
Vandaag wil ik samen met U even kort stilstaan bij onze roeping om de Here Jezus te dienen. Paulus deed 
hier een oproep aan de gemeente, de liefde na te jagen. Denk eraan uw gemeente of huisgemeente te 
dienen. Paulus toonde aan dat men de gemeente kan dienen door te streven naar de geestesgaven, welke 
uitingen zijn van de H. Geest. Willen wij de H. Geest ervaren in ons christenleven, dan zijn deze twee 
oproepen van Paulus slechts een begin ! (1 Cor.14) 

Wie wil de H.G. ervaren? Dan dient men te drinken van het levende water, de Bijbel dagelijks te lezen, en 
zich daarmede te vullen. Wie teveel alcohol drinkt, wordt zat, wil hij zat blijven dient hij te blijven drinken. 

WAT ZIJN NU DIE GEESTESGAVEN? 

 

Het zijn uitingen des geestes. Een andere vertaling 

vertaald hier met "spirituelen", dat zijn mensen waardoor 

de H. Geest werkzaam is, en kan zijn. Dit zijn pas de ware 

geestelijken. In Korinthe waren er ook valse profeten, 

nepgeestelijken die behoorden tot de 

mysteriegodsdiensten, en deze waren tegen het “nieuw” 

geloof van Paulus  

Daarom spraken zij "gevloekt zij Jezus", daarom zei 

Paulus dat zij niet spraken uit God maar uit de duivel. Dit is 

een controlepunt voor het opsporen van dwaalleringen, 

men neem Jezus niet aan als "Zoon van God" of Zijn 

Goddelijkheid ! ( Cor.12:1-3)  

 

De gaven dienen meestal voor de externe uitbouw van de gemeente ! Wanneer wij niet 

meer geloven dat deze dingen nog gebeuren, dan behoren wij bij de ongelovigen of bij lauwe 

christenen te Laodicea. Paulus waarschuwde de Thessalonicenzen voor een "uitdoven van 

de H. Geest en een verachten van de profetieën! Bepaalde profetieën gaan vandaag in 

vervulling, maar wie ziet het? 



 

WELKE VOORWAARDEN ZIJN ER OM DEZE GEESTESUITINGEN  

TE ERVAREN ? 

 

Men dient geboren te zijn uit God. Uw lichaam is een tempel van de H. Geest 

geworden. Uw lichaam is geen experimenteel vlees voor de medische wereld. 

Wanneer iemand de H. Geest niet heeft ontvangen, dan kunnen bij hem geen 

bovennatuurlijke uitingen plaatsvinden. Wij moeten ons goed bewust zijn dat wij de 

H. Geest hebben ontvangen. Je wordt geen auto door één maand in je garage te 

gaan staan! Je wordt geen christen door naar een bepaalde  “kerk” te gaan!  

1 Joh.1:19  "Wij weten dat wij uit God zijn, en de gehele wereld in de boze ligt" 

 

 

Een andere voorwaarde.  

Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen 

en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen 

verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. 1 Kor.13 De 

liefde, de gehoorzaamheid aan wat Jezus leert in de schrijft! U 

hoeft geen theologisch diploma te behalen! 

De H. Geest kan u enkel gebruiken als u vertrouwt op de genade 

van God. Het is enkel genade wanneer God u gebruikt door Zijn 

Geest. De. H. Geest werkt niet om de haverklap, en men gebruikt 

de gave niet als iets dat men krijgt en gebruikt wanneer men dit wil. 

Als je een fiets krijgt gebruik je die als je dat wil, de H.G. is geen 

fiets! 

Paulus maakt duidelijk om te streven, vooral naar het profeteren en niet profiteren! 

Hij bedoelt dat ieder aangenomen, kind van God ernaar zou streven de bijbel uit te 

leggen aan de gemeente en erbuiten.  

Men dient dit te doen met een toegewijd hart, met liefde en niet altijd tegen betaling! 

En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, 
bewogen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en 

spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Hand.4:31 

R.G.  

 

  

 

 



 

 

 


