14. WAT zijn en
WAAR zijn de GAVEN
van de GEEST?
(Deel 1)

Strong 5486 ‘Charisma

Een gunst waardoor iemand iets ontvangt buiten eigen
verdiensten om.

Gaven die buitengewone vermogens aanduiden,
waardoor bepaalde gelovigen onderscheiden worden en
in staat gesteld wordende gemeente van Christus te
dienen; de ontvangst ervan is te danken aan de kracht
van de goddelijke genade die door de Heilige Geest op
hun zielen inwerkt.
Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht
2013

Sommige christenen menen dat de gaven van de Geest niet meer voor
vandaag zijn

De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen
tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat
kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. Want wij kennen ten
dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal
gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden. Toen ik
een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde
ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het
kinderlijke tenietgedaan.
Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik
ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. En nu
blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is
de liefde.
1 Korinthe 13:8-13 HSV

En Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet
ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij
zijn familie en in zijn huis. En Hij kon daar
geen kracht doen, maar Hij legde slechts
enkele zieken de handen op en genas hen.
En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof.
En Hij trok de dorpen in de omgeving rond
en gaf er onderwijs.
Markus 6:4-6 HSV

Het koninkrijk van God verspreidt zich als een mosterdzaad en zuurdeeg

Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het
Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad,
dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het
kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is
het het grootste van de tuingewassen en het wordt een
boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen
maken in zijn takken.
Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Koninkrijk
der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam
en in drie maten meel verborg, totdat het helemaal
doorzuurd was.
Mattheüs 13:31-33 HSV

Al heb je alle gaven van de Geest maar de liefde niet, dan ben je niets!

Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen
spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend
koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou
ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen
weten en alle kennis bezitten , en al zou ik al het geloof
hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de
liefde niet, dan was ik niets.
1 Korinthe 13:1-2 HSV
Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven , en
vooral daarnaar dat u mag profeteren.
1 Korinthe 14:1 HSV

De gaven van de Geest zijn als cadeau`s die je uitpakt, de vruchten van de Geest
kosten tijd om te groeien en werken op je karakter

Als we denken dat alleen het uitoefenen van een geestelijke gave ons
maakt tot een geestelijk iemand, dan moeten we maar eens denken aan
de ezel van Bileam (Numeri 22:22-40) De les zou je als volgt kunnen
samenvatten: als je een ezel was voordat je profeteerde, wat ben je dan
daarna? Precies nog steeds een ezel. Geestelijke gaven alleen veranderen
niet de aard of karakter van iemand. God kan desnoods een ezel
gebruiken om te profeteren.
Bron: De gaven van de Geest van Derek Prince

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing.
Galaten 5:22 HSV

De genadegaven zijn er TOTDAT Jezus terugkomt, dus ook nog in de 21e eeuw!

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.
1 Korinthe 1:4-7 NBV
Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef
alle dingen, behoud het goede.
1 Thessalonicenzen 5:19-21 HSV

De gaven zijn om elkaar te helpen, ze zijn altijd voor de verheerlijking van Gods naam!

Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot wat nuttig is voor de ander.
1 Korinthe 12:7 HSV
Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij
die ontvangen heeft, als goede beheerders van de
veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als
iemand die de woorden van God spreekt ; als iemand dient,
dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat
God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem
komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle
eeuwigheid. Amen.
1 Petrus 4:10-11 HSV

Paulus wil niet dat we onwetend zijn over de geestelijke gaven

Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik
niet dat u onwetend bent.
1 Korinthe 12:1 HSV
Iedere Christen kan de gaven van de Heilige Geest ontvangen van God

Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar
de maat van de gave van Christus. Daarom zegt Hij:
Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis
gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
Efeze 4:7-8 HSV

Hoe ontvang je de gaven van de Geest?

Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een
weg die dit alles nog overtreft.
1 Korinthe 12:31 HSV
Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en
vooral daarnaar dat u mag profeteren.
1 Korinthe 14:1 HSV
Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er
dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw
van de gemeente.
1 Korinthe 14:12 HSV

Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om
brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis
vraagt , hem in plaats van een vis een slang geven, of ook
als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als
u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te
geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige
Geest geven aan hen die tot Hem bidden?
Lukas 11:11-13 HSV
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen.
Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat
Hij beloont wie Hem zoeken.
Hebreeën 11:6 HSV

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo
schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor
Gods aangezicht te verschijnen?
Psalm 42:2-3 HSV
Wat kunnen belemmeringen zijn voor het ontvangen van de Geestelijke gaven?

- Kerkelijke tradities / gebrek aan onderwijs
- Intellect kan soms in de weg staan/moeite met het bovennatuurlijke
- Verkeerde ervaringen/angst
- Durf uit te stappen in geloof!

Paulus vertelde Timotheüs om de genadegave die hij had gekregen onder
handoplegging niet te veronachtzamen

Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven
is door profetie, met handoplegging door de raad van
ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw
vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf
en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u
zowel uzelf behouden als hen die u horen.
1 Timotheüs 4:14-16 HSV
Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is
door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. (Strong
329) Want God heeft ons niet gegeven een geest van
vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.
2 Timotheüs 1:6-7 HSV

De eerste gemeente baden voor vrijmoedigheid om het Woord te spreken door
genezing, tekenen en wonderen

Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw
dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te
spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en
er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van
Uw heilig Kind Jezus.
En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij
bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met
de Heilige Geest en spraken het Woord van God met
vrijmoedigheid.
Handelingen 4:29-31 HSV

Paulus wilde de gemeente in Rome graag versterken met de genadegave

Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo
mogelijk, door de wil van God eens een goede
gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te
komen.
Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige
geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u
versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw
midden samen bemoedigd te worden door het
onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.
Romeinen 1:10-12 HSV

Is het verkeerd om te zeggen dat je een gave hebt gekregen van God?

En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden
naar de genade die ons is gegeven:
Romeinen 12:6 HSV
Want ik zou wel willen dat alle mensen waren
zoals ikzelf, maar ieder heeft zijn eigen
genadegave van God, de één op deze wijze, de
ander op die wijze.
1 Korinthe 7:7 HSV

Als God een gave heeft gegeven neemt Hij die niet meer terug, wij moeten uiteindelijk
allemaal rekenschap aﬂeggen voor hetgeen wat we met de gaven doen

Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
Romeinen 11:29 HSV

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in
het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn
Vader, Die in de hemelen is.
Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere,
hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam
demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga
weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!
Mattheüs 7:21-23 HSV

De verschillende genadegave
1.

De gave van de gerechtigheid

Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd
heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van
de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen,
in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.
Romeinen 5:17 HSV
2 De gave van eeuwig leven:

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave
van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
Romeinen 6:23 HSV

3. De gave van ongetrouwd blijven

Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder
heeft zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander
op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen: Het is
goed voor hen, als zij blijven zoals ik.
1 Korinthe 7:7-8 HSV
4. Gastvrijheid & 5. dienen

Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen
dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede
beheerders van de veelsoortige genade van God.
Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt
als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt;
zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt
de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.
1 Petrus 4:9-11 HSV

6. Vormen van hulpverlening/uitdelen (1 Korinthe 12:28, Romeinen 12:6-8 )

Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.
Leg u toe op de gastvrijheid.
Romeinen 12:13 HSV
7. Bemoedigen (Romeinen 12:6-8)

Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de
ander op, zoals u trouwens al doet.
1 Thessalonicenzen 5:11 HSV

8. Bestuurlijke gaven (1 Korinthe 12:28)
9. Leiding geven (Romeinen 12:6-8)
10. De vijfvoudige bediening apostel,
profeet, evangelist, herder, leraar (Efeze
4:11-13, 1 Korinthe 12:28)

14. WAT zijn en
WAAR zijn de GAVEN
van de GEEST?
(Deel 2)

De 9 Geestelijke gaven

Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u
onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar
de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik
u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt:
Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is
Heere, dan door de Heilige Geest.
Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde
Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is
dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar
het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter
wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is
voor de ander .

1.

Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven

2.

en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest;

3.

en aan een ander geloof, door dezelfde Geest

4.

en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest;

5.

en aan een ander werkingen van krachten,

6.

en aan een ander profetie,

7.

en aan een ander het onderscheiden van geesten,

8.

en aan een ander allerlei talen,

9.

en aan een ander uitleg van talen.

Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk
uitdeelt zoals Hij wil.
1 Korinthe 12:1-11 HSV

1.

Woord van wijsheid

Woord van wijsheid: een klein stukje van Gods totale wijsheid, op bovennatuurlijke wijze
ingegeven, direct vanuit de Heilige Geest, het is informatie om vervolgens te handelen.

Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe
gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei
tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen,
maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden,
vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren.
Lukas 5:4-6 HSV
En toen zij Jeruzalem naderden en in Bethfagé bij de Olijfberg gekomen waren,
zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: Ga het dorp in dat voor u ligt ,
en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij
haar; maak ze los en breng ze bij Mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u
zeggen dat de Heere ze nodig heeft, en hij zal ze meteen sturen.
Mattheüs 21:1-3 HSV

2. Woord van kennis
Woord van kennis: een klein stukje van Gods totale kennis, op bovennatuurlijke wijze
ingegeven, direct vanuit de Heilige Geest, het is een advies of een aanwijzing.

Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk
een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar
kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep,
toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u. Nathanaël antwoordde en zei
tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël.
Johannes 1:48-50 HSV
Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw
antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U
hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad
en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd.
De vrouw zei tegen Hem: Heere, ik zie dat U een profeet bent.
Johannes 4:16-19 HSV

En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een
zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus
was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel
van Paulus, en nadat hij zijn eigen handen en
voeten daarmee gebonden had, zei hij: Dit zegt de
Heilige Geest: De man van wie deze gordel is,
zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem
binden en in de handen van de heidenen
overleveren.
Handelingen 21:10-11 HSV

3. Onderscheiding van geesten
Onderscheiden van geesten: Het herkennen en onderscheid maken tussen een
goede en verkeerde bron. Het maakt de motivaties van een persoon/geest duidelijk.

- Heilige Geest: De volgelingen van Jezus verstaan de stem van de Heilige
Geest en laten zich daardoor leiden. (Handelingen)

- Engelen: Maria ziet een engel bij het graf, Petrus wordt door een engel uit de
gevangenis gehaald (Johannes 20:11-12, Handelingen 27:23-24)

- Menselijke geest: Jezus wist precies wat er in het hart van de mensen was,

daardoor vertrouwde Hij zichzelf ook niet aan hun toe. Petrus zag het hart van
Somin de tovenaar, Paulus zag dat de kreupele man genoeg geloof had om
gezond te worden. (Markus 2:8 , Johannes 2:23-25, Handelingen 8:20-23,
Handelingen 14:8-10)

- Demonen: Jezus en Zijn volgelingen werpen constant boze geesten uit.

(Mattheüs, 9:32-34 ,Markus 9:17-27, Lukas 13:11-17, Handelingen 16:16-18)

4. (Bijzonder) Geloof
(Bijzonder) Geloof: Geloof voor wonderen, deze soort geloof verschilt van geloof voor
redding en geloof als vrucht van de Geest. Het is Goddelijk geloof wat er plotseling en
bovennatuurlijk is als een gave.

's Morgens vroeg, toen Hij terugkeerde naar de stad, kreeg Hij honger. En
toen Hij een vijgenboom langs de weg zag, ging Hij ernaartoe en vond er
niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: Laat er aan u geen vrucht
meer groeien in eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde onmiddellijk.
Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: Hoe is de
vijgenboom zo ineens verdord?
Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof
had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is
gedaan , maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en
in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in het gebed
vraagt, in geloof, zult u ontvangen.
Mattheüs 21:18-22 HSV

Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde
hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei:
Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open en zodra zij
Petrus zag, ging zij overeind zitten. En hij gaf haar de
hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de
weduwen en plaatste haar levend voor hen.
Handelingen 9:40-41 HSV
En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen
Achab: Zo waar de HEERE , de God van Israël, leeft, voor
Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of
regen komen, behalve op mijn woord!
1 Koningen 17:1 HSV

5. Genezingen

Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij
naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge
koorts en ze vroegen Hem om hulp voor haar. En Hij boog Zich
over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond
onmiddellijk op en diende hen. Toen de zon onderging, brachten
allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld , deze zieken
bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen.
Lukas 4:38-40 HSV
En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden,
menigten van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken naar
buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten
legden, opdat, wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn
schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen.
Handelingen 5:14-15 HSV

6. Werkingen van krachten
Werkingen van krachten: Verwijzen naar de door God gegeven macht om de
bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest aan het werk te zien.

En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de
Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij
vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd
aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging,
verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea
kwam.
Handelingen 8:39 HSV
En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus,
zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn
middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de
ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen.
Handelingen 19:11-12 HSV

7. Profetie
Profetie: is het vermogen om woorden te spreken die de Heilige Geest geeft, in een
taal die de spreker- en ook de toehoorders- zelf verstaan.

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u
de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit
Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij
spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
Johannes 16:13 HSV
Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u
uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult
u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u
brengen waar u niet heen wilt. En dit zei Hij om aan te duiden
met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit
gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!
Johannes 21:18-19 HSV

En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit
Jeruzalem naar Antiochië. En een van hen, van wie de
naam Agabus was, stond op en gaf door de Geest te
kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over
heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer
Claudius.
Handelingen 11:27-28 HSV
En de geesten van de profeten zijn aan de profeten
zelf onderworpen. Want God is geen God van wanorde,
maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de
heiligen.
1 Korinthe 14:32-33 HSV

We kennen ten dele en profeten dus ook ten dele, daarom is het belangrijk om alle
profetie altijd te toetsen aan de Bijbel!

Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar
wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele
is, tenietgedaan worden.
1 Korinthe 13:9-10 HSV
En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen
het beoordelen.
1 Korinthe 14:29 HSV
Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef
alle dingen, behoud het goede.
1 Thessalonicenzen 5:19-21 HSV

Streef vooral naar de gave van profetie omdat het in tegenstelling tot vreemde talen de
gemeente opbouwt. Profetie is meer dan vreemde talen

Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven,
en vooral daarnaar dat u mag profeteren.Wie
namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot
mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het,
maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.
Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden
van opbouw en vermaning (Strong 3874 Paraklesis)
en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt
zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de
gemeente op.

En ik zou wel willen dat u allen in andere talen
spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie
profeteert, is meer dan wie in andere talen
spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente
erdoor opgebouwd wordt.
En nu, broeders, als ik naar u toe zou komen en in
andere talen zou spreken, wat voor voordeel zou ik
u brengen, als ik ook niet tot u zou spreken óf
door openbaring, óf door kennis, óf door profetie,
óf door onderricht?
1 Korinthe 14:1-6 HSV

Profetie is voor hen die geloven (ter opbouw, bemoediging). Maar ook voor de
ongelovige, de verborgen dingen zullen dan geopenbaard worden in zijn hart zodat hij
zal erkennen dat God in het midden is

In de wet staat geschreven: Door mensen die een andere
taal spreken, en door andere lippen zal Ik spreken tot dit
volk, en ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de
Heere. Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor
hen die geloven, maar voor de ongelovigen,
en zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor
hen die geloven. Als nu de hele gemeente samen zou
komen, en allen spraken in andere talen, en er kwamen
niet-ingewijden of ongelovigen binnen, zouden zij dan
niet zeggen dat u buiten zinnen bent?

Maar als allen zouden profeteren, en er
kwam een ongelovige of niet-ingewijde
binnen, dan zou die door allen overtuigd en
door allen beoordeeld worden. En zo
worden de verborgen dingen van zijn hart
openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht
ter aarde werpen en God aanbidden, en
verkondigen dat God werkelijk in uw
midden is.
1 Korinthe 14:21-25 HSV

8. Tongentaal (als in profetie) is het vermogen,
gegeven door de Heilige Geest, om te spreken in een
taal die door de spreker zelf niet wordt verstaan.
9. Uitleg van Tongentaal (als in profetie) is het
vermogen, gegeven door de Heilige Geest, om in een
taal die door de spreker- en ook de toehoorderswel wordt verstaan, de betekenis door te geven van
woorden die eerder zijn uitgesproken in een
onbekende taal, oftewel in tongen.

De eenheid in het lichaam van Christus heeft te maken met de gaven van de Geest!

Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden
van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn,
zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één
Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn , hetzij
Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één
Geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één
lid, maar uit vele.
Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet
van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als
het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het
lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele
lichaam oog was , waar zou het gehoor zijn ? Als het hele
lichaam gehoor was , waar zou de reuk zijn ?
1 Korinthe 12:12-17 HSV

In de samenkomst heeft een ieder iets!

Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft
iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een
andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat
alles gebeuren tot opbouw. En als iemand in een andere taal spreekt,
laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden ,
ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen.
Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen,
maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. En laten twee of drie
profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen. En als aan een
ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste
zwijgen. Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat
allen leren en allen bemoedigd worden.
1 Korinthe 14:26-31 HSV

Wat is handoplegging?

Het opleggen van handen is een daad waarmee iemand zijn handen legt op het
lichaam van een ander met een speciaal doel. Normaal gaat deze daad samen
met gebed of een profetische uiting. Er worden in de Bijbel vijf belangrijke
doelen genoemd voor de handoplegging:
1. Bij het bidden voor genezing (Markus 16:17-18, Lukas 4:40, 13:12-13)
2. Bij het ontvangen van de doop in de Heilige Geest (Handelingen 8:17-19,
19:4-6)
3. Voor het meedelen van geestelijke gaven (1 Timotheüs 4:14-15, 2 Timotheüs
1:6-7, Romeinen 1:11-13)
4. Het opdragen van iemand voor een speciﬁeke taak of bediening zoals het
uitzenden van apostelen of het aanstellen van oudsten. (Numeri 8:9-12,
Handelingen 6:3, 5-6, Handelingen 13:1-4)
5. Voor het overdragen van geestelijk gezag of zegen. (Genesis 48:14, 20, Numeri
27:18-20, 22-23, 2 Koningen 13:14-17)

Paulus vertelde Timotheüs om de genadegave die hij had gekregen onder
handoplegging niet te veronachtzamen

Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven
is door profetie, met handoplegging door de raad van
ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw
vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf
en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u
zowel uzelf behouden als hen die u horen.
1 Timotheüs 4:14-16 HSV
Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is
door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. (Strong
329) Want God heeft ons niet gegeven een geest van
vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.
2 Timotheüs 1:6-7 HSV

Handoplegging is niet alleen voor ouderlingen of leiders want Ananias legde
als "gewone" discipel Paulus de handen op

En er was een zekere discipel in Damascus van wie de
naam Ananias was; en de Heere zei tegen hem in een
visioen: Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere.
Vers 17 En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en
na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul,
broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die
u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent,
opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest
vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware
schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer
ziende, en hij stond op en werd gedoopt.
Handelingen 9:10, 17-18 HSV

Kunnen er boze geesten overspringen bij handoplegging?

Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard
geacht worden, vooral diegenen die arbeiden in het Woord en in
de leer. Want de Schrift zegt: Een dorsende os mag u niet
muilkorven, en: De arbeider is zijn loon waard. Neem tegen een
ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie
getuigen zijn. Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van
allen terecht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben.
Ik bezweer u , ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus
en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht neemt
zonder vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen.
Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan
zonden van anderen. Bewaar uzelf rein.
1 Timotheüs 5:17-22 HSV
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