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29. Gaven van de Heilige Geest Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus 

A. Wat is een gave van de geest? 

1 Petrus 4:10. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen 

heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede 

beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 

1 Korintiërs  12:4-7,11. 4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één 

Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er 

zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God 

die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest 

zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 

11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die 

ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 

Efeziërs 4:7. 7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat 

waarmee Christus geeft. 

1 Korintiërs 12:29-30. 29 Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? 

Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? 30 Of kan 

iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen 

die uitleggen? 

Romeinen 12:4-8. 4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen 

niet allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam 

in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We heb-

ben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons ge-

schonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeen-

stemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te 

verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, 

moet onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. 

Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding 

geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander 

is, moet daarin blijmoedig zijn. 

1 Korintiërs 7:1,7. 1 Dan nu de punten waarover u mij geschreven 

hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een 

vrouw heeft.  

7 Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft 

van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die. 

1 Korintiërs 12:7-10,28-30. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het 

werk, ten bate van de gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest 

het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde 

Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een 

groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10 En weer anderen de 

kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onder-

scheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klank-

taal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.  

28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: 

ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan le-

raren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om 

te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven 

of in klanktaal te spreken. 29 Is iedereen soms een apostel? Of een 

profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? 

30 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan 

iedereen die uitleggen? 

1 Korintiërs 14:6,26. 6 Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u 

hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te 

openbaren, zonder kennis door te geven of iets te profeteren, of zon-

der u te onderwijzen?  

26 Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? 

Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een on-

derwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daar-

van. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. 

Efeziërs 4:11. 11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profe-

ten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 

1 Petrus 4:10. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen 

heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede 

beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het 

woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u 

anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet 

u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en 

macht toekomt, voor eeuwig. Amen. 

1 Korintiërs 12:7. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten 

bate van de gemeente. 

1 Korintiërs 14:12. 12 Dit geldt ook voor u: als u zo graag geestelijke 

gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de 

gemeente. 

Efeziërs 4:11-12. 11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en 

profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen 

toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van 

Christus opgebouwd,  

1 Petrus 4:11. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklin-

ken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die 

God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus 

Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen. 

1 Korintiërs 12:11,18,28. 11 Al deze gaven worden geschonken door 

een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals 

hij wil.  

18 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, 

precies zoals hij dat wilde.  

28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: 

ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan le-

raren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om 

te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven 

of in klanktaal te spreken. 

Efeziërs 4:7. 7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat 

waarmee Christus geeft. 

Hebreeën 2:4. 4 Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en 

wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven van 

de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. 

1 Petrus 4:10. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen 

heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede 

beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 

1 Korintiërs 15:10. 10 Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En 

zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik 

heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht 

maar dankzij Gods genade. 

2 Korintiërs 12:9. 9 maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade 

nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel 

liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in 

mij zichtbaar wordt. 

Romeinen 5:5. 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods 

liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven 

is. 

 

C. Een selectief en kort overzicht van geestesgaven 

Handelingen 13:2-4. 2 Op een dag, toen ze aan het vasten waren en 

een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen 

hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik 

hun heb toebedeeld.’ 3 Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden 

ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.  

4 Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. 
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Ze gingen eerst naar Seleucië en van daar per schip naar Cyprus, 

Handelingen 14:4. 4 Er ontstond echter verdeeldheid onder de inwo-

ners van de stad, van wie sommigen partij kozen voor de Joden en 

anderen voor de apostelen. 

2 Korintiërs 8:23. 23 Wat Titus betreft: hij is mijn metgezel en werkt 

met ons mee ten dienste van u. Wat de twee andere broeders betreft: 

ze zijn de vertegenwoordigers van de gemeenten in Macedonië en 

strekken Christus tot eer. 

Filippenzen 2:25. 25 Ik vind het nodig Epafroditus naar u terug te 

sturen. Hij is mijn broeder, medewerker en medestrijder geweest, en 

heeft mij namens u bijgestaan in mijn nood. 

Marcus 3:13-19. 13 Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op 

wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar hem toe. 

14 Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem verge-

zellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend 

te maken. 15 Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. 16 De 

twaalf die hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die hij de 

naam Petrus gaf, 17 Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de 

broer van Jakobus (aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat 

‘zonen van de donder’ betekent), 18 Andreas, Filippus, Bartolomeüs, 

Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Ka-

naneüs 19 en Judas Iskariot, die hem heeft uitgeleverd.  

Matteüs 16:18. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn 

kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet 

kunnen overweldigen.  

Efeziërs 2:20. 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en 

profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 

1 Korintiërs 14:6,26. 1 Korintiërs 14:6,26. 1 Korintiërs 14:6,26. 1 Korintiërs 14:6,26. 6 Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u 

hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te 

openbaren, zonder kennis door te geven of iets te profeteren, of zon-

der u te onderwijzen?  

26 Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? 

Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een on-

derwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daar-

van. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.    

2 Korintiërs 12:1. 2 Korintiërs 12:1. 2 Korintiërs 12:1. 2 Korintiërs 12:1. 1 Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf 

op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het 

hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt.    

Openbaring 1:1,10,12. Openbaring 1:1,10,12. Openbaring 1:1,10,12. Openbaring 1:1,10,12. 1 Openbaring van Jezus Christus, die hij van 

God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er bin-

nenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten 

meedelen aan zijn dienaar Johannes.  

10 Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter 

me een luide stem, die klonk als een bazuin  

12 Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. 

Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards,    

Romeinen 12:7. Romeinen 12:7. Romeinen 12:7. Romeinen 12:7. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bij-

stand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen.    

1 Korintiërs 14:3. 1 Korintiërs 14:3. 1 Korintiërs 14:3. 1 Korintiërs 14:3. 3 Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, 

en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.    

Handelingen 15:32. Handelingen 15:32. Handelingen 15:32. Handelingen 15:32. 32 Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, 

hielden een lange toespraak waarin ze de gelovigen bemoedigden en 

sterkten.    

Efeziërs 4:Efeziërs 4:Efeziërs 4:Efeziërs 4:11111111----12. 12. 12. 12. 11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en 

profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heili-

gen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam 

van Christus opgebouwd, 

1 Korintiërs 14:8. 1 Korintiërs 14:8. 1 Korintiërs 14:8. 1 Korintiërs 14:8. 8 En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, 

wie maakt zich dan gereed voor de strijd?    

Handelingen 6:10. Handelingen 6:10. Handelingen 6:10. Handelingen 6:10. 10 maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en 

tegen de heilige Geest die hem bezielde.    

1 Tessalonicenzen 1:5. 1 Tessalonicenzen 1:5. 1 Tessalonicenzen 1:5. 1 Tessalonicenzen 1:5. 5 onze verkondiging aan u overtuigde immers 

niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende 

kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben bete-

kend toen we in uw midden waren.    

1 Korintië1 Korintië1 Korintië1 Korintiërs 14:24rs 14:24rs 14:24rs 14:24----25. 25. 25. 25. 24 Maar profeteert iedereen, dan zal een 

ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en te-

rechtgewezen. 25 Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht 

komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belij-

den: ‘Werkelijk, God is in uw midden.’    

1 Korintiërs 12:28. 28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen 

een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten 

en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te 

verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te 

verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 

Romeinen 12:7. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bij-

stand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 

Matteüs 28:20. 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 

alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met 

jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 

Kolossenzen 3:16. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u 

wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel 

uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol 

genade ingeeft. 

Efeziërs 4:11. 11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profe-

ten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 

Romeinen 12:8. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie 

iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, 

moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, 

moet daarin blijmoedig zijn.  

Romeinen 12:7. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bij-

stand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 

1 Korintiërs 12:8. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen 

van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het 

overdragen van kennis; 

1 Korintiërs 14:26. 26 Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw 

samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: 

een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of 

de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. 

Romeinen 12:8 HSV. 8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie 

uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over 

anderen ontfermt, met blijmoedigheid. 

Romeinen 12:8. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie 

iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, 

moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, 

moet daarin blijmoedig zijn. 

1 Korintiërs 12:9. 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de 

ander de gave om te genezen. 

1 Korintiërs 12: 30. 30 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in 

klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? 

1 Korintiërs 12:10,28-29. 10 En weer anderen de kracht om wonde-

ren te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en 

wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om 

uit te leggen wat daar de betekenis van is. 

28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: 

ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan 

leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave 

om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te 

geven of in klanktaal te spreken. 29 Is iedereen soms een apostel? Of 

een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrich-

ten?  

2 Korintiërs 11:23-28. 23 Zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo 

gek dat ik durf te zeggen: ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd, heb 

vaker gevangengezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben va-

ker in doodsgevaar geweest. 24 Door de Joden ben ik vijfmaal met 

veertig min één zweepslagen gestraft, 25 ik ben driemaal met stoksla-
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gen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb driemaal 

schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondge-

dreven. 26 Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, 

rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de 

woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. 27 Ik heb ge-

zwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, 

vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. 28 En dan laat ik al 

het andere nog buiten beschouwing: de druk waaronder ik dagelijks 

sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten. 

Johannes 20:30-31. 30 Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor 

zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, 31 maar deze zijn 

opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van 

God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. 

1 Korintiërs 12:10 HSV. 10  en aan een ander werkingen van krach-

ten, 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. 

1 Johannes 4:1-6. 1 Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke 

geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel 

valse profeten in de wereld verschenen. 2 De Geest van God herkent 

u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens geko-

men is, komt van God. 3 Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet 

van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord 

dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. 4 U, kinderen, komt uit 

God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u 

is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. 5 Die valse profeten 

komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld 

en luistert de wereld naar hen. 6 Wij komen uit God voort. Wie 

God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet 

naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest 

van de dwaling herkennen. 

Handelingen 13:6-12. 6 Ze reisden het hele eiland rond tot ze in 

Pafos kwamen, waar ze een Joodse magiër aantroffen, een valse pro-

feet die Barjesus heette 7 en tot het gevolg behoorde van Sergius Pau-

lus, de proconsul. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas 

en Saulus bij zich komen omdat hij meer wilde horen over het woord 

van God. 8 Maar Elymas, zoals Barjesus ook wel werd genoemd – 

want Elymas betekent ‘magiër’ –, stelde zich tegen hen teweer en 

probeerde de proconsul van het geloof af te houden. 9 Daarop keek 

Saulus (die ook bekendstond als Paulus) hem strak aan, en vervuld 

van de heilige Geest 10 zei hij: ‘U bent een bedrieger, een gewetenlo-

ze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van 

gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te verande-

ren in kronkelpaden? 11 Let op: de hand van de Heer zal u treffen, u 

zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien.’ Onmiddellijk 

werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest 

zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden. 12 Toen 

de proconsul dit zag, aanvaardde hij het geloof, diep onder de indruk 

als hij was van wat hij over de Heer had geleerd. 

1 Korintiërs 14:29. 29 Laat van hen die profeteren er telkens twee of 

drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen. 

Handelingen 2:5-11. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, 

die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weer-

klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat 

ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde 

spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het 

zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat 

wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden 

en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, 

mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de om-

geving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier ge-

vestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië 

– wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote da-

den.’ 

1 Korintiërs 12:10,28-30. zie vorige pagina 

1 Korintiërs 13:1,8-11. 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die 

van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een 

dreunende gong of een schelle cimbaal.  

8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal 

zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet 

tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt 

zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik 

als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik 

volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 

1 Korintiërs 14:1-33. zie Bijbel  

1 Korintiërs 14:271 Korintiërs 14:271 Korintiërs 14:271 Korintiërs 14:27----28. 28. 28. 28. 27 Er mogen twee, hoogstens drie van u in 

klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die 

de uitleg geeft. 28 Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen 

en alleen voor zichzelf tot God spreken.    

1 Korintiërs 12:10,30. 1 Korintiërs 12:10,30. 1 Korintiërs 12:10,30. 1 Korintiërs 12:10,30. 10 En weer anderen de kracht om wonderen 

te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat 

niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit 

te leggen wat daar de betekenis van is.  

30 Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en 

kan iedereen die uitleggen?    

1 Korintiërs 7:7,32-35. 7 Ik zou liever zien dat alle mensen waren 

zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de 

een deze, de ander die.  

32 Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man 

draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. 

33 Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn 

vrouw behagen, 34 dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde 

vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de 

zaak van de Heer, en wel zo dat ze God met heel hun lichaam en 

geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor 

aardse zaken en wil haar man behagen. 35 Ik zeg dit in uw eigen be-

lang, niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk 

gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen. 

Matteüs 19:10-12. 10 Hierop zeiden zijn leerlingen: ‘Als het met de 

verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet 

trouwen.’ 11 Hij zei tegen hen: ‘Niet iedereen kan deze kwestie be-

grijpen, alleen degenen aan wie het gegeven is: 12 er zijn mannen die 

niet trouwen omdat ze onvruchtbaar geboren werden, andere omdat 

ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn, en er zijn mannen die 

niet trouwen omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met 

het oog op het koninkrijk van de hemel. Laat wie bij machte is dit te 

begrijpen het begrijpen!’ 

 

D. De gaven en de vruchten van de Geest 

1 Korintiërs 13:1-3. 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van 

de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een 

dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te 

profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en 

had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, 

ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel 

aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar 

trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 

Galaten 5:22-23. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en 

vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 

23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets 

tegen heeft.  

 


