
1 Korintiërs 12:1-12, 14:1 Gaven van de Geest

PP1
Zoals u hopelijk nog weet, gingen de voorbije preken die ik heb gegeven over het kennen van 
God. Ik ben een paar maanden geleden begonnen met te zeggen dat er eigenlijk twee heel 
belangrijke instrumenten om God te leren kennen: de Bijbel en de Heilige Geest. We hebben 
gezien dat de Bijbel Gods Woord is, Hij maakt duidelijk wie Hij is door de Bijbel. 

De Heilige Geest, is God zelf. We hebben gezien dat de Heilige Geest in ons werkt en ons wil 
veranderen. Vorige keer heb ik het gehad over de vrucht van de Geest. We hebben toen 
gezien dat Paulus zegt dat we ofwel de werken van het vlees doen ofwel de vrucht van de 
Geest. Met het vlees bedoelt Paulus een leven dat gericht is op jezelf. Met de vrucht van de 
Geest bedoelt Paulus een leven dat gericht is op de ander – de vrucht begint ook met de liefde. 

De Heilige Geest wil in ons die vrucht laten groeien. Hij wil liefde voor anderen, vrede met 
anderen, geduld met anderen, vriendelijkheid voor anderen, … in ons doen groeien. 

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de gaven van de Geest. We gaan een stukje 
daarover lezen.

PP2
Lezen 1 Kor.12:1-12, 14:1

De gaven van de Geest
Je zou kunnen zeggen dat deze gaven geestelijke geschenken van God zijn. Het is Gods 
genade dat wij die krijgen – we verdienen ze niet. 

Als het gaat over de gaven van de Geest, dan horen we vaak twee extremen.
1) Het eerste is dat gaven, en dan wordt er vooral over tongentaal/profetie/genezingen/ 
wonderen gesproken, er in de tijd van het Nieuwe Testament waren, maar niet meer voor onze 
tijd zijn. Ik geloof dat niet. Er zijn zoveel verhalen, zelfs als we alleen die uit de 20e eeuw 
bekijken, waar de gaven uit 1 Kor.12 duidelijk voorkwamen. Zijn dat dan leugens? Of was dat 
allemaal het werk van de duivel? Dat geloof ik niet.
2) Het tweede extreem is dat elke gelovige een gave als tongentaal moet hebben. Iemand die 
nog nooit in tongentaal gesproken heeft, is niet echt bekeerd. Zo las ik in een boekje dat je om 
in tongen te kunnen spreken, je daarvoor moet bidden en blijven bidden. En dan stond er: 
“Open uw mond en begin God te loven in elke taal, behalve in je moedertaal of in een andere 
taal die je kent.” Dit is zo geforceerd, dat het mij niet echt voorkomt als een gave van God. 
Het lijkt er meer op dat je zoiets probeert af te dwingen van God. Dat kan nooit de bedoeling 
zijn. 

PP3
Vers 6,7 en 11 zijn hierbij heel belangrijk. 
1) In vers 6 en 7 kunnen we zien dat de gaven niet voor een beperkt publiek zijn. De gaven 
zijn voor iedereen – ‘dezelfde God die alles IN ALLEN werkt’ en ‘Maar aan EEN IEDER 
wordt …’. De gaven zijn niet voor een geestelijke elite, een groepje uitverkorenen. Er leeft 
hier en daar het idee dat sommige geestelijke leiders ‘het’ hebben en dat zij de zegen en 
kracht van de Geest doorgeven aan anderen. Dat klopt niet – de Geest blijft degene die 



uitdeelt; geen mens mag het idee hebben dat hij/zij de zegen in pacht heeft en kan uitdelen aan 
wie hij/zij maar wil.
2) In vers 11 staat dat de Geest een ieder toedeelt, gelijk Hij wil. Als de Geest je tongentaal 
geeft, dan is dat zo. Als Hij dat niet geeft, zelfs als je ervoor bidt, dan is dat ook zo. Dat 
betekent niet dat je geen echte christen bent, maar wel dat God, de Geest, beslist wat Hij doet. 
Wij moeten en kunnen Hem niet dwingen tot het geven van een bepaalde gave! 

Het doel van de gaven
PP4

Een eerste doel staat al in 1 Kor.12:1-3. Deze verzen zijn niet zo gemakkelijk. Er staat in vers 
3 dat iemand die spreekt door de Geest Gods, en het gaat hier dus om de gaven, zal wijzen op 
Jezus en zeggen: Jezus is Here. Dat is hét kenmerk dat alle gaven van de Geest hebben: God, 
Jezus, wordt ermee geëerd. Als iemand meent door de Geest te spreken, maar Jezus vervloekt, 
dan spreekt hij/zij niet door de Geest. 

Het eerste doel van de gaven: ze zijn tot eer van God. We zien dat ook in 14:2, waar Paulus 
het heeft over  tongen. Zo iemand spreekt… tot God. Hij/zij maakt God groot!

Het tweede doel vinden we in 1 Kor.12:7 – tot welzijn van allen. De gaven hebben als doel 
om iemand anders te dienen. Dat vinden we ook in 14:4 over profetie – het sticht de 
gemeente, het bouwt de gemeente op, het versterkt de gemeente. In 14:22 wordt gezegd dat 
tongen er zijn voor ongelovigen en profetie voor gelovigen. Paulus maakt een aantal verzen 
hierna nog wel de opmerking dat er op een samenkomst 2à3 mogen zijn, zowel tongen als 
profetie, en om de beurt. Deze gaven en ook de anderen die in 1 Kor.12 genoemd worden, zijn 
er om anderen te dienen. Daarom mag het ook geen chaos zijn.

Als u iets moet onthouden over de gaven, dan is het dit: het doel van de gaven die de Heilige 
Geest ons geeft, is om God te eren en om anderen te dienen. 

Ik heb 1 Kor.12:12 er niet per ongeluk bij gelezen. De gemeente is een lichaam en wij zijn 
allemaal leden van dat lichaam. Samen vormen wij één geheel. En alle leden krijgen gaven 
van God. Waarom? Om het hoofd van de gemeente, Jezus Christus, God, te eren. Om de 
andere leden van het lichaam te helpen, te versterken, op te bouwen. Op die manier wordt het 
hele lichaam sterk. 

Een illustratie. Ik heb hier een aantal cadeautjes. Ik zal die aan een paar mensen geven en die 
mensen moeten doen wat er op de cadeautjes staat (voor …). 
Wat is er gebeurd? Een aantal mensen kregen een cadeau, maar op dat cadeau stond: ‘Voor 
…’. Ze kregen dus een cadeau om te geven aan iemand anders. Zo mag u de gaven van de 
Geest zien. Als een cadeau dat u krijgt van God, maar dat bedoeld is voor iemand anders of 
voor de gemeente in zijn geheel. 
- De eerste gave in 1 Kor.12 is een woord van wijsheid. Zo kan het zijn dat God je in een 
gesprek met iemand woorden geeft om door te geven aan die persoon. God geeft je iets,  
woorden in dit geval, om door te geven aan iemand anders.
- Een andere gave is genezing. God geeft je iets, de mogelijkheid om te genezen, om door te 
geven aan iemand die ziek is. 



Dit is zeer belangrijk om te onthouden. Ze zijn dus niet bedoeld om er zelf beter van te 
worden, om zelf interessanter te worden of om jezelf een fijn gevoel te geven. Het zijn 
cadeaus, bedoeld voor iemand anders of voor een groep mensen. 

- Ben jij een heel wijs persoon, als je een woord van wijsheid doorgeeft? Nee, want je krijgt 
de woorden van God. Het is niet, omdat je één keer een woord van wijsheid hebt gesproken, 
dat je voor de rest van je leven constant woorden van wijsheid zal spreken. 
- Ben jij een persoon waar kracht vanuit gaat, als iemand geneest, omdat je voor hem/haar 
gebeden hebt? Nee, want je krijgt die kracht van God. Het is niet, omdat door jouw gebed één 
keer iemand genezen is, dat elke zieke die je tegenkomt zal genezen. 

God geeft jou het cadeau, het woord van wijsheid, de genezingskracht. Je hebt die niet in je 
broekzak zitten om die naar hartelust rond te strooien. Zo blijven we ook afhankelijk van God 
voor het ontvangen van de gaven.

Betekent dat dat je zelf niets hebt aan die gaven die je krijgt van God? Het is natuurlijk wel zo 
dat je eigen geestelijk leven, je eigen wandel met God erdoor opgebouwd kan worden. Zeker 
wel! Dat zegt Paulus in 1Kor.14:4 – wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. Je wordt er zelf 
door opgebouwd. Maar… dat is niet het doel! Het doel is: God eren en anderen dienen. Daar 
draait het om.

Jaagt de liefde na en s  treeft naar de gaven des Geestes  
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We lezen 1 Kor.14:1 nog eens. 
Ook dit is heel belangrijk als je het hebt over de gaven van de Geest. In 1 Kor.13 staat dat je 
kan profeteren en in tongen spreken en weet ik veel wat nog, maar als je geen liefde hebt voor 
God en voor elkaar, dan is dat niets waard. Dat plaatst de gaven in een kader. God is niet op 
zoek naar mensen die kunnen profeteren of in tongen spreken of woorden van wijsheid 
hebben, maar Hij is op zoek naar mensen die hun hart willen geven aan Hem, mensen die 
jagen naar de liefde. Mensen die God liefhebben en hun leven in dienst van Hem willen 
stellen. 

Paulus zegt nog iets in dit vers. Het lijkt tegenstrijdig. De Heilige Geest geeft de gaven, dat 
hebben we duidelijk gelezen in 1Kor.12, maar hier zegt Paulus dat we ernaar moeten streven. 
Hoe moeten we dat zien? Als wij niet geloven dat de gaven nog voor deze tijd zijn of als we 
ze liever niet hebben, sta dan ook niet verbaasd als ze er niet zijn. Staan wij open voor de 
gaven van de Geest? Zijn wij bereid om zo door God gebruikt te worden? We mogen daar 
zeker voor bidden. We mogen daarnaar verlangen.

Streeft naar de gaven des Geestes – waarom? Om God te eren en anderen te dienen. Dit past 
mooi bij het eerste deel van het vers: Jaagt naar de liefde. God eren en anderen dienen, moet 
je ook doen vanuit liefde voor hen. Door de gaven kan je hen dan een cadeau geven dat je zelf 
van God gekregen hebt. Nogmaals: dat is het doel van de gaven – God eren en anderen 
dienen. 



De gaven van de Geest: kort
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Ik weet dat ik al veel gezegd heb en misschien wordt het u allemaal een beetje veel. Toch wil 
ik nog – kort – ingaan op elke gave. Kort, want als ik elke gave goed wil bespreken, heb ik 
daar minstens één bijbelstudie voor nodig. 

Woord van wijsheid
De Heilige Geest kan ons op bepaalde momenten een woord van wijsheid geven. Dit heb ik 
daarnet al aangehaald. Het gaat erover dat God je bvb. in een gesprek met iemand woorden 
geeft om aan die persoon door te geven. Dat is iets anders dan je gezond verstand of je 
intuïtie. Bij een woord van wijsheid gaat het over woorden die rechtstreeks van God 
afkomstig zijn. Het durft wel eens voorkomen dat die woorden juist tegen alle gezond 
verstand ingaan. 
Bv. in Marcus 13:11 zegt Jezus dat gelovigen die voor hun geloof aangeklaagd worden, niet 
bang hoeven te zijn wat ze moeten zeggen. De Heilige Geest zal hen dat wel te binnen 
brengen. En dat zien we bvb ook gebeuren als Petrus en Johannes voor de Raad moeten 
verschijnen. In Hand.4:8 staat dat hij vervuld is van de Geest en begint te spreken.

Woord van kennis
De Heilige Geest kan ons op bepaalde momenten een woord van kennis geven. Een woord 
van kennis gaat over informatie die we normaalgezien niet kunnen hebben, maar die God ons 
geeft. 
Een voorbeeld daarvan is als Annanias en Saffira zeggen dat ze het volledige bedrag, van de 
verkoop van een stuk grond, bij Petrus brengen. Petrus weet dat het niet het volledige bedrag 
is. Het is vrij duidelijk dat de Heilige Geest hem dat duidelijk gemaakt heeft.  
Sommigen zeggen dat deze twee gaven vooral voor leraars in een gemeente zijn.

Geloof
De Heilige Geest kan ons op bepaalde momenten geloof geven. Dat klinkt misschien vreemd. 
Het gaat hier niet over het geloof dat Jezus aan het kruis is gestorven en opgestaan. Het gaat 
over geloof in God, vertrouwen dat God waar is en dat Hij zal handelen in een bepaalde 
situatie. 
Een voorbeeld daarvan is Elia op de berg Karmel. Hij heeft het geloof om tegen de mensen te 
zeggen dat God vuur zal sturen uit de hemel. Om dat te onderstrepen laat hij het offer dat voor 
God bedoeld is, met vele liters water overgieten. En dan bidt hij een eenvoudig gebed – in 
geloof dat God vuur zal sturen uit de hemel. En dat gebeurt ook. Zo’n gave van geloof wil 
God ons ook geven. Dat die gave niet wil zeggen dat je voor de rest van je leven altijd zo’n 
geloof hebt, is ook duidelijk in het verhaal van Elia. De dag erna krijgt hij bericht dat de 
koningin hem wil doden en hij vlucht en verlangt te sterven. Wij zijn heel kwetsbare 
mensen…

Genezingen
De Heilige Geest kan ons op bepaalde momenten de mogelijkheid geven om mensen te 
genezen. Zo staat er in Jak.5 dat als iemand in de gemeente ziek is, hij/zij naar de oudsten 
moeten gaan. Als deze hem/haar de handen opleggen, dan zal hij/zij gezond worden. Hoe 
komt dat? Niet omdat de oudsten geestelijk zo hoog verheven zijn, wel dat God door hen 
werkt. Trouwens, uit Marcus 16:18 mogen we begrijpen dat dit niet alleen door oudsten 
gebeurt, maar voor meer gelovigen is.



Werking van krachten
De Heilige Geest kan ons op bepaalde momenten de kracht geven om wonderen te verrichten. 
Dit gaat verder dan genezingen. Jezus deed wonderen, denk maar aan het water dat Hij in 
wijn verandert. Ook bij Petrus en Paulus gebeuren er wonderen. Is dat ook nog voor deze tijd? 
Waarom niet? Er zijn veel voorbeelden – bv. Corrie ten Boom. Zij beschrijft hoe ze, toen ze 
tijdens WO II in een concentratiekamp zit en dat ze een potje vitaminen heeft. Ze deelt elke 
dag vitaminen uit. En die vitaminen raken niet op. Ze blijft vitaminen uitdelen tot er een 
nieuwe voorraad komt en haar vitaminen niet meer nodig zijn. Corrie ten Boom was een 
gewone gelovige, maar God heeft haar gebruikt om een wonder te verrichten. 

Profetie
De Heilige Geest kan ons op bepaalde momenten woorden geven om iemand mee op te 
bouwen, aan te sporen en te vertroosten. We moeten bij profetie niet perse denken aan 
toekomstvoorspellingen Het gaat veel meer over woorden spreken die rechtstreeks afkomstig 
zijn van God en die bedoeld zijn om op te bouwen, aan te sporen of te vertroosten. We hebben 
gezien in 1Kor.14:1 dat Paulus vooral veel belang hecht aan profetie. Zoals hij zelf zegt, 
bouwt die gave de gemeente op. 

Onderscheiden van geesten
De Heilige Geest kan ons op bepaalde momenten het inzicht geven om te beoordelen wat er in 
iemands geest is. Het kan hier gaan over het beoordelen van profetie, maar ook over zien of er 
bij iemand een boze geest is. In Handelingen 16 bv. loopt een slavin heel de tijd achter Paulus 
en zijn reisgenoten aan en roept dat zij dienstknechten van de Allerhoogste zijn. Dat is op zich 
goed. Alleen weet Paulus dat zij een waarzeggende, een boze geest heeft en hij drijft die geest 
dan ook uit. 

Tongen
De Heilige Geest kan ons op bepaalde momenten de mogelijkheid geven om in tongen te 
spreken. Met tongen bedoelen we talen – talen die degene die spreekt niet kent. In 1Kor.14:2 
staat dat je met tongen spreekt tot God, het is tot eer van Hem. 

Vertolking van tongen
De Heilige Geest kan ons op bepaalde momenten de mogelijkheid geven om tongen te 
vertalen. Als tongentaal in een gemeente voorkomt, dan moet er iemand zijn die vertaling 
geeft. Anders zijn tongen van weinig nut. Zoals God de gaven van tongen geeft, geeft Hij ook 
de gave om deze uit te leggen. 

Dit is geen definitieve lijst. Er zijn ongetwijfeld meer gaven!

Kan het dat iemand één van deze gaven zo vaak krijgt, dat hij/zij een profeet is? Of een 
gebedsgenezer? Ja, dat kan. Maar het kan evengoed dat God je op een bepaald moment in je 
leven één van deze gaven geeft, omdat je die op dat moment nodig hebt om aan iemand 
anders te geven. 

Slot
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Als we het lijstje van gaven bekijken, dan komen we er een aantal tegen die heel vreemd op 
ons overkomen: wonderen, tongen, profetie… Toch moeten we bedenken dat deze gaven nog 



steeds een plaats hebben of zouden moeten hebben in onze gemeente. En zelfs: 1 Kor.12:7 – 
aan iedereen worden gaven gegeven. 

God wil ons gaven geven – waarom? Twee redenen: om God te eren en om anderen te dienen. 
Niet voor onszelf, niet om een interessant figuur te worden, niet ermee te kunnen uitpakken. 
De gaven, cadeautjes die wij krijgen, zijn bedoeld om door te geven aan anderen. 
Tegelijkertijd roept Paulus ons op om te streven naar de gaven. We moeten ervoor open staan 
om ze te ontvangen. We mogen ervoor bidden. We moeten wel blijven beseffen dat we God 
niet kunnen dwingen om een gave aan ons te geven. Hij deelt ze uit naar Zijn goeddunken.  

Zullen we bidden?
Als je verder wil praten over gaven, ben ik zeker bereid om dat te doen! Er valt nog heel wat 
over te zeggen…


