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    Bijbelstudie voor huiskringen   

 Studie 5  Week 49  5-9 december 2011 

Lees: 1 Korinthe 12:1-11 
In deze studie gaan we in op de gaven van de Heilige Geest. De Heilige Geest die iedere ware gelovige 
ontvangt wil in ons niet alleen vrucht voortbrengen maar ook Zijn bijzondere gaven laten functioneren. Er is 
een wezenlijk verschil tussen gaven en vruchten. Ter illustratie gebruiken we de appelboom uit de vorige 
studie. Het kweken van een appelboom vraagt zowel tijd als inspanning. Om vrucht voort te kunnen brengen, 
moet de boom eerst door verschillende fasen heen groeien, een proces dat een paar jaar duurt. De gaven 
daarentegen zijn als de geschenken die in een kerstboom hangen (of er tegenwoordig onderliggen).  
De persoon die het geschenk ontvangt hoeft er feitelijk geen inspanning voor te verrichten. Paulus zegt tegen 
de christenen in Korinthe:  
 
 Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem 
 bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over 
 Christus bij u verankerd is, en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus 
 Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest. [1Kor.1:4-7]  
 
De NBV vertaalt het woord ‘charismata’ met ‘gave van de Geest’. Dat is wel een juiste uitleg maar niet een 
juiste vertaling. Het woord charisma betekent ‘genadegave’ (van het Grieks charis: ‘genade’). Deze 
genadegaven worden door de Heilige Geest gegeven aan iedere gelovige tot opbouw van de gemeente en 
wat nuttig is voor allen. (1Kor.12:7) De opbouw van de gemeente of het ‘nuttig zijn’ voor de ander is een 
cruciaal punt dat Paulus uitwerkt in de hoofdstukken 13 en 14. De genadegave is geen blijvend talent of 
vermogen, zoals een muzikale gave. Het zijn ‘bovennatuurlijke’ bekwaamheden om te handelen of te spreken 
die de Geest schenkt als het nodig is en aan wie het nodig is. Ik denk dat alle 9 wondergaven in principe voor 
elke gelovige beschikbaar zijn. Wat en wanneer we ontvangen is dikwijls afhankelijk van onze bediening en 
de mate waarin we ‘uitstappen’ in de praktijk. Als je bijvoorbeeld nooit bidt voor een zieke zal de gave van 
genezing zich nooit openbaren in je leven. Iemand die werkzaam is in pastoraat zal dikwijls de gave van een 
woord van kennis, wijsheid en het onderscheid van geesten nodig hebben. Zij mogen het ook verwachten om 
te krijgen op het juiste moment. 
 
De negen bovennatuurlijke gaven vinden we opgesomd in 1Kor.12:8-10. Ze worden vaak onderscheiden en 
verdeeld in 3 groepen: 

1. De openbaringsgaven (kracht om te weten, te doen kennen) 
• Gave van wijsheid 
• Woord van kennis 
• Onderscheiding van geesten 
 
2. De gaven van kracht ( kracht om te doen) 
• Gave van geloof 
• Werking van krachten 
• Gaven van genezingen 
 
3. De gaven van inspiratie (ingeving, kracht om te zeggen) 
• Gave van profetie 
• Gave van allerlei tongen 
• Gave van vertolking van tongen 
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Deze gaven van de Geest aan de gelovigen worden in 1Kor. 12:7 samengevat als openbaringen, 
zichtbaarmaking of manifestaties (‘phanerōsis’). De Heilige Geest Zelf is onzichtbaar, maar door deze gaven 
manifesteert Hij Zichzelf. Hij beïnvloedt onze zintuigen op een manier die we kunnen zien, of horen of voelen. 
Deze openbaringen of manifestaties van de Geest zijn incidenteel en onvolkomen(1Kor.13:9). Van de totale 
rijkdom van Gods kennis en wijsheid (vgl. Rom.11:33) wordt ons maar een gedeelte door de gave van kennis 
inzichtelijk gemaakt of door de gave van profetie geopenbaard.  
 
Al deze gaven zijn ‘tot welzijn van allen'. Christenen kunnen elkaar zegenen en dienen door deze gaven en al 
deze gaven hebben een praktisch doel. De gaven zijn gereedschap, geen speelgoed. Omdat deze gaven niet 
voortkomen uit onze natuurlijke aanleg of een opleiding kan een analfabeet of een kind ook een woord van 
wijsheid of een woord van kennis ontvangen. De gave van geloof is anders dan het geloof dat we allemaal 
nodig hebben voor onze redding. En ze is ook weer anders dan de vrucht van geloof, die ontstaat door een 
proces van natuurlijke groei. De genadegave stijgt altijd uit boven ons menselijk kunnen en ze geeft ook 
bovennatuurlijke resultaten.  
 
Er wordt soms geleerd dat deze gaven ophielden te bestaan aan het eind van de apostolische periode en dat 
ze dus vandaag niet meer beschikbaar zijn. Dit kan beslist niet uit de Schrift worden aangetoond, sterker nog 
we lezen dat Paulus zegt over de christenen te Korinthe: ...zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave 
tekort komt terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus ( 1Kor.1:7). Hieruit blijkt dus 
dat van christenen wordt verwacht dat ze de genadegaven blijven gebruiken totdat Christus terugkomt.  
 
 "De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen 
 verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons 
 profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben." [1Kor.13:8-10] 
 
Hier wordt ons verteld dat profetieën, tongen en kennis zullen ophouden of voorbijgaan. De tijd waarop dit 
betrekking heeft is niet onze tijd, maar het volmaakte tijdperk dat nog komen moet bij de openbaring van 
onze Here Jezus Christus! Ook de praktijk wijst duidelijk uit dat de gaven van de Geest onveranderd 
functioneren in deze tijd onder geestvervulde christenen die daar in geloof naar streven.  
 
Paulus maakt ons duidelijk in 1Kor.13 dat het essentieel is dat deze gaven functioneren in de liefde. Al 
zouden alle gaven in ons werkzaam zijn, het is zinloos als we de liefde niet hebben. Allereerst moet liefde ons 
motief zijn om te willen functioneren in de genadegaven. Liefde is ook het doel van de gaven van de Geest. 
De gaven zijn geen optie! Ze zijn nuttig en noodzakelijk voor de opbouw van het lichaam van Christus.  
 

 …dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd 
 is, Christus. 16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden 
 door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des 
 lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. [Ef.4:15,16] 
  
De vrucht van de Geest vormt in wezen het Goddelijke karakter van Jezus. Eigenlijk is de vrucht van de Geest 
de voorwaarde om juist om te gaan met de gaven van de Geest. In de negen gaven van de Geest herkennen 
we de bediening van Jezus. Je zou kunnen zeggen dat we moeten worden als Jezus, zodat we ook zullen 
dienen als Jezus. Het worden als Jezus is niet alleen een middel om tot het dienen als Jezus te komen, het is 
tegelijk zélf het doel! Door te dienen als Jezus zullen we meer op Hem gaan lijken. Het belangrijkste is niet 
wat we voor God doen, maar wat we voor Hem zijn. 
 

Het aantal genadegaven is niet beperkt tot de opsomming van de 9 gaven in 1Kor.12:8-10. Ook in Rom.12:6-8 
worden genadegaven genoemd. Deze worden ook wel ‘persoonlijkheidsgaven’ genoemd of ‘motivatiegaven’ 
omdat deze gaven sterk aan de persoonlijkheid zijn gekoppeld. Je merkt al snel aan iemand wat voor ‘type’ 
het is. Je hebt dienstbare types, leiderstypes, onderwijstypes etc.  
 
In de volgende studie gaan we in op het streven naar de genadegaven (1Kor14:1). Het verschil tussen gaven, 
talenten en bedieningen en het functioneren van de gaven van de Geest in onze gemeente. 
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Vragen voor persoonlijke overdenking of bespreking in de huiskring. De nummers in de smalle kolom naast 
de studie verwijzen naar de vragen. Ze hebben betrekking op dat deel van de studie. Voel je niet verplicht de 
hele studie met alle vragen te behandelen. 

 

 
In de EGHW is recent een conferentiedag gehouden over de gaven van de Geest.  
De studies hiervan zijn te beluisteren op internet: www.eghw.nl/mp3/2011-11-19a.mp3 
       www.eghw.nl/mp3/2011-11-19b.mp3 
 
Vraag 1: Heb je een duidelijke voorstelling van het verschil tussen de gaven en de vrucht van de Geest? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Vraag 2: Het woord ‘charisma’ wordt ook op de volgende plaatsen gebruikt: Rom.5:15,15; 6:23; 2Kor.1:11 
Waar verwijst het naar in die teksten? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Vraag 3: Heb je het verlangen om de gemeente te dienen met de gaven van de Geest?  
Zo ja, hoe maak je dat verlangen waar? Zo nee, kan je uitleggen waarom dat zo is? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Vraag 4: Heb jij een bediening in de gemeente en welke van de 9 gaven heb je daarin nodig? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Vraag 5: Door welke gave van de Geest ben jijzelf wel eens bemoedigd of is iemand jou tot zegen geweest? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Vraag 6: Wie is volgens Ef.4:15,16 mede verantwoordelijk voor de groei van het lichaam? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Vraag 7: Het belangrijkste is niet wat we voor God doen, maar wat we voor Hem zijn. 
Is dit waar? En wat betekent dat voor jou in het dagelijks leven? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

http://www.eghw.nl/mp3/2011-11-19a.mp3
http://www.eghw.nl/mp3/2011-11-19b.mp3
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