
Hoofdstuk 12  
  

Een grondige reden waarom Paulus de werkingen 

van de H. Geest uitlegt!  

  

De apostel gaat uitleg geven over bepaalde merkwaardige voorvallen, zoals het  

Pinkstergebeuren. De christenen te Corinthië waren meestal Joden, Grieken, Romeinen. De 

reden waarom Paulus hierop inspeelt is heel belangrijk, en de sleutel om zijn uitleg beter te 
kunnen begrijpen en om veel misbegrip te voorkomen.   

  

Wat die jonge christenen wel kenden (2) 

waren de stomme afgoden waar ze 
blindelings traditioneel naartoe werden 

gedreven. Ze waren heidenen en kenden 

van jongs af het traditionele paganisme, 
orakelcultus, waarbij er ook veel valse 

profeten, waarzeggers, tempelpriesters en 

magiërs actief waren. Deze praktijken zijn 
er nog steeds, zoals bij de hedendaagse globalisten. (Mal.3:5) Het volk merkte de 

bovennatuurlijke verschijnselen en de occulte werkingen op, zoals de tegenstanders, de 

magiërs van Mozes. Het was bijzonder aantrekkelijk en verwekte veel sensatie door de 
wonderen. Het lokte telkens veel volk in de afgodentempels, door de orgieën van Dionysos, 
ook Bacchus genoemd als Griekse wijngod. (Afb.Griekse orakels)  

  

De valse profeten hadden ook wel gehoord over het evangelie van Jezus Christus. Doch zij 
stelden zich zeer vijandig op tegenover dat “nieuw” soort geloof welke de apostel Paulus 
predikte.   

(2) Zij vervloekten Jezus openbaar bij het volk. “Jezus is anathema” Zij bedoelden dat Hij 

een boosdoener of misdadiger was, en ter dood zou veroordeeld worden, “vervloekt”  

“Cherem” in het Hebreeuws is banvloek.  
 

De christenen wisten geen raad met die gebeurtenissen en vroegen Paulus 

om uitleg!  

 
Wat is waarheid en wat is nu vals?  

Dit kenmerkte die priesters als valse gelovigen, als mensen welke geleid werden door 

demonen, en waarbij men bij occulte werkingen van de duivel soms kon vaststellen. Een 
bezetene kan ook niet zeggen dat Jezus Heer (Kurios) is, en hij verzet zich. (zie ook Elymas  
Hand.13:8-11)  

Jaren later werd er door de Romeinse keizer Trajanus gevraagd aan de christenen om Jezus 
te vervloeken! Het werd een pijnlijke beproeving, welke het echte geloof bij mensen aan het 
licht bracht.  

Wie onder leiding van Gods Geest spreekt, zal Jezus nooit vervloeken, maar getuigen dat  

Jezus Heer is! Er zijn voor de christenen ook bovennatuurlijke werkingen, maar van de  



Heilige Geest, in plaats van de stomme beelden die niet kunnen spreken! Dat is precies wat 

Paulus nu wil uitleggen, en dat de christenen ook uitingen van de Heilige Geest soms 

konden ervaren. Het woord “gaven” staat niet in de grondtekst, wel al het “spirituele”. 
(Aram.vert.)  Spirituele materie. (Gr.pneumaticon) Vergeet niet die “gaven” werkingen zijn 
bovennatuurlijk en zoeken geen sensatie bij het volk, als bij hen met hun afgoden. 
(Marc.5:43)  

  

 

Het werk van de H. Geest ervaren!  
  

  
  

(4,6) Wij kunnen spreken over een veelkleurige actieve werking van de Geest in de 
gemeente. Genadegaven, bedieningen en werkingen.  

Alles staat onder controle van God zelf, door de Geest en Christus. Hij coördineert al de 

verschillende functies, werkingen en gaven in de gemeente tot één geheel, dit vormt pas 
een echte eenheid onder de christenen.  

 

Wanneer christenen het eigenzinnig willen coördineren en 

occulte genezingen organiseren, dan komt er een breuk in 

dat “geestelijk” functioneren, en ontstaat er een 
georganiseerde eenheid, welke niet verder onder de leiding 

van Gods Geest staat, werken van het vlees, een Babels 

christendom, een denominatie die zich al bij het Vaticaan heeft aangesloten. 

   

 

 

Het manifesteren van de Geest in de broeders en zusters.  

 

Nu gaat Paulus aantonen dat er onder de christenen ook bovennatuurlijke werkingen zijn 

enkel door de mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen en zich Bijbelgetrouw gaan 

opstellen. Hij schrijft eerst algemeen over de genadegaven, (charismata) dan de bedieningen, 
(diakoniai) en vervolgens de algemene werking van de gemeente. (energèmata).  

Het valt wel op dat er respectievelijk staat over de werkzaamheid: Geest, Heer, God, welke 
werken als een eenheid! De H. Geest werkt beslissend wanneer, hoeveel, waar en door wie  
Hij wil! 

(7) Iedere wedergeboren christen, waarin Gods Geest woont en zich manifesteert, zal tot 
nut en opbouw zijn voor de ganse gemeente. Nu geeft Paulus voorbeelden hoe de Geest 

werkzaam kan zijn. (8) Wat is een woord van wijsheid en kennis? Het gaat hier duidelijk 

enkel over Goddelijke en Bijbelse wijsheid. Het is geloven en toepassen wat men leert vanuit 



de Bijbel. Enkel de Bijbel, als het hoogste gezag aanvaarden is dus een noodzaak. Het is van 

toepassing bij algemene of moeilijke persoonlijke omstandigheden die zich kunnen 
voordoen. Het kan leiden tot goede en gezegende beslissingen in ons leven.   

  
28 Maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des Heren, 

dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht 
Job.28  

  

Een raadgevend woord spreken, kan dus enkel indien het in overeenstemming is met Gods 

woord. Wat daarbuiten wordt gesproken is meestal “eigenwijsheid” en aangeleerde 

filosofie. Dit is dan niet voortkomende uit de H. Geest, Wie zo spreekt, zulke sprekers 
zoeken hun eigen eer, maar dienen te spreken tot eer van God, zonder applaus!  

Het spreken met kennis en wijsheid noemt men hier in één adem. Bijbelgetrouw: Met 

kennis spreken is zeer sterk afhankelijk van gehoorzaamheid aan Gods woord, welke een 

voorwaarde is, en ervaring. Jezus was ons voorbeeld met zijn perfecte gehoorzaamheid, en 
spreken met kennis van boven, en daarom sprak Hij:  

  
 15 De Joden dan verbaasden zich en zeiden: Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben 
ontvangen? 16 Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij 
gezonden heeft; 17 indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God 
komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek. 18 Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer 
zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. 19 Heeft Mozes u niet de wet gegeven 
Joh.7   
  

(9) Geloof en genezing worden eveneens precies aan elkaar gebonden. (Jac.5:15,16) Er zijn  
christenen waar de Geest zich soms manifesteert met geloof en genezing. Deze bijzondere 

werking van groot geloof is niet bij iedere christen te ontdekken. Doch iedere Bijbelgetrouw 
christen mag en kan zeker bidden voor genezing. Zalving zie Jacobus 5:14.  

  
5 En de apostelen zeiden tot de Here: Geef ons meer geloof. 6 De Here zeide: Indien gij 
een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze moerbeiboom zeggen: Word 
ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen Luc.17  
  

Er zullen gemeenteleden onder u zijn, waarbij de Heilige Geest hen gebruikt bij wonderlijke 
genezingen in de plaatselijke gemeente. Deze genezingen zijn dan wetenschappelijk te 

bewijzen, want God deelt zijn eer niet met mensen. Doch er is hoop voor hen die geloven en 

niet genezen worden! Want de basis van genezing ligt in de opname! Verwijt nooit iemand 
die niet gelooft, omdat zijn geloof zwak is!!!  

In Korinthe waren er nog ongelovige mensen, tempelpriesters e.d. die occulte wonderen 

deden en mensen genazen en bonden! Vandaag doet de satan zich voor als een engel des 
lichts, en verricht verleidende genezingswonderen en allerlei krachten. ( 2 Thess.2:9).  
(10,11) Werking van krachten, echte mirakels. Hier zijn geen grenzen aan deze voorvallen.  

Wij bedenken het onverwachte geval van Ananias en Saffira in Hand. 5, waarbij men de 

Geest bedroog! Het boek Handelingen noemt men beter een boek over alle Handelingen 
van de Geest.  
4 terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei 

krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. 5 Want niet aan engelen 

heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen. Hebr.2  



  

Profetie. Dit is een spreken namens God, over het profetische 

woord. De Geest kan bepaalde teksten uit de profeten laten 

begrijpen in het licht van wereldse gebeurtenissen welke zich 
aankondigen. Zo waren er christenen rond 1700 n. Chr. die 

jarenlang profeteerden dat Israël opnieuw een natie zou worden.  

Vandaag stellen wij wel verwarring vast tussen “christelijke 
waarzeggerij” en de gave van uitleg over Bijbelse profetie.  

Profetie en voorspelling is niet hetzelfde! Er zijn geen dus geen nieuwe profetieën.  

(Hebr.1:1) Het is ook geen persoonlijke toekomstvoorspelling voor een broeder of zuster!  

  

Het onderscheiden van geesten.   

Dit is een genade uiting welke een gemeentelid kan ontdekken, waarbij hij snel een sluwe 

valse leraar zal onderscheppen door inspiratie van de Geest, ook wanneer de Bijbelkennis 

wat tekort schiet.  

  

 Daarna komen als laatste, het spreken in andere talen, en vertalingen. 

De volgorde wijst erop dat deze gave niet de allerbelangrijkste is, 

integendeel. Al deze gaven zijn afhankelijk van de wil van de Geest, en 

hebben een bovennatuurlijk karakter. We zagen op Pinksterdag dat dit 

een “teken” was voor het Joodse volk! Joden wilden een teken horen en 

zien!   

Deze gave mag wel niet verhindert of verboden worden in de 
samenkomst, enkel indien er geen vertaling is van wat gesproken werd.   

Het gaat dus over een bestaande taal, dus geen klanken of brabbeltaal! Deze gave kwam na 

Keizer Constantijn bijna niet meer tot uiting, en dit tot aan de opkomst van de 

pinksterbewegingen en charismatici. Aanleren van het spreken in tongen is een 
uitgesproken valse leer. Het is ook geen noodzakelijk teken dat men gelovig is geworden!  

 

  

DE GEMEENTE FUNCTIONEERT ALS EEN MENSELIJK LICHAAM  

  

(12,17) De apostel maakt een bijzonder opmerkelijke vergelijking van de gemeente met dat 

van een menselijk lichaam, dat vele organen heeft, en alle delen functioneel met elkaar 

verbonden zijn. Ieder lichaamsdeel heeft een specifieke functie. Je eet niet met je voeten, 

wel met je handen! Maak niet zelf je keuze welk lichaamsdeel je wilt worden, ook niet een 
oudste kan dat, maar dat doet ook de Geest van God.   

Door een wedergeboorte, doop met de Geest, maak je deel uit van de gemeente, welke ook 

uw nationaliteit of afkomst mag zijn. De Geest voegt mensen toe aan de plaatselijke 
gemeente door de waterdoop.  

Er is geen onderscheid wat ook uw godsdienstige achtergrond voor uw bekering moge zijn 

geweest, Katholiek, protestant, Boeddhist, Joods of Moslim.  

  

Iedereen is er nodig! Zorg voor elkaar!  
  



(18,23) God heeft een plan met ieder Bijbelgetrouw christen, en heeft daarom ook zijn 
plaats in dat lichaam aangewezen.  

Het is niet altijd snel duidelijk wat voor functie men in de gemeente heeft gekregen. Doch bij 

voldoende samenkomsten zal de gemeente wel opmerken welke gaven de Heer u gaf.  Deze 

gaven liggen niet in het verlengde van uw ongelovig leven. Uw beroep in de wereld speelt 
geen rol, en de Bijbel leert ook niet dit te veranderen. Er is geen aanzien van de persoon in 

de gemeente. Dit wil God opdat er geen verdeeldheid in de gemeente zou komen. Ook de 

minder in het oog springende leden gebruikt God. Dit zijn de lichaamsdelen welke minder in 
ere worden gehouden. 

  

Geen discriminatie in de gemeente!  
  

(25) In de gemeente is er geen sprake meer van sociale standen. De rijke zit naast de arme! 

Een gemeentelid is een nieuwe schepping, er werd een compleet nieuwe levensweg 
ingeslagen. (2 Cor.5:17)  

  

In Christus verbonden….  
   

(26,27) Wij vinden hier een profiel van een geestelijk gezonde gemeente, waarbij alle leden 

met elkaar diep verbonden zijn. Bij de eerste christenen was er onderling veel meer 

communicatie, men zag elkaar dagelijks. In onze dagen, is twee uur samen op zondag en het 
bezoeken van eventuele Bijbelstudieavonden, onvoldoende om die verbondenheid sterker 

te maken. Waar geen sterke band is ontstaan, daar wordt geen leed en vreugde gedeeld. 

Men leeft vandaag in grote vrijheid, en ieder mens heeft de neiging zich niet verder te willen 

verbinden. Bv. Men wil zich niet meer binden door een huwelijk. Men bindt zich niet meer 
aan een gemeente. De genade is toch wel een verbinding door Jezus bloed!  

  

 

Wat begrijpen wij vandaag onder een aanstelling door God van: 

Apostelen, profeten en leraars?  
  

 
  

(28,31) Sommige uitleggers beperken zich tot de eerste twaalf apostelen.   

Wij vermoeden dat Paulus met “apostelen”, mensen bedoelde welke in gemeente stichtend 

werk deden. Het zijn evangelisten die te zien en te horen zijn op straat en tussen de 

mensen! Dit is de ware Bijbelschool van de evangelist! Paulus werk ging eenvoudig gepaard 
met bijstand en vele bovennatuurlijke werkingen van de Heilige Geest.   



Onder profeten mogen wij broeders of zusters begrijpen welke uitleg geven over het 

profetische woord. Ze staan niet boven of onder andere broeders in de gemeente. Ze kijken 

bijzonder in de tijd en de omstandigheden waarin ze leven. Het zijn geen profeten zoals in 
het oude verbond, want nu is er ook de doop met de Geest, welke blijvend in de christenen 

wil wonen. Leraars zijn broeders, oudsten, welk Bijbelonderricht geven in de gemeente, en 

ze zijn ook door God aangesteld. Nergens lezen wij dat ze een diploma nodig hebben, wel 

ijverigheid is noodzaak, doch de Heer leert dag na dag. Daarna herhaalt Paulus andere reeds 
aangehaalde genadegaven.  

  

Een gemeente is geen organisatie of kerkgebouw! 
 

 
(29) De apostel wijst erop dat God niet iedereen gebruikt als apostel, profeet of leraar! Ook 

niet iedereen in de gemeente heeft die gave van genezingen. De gemeente is een 
harmonisch organisme en zeker geen “christelijke organisatie”!   

Er bestaat steeds een gevaar van falen, als christenen streven naar een bepaalde gave, of 

een bediening, naar hun eigen inzicht! Niets kan tot zegen zijn zonder de werking van Gods 
Geest. God heeft een plan met iedere christen, maar die ver van de Heer leeft, en Hem maar 

van verre volgt, hoort niet goed wat de Geest tot de gemeente zegt! Wie een oor heeft die 

hore! Paulus besluit met hen te wijzen op een weg die hen nog gelukkiger zal maken, niet de 
liefde van de afgodentempel, maar die van Christus!  

   

 


