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Lees 1 Korinthiërs 12 helemaal.

Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Gij weet, dat gij, toen gij
nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven (1 Korinthiërs 12:1-2).
In zijn eerste brief aan de kerk in Korinthe wil Paulus dat de pasbekeerde christenen de functie van de
gaven van de Geest begrijpen. Een van de manieren waarop de Heilige Geest in ons leven werkt, is door
ons Zijn gaven te geven. Dit zijn vermogens die gebruikt worden om God te verheerlijken en anderen te
stichten. We kunnen aan de hand van de Schrift zien dat iedereen die ervoor kiest om Gods weg te
volgen, geestelijke gaven krijgt:
Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen (1 Korinthiërs
12:7).
De Korinthiërs hadden als achtergrond heidendense religie gebaseerd op rituelen en handelingen. In het
heidendom zochten ze de gunst van verschillende goden, afhankelijk van de omstandigheden voor het
verzoek.
Paulus wil in in het licht hiervan duidelijk maken dat er verschillende gaven zijn, maar dat dezelfde Geest
van God ze allemaal geeft. Bovendien worden de geschenken verdeeld om de hele kerk ten goede te
komen, en dat niet iedereen dezelfde geschenken ontvangt.

Wat zijn spirituele gaven?
Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in
bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in
werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een
ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.
Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en
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aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest
en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de
ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan
weer een ander vertolking van tongen.
Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. Want
gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam
vormen, zo ook Christus; 1 Korinthiers 12:4-12

De Gave van de Geest in Gods woord
Belangerijke punten

Bijbelse Passages

De Heilige Geest brengt individuen tot bekering
van zonden, hen leidende naar een vollediger
begrip van de waarheid over God en Jezus
Christus.

Lukas 24:46-49

Gaven worden gegeven ten behoeve van hen die
door evangeliewerkers tot de gemeente worden
gebracht.

Johannes 17:20

De gave van vreemde talen (tongen) werd
geschonken om het evangelie door te geven aan
mensen van verschillende talen.

Handelingen 2:2-11,43

Talen en profetieen hebben raakvlakken en dienen
dus om het evangelie door te geven.

Handelingen 2

De gaven waren bedoeld om de eenheid van de
gemeente te stimuleren.

1 Korinthiers 12:18-27

In de lijst van geestelijke gaven wordt alleen de
gave van profetie (het doorgeven van het
evangelie) gepresenteerd in alle de vier gevallen,
en tongen slechts in 1 Korinthiers waar die op de
laatste plek staat van de lijst.

Romeinen 12:6-8;

Johannes 14-16
Handelingen 4

Handelingen 2:38-39,46-47

Handelingen 19

1 Korinthiers 12:8-11;
1 Korinthiers 12:28-31;
Efeziers 4:11
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Deze teksten maken duidelijk dat God degene is die beslist welke geschenken voor wie zijn. Het is
duidelijk dat de gave van tongen aan enkelen werd gegeven en niet aan anderen. De leer van de
Charismatische kerken zegt dat iedereen in tongen zouden moeten spreken, waardoor het ontvangen
van de gave van tongen een test van acceptatie door God zou zijn. Die doctrine past echter niet in lijn
met deze passage in de Schrift. Het lichaam vormt een harmonieus geheel, en geen enkel deel of
geschenk is van groter belang dan een ander. Niet iedereen heeft hetzelfde geschenk en God beslist wie
wat doet. 1 Korinthiërs 12:18, 28-30 zegt dit:
Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij
heeft gewild. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede
profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te
helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten?
Allen leraars? Allen krachten? Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen in tongen?
Vertolken zij soms allen?

Dit artikel is een aangepaste versie van ‘Truth Matters’ door professor Walter J. Veith, een internationale spreker die bijbelse kwesties
diepgaand bestudeerde in zijn zoektocht naar de waarheid. Zijn populaire serie ‘Genesis Conflict’ brengt het debat tussen Cr eationisten en
evolutionisten naar een nieuw hoogtepunt wanneer hij met een wetenschappelijk oog de argumenten ontleedt. Zijn veelgeprezen serie ‘Total
Onslaught’ werpt een licht op de toestand van de wereld van vandaag, terwijl we overstappen naar een Nieuwe Wereld Orde overheid en een
geanticipeerde apocalyps.

