bij u verankerd is, 7 en hierdoor ontbreekt het 
u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus 
wacht, aan geen enkele gave van de Geest.





1 Kor. 12:1 Broeders en zusters, over de gaven                        
van de Geest wil ik u het volgende zeggen.

(HSV) ...wil ik niet dat u onwetend bent.

(NBG) ...wil ik u niet onkundig laten. 



7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten 
bate van de gemeente.

8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen  
van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde 
Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt 
van de Geest een groot geloof, de ander de gave om             
te genezen. 



10 En weer anderen de kracht om wonderen te 
verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden            
wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in 
klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de 
betekenis van is.
11 Al deze gaven worden geschonken door een en 
dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk 
toebedeelt zoals hij wil.



Rom. 12:6 We hebben verschillende gaven, onderschei-
den naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave 
heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met 
het geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te 
verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te 
onderwijzen, moet onderwijzen. 



8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten.                  
Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. 
Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. 
Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blij-
moedig zijn.



1 Petr. 4:10 Laat ieder van u de gave die hij van God 
gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee                 
te helpen, zoals het goede beheerders van Gods 
veelsoortige gaven betaamt. 



11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden door-
klinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan 
vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles 
tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle             
eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.



Gods veelsoortige gaven...



Profeteren; bijstand verlenen; troosten; (weg)geven; 
leidinggeven/besturen; barmhartig zijn; het woord 
voeren; anderen helpen; wijsheid; kennis; geloof; 
genezingen; wonderen; onderscheidingsvermogen; 
tongentaal; uitleg van tongentaal...



1 Kor. 14:1 Jaag de liefde na en streef naar de gaven van 
de Geest, vooral naar die van de profetie.



Zeven gedachten over de gaven van de Geest

(de gebruiksaanwijzing bij het gereedschap)



1. God wil het ons aan geen enkele genadegave laten 
ontbreken (1 Kor. 1:7)

2. God wil ons niet onwetend laten over de gaven van                     
de Geest (1 Kor. 12:1)

3. De Geest wil in iedereen zichtbaar aan het werk zijn               
(1 Kor. 12:7)



4. We moeten jagen naar de liefde en streven naar              
de gaven (1 Kor. 14:1)

5. De heilige Geest bedeelt de gaven toe zoals Hij                 
wil (1 Kor. 12:11)

6. De gaven zijn bedoeld om anderen mee te             
helpen (1 Petr. 4:10)

7. En voor de opbouw en het welzijn van de 
gemeente (1 Kor. 12:7)



Hoe kun je de gaven ontdekken en ontvangen?



 Word vervuld met de Geest (Efez. 5:18)

 Groei in kennis en inzicht (1 Kor. 12:1)

 Streef naar de gaven (1 Kor. 14:1)

 Laat je de handen opleggen (1 Tim. 4:14)



1 Tim. 4:14 (HSV) Veronachtzaam de genadegave niet 
die in u is en die u gegeven is door profetie, met hand-
oplegging door de raad van ouderlingen.

2 Tim. 1:6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend  
te houden van de gave die God je schonk toen ik je de 
handen oplegde.



 Word vervuld met de Geest (Efez. 5:18)

 Groei in kennis en inzicht (1 Kor. 12:1)

 Streef naar de gaven (1 Kor. 14:1)

 Laat je de handen opleggen (1 Tim. 4:14)

 Bid tot de Vader (Lucas 11:13)



Lucas 11:13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je je 
kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer            
zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest 
geven aan wie hem erom vragen.



Een basishouding van verlangen naar                  
meer van de Geest in en door ons leven


