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Paulus is stellig…
1 Ko 12: 1
• Wat nu de
geestelijke (gaven) betreft,
broeders, wil ik niet dat u
onwetend bent.
1 Ko 14: 1
• Jaag de liefde na en streef
naar de geestelijke gaven,
en vooral daarnaar dat u
mag profeteren.
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Waarom genadegaven?!
Handelingen 20: 24
24Maar

ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven
niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag
volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus
ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van

Gods genade.
Efeze 1: 5

• 5Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen
aangenomen te worden, door Jezus Christus, in
Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn
wil,6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn
genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de
Geliefde.
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1 Korinthe 12: 1-3
• Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik
niet dat u onwetend bent. 2U weet dat u heidenen
was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet
u zich meevoeren. 3Daarom 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.
• We hebben te maken met ‘geestelijke zaken’ en wat
wij noemen het ‘bovennatuurlijke’
• Deze dingen gaan ‘boven’ ons verstand uit
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1Korinthe 12: 4-7
• 4Er is verscheidenheid van genadegaven,
maar het is dezelfde Geest. 5Er is verscheidenheid
van bedieningen, en het is dezelfde Heere. 6Er
is verscheidenheid van werkingen, maar het is
dezelfde God, Die alles in allen werkt. 7Aan ieder
echter wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot wat nuttig is voor de ander.

• Je kunt het niet in een mal gieten…
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De ‘negen’ gaven van de Heilige Geest
• 8 Want aan de één wordt door de Geest een woord
van wijsheid gegeven en aan de ander een woord
van kennis, door dezelfde Geest; 9en aan een ander
geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander
genadegaven van genezingen, door dezelfde
Geest;10en aan een ander werkingen van krachten,
en aan een ander profetie, en aan een ander het
onderscheiden van geesten, en aan een ander
allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. 11Al
deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die
aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.
▪ 1.Woord van wijsheid, 2. woord van kennis, 3.
geloof, 4. genadegaven van genezingen, 5.
krachten, 6. profetie, 7. onderscheiden van
geesten, 8. spreken in tongen, 9. vertolken van
tongen
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