Handout
Aflevering 9 – Geestelijke verleiding (4)
De (teken)gaven van de Heilige Geest
• Wie we zijn en wat we doen
De ‘vrucht van de geest’ heeft te maken met wie we zijn, de ‘gaven van de
Geest’ hebben meer te maken met wat we doen. De vrucht ven de Geest moet
altijd voorafgaan aan de gaven van de Geest.
• Genadegaven, bedieningen en werkingen
In 1 Korinthiërs 12 vs.4-7 wordt over genadegaven, bedieningen en werkingen
geschreven. Het is de Heilige Geest die de genadegaven in ons leven uitwerkt,
de Here Jezus die de verschillende bedieningen uitdeelt en de Here God die
‘alles in allen werkt’. Dus een drie-enige God die zijn werk door ons heen in de
gemeente doet.
• Verschillende bedieningen
In Efeziërs 4 vs.11 worden de verschillende bedieningen genoemd zoals:
apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. De apostelen en profeten
hebben het fundament van de gemeente gelegd (Efeziërs 2 vs.20 en 3 vs.5) en
de evangelisten (de gemeente naar buiten gericht), herders (de gemeente naar
binnen gericht) en leraars (de gemeente naar boven gericht) bouwen hierop
voort. Om dit te kunnen doen zijn ze aangewezen op de gaven van de Geest en
de werkingen van God Zelf.
• Bedieningen en gaven
In Romeinen 12 vs.4-8 schrijft Paulus ook over de verschillende bedieningen in
de gemeente: profetie, dienen, onderwijzen, vermanen, meedelen, leidinggeven,
barmhartigheid bewijzen. In 1 Korinthiërs 12 vs.8-11 vinden we een lijst van
geestelijk gaven, die nodig zijn om deze bedieningen uit te kunnen oefenen:
wijsheid, kennis, krachten, genezingen, profetie, onderscheiden van geesten,
vreemde talen en het vertalen van deze vreemde talen. Hij deelt deze gaven uit,
tot welzijn van allen, en zoals Hij wil.
• Tekengaven (genezingen en spreken in vreemde talen)
De laatstgenoemde gaven veroorzaken veel verwarring in de gemeenten. Hoe
komt het dat je deze zogenaamde tekengaven in sommigen gemeente helemaal
niet tegen komt en in andere weer wel? Werden de tekengaven met name ingezet
bij het bereiken van het Joodse volk (zie 1 Korinthiërs 1 vs.22 ‘De Joden
verlangen tekenen’)? Het is vanuit de kerkgeschiedenis bekend dat na de
verwoesting van Jeruzalem en de diaspora van het Joodse volk, de tekengaven
vrijwel verdwenen! Tekengaven kom je alleen tegen in de Korinthebrief,
waarschijnlijk omdat in Korinthe een groot handelscentrum was waar veel Joden,
ook na de diaspora nog woonden. Juist bij de fundamentlegging van de
gemeente bleken tekengaven noodzakelijk te zijn en moest Gods Woord door
-1Handout | Bijbelse Toekomstverwachting, Geestelijke verleiding in de eindtijd | Ds. Theo Niemeijer
© 2021 Family7

tekenen en wonderen bevestigd worden omdat het hele Nieuwe Testament nog
geschreven moest worden! Het is belangrijk om onderstaande vragen te stellen
en Bijbels te beantwoorden.
•

•

•

•

•

Wat leert de Bijbel ons over het spreken in vreemde talen? Waarom- en
voor wie zijn deze talen bedoeld (1 Korinthiërs 14 vs.21-22 en Jesaja 28
vs.11-12)?
Kunnen alle mensen van ziekten genezen? Is de duivel altijd de oorzaak
van ziekten, of zijn er ook andere oorzaken te noemen? Leert de Bijbel ons
niet dat alle mensen te maken hebben met hun aardse tent die afgebroken
wordt (2 Korinthiërs 5 vs.1), dat ziekte ook Gods tuchtiging kan zijn, door
zonde veroorzaakt (1 Korinthiërs 11 vs.30) en dat ziekte ook als
beproeving en Gods plan in ons leven kan dienen (2 Korinthiërs 12 vs.7)?
Hebben deze tekengaven niet te maken met de aankondiging van het
Messiaanse rijk, waarbij de schepping hersteld zal worden en er bijna
geen ziekte meer zal zijn (Mattheüs 10 vs.5-8)? De boodschap van de
discipelen, uitsluitend aan het Joodse volk: ‘het koninkrijk is nabij gekomen’
was beduidend anders dan de boodschap van Paulus ‘Christus en dien
gekruisigd’ (1 korinthiërs 2 vs.2)!
Leert de Bijbel ons niet om zonder te zien, maar alleen op grond van Gods
Woord, te geloven (Johannes 20 vs.29 en 2 Korinthiërs 5 vs.7)?

Vragen:
1. Hoe komen we er achter, welke gave we van de Here ontvangen hebben?
2. Waarom, en tot wie spraken de gelovigen op Pinksteren in vreemde talen?
3. Waarom waren de tekengaven in het begin van de gemeente zo zichtbaar
aanwezig?
4. De boodschap die de apostelen in Mattheüs 10 vs.5-8 verkondigden, ging
niet over vergeving van zonden en eeuwig leven omdat de Here Jezus nog
niet gekruisigd en opgestaan was. Welk verschil is er tussen de boodschap
vóór Golgotha en daarna?
5. Op welke wijze mogen we zijn genezing in ons persoonlijk leven ervaren?
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