


V16. ZALVING 
of VORMING?



B12. Wie is de Heilige Geest?

B14. WAT zijn en WAAR zijn de GAVEN van de GEEST?

B15. Hoe TOETS je profetieën, tekenen en wonderen?

B34. Hoe GROEI je in GELOOF zodat je VRUCHTEN krijgt?

B46. De VORMING in de WOESTIJN 

B83. Geef NIET op, volhard tot het EINDE!

B84. God BEPROEFT en VORMT ons tijdens dit leven!



Maar u hebt de zalving van de Heilige en u 
weet alles.  Vers 27 En wat u betreft, de 

zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft 
in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u 

onderwijst; maar zoals deze zalving u 
onderwijst met betrekking tot alle dingen – 
en die zalving is waar en is geen leugen – en 

zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in 
Hem blijven. 

1 Johannes 2:20, 27 HSV

Wie is de zalving?



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



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



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



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



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 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

De vrucht van de Geest is echter: 
liefde, blijdschap, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

Galaten 5:22 HSV



Sta je toe dat God je vormt in de woestijn?

1. De woestijn is een plek waar je beproefd wordt (gebrek 
aan dingen, eenzaamheid)

2. De woestijn is een plek waar je God ontmoet en hij voor je 
zorgt (vorming)

3. Vanuit de woestijn ben je klaar voor je roeping om de wil 
van God te volbrengen

Maar nu, HEERE , U bent onze Vader! Wij zijn het 
leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen 

het werk van Uw handen.
Jesaja 64:8 HSV



Je moet eerst sterven aan jezelf voordat je vruchten kan dragen!

Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de 
Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde 
valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt 

hij veel vrucht. 

Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn 
leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het 

eeuwige leven. Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, 
en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als 

iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. 
Johannes 12:23-26 HSV



En bij wie het zaad in de dorens valt, dat 
zijn zij die het hebben gehoord, maar die 
gaandeweg door de zorgen en rijkdom en 

genietingen van het leven verstikt worden 
en geen vrucht dragen. En waar het zaad in 

de goede aarde valt , dat zijn zij die het 
Woord horen, het in een oprecht en goed 

hart vasthouden, en in volharding 
vruchten voortbrengen. 

Lukas 8:14-15 HSV



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– Toetsen van wonderen en tekenen van Derek Prince

– De gaven van de geest van Derek Prince

– Gods stem horen van Hanneke van Dam

– Authentic Fire van Michael L. Brown


