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                             GEESTELIJKE GAVEN - DEEL 1 – STUDIE 18 

                                        Geestelijke gaven en “vrucht”                                  

                                     DE WONDEREN VAN PINKSTEREN 

                            Dit artikel komt van www.grace4you.com 

                                      -------------------------------------- 

“Handelingen 1:5: Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den 

Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 

                                      ---------------------------------------      

           Nabeschouwing over studie 17 betreffende homosexualiteit. 

Na gered te zijn is iemand in Christus en door God rechtvaardig verklaard, maar 

er zal strijd zijn met de oude zondige natuur. Dus God voorziet in de Heilige 

Geest die ons van binnenuit bekrachtigt en de verlangens van onze geest 

verandert; dit stelt ons in staat de verleiding te overwinnen. Leren hoe om te 

gaan met zonde en hoe de Heer werkt in het veranderingsproces om 

bolwerken te verwijderen, dat is een levenslang proces van geestelijk groeien. 

Het huwelijk tussen homoseksuelen is niet bijbels, dus vraagt God 

homoseksuelen hetzelfde te doen wat Hij van alle alleenstaanden verlangt. Of 

het nu om homoseksueel of om heteroseksueel gaat, we moeten allemaal een 

reine geest hebben en de dingen vermijden die een zuiver gedachteleven 

schaden. Als gelovigen hebben we de opdracht: 

“Kol. 4:6: Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, 

opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden. 

Dit vers is van toepassing op onze interacties met alle mensen, en vereist dat 

we ervoor zorgen dat onze rede komt van een genadehart, gekruid met zout en 

gesproken met wijsheid en kennis. 

                          ============================== (einde nabeschouwing) 

Opmerking van de vertaler: In dit artikel wordt vaak de uitdrukking: “Eeuw van 

Genade” gebruikt. Volgens de Statenvertaling is dat “de bedeling der ganade 

Gods” (Efeziërs 3:2) Dat is de tijd waarin wij leven.  Deze bedeling eindigt met 

http://www.grace4you.com/
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de Opname van de gemeente, het lichaam van Christus. Betekenis van het 

woord “bedeling”: 

Het woord "bedeling" komt van het woord "uitdelen". Dus een bedeling is het 

“uitdelen” van Gods wil gedurende een bepaalde periode aan een bepaalde 

groep mensen. Met andere woorden, een bedeling is Gods manier van omgaan 

met een groep mensen tijdens een bepaalde periode. Om een Bijbelpassage 

goed te begrijpen is het belangrijk om de periode te weten waarop het 

betrekking heeft en de groep mensen op wie het van toepassing is. Op deze 

manier kunt u bepalen welke bedeling van toepassing is op elke passage in de 

Bijbel.  God heeft verschillende regels voor verschillende groepen mensen in 

verschillende periodes. Niet alleen kunnen de regels afwijken, maar de straf 

voor het niet houden van de regels kan eveneens afwijken. De manier waarop 

God met de mensen omgaat kan verschillen.  

(einde citaat) 

                                    INLEIDING OVER GEESTELIJKE GAVEN 

Weinig onderwerpen zijn van meer belang voor Bijbelgelovigen dan geestelijke 

gaven: wat zijn ze, waarom bestaan ze, of hebben ze bestaan, hoe krijg je ze, 

hoe herken ik mijn gave(en), welke gaven zijn er vandaag de dag van kracht? 

Deze grote belangstelling heeft een overeenkomstige verscheidenheid van 

meningen tot gevolg over wat de Bijbel over dit onderwerp leert. Helaas lijken 

religieuze wedstrijden en persoonlijke wensen meer invloed te hebben op deze 

kwestie dan een degelijke bijbelse interpretatie. Daarom geloven sommige 

kerken dat je bepaalde gaven moet hebben als bewijs dat je een Christen bent, 

sommigen zeggen dat alleen bepaalde gaven tegenwoordig bestaan, anderen 

weten niet goed wat ze moeten geloven, dus komen ze met een vreemd 

brouwsel van overtuigingen. Christelijke kerken, organisaties en publicaties 

bieden een verwarrende mix van overtuigingen, dus is het moeilijk voor iemand 

om te weten wat hij moet geloven. De studies 18-22 zijn geschreven om het 

Woord te verkennen en een duidelijke uitleg te geven van de geestelijke gaven 

en de vrucht van de Geest. 

Terwijl u de volgende studies met een open geest leest, moge de Heer het 

Woord dan in staat stellen om op een speciale manier tot uw hart te spreken. 

Een deel van wat er wordt gezegd lijkt onevenwichtig, nogal raar of gewoon 
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verkeerd. Maar terwijl u nadenkt over deze studies zult u  hoogstwaarschijnlijk 

zien dat de presentatie is gebaseerd op de Bijbel. “Grace4You.com” (de website 

waar dit artikel vandaan komt) heeft geen banden met organisaties die van ons 

verlangen dat we een bepaalde leer over dit onderwerp promoten; we zijn vrij 

om open en eerlijk te zijn. In feite is wat u zult leren in grote mate in 

overeenstemming met wat u in het echte leven waarneemt. U zult verrast zijn 

door de conclusie, maar als u verder nadenkt, zult u zich realiseren dat de 

leringen weerspiegelen wat er in het Christelijke leven gebeurt. 

Bespreek: Hoe belangrijk zijn geestelijke gaven tegenwoordig volgens u? 

                                                BIJBELSE WAARHEID 

God verrichtte wonderen, toonde wonderen en presenteerde speciale tekenen 

door de hele Bijbel. Ons onderwerp gaat echter niet zozeer over God die zulke 

daden verricht, uiteraard kan Hij dat doen en heeft Hij dat gedaan, maar over 

mensen die door God gemachtigd zijn om zulke krachten te doen. 

We zullen onze studie beginnen op de dag van Pinksteren, want het was toen 

dat mensen speciaal door God gemachtigd werden om op te treden als Zijn 

tussenpersonen om wonderen en speciale tekenen te verrichten. De 

gebeurtenissen in die periode vullen ons vaak met verwondering. 

                                                  PINKSTERBELOFTE 

Pinksteren was een jaarlijks feest voor de kinderen van Israël nadat ze Egypte 

hadden verlaten; het gebeurde 50 dagen (pente betekent vijf) na het Pascha. 

De specifieke Pinksterdag die we zullen beschouwen vond plaats 50 dagen na 

de opstanding van Christus (dat op het Pascha plaatsvond). Op de Pinksterdag, 

in Handelingen 2, kregen alle gelovigen op merkwaardige wijze geestelijke 

gaven. De gebeurtenissen van Pinksteren werden geprofeteerd door Christus 

na Zijn opstanding: 

Hand. 1:4-8: 4 En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van 

Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die 

gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. 5 Want Johannes doopte wel met water, 

maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 

…………………………………………………………………………..8 Maar gij zult ontvangen de 

kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, 
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zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der 

aarde. 

Jezus Christus gaf de discipelen de opdracht om in Jeruzalem te blijven en te 

wachten op God om Zijn belofte aan hen te vervullen. Jezus legde de gelovigen 

uit dat de Heilige Geest over hen zou komen en dan zouden zij getuigen van 

Hem worden voor alle volken, te beginnen in Jeruzalem. De belofte van de 

Vader was dat zij speciale kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen en zo 

getuigen van Hem zouden worden tot aan de uiteinden van de aarde. De 

belofte van de Vader betreffende Pinksteren kan op deze manier worden 

samengevat: 

• God zou zijn Geest uitstorten: 

“Ez.39:29: En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik 

Mijn Geest over het huis Israels zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE. 

• De Geest zou uitgestort worden op alle gelovigen, mannen en vrouwen, 

zowel knechten als vrijen (de uitdrukking "alle vlees", zoals we later zullen zien, 

betekent alle Joodse gelovigen) 

• Als gevolg van het uitstorten van de Geest zouden de ontvangers een speciale 

wonderbaarlijke kracht hebben en getuigen zijn voor de hele wereld. 

Wat een geweldige belofte; hoe ongelooflijk was God aan het werk. Deze  

nederige discipelen zouden precies het middel worden waarmee de waarheid 

van Jezus Christus naar de rest van de wereld zou worden gebracht.  Het waren 

eenvoudige mannen en vrouwen, met weinig opleiding, nu realiseerden ze zich 

hoe ze dit overweldigend werk konden doen. Ze konden het doen omdat God 

hen speciale krachten zou geven door middel van zijn Geest. Na alle eeuwen 

van worsteling, na alle teleurstelling en lijden, na al het geduldig wachten, was 

er eindelijk een einde in zicht. De voleinding der eeuwen was nabij, God stond 

op het punt zijn beloften aan hen te vervullen en de menselijke geschiedenis 

(zoals wij die kennen) tot een einde te brengen. Het lang beloofde koninkrijk 

van de hemel op aarde was in zicht. Met gretige harten moeten ze overweldigd 

zijn geweest van opwinding terwijl ze wachtten dat die 50 dagen voleindigd 

waren. Ze moeten zijn vervuld met een mengeling van opwinding en 

bezorgdheid, niet wetende wat dit allemaal betekende; het moest echter een 
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grote troost zijn om te weten dat de Heer de Heilige Geest   zond om met hen 

te zijn om hen voor te bereiden op Zijn wederkomst in kracht en glorie. 

In Handelingen 1:4-8 legde Jezus de komende gebeurtenissen uit op een 

manier die heel anders, maar begrijpelijk was. God zou hen dopen met de 

Heilige Geest (Handelingen 2:17), en Hij contrasteert deze doop met die van 

Johannes, die doopte met water. Dus Jezus zei dat de Vader degene is die 

dopen zou (de doener), de gelovige zou de gedoopte zijn (de persoon die de 

doop ontvangt), en de Heilige Geest was "hetgeen" zou worden uitgestort. 

                                    De rol van de Geestelijke Doop:   

We weten dat de doop altijd één hoofddoel vervult, dat wil zeggen, het 

identificeert het ene ding met het andere. De belofte was dat God, door 

Christus, de Heilige Geest zou uitstorten op gelovigen en zij zouden dan 

geïdentificeerd worden met Zijn bovennatuurlijke kracht. 

                                       Vervulling van Pinksteren   

De woorden van Jezus werden omgezet in daden en voldeden aan de belofte 

van de Vader. 

“Hand. 2:1-11: 1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij 

allen eendrachtelijk bijeen. 2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een 

geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele 

huis, waar zij zaten. 3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, 

en het zat op een iegelijk van hen. 4 En zij werden allen vervuld met den 

Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun 

gaf uit te spreken. 5 En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige 

mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn. 6 En als deze stem 

geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk 

hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En zij ontzetten zich allen, en 

verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar 

spreken, Galileers? 8 En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in 

welke wij geboren zijn? 9 Parthers, en Meders, en Elamieten, en de inwoners 

zijn van Mesopotamie, en Judea, en Cappadocie, Pontus en Azie. 10 En Frygie, 

en Pamfylie, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse 
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Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten; 11 Kretenzen en Arabieren, wij 

horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. 

De discipelen deden wat Jezus had gezegd en bleven in Jeruzalem. Opeens was 

er het geluid van een geweldige wind (de Geest wordt vaak geassocieerd met 

de wind, adem ...) en ze zagen “verdeelde tongen als van vuur”. De uitdrukking 

"verdeelde tongen" lijkt veel tongen (verschillende talen) te 

vertegenwoordigen die als vuur verschenen (zichtbaar bewijs van de Geest). 

Eén vuur zat op elke persoon terwijl hij vervuld werd met de Heilige Geest. 

Vervuld zijn betekent niet dat de Geest in hen was, maar dat ze volledig onder 

de controle van de Geest stonden en vervuld waren met Zijn kracht. De 

werkelijke locatie van de Geest bevond zich aan de buitenkant van de persoon, 

op hen, als een vuur dat op hun hoofd danste. Bedenk dat Jezus zei dat Hij de 

Trooster zou zenden, de Ene die naast hen staat; maar naast hen is niet 

binnenin hen (Joh.14:16). Zodra ze onder de kracht van de Geest waren, 

begonnen ze in "andere" tongen/talen te spreken, dat wil zeggen in onbekende 

talen voor de sprekers zelf. Het volgende vers maakt echter duidelijk dat er 

daar Joden waren uit de hele Romeinse wereld voor het Pinksterfeest en zij 

herkenden de verschillende tongen als zijnde hun moedertaal. 

Bespreek: De bovennatuurlijke kracht van de Geest was voor iedereen duidelijk 

en diende een specifiek doel. Bespreek hoe de gave van tongen de gelovigen in 

staat stelde de wereld te evangeliseren. 

De zin: "En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van 

allen volke dergenen, die onder den hemel zijn", is zeer expliciet. Er waren daar 

vrome Joden en proselieten (heidenen die zich bekeerd hadden tot het 

Jodendom, maar als Joden beschouwd werden); er waren beslist geen 

onbekeerde heidenen. De vrome Joodse mannen en proselieten die aanwezig 

waren, kwamen uit alle volken onder de hemel (wat betekent elk volk in de 

Romeinse wereld, die daar heen verdreven waren als gevolg van de 

verstrooiing). De mannen die dit hoorden waren verbaasd en met stomheid 

geslagen, zeggende:  “wij horen hen in onze talen de grote werken Gods 

spreken”. Hoe konden deze eenvoudige Galileeërs hun talen spreken? De 

discipelen spraken een voor hen onbekende taal, maar het was een bekende 

taal voor degenen die het hoorden. Ze spraken geen onzinnige woorden of 

gebrabbel; ze spraken een echte taal, zoals geverifieerd door mannen uit 
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andere landen die de verschillende talen spraken. Dit alles was volgens Gods 

ontwerp en we leren een aantal zeer belangrijke details met betrekking tot de 

geestelijke gaven: 

• elke gelovige sprak een bekende taal, zoals geverifieerd door mensen van 

over de hele toen bekende wereld, 

• de ontvangers van de gave hadden niet gestudeerd, zich voorbereid of een 

onderzoek gedaan om uit te zoeken welke gave zij hadden; de gave was 

duidelijk, onmiddellijk en volledig klaar voor onmiddellijk gebruik, 

• de gelovigen smeekten of baden niet om de gave; God gaf het aan hen zoals 

Hij wilde, 

• tongen waren een teken van God en het resulteerde in lof voor zijn 

wonderbaarlijke werken, en: 

• de gave van tongen bereidde de discipelen onmiddellijk voor om getuigen 

voor Hem te zijn, dat wil zeggen: "ga de ganse wereld in en predik het 

evangelie van het Koninkrijk", omdat zij de talen van de verschillende volken 

konden spreken. 

Bespreek: Tongen verwijzen naar bekende talen, niet brabbelen of onzinnig 

gepraat. De discipelen hebben de gave van God niet gestudeerd of voorbereid; 

de gave was compleet en perfect zoals die werd gegeven. 

Natuurlijk was Pinksteren zo'n nieuw iets dat sommigen spotten en zeiden dat 

de discipelen vol waren met zoete wijn. Petrus kwam, ter verdediging, en zei 

dat ze niet dronken waren, maar wat er gebeurde een vervulling was van Joël's 

profetie. Wat Petrus vervolgens zei  lijkt alsof hij misschien een fout heeft  

gemaakt. De Bijbel suggereert echter niet dat Petrus ongelijk had en 

corrigeerde zijn woorden niet, dus het is duidelijk dat hij gelijk had. Dit is wat 

Petrus zei: 

“Hand.2:15-18: 15 Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is 

eerst de derde ure van de dag. 16 Maar dit is het, wat gesproken is door den 

profeet Joël: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten 

van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en 

uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. 18 
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En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen 

van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 

                                             PETRUS HAD GELIJK 

De reden waarom mensen zich afvragen of Petrus ongelijk had is dat zijn 

uitspraak over Pinksteren “in de laatste dagen” is. Als Petrus correct was en 

Pinksteren in de laatste dagen was, waarom heeft de wereld dan nog eens 

2000 jaar standgehouden? Omdat de menselijke geschiedenis al zo lang 

voortduurt, waren veel mensen van mening dat Pinksteren het begin was van 

iets nieuws, niet van de laatste dagen. Als Pinksteren in de laatste dagen was, 

betekent dit dat het het einde was van één of andere eeuw of bedeling; 

tegenwoordig geloven de meeste leraren en voorgangers echter dat de kerk 

met Pinksteren is begonnen (2). De term “laatste dagen” kan niet het begin 

zijn van iets nieuws; het moet naar het einde van iets verwijzen. We hebben 

hier dus een echt dilemma: hoe kon Petrus gelijk hebben, dat wil zeggen, hoe is 

het mogelijk dat Pinksteren in de laatste dagen was en toch ging de 

geschiedenis gewoon door voor nog eens 2000 jaar? 

Laten we eens kijken naar wat Petrus vervolgens zeggen: 

“Hand. 2:19-21: 19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen 

op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. 20 De zon zal veranderd 

worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag 

des Heeren komt. 21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren 

zal aanroepen, zalig zal worden. 

Op dit punt vraag u zich misschien af waarom deze kwestie over Petrus wordt 

besproken wanneer deze studie over geestelijke gaven gaat. Het blijkt dat de 

woorden van Petrus van grote invloed zijn op het begrijpen van de geestelijke 

gaven, dus de discussie is essentieel op dit moment. Voortgaand is de oplossing 

voor het hierboven genoemde dilemma vrij eenvoudig en bijbels. Petrus had 

gelijk met “de laatste dagen”, Israël ging inderdaad de laatste dagen binnen, 

precies zoals Joël voorspelde. De laatste dagen van Israël's programma (Wet) 

zijn samengesteld uit de Verdrukking en de Dag des Heren. De Verdrukking had 

kort na Pinksteren moeten plaatsvinden, zoals Joël had voorspeld, als de 

geschiedenis ononderbroken zou zijn doorgegaan. 
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(2)--De Kerk van vandaag wordt aangeduid met verschillende termen; ze 

hebben allemaal enig verschil in betekenis, maar brengen een gelijksoortig idee 

over. De uitdrukkingen die worden gebruikt voor de hedendaagse Kerk (of de 

tijd waarin deze voorkomt) zijn: het tijdperk van genade, het kerktijdperk, het 

lichaam van Christus en de bedeling van genade. 

De wonderen in de hemel en tekenen op de aarde beneden, hierboven 

vermeld, zouden in de laatste dagen moeten plaatsvinden tijdens de 

ontzagwekkende Dag des Heren; maar ze zijn nooit uitgekomen. Wat is er 

gebeurd? 

God, in Zijn genade, kwam tussenbeide en verhinderde om de laatste dagen 

door te laten gaan. God onderbrak Joël's profetie, precies tussen Handelingen 

2:18 en 2:19. Wat er met Pinksteren gebeurde was dus precies in 

overeenstemming met Handelingen 2 tot en met vers 18, toen kwam Gods 

onderbreking. Deze onderbreking, tussen twee verzen in, is niet ongebruikelijk 

in de Bijbel, soms vindt de onderbreking plaats binnen één vers. In Jesaja 9:6 

bijvoorbeeld wordt de profetie van Christus midden in het vers onderbroken 

door in essentie dezelfde 2000 jaar, onze eeuw. De onderbreking die 

plaatsvond op Pinksteren en in Jesaja duurt tot op de dag van vandaag voort; 

wanneer de onderbreking voorbij is, zal de wereldgeschiedenis hervat worden 

op het punt waar hij werd onderbroken. Dus wanneer onze tijd (de 

onderbreking) voorbij is, zullen de laatste dagen opnieuw beginnen met God 

die wonderen in de hemel boven en tekenen op de aarde daaronder toont. De 

onderbreking is wat de voltooiing van Joël's profetie verhindert. 

Bespreek: Het feit dat Petrus gelijk had is niet goed begrepen in de 

Christenheid, de algemene opvatting is dat Petrus ongelijk had. Bespreek de 

onderbreking in de profetie van Joël. 

                                          De Grote Onderbreking  

Gods onderbreking van de geschiedenis vond plaats toen Hij een totaal nieuwe, 

niet-geprofeteerde tijd in de menselijke geschiedenis introduceerde. Deze 

nieuwe eeuw is de oorzaak van de kloof van 2000 jaar tussen Petrus “laatste 

dagen” en vandaag. De Bedeling der Genade, het tijdperk waarin we leven, is 

die eeuw. De “Eeuw van Genade” was Gods zorgvuldig bewaarde geheim, en 

toen dat tijdperk door God werd onthuld en in werking werd gesteld, 
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veroorzaakte het de onderbreking. God moest de “Eeuw van Genade” geheim 

houden, niet om ons te misleiden of te ontnemen, maar om ervoor te zorgen 

dat zijn eeuwig plan zou werken. Als zijn geheim van tevoren bekend was 

geweest zou het plan niet werken. Ons lot en het lot van de wereld waren 

afhankelijk van dat geheim dat, tot elke prijs, bewaard werd. Als het geheim 

(“de verborgenheid” genoemd in de Bijbel) van tevoren was ontdekt, zouden 

de machten van de duisternis Christus niet hebben gekruisigd; want zonder Zijn 

dood zou niemand ooit gered kunnen worden. 

“1Kor. 2:7-8: 7  Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in 

verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot 

heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de oversten 

dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den 

Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 

De verborgenheid (of: geheimenis) was niet dat Christus moest sterven: dat 

was geprofeteerd. Het geheim was dat God een geheel nieuwe, niet-

geprofeteerde “Eeuw van Genade” in Zijn plan had. 

Wat betreft profetie is de Bijbelse tijdklok gestopt, terwijl God vandaag Zijn 

genade toont. Zodra onze geheime eeuw ten einde is, zal de Bijbelse tijdklok 

opnieuw beginnen te lopen en zal de profetie beginnen op de plaats waar deze 

werd onderbroken. Het niet begrijpen van deze onderbreking veroorzaakt 

verwarring over de geestelijke gaven. De gaven begonnen serieus met 

Pinksteren dat verbonden was met het einde van het vorige tijdperk, niet het 

begin van de “Eeuw van Genade”. Aldus hadden de geestelijke gaven van 

Pinksteren een specifiek doel met betrekking tot het einde van de Joodse (Wet) 

Eeuw. Later in de Bijbel leren we dat de gaven een blijvend doel hadden in het 

begin van de nieuwe “Eeuw van Genade”; maar dat was niet wat Petrus in 

gedachten had, omdat hij op dat moment geen idee had van de Eeuw van 

Genade. 

    -------------------------- 

In Handelingen 2 is Pinksteren verbonden met het einde van het 

vorige tijdperk, niet het begin van de “Eeuw van Genade”.   

    --------------------------- 



 

11 
 

                         PRAKTISCHE THEOLOGISCHE TOEPASSINGEN 

Van wat we tot nu toe hebben geleerd, kunnen we zien hoe deze studie over 

geestelijke gaven ons begrip van de Bijbel kan helpen vormen. De gave van 

tongen was het schenken van een echte taal die ergens ter wereld werd 

gebruikt op het moment dat de gave werd gegeven; dus moeten we niet in een 

algemeen misverstand vallen dat tongen of gebed in een totaal onbekende taal 

plaats vonden. God speelt geen spelletjes door iemand een tong te geven die 

niemand spreekt of die niet bestaat (zoals de talen die zijn uitgestorven in de 

zondvloed van Noach). Het doel van de gaven was om God te verheerlijken en 

om de ontvangers in de gelegenheid te stellen om (onmiddellijk en zonder 

studie) getuigen te zijn voor mensen van buitenlandse volken. Ons begrip van 

de Schrift wordt versterkt als we begrijpen dat degenen die op Pinksteren 

aanwezig waren volgers waren van de Joodse Wet en uit de hele Romeinse 

wereld kwamen. Heidenen waren niet aanwezig bij het begin van een nieuwe 

eeuw, die later hoofdzakelijk van Heidense aard zou zijn. Degenen die geloven 

dat Pinksteren de start was van een nieuw tijdperk (de Kerk van vandaag), 

proberen daar Heidenen te plaatsen om duidelijk te maken dat de Kerk daar 

werd geboren. Omdat er alleen Joden / proselieten aanwezig waren, is het 

duidelijk dat dit het einde was van het tijdperk van de Wet. 

Opmerking: De Bijbel zegt dat Pinksteren plaatsvond in de laatste dagen; de 

laatste dagen van een op de Wet gebaseerd Joods programma. Pinksteren 

vond niet plaats in de “eerste dagen” van de “Eeuw van Genade”, dat 

hoofdzakelijk van de Heidense aard is. 

Het hebben van een geestelijke gave was opwindend genoeg, gezien de 

wonderbaarlijke krachten, maar denk aan de aandacht en roem die zo'n gave 

bracht. De belangrijkste fascinatie vandaag voor geestelijke gaven heeft vaak te 

maken met de wonderbaarlijke krachten en het gevoel van godzaligheid die de 

gaven zogenaamd voorspellen. Mensen willen op een bepaalde manier speciaal 

zijn en geloven dat een geestelijke gave een bewijs is van hun geestelijkheid en 

dicht bij God zijn. Gaven waren echter voor het werk van de Heer en om God te 

verheerlijken, nooit om aandacht te schenken aan een individu. 

Petrus en Joël noemen verschillende geschenken: tongen, profetie, visioenen 

en dromen. In Markus 16:17-18 worden nog een aantal gaven genoemd voor 
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degenen die geloven. Een uitdrukking die tegenwoordig wordt gebruikt, is 

“teken-gaven”, die over het algemeen verwijzen naar die gaven die iets 

opleverden dat kon worden gezien, gehoord, ervaren of bewezen. Er waren 

twee basisgroepen Joodse mensen: zij die religieus waren maar ongelovig en 

ware gelovigen. De teken-gaven waren een teken voor elke groep. Tongen 

waren een teken voor de ongelovigen in Israël om wakker te worden en 

Christus te accepteren als de lang verwachtte Messias: 

“1 Kor. 14:22a: Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet dengenen, die 

geloven, maar den ongelovigen;…………………”. 

Profetie was het vermogen om de waarheid van God op een duidelijke manier 

uiteen te zetten en vooruit te zien naar hetgeen er in de toekomst zou 

gebeuren. Profetie was voor degenen die geloofden: 

“1 Kor. 14:22b:…………. en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die 

geloven. 

Een profeet kon gelovigen de nieuwe dingen vertellen die God aan het doen 

was, en hen informeren over toekomstige gebeurtenissen. Dingen zouden snel 

veranderen in de laatste dagen, dus hadden ze profeten nodig. Omdat de 

profetie de gelovigen over toekomstige gebeurtenissen vertelde, voordat ze 

plaatsvonden, was het een tekengave omdat elke profetie over een korte 

periode kon worden onderzocht om de geldigheid ervan te bewijzen. Visioenen 

en dromen zouden veel op profetie lijken, dat wil zeggen, het vermogen om 

gebeurtenissen te voorzien en deze op een duidelijke en betrouwbare manier 

uit te leggen. 

De gaven die we tot nu toe hebben besproken, zijn bedoeld om het volk Israël 

in de laatste dagen te helpen; bovendien hadden de gaven een duidelijke rol in 

de vroege Kerk. Wanneer het tijdperk van genade eindigt, zal de bijbelse 

profetie worden hervat en zal de menselijke geschiedenis opnieuw de laatste 

dagen ingaan (de teken-gaven kunnen opnieuw van kracht worden of 

misschien hebben ze hun doel al voor die dagen vervuld).  De komende laatste 

dagen zal de menselijke geschiedenis, zoals wij die kennen, beëindigen; ze 

omvatten de zevenjarige Verdrukking en de Dag des Heren. Onmiddellijk na de 

Verdrukking (Mattheüs 24:29) zullen er wonderen en tekenen zijn in de hemel 
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en op aarde met betrekking tot de wederkomst van Christus aan het einde van 

de Dag des Heren: 

“Hand. 2:19-20: 19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen 

op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. 20 De zon zal veranderd 

worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag 

des Heeren komt. 

Een belangrijke factor bij het begrijpen van de gavenkwestie is het “recht 

snijden” van het Woord der waarheid (2 Timotheüs 2:15 in de 

Statenvertaling), dat wil zeggen, de Bijbel op een correcte manier 

interpreteren. “Recht geneden” helpt het Woord ons te begrijpen dat Gods 

programma aangaande de verborgenheid de laatste dagen verstoorde. 

Zodoende kunnen we begrijpen dat de Bijbel en de menselijke geschiedenis het 

volledig eens zijn, dat wil zeggen, de kloof van 2000 jaar is logisch. 

                                                   SAMENVATTING 

De belofte van de Vader was dat de gelovigen speciale kracht van de Heilige 

Geest zouden ontvangen en zo getuigen van Hem zouden worden tot het einde 

van de aarde. Dit gebeurde op Pinksteren toen de Heilige Geest op de 

discipelen kwam en hen geestelijke gaven gaf. De discipelen begonnen te 

spreken in tongen, onbekende talen voor de sprekers, maar bekende talen voor 

degenen die het hoorden. Ze spraken geen onzinnige woorden of gebrabbel; ze 

spraken een echte taal, zoals geverifieerd door mannen uit andere landen die 

de verschillende talen spraken. De ontvangers van de gave hebben niet 

gestudeerd, zich voorbereid of een onderzoek gedaan om uit te zoeken welke 

gave ze hadden; de gave was duidelijk en volledig voor onmiddellijk gebruik. 

Petrus verkondigde vrijmoedig dat Pinksteren in de laatste dagen was, dat wil 

zeggen, dat Israël de laatste dagen binnenging zoals Joël had voorzegd. Dat 

betekende dat ze slechts een zeer korte tijd verwijderd waren van het begin 

van de Verdrukking. Gelukkig onderbrak God de Bijbelse profetie door de 

introductie van een geheel nieuwe, niet-geprofeteerde eeuw. De nieuwe eeuw  

was de “Eeuw van Genade”, waarin wij leven. Onze eeuw onderbrak de bijbelse 

geschiedenis en veroorzaakte de kloof van 2000 jaar tussen Petrus zijn “laatste 

dagen” en vandaag. Het doel van de gaven was om God te verheerlijken en om 

de ontvangers in staat te stellen een getuige (onmiddellijk en zonder studie) te 
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zijn voor degenen uit de  buitenlandse volken. Wat een geweldige manier om 

gelovigen voor te bereiden om naar alle volken te gaan om het goede nieuws 

van Jezus Christus te onderwijzen. 

                             GEESTELIJKE GAVEN - DEEL 2 – STUDIE 19 

                    ONDERBREKING VAN PINKSTEREN EN DE MISLUKKING 

                              ---------------------------------------------------- 

“Hand. 4:32: En de menigte van degenen, die geloofden, was één hart en één 

ziel; en niemand zeide, dat iets van hetgeen hij had, zijn eigen ware, maar alle 

dingen waren hun gemeen.  

                            ----------------------------------------------------     

                                                      INLEIDING 

In Studie 18 leerden we dat Petrus gelijk had toen hij zei dat Pinksteren in de 

laatste dagen was. We weten ook dat God het bijbels profetische programma 

na Pinksteren heeft onderbroken door de verborgenheid te introduceren (Zijn 

geheim/verborgenheid is onze “Eeuw van Genade”). Hetgeen de onderbreking 

veroorzaakte, is onze “Eeuw van Genade”. Dus we weten wat er gebeurde (dat 

God de laatste dagen onderbrak), maar we weten niet waarom Hij die laatste 

dagen onderbrak. Waarom openbaarde God Zijn geheim op dat specifieke 

moment in de geschiedenis? Dus moeten we teruggaan en de gebeurtenissen 

rond Pinksteren, vóór de onderbreking, onderzoeken  om er achter te komen 

waarom God die dagen niet heeft laten voortduren. 

Met Pinksteren herinnerde Petrus de gelovigen aan de profetieën over de dood 

van Christus, en hoe die profetieën nu vervuld waren; daarna zei hij: 

“Hand. 3:19-21: 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen 

uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het 

aangezicht des Heeren, 20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u 

tevoren gepredikt is; 21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der 

wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al 

Zijn heilige profeten van alle eeuw. 
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Petrus vertelde hen vaak dat ze zich moesten beteren en bekeren; als ze dat 

deden, zouden de  gewenste en lang verwachte tijden van verkoeling en 

wederoprichting plaats vinden. De tijden van verkoeling verwijzen naar de 

Messias en zijn Koninkrijk, en de wederoprichting verwijst naar vrijwel 

hetzelfde, namelijk het herstel van Israël naar het Beloofde Land, met de Zoon 

die regeert in Zijn Koninkrijk op aarde. Inderdaad, het Koninkrijk is wat alle 

gelovigen al zo'n duizend jaar wilden, wat een ongelooflijk, fantastisch nieuws. 

De vestiging van Gods koninkrijk op aarde en de heerschappij van de Messias 

was de ultieme droom van Israël. Het einde was in zicht en Pinksteren was het 

begin van de laatste dagen die tot dat einde leidden. Ja, de Verdrukking en de 

Dag des Heren zouden nog komen vóór het Koninkrijk, maar ze waren de 

eindgebeurtenissen die het glorieuze Koninkrijk, dat zou komen, aankondigden. 

Nu moeten we weten waarom, plotseling, alles wat gebeurde tot stilstand 

kwam waardoor de tijden van verkoeling en wederoprichting niet gebeurden. 

Waarom moest God toen een nieuwe eeuw introduceren? 

                                          Resultaten van Pinksteren  

Het bestuderen van wat er echt gebeurde kort na Pinksteren biedt een goed 

perspectief op de geestelijke gaven. Vlak na Pinksteren leefden de discipelen in 

een religieuze gemeenschap, dat wil zeggen, ze hadden alle dingen gemeen. 

“Hand. 4:32-35: 32 En de menigte van degenen, die geloofden, was een hart en 

een ziel; en niemand zeide, dat iets van hetgeen hij had, zijn eigen ware, maar 

alle dingen waren hun gemeen. 33 En de apostelen gaven met grote kracht 

getuigenis van de opstanding van den Heere Jezus; en er was grote genade over 

hen allen. 34 Want er was ook niemand onder hen, die gebrek had; want 

zovelen als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij, en 

brachten den prijs der verkochte goederen, en legden dien aan de voeten der 

apostelen. 35 En aan een iegelijk werd uitgedeeld, naar dat elk van node had. 

De heiligen in Jeruzalem verkochten alles wat ze hadden (huizen, land, enz.) En 

gaven  hun banen op. Ze wisten dat ze "hun aardse bezittingen niet mee 

konden nemen", dus verkochten ze alles en waren ze bereid overal te gaan 

waar God hen heen zou zenden. De opwinding van Zijn wederkomst, de 

opwinding van de bekrachtiging die ze zojuist hadden ontvangen, en het 

overweldigende vooruitzicht van Zijn Koninkrijk op aarde waren meer dan we 



 

16 
 

ons zelfs maar voor kunnen stellen. Het is een fenomenaal concept om te 

denken aan een groep gelovigen (in hun Messias) die ééndrachtig samenleven, 

in totale eenheid, niemand die zijn of haar behoeften mist, geen egoïsme, en 

met één hart en één ziel (Handelingen 1:14 en 21). Gezien alle 

meningsverschillen, behoeften, egoïsme en gebrek aan eenheid binnen de Kerk 

van vandaag, wordt het leven op de manier van Pinksteren vaak beschouwd als 

een goed model voor vandaag. 

Wat denkt u: Dit klinkt allemaal heel opwindend, moeten we proberen de 

glorie van die dagen te heroveren? 

Nadat de heiligen in Jeruzalem de Heilige Geest en zijn geestelijke gaven 

ontvingen, wachtten ze, wachtten langer en wachtten daarna nog langer, maar 

ze vertrokken niet om de hele wereld in te gaan. Ze wachtten om uitgezonden 

te worden door God; wanneer ze gestuurd zouden worden, zouden ze het 

kanaal van zegen zijn (deze mensen zou God gebruiken om Zijn doel te 

bereiken) door het Goede Nieuws van Jezus naar de rest van de wereld te 

brengen. Er gebeurde echter iets vreemds, iets belette hen om Jeruzalem te 

verlaten. Er waren enkele vervolgingen waardoor sommigen zelfs helemaal 

naar Damascus gingen, maar dat was niet de vervulling van wat er zou 

gebeuren als gevolg van Pinksteren. De discipelen deden alles goed, ze 

ontvingen de geestelijke gaven (om te gebruiken als een teken voor 

ongelovigen in Israël), ze werden gemachtigd door de Heilige Geest en ze 

waren klaar om te gaan. Er was echter een door God gegeven opdracht, een 

systematische manier, waarin het hele gebied werd aangegeven waar 

doorheen moest worden gegaan. Ze werden verteld: 

“Hand. 1:8b:……………………………… en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, 

als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. 

Ze kregen een opdracht voor hun zendingswerk, dat wil zeggen om in 

Jeruzalem te beginnen en dan naar buiten te gaan naar Judea, daarna Samaria 

en uiteindelijk de uiterste delen van de aarde. Als dus Jeruzalem eenmaal was 

geëvangeliseerd en het volk zich had bekeerd, konden ze naar Judea gaan, 

enzovoort.  

Het probleem was dat de ongelovigen in Jeruzalem niet zouden luisteren naar 

de tekenen die hen werden getoond, of zich zouden bekeren of vertrouwen op 
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Jezus Christus. Om Gods plan te laten doorgaan, moesten de leiders 

(voornamelijk de religieuze leiders) en de meerderheid van de mensen in Israël 

worden bekeerd: 

“Hand. 3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist 

worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het 

aangezicht des Heeren, 

De wederkomst van Christus was gebaseerd op het aanvaarden van Hem door 

het Joodse volk. Gods duidelijk geopenbaarde profetische plan gaf aan dat het 

Joodse volk bekeerd moest worden, dan zou het einde komen met de vestiging 

van het Koninkrijk. Hij zou niet komen voordat het Joodse volk zich bekeerde. 

Omdat zij zich niet bekeerden, kwam Hij niet. Het zou nogal dwaas zijn geweest 

om een Koninkrijk op te richten waarin maar weinig mensen geloofden dat 

Jezus de Koning was. Er was geen nationaal ontwaken of bekering, zelfs niet in 

Jeruzalem. Dus van de discipelen werd verwacht dat ze in Jeruzalem zouden 

blijven. Ze waren in de laatste dagen en verwachtten dat de Verdrukking zou 

beginnen. Het bijbelse bewijs maakte duidelijk dat zijn terugkeer zou 

plaatsvinden na de Verdrukking en de Dag des Heren, maar waarom begon de 

Verdrukking niet? 

We zullen heel kort de trieste geschiedenis van Israël doornemen om de 

bovenstaande vraag te beantwoorden. In het Oude Testament verwierp Israël 

God de Vader: 

“1 Sam. 8:7b:……………………….. want zij hebben u niet verworpen, maar zij 

hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn.  

Vervolgens verwierpen de Joodse leiders en de bevolking in het algemeen hun 

Messias en liet Hij Hem kruisigen: 

“Lukas 19:14b:………… Wij willen niet, dat deze over ons koning zij.  

Toen, kort na Pinksteren, stenigden de geestelijke leiders, en de mensen, 

Stéfanus, en daarna werd Jakobus gedood omdat het de Joden behaagde. Dit 

waren daden van openlijke afwijzing en  het lastering van de Heilige Geest. 

Stéfanus zei: 
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“Hand.7:51b:……………….. gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw 

vaders, alzo ook gij.  

Het was een afwijzing van de Heilige Geest omdat Stéfanus en Jakobus vol van 

de Geest waren: 

“Hand.7:55a: Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes,………………..”. 

Die afwijzing was geen kleinigheid, want Christus zei: 

“Matth. 12:31: Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen 

vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet 

vergeven worden. 

De afwijzing van de Heilige Geest was de laatste. Gedurende de geschiedenis 

van Israël hadden ze nu alle drie leden van de Godheid, Vader – Zoon en de 

Heilige Geest, verworpen, dus was God gedwongen om actie te ondernemen of  

het einde van het leven, zoals wij dat kennen, zou geëindigd zijn met relatief  

weinig geredde mensen. De reden waarom Hij een nieuwe eeuw moest 

introduceren is omdat het uitverkoren volk niet in Hem geloofde; om onder die 

omstandigheden door te gaan zou ertoe geleid hebben dat maar weinig 

mensen ooit gered zouden zijn - een duidelijke overwinning voor Satan. God 

onderbrak, in Zijn barmhartigheid en mededogen, de laatste dagen, zodat Hij 

een nieuwe eeuw kon introduceren waarvan Hij altijd had geweten dat het op 

dit moment nodig zou zijn. 

Wat denkt u: Is het lasteren van de Heilige Geest vandaag de dag een 

onvergeeflijke zonde? 

(Overdenking: Godslastering tegen de Geest kan vandaag door het geloof 

worden vergeven, het gebeurt steeds, de weigering van Israël  (het volk) was 

onvergeeflijk, omdat ze door de geschiedenis heen alle drie de personen van de 

Godheid hadden afgewezen De godslastering waar Jezus over sprak, was een 

nationale afwijzing, geen verwijzing naar individuen.) 

Toen de geestelijke leiders en de bevolking, in het algemeen, van Israël Hem 

verwierpen, werd hij gedwongen het uitverkoren volk terzijde te stellen 

(Romeinen 11). 
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Toen Hij Israël opzij zette, begon Hij de verborgenheid, onze eeuw, in te 

voeren. Door Israël opzij te zetten, werd het uitgangspunt van Zijn spoedige 

terugkeer afgelast. Toen het uitgangspunt eenmaal was opgegeven, was het 

gemeenschapsleven een zwak punt en kon het niet op de lange termijn 

werken. Zodra al hun kapitaal was verbruikt (huizen en land verkocht, enz.), 

zou het lang duren om te herstellen. Het onvermogen, om langdurig 

gezamenlijk te leven, is al meerdere malen bewezen door degenen die het, 

Christen of niet, geprobeerd hebben. In de Bijbel eindigden zij, die hun Messias 

gehoorzaamden, met niets, zij waren zonder werk, huizen en blut; het 

belangrijkste, het geloof, kon echter niet van hen worden afgenomen. 

                       De “terug naar Pinksteren” - beweging 

Pinksteren toonde wat er gebeurt in het perfecte gemeenschappelijke leven 

(samen leven, alles verkopen en de opbrengst geven aan de leiders, alle dingen 

gemeenschappelijk hebben, geen eigendom, niemand heeft tekort enz.). 

Hippies, idealisten en talloze religieuze groeperingen hebben geprobeerd om, 

sinds Pinksteren, het perfecte gemeenschappelijke leven na te bootsen, maar 

altijd zonder resultaat. De pogingen mislukten omdat het leven van de 

Pinkstergemeente gebaseerd was op bekering en dat Christus spoedig terug 

zou komen. Omdat er werd verwacht dat Hij spoedig zou terugkeren was dit 

alles logisch, het verkopen, delen, samenleven in de verwachting van Zijn 

komst, enz.,. De Pinksterlevensstijl is wat hun Messias in die tijd wilde, en het 

zou een glorieus succes zijn geweest als Israël zijn Messias had aanvaard. 

Deze studie besteedt veel tijd aan wat er kort na Pinksteren is gebeurd, zodat 

we zien dat die levensstijl niet in Gods plan voor vandaag past. Tijdens het 

bestuderen van wat er gebeurde na Pinksteren krijgen we inzicht in wat er met 

de geestelijke gaven is gebeurd. Pinksteren heeft tegenwoordig een 

ongelofelijke aantrekkingskracht voor veel mensen gebaseerd op een 

geromantiseerd idee van het verkrijgen van kerkelijke eenheid, het vestigen 

van een gemeenschap zonder noden, en het hebben van de parel van alle 

verlangens - Pinksterkracht. Prediker na prediker, vandaag, spreekt over 

teruggaan naar Pinksteren, ogenschijnlijk vanwege de eenheid die het heeft 

geschapen en voor de bovennatuurlijke kracht. Pinksteren wordt ook gebruikt 

als aanleiding voor nobele zaken zoals armenzorg, geven aan de kerk, 

enzovoort. Of we moeten proberen al dan niet terug te keren naar Pinksteren 
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wordt gevonden door het Woord der waarheid recht te snijden (2 Timotheüs 

2:15), dat wil zeggen, door het Woord te bestuderen om te zien wat het zegt 

betreffende onze Eeuw. Zelfs een wereldse herziening van de geschiedenis 

geeft aan dat het “gemeenschappelijk wonen” slechte langetermijn resultaten 

heeft gegeven voor elke groep die het heeft geprobeerd. Als iemand voorstelt 

om vandaag terug te gaan naar Pinksteren, zou het een eerlijke vraag zijn om 

die persoon te vragen om de overtuiging van zijn of haar hart te tonen door als 

eerste alles wat hij of zij bezit te verkopen en alles aan de kerk of gemeenschap 

te geven. 

Opmerking: Proberen om de Pinksterervaring te heroveren is gedoemd te 

mislukken, omdat de uitgangspunten die aan die ervaring ten grondslag liggen, 

vandaag niet bestaan. 

Vanuit een werelds gezichtspunt spreekt gemeenschappelijk wonen 

tegenwoordig velen aan (gemeenschapseigendom, iedereen hetzelfde 

behandeld, geen gebrek aan essentiële zaken, enz.). Het heeft een zekere 

marxistische aantrekkingskracht. Onthoud altijd dat Pinksteren gebaseerd was 

op de spoedige terugkeer van Christus, toen dat niet gebeurde, waren de 

gelovigen berooid. Christelijk “gemeenschappelijk samenwonen” kan alleen 

werken als Christus aanwezig is; geen wonder dat het altijd faalt. 

Het idee om terug te gaan naar Pinksteren is vandaag zeer ver verwijderd van  

Gods plan voor ons. Pinksteren was gebaseerd op Zijn spoedige terugkeer en 

nationale bekering, dat heeft echter niet plaatsgevonden (en heeft niet 

plaatsgevonden gedurende de afgelopen 2000 jaar). Vandaag leven we in een 

nieuwe eeuw waarin ons wordt opgedragen om voor ons zelf te zorgen (1 

Timotheus 5:8), wat betekent dat we werk en onderdak moeten hebben. 

Paulus werkte; vroege Christenen hadden huizen (Romeinen 16:5, Titus 2:5); 

ouders wordt geadviseerd om "schatten te verzamelen"  voor hun kinderen (2 

Korinthe 12:14). Teruggaan naar Pinksteren is het negeren van Gods Woord en 

ongehoorzaamheid aan Zijn aanwijzingen voor heiligen in het Lichaam van 

Christus. Teruggaan geeft geen Pinksterkracht of eenheid, alleen wanhoop. 

Geen, van de Nieuw Testamentische schrijvers (na Pinksteren), stelde zelfs voor 

om terug te gaan, omdat de bijbelse timing helemaal fout zou zijn en de 

resultaten duidelijk in de Schrift worden getoond. 
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Voor degenen die de Pinksterlevensstijl als het ideaal voor de hedendaagse 

kerk beschouwen moeten er aan denken wat er met de heiligen in Jeruzalem is 

gebeurd. Toen het uitgangspunt, waarop hun gemeenschapsleven werd 

ontbonden, en Christus niet terugkeerde, waren de heiligen van Jeruzalem 

berooid. Al hun geld, land, huizen, banen en middelen raakten uiteindelijk op.  

Zij begonnen het gemeenschapsleven in Handelingen 2 (33 na Christus), in 

Handelingen 11:29 (42 na Christus) moest hulp worden gezonden naar de 

heiligen die in Judea woonden. Er moest vele malen hulp worden gezonden, 

bijvoorbeeld in Galaten 2:10 (58 na Chr.), 1 Korinthiërs 16:1 (59 n.Chr.), 

Romeinen 15:26 (60 na Christus) en 2 Korinthiërs 8:4 (60 n.Chr.). Paulus 

herinnerde de heiligen, in de vroege Kerk, eraan de arme heiligen in Jeruzalem 

te gedenken die in een dergelijke staat waren gekomen als resultaat van de 

Pinksterlevensstijl (inclusief vervolging door de ongeredden). Armoede is het 

exacte resultaat voor degenen die proberen Pinksteren voor een langere 

periode terug te krijgen; het kan niet werken omdat er geen betrouwbaar 

inkomen is. Het kan alleen werken onder de bepaalde omstandigheden en 

leiding van de Heer, en dat zal alleen in het Koninkrijk gebeuren. 

Bespreek: Paulus moest collectes houden voor de arme heiligen in Jeruzalem. 

Bespreek hoe dit verduidelijkt wat er is gebeurd als gevolg van het verwerpen 

van de Godheid, en waarom het “gemeenschapsleven” niet Gods ideaal is voor 

vandaag de dag. 

De Pinkster-heiligen moeten verbijsterd zijn geweest door de gebeurtenissen 

die plaatsvonden. Met Pinksteren en kort daarna waren ze ongelooflijk 

opgewonden; toen begonnen ze aan het lange wachten. Beetje bij beetje 

waren hun middelen opgebruikt en raakten ze in diepe financiële problemen. 

Ze werden zich langzaam bewust van de veranderingen die God aan het doen 

was, en waarom ze, als een speciaal volk, “apart gezet" werden. Ze werden zich 

er scherp van bewust dat God iets anders deed toen de Heilige Geest op alle 

Heidenen viel die het Woord hoorden en geloofden (Hand. 10:44). Even later 

hoorden ze deze opmerking:  

“Hand. 11:18b:……………. Zo heeft dan God ook den heidenen de bekering 

gegeven ten leven! 
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Toen Paulus de apostel werd voor de Heidenen (midden-Handelingen, 

ongeveer 40-45 n.Chr.), opende dat hun ogen nog meer.  

De Joodse gelovigen dachten ongetwijfeld dat het gedaan was, maar het was 

slechts het begin van het verdriet. Er waren verschillende vervolgingen en 

lijden, en in 70 na Christus werd Jeruzalem verwoest door de Romeinen. De 

meeste Joden werden gedood of moesten vluchten naar een ander land in de 

wereld. God zette Israël opzij voor een “bepaalde tijd”. Romeinen 11 bespreekt 

dat “opzij zetten” en wijst erop dat Israël niet permanent terzijde werd gezet. 

Ja, Israël werd tijdelijk opzij gezet omdat ze is gevallen; maar het volk zal in de 

toekomst weer hersteld worden. De bevoorrechte positie van Israël werd 

tijdelijk ingetrokken; het volk werd terzijde gesteld en de mensen werden 

verstrooid. Deze verstrooiing maakte geen enkele belofte of profetie ongeldig 

die God al had toegezegd, omdat God getrouw is en op een dag de verbonden 

zal nakomen die met dat volk zijn gemaakt. De dag zal komen dat de mensen in 

Israël gelovigen zullen worden, en het volk zal worden hersteld; dan zal het volk 

worden zoals God het altijd al heeft gewild.  

Israël, als volk, is vandaag verblind voor de waarheid van Gods Woord 

(Romeinen 11:25), maar dat zal niet eeuwig duren. Tegenwoordig zijn er op 

individuele basis veel Joden die op Christus vertrouwen en zij zijn dan leden van 

het Lichaam van Christus, de Kerk. Na de Opname van de Kerk zal God zijn 

programma weer vervolgen met het Joodse volk (allen zullen ongelovigen zijn 

aan het begin van de Verdrukking), de eindtijd zal deze keer echt komen. De 

Verdrukking zal een oven van ellende zijn, ontworpen voor Israël om ze te 

zuiveren en te louteren. Ze zullen uiteindelijk begrijpen, door het intense lijden, 

wie Jezus Christus is, maar slechts een derde zal door het vuur gaan (Zacharia 

13:9). Aan het einde: "….zal geheel Israel zalig worden; ..." (Romeinen 11:26). 

Tijdens de Dag des Heren (direct na de Verdrukking) zal Jezus Christus komen 

om Israël te beschermen en te bevrijden; dan zal het Koninkrijk der hemelen op 

de aarde gevestigd worden met Christus die regeert als de Koning der 

Koningen. 

                   De Eeuw van Genade (de eeuw van de Kerk). 

We gaan nu naar de brieven van Paulus om meer te leren over de Eeuw van 

Genade. Bedenk dat Pinksteren in de laatste dagen van de eeuw van de Wet 
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was, en God onderbrak die tijd om Zijn verborgen eeuw, de Eeuw der Genade, 

te introduceren. Het einde van de ene eeuw en het begin van een andere eeuw 

kon niet van de ene op de andere dag geschieden; God zou het zeker kunnen, 

maar wij arme mensen hebben tijd nodig om dergelijke veranderingen te 

begrijpen. Om informatie uit de Geest van God naar het hart van de mens te 

krijgen kost het veel tijd. Omwille van ons, stond de Heer toe dat de eeuw van 

de Wet over een periode van jaren voorbijging, terwijl tegelijkertijd de Eeuw 

der Genade zich ontwikkelde. De oude Eeuw van de Wet werd "geleidelijk 

afgebouwd", terwijl de nieuwe Eeuw der Genade "geleidelijk werd 

opgebouwd". Het kostte iets in de orde van twaalf jaar om de overgang van de 

ene eeuw naar de andere te maken, dat wil zeggen van Pinksteren (33 na 

Christus) tot de Eeuw der Genade (40-45 na Christus). 

Degenen die in Eeuw van de Wet leefden, hadden voor die tijd troost en leiding 

nodig van de apostelen van die eeuw. Om een nieuw tijdperk te beginnen 

moest God snel een nieuwe apostel(en) opwekken om de nieuwe waarheid, en 

leiding, te geven aan hen die de nieuwe eeuw in zouden gaan. Toen de Eeuw 

van Genade begon was er ook behoefte aan speciale mensen, mensen die de 

opkomende en de zich ontplooiende Kerk konden helpen. Daarom gebruikte 

God begiftigde mensen om de Kerk te helpen starten. De vroege kerk had geen 

specifiek geschreven woord voor de Eeuw der Genade, dus waren er profeten, 

tongen/talen, voorgangers, leraren en andere gaven nodig om de gelovigen te 

helpen om te weten wat er plaats vond. 

Het onderbreken van de profetische gebeurtenissen van de Eeuw van de Wet 

was een daad van genade voor het Joodse volk; anders zou Gods oordeel over 

hen zijn gekomen. Het onderbreken van de voortgang van de geschiedenis was 

ook Gods daad van liefde en genade voor ons; wij hebben het Evangelie 

gekregen, waardoor Israël geen getuige tot de einden der aarde kon worden. 

God gebruikte een "verborgen" plan om de waarheid aan ons te geven, zodat 

we gered konden worden. Gods geheime, verborgen plan (onze tijd) was vanaf 

het begin in zijn gedachten, wetend dat Israël zou falen (zoals elk ander volk 

dat gedaan zou hebben). 

Opmerking: Ziet u hoe God Zijn liefde voor ons heeft getoond door de 

voortgang van de geschiedenis te onderbreken? 
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Paulus werd de “belangrijkste” Apostel van onze tijd en hij had alle / de meeste 

geestelijke gaven, en gebruikte ze uitgebreid in de eerste periode van zijn 

bediening. Hij werd gebeten door een adder en leefde (Handelingen 28:3, 8), 

genas de zieken en dreef demonen uit (Handelingen 19:12, 14:10), sprak in 

tongen (1 Kor 14:18), en nog veel meer. Er waren veel mensen met een groot 

assortiment aan geestelijke gaven in de vroege kerk; deze mensen waren nodig 

om de nieuwe kerk van start te laten gaan. Hun gaven werden gebruikt om de 

Kerk een begin te geven, dat wil zeggen om het een extra boost te geven zodat 

het een goede start kreeg. 

Het duurde jaren voordat Paulus volledig op de hoogte was van de nieuwe 

waarheid die deel uitmaakte van de Eeuw der Genade. De Heilige Geest 

inspireerde Paulus om alles op te schrijven, dus het was volmaakt en volledig 

gedocumenteerd in de Schrift. Zijn geschriften zijn te vinden in Romeinen tot 

en met Filémon. Zijn deel van de Schrift nam ongeveer twaalf jaar in beslag om 

alles op te schrijven; maar terwijl hij schreef, werd de waarheid voor de Eeuw 

der Genade geleidelijk geopenbaard in het geschreven Woord. Toen de Bijbel 

was voltooid (met betrekking tot onze eeuw), verstrekte het alle informatie die 

de mensen nodig hadden in de Eeuw der Genade. De voltooiing van het Woord 

lijkt zeker een impact te hebben op de toekomstige behoefte aan talentvolle 

mensen. 

In de volgende studie zullen we twee belangrijke kwesties aanpakken:  

1) het doel van de geestelijke gaven in de vroege Kerk, en  

2) als het doel voor geestelijke gaven vervuld zou zijn, wat zou er dan worden 

van de geestelijke gaven? 

                                                SAMENVATTING 

Rond de tijd van Pinksteren verkochten de discipelen alles wat ze bezaten, 

leefden ze samen en waren ze bereid te gaan zoals hun door God werd 

opgedragen. Ze waren enthousiast over het vooruitzicht van de spoedige 

terugkeer van Christus, en opgewonden over de nieuwe gaven die ze net 

hadden ontvangen, en over het ongelooflijke vooruitzicht van Zijn Koninkrijk op 

aarde. Terwijl de heiligen in Jeruzalem wachtten, werd al snel duidelijk dat er 

iets mis was. De discipelen deden alles goed en zorgden ervoor dat de 
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geestelijke gaven hen voorbereidden om de volken tot volgelingen te maken. Er 

was echter een door God gegeven opdracht voor hun inspanningen, en die 

opdracht vereiste dat de ongelovigen in Jeruzalem aandacht schonken aan de 

tekenen die ze hadden getoond, dat wil zeggen, zich te bekeren en op Jezus 

Christus te vertrouwen. De leiders (voornamelijk de religieuze leiders) en de 

meerderheid van de mensen in Israël moesten bekeerd worden voordat de 

discipelen “uit” konden gaan en voordat Christus terug zou komen. Een 

dergelijke bekering vond niet plaats, in feite was er een regelrechte afwijzing 

van de hele Godheid. God nam tijdelijk afstand van Israël en dat liet de heiligen 

in een verschrikkelijke toestand achter. Ze begonnen het gemeenschapsleven 

in 33 n.Chr. En in 42 na Christus moest hulp worden gezonden, en vele malen 

daarna, naar de heiligen die in Judea woonden. Pinksteren was in de laatste 

dagen van de Eeuw van de Wet; God onderbrak die eeuw om zijn geheime 

eeuw, de Eeuw der Genade, te introduceren. Het idee om nu, vandaag, terug te 

gaan naar Pinksteren is volledig buiten het plan van God. God openbaarde snel 

en totaal onverwacht de Eeuw van Genade toen Hij het uitverkoren volk 

(tijdelijk) opgaf. Vandaag wordt ons verteld om voor de onzen te zorgen; 

hetgeen betekent banen hebben, huizen, en niet in gemeenschap (commune) 

te wonen. De Heilige Geest inspireerde Paulus om zijn Geschriften te schrijven 

die specifiek van toepassing zijn op onze eeuw. We moeten leven en geloven in 

overeenstemming met de Schrift voor onze eeuw, niet wat geschreven is voor 

de tijd van Pinksteren. 

                                                    RAADGEVING 

De gelovige van vandaag zal geen wonderbaarlijke gaven ontvangen als bewijs 

dat hij of zij een gelovige is. Dat was wat er gebeurde rond de tijd van 

Pinksteren. Met Pinksteren begiftigde  God de mensen op verbazingwekkende 

manieren en niemand miste de basisbehoeften. Maar dat is niet hoe God 

vandaag werkt, en laat niemand u voor de gek houden. 

Voor vandaag de dag vertelt de Heer ons dat we moeten werken om onszelf en 

onze gezinnen te onderhouden. 2 Thessalonicenzen 3:10b zegt: 

“…………..zo iemand niet wil werken, hij ook niet ete. 

(dit is natuurlijk een verwijzing naar degenen die lichamelijk en geestelijk in 

staat zijn om te werken). Met degenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, of 



 

26 
 

die grote verliezen hebben geleden, moeten we medelijden hebben. Het was 

het medeleven van de gelovigen in de vroege Kerk die middelen leverden aan 

de heiligen van Pinksteren nadat zij behoeftig waren geworden.  

Elke poging om de grootsheid van Pinksteren te heroveren is, sorry om te 

zeggen, “het werk van een dwaas”. Het is niet mogelijk, en niet Gods wil. 

Pinksteren was Gods plan voor de gelovigen met het oog op een nationaal 

berouw en de terugkeer van Christus in de zeer nabije toekomst. Het 

“samenwonen” zoals met Pinksteren werd een mislukking (vanwege menselijk 

ongeloof) en het zou vandaag eveneens falen. 

Als u vandaag in het werk van de Heer wilt ingaan, moet u gekwalificeerd, 

voorbereid en een eerlijke passie voor het werk hebben. Als je geen passie hebt 

voor een bepaald werk, zal God je misschien niet in die richting leiden. Je moet 

studeren en je voorbereiden op het werk van de Heer, net als voor elke andere 

baan. Maak niet de fout om te denken dat je succesvol zult zijn in het werk van 

de Heer omdat het gewoon een goede zaak lijkt om te doen. 

God kan u de ruwe talenten en vaardigheden geven die nodig zijn voor Zijn 

werk, of voor een andere bezigheid in het leven. U moet echter ook die 

talenten ontwikkelen om ze echt effectief te maken. Welke bezigheid of beroep 

u ook kiest, de weg kan moeilijk zijn; maar wanhoop niet, God zal er altijd voor 

u zijn. 

God onderbrak de loop van menselijke gebeurtenissen met een reden. Die 

reden was om een nieuwe eeuw te introduceren, de Eeuw der Genade. Het is 

noodzakelijk voor elke Christen om te begrijpen wat God aan het doen is in de 

Eeuw der Genade. Bestudeer de Brieven van Paulus, want deze zijn het waar u 

de waarheid voor onze eeuw zult vinden. In die Brieven zult u zien dat de 

voorwaarden voor Verlossing niet detzelfde zijn als in andere eeuwen. Redding 

is Gods gave, uit genade, gebaseerd op iemands geloof in Christus. Persoonlijke 

prestaties, goede werken doen, gedoopt worden en regels gehoorzamen 

hebben niets met verlossing te maken. God zal iemand redden die geloof heeft 

in Christus, ongeacht welke zonden hij of zij heeft begaan, of hoe afschuwelijk 

die persoon denkt dat hij of zij is. God geniet van het redden van zondaars. Wij 

gelovigen verwelkomen u in de familie van het geloof (Lichaam van Christus) en 

willen dat u weet dat u geliefd en gewaardeerd wordt. 
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                                GEESTELIJKE GAVEN - DEEL 3 – STUDIE 20 

                                                 DE VROEGE KERK:  

            DE IDENTITEIT, HET DOEL EN DE BESTEMMING VAN DE GAVEN 

    ---------------------------                         

“Efeziërs 4:3: U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den 

band des vredes. 

    --------------------------- 

                                                      INLEIDING 

De Eeuw van Genade was een eeuw die God geheim (niet geopenbaard) heeft 

gehouden vanaf de grondlegging der wereld. In studie 19 werden twee 

belangrijke kwesties genoemd die meer onderzoek nodig hebben:  

1) het doel van de geestelijke gaven in de vroege Kerk, en  

2) als het doel voor geestelijke gaven werd vervuld, wat zou er dan met de 

geestelijke gaven gebeuren? 

We hebben Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest bestudeerd, met 

de manifestatie van de Geest in de vorm van geestelijke gaven. Het doel van de 

geestelijke gaven was, voor Israël, om te dienen als tekenen en om te helpen in 

de bediening. Het Joodse volk sloeg echter geen acht op de tekenen. Nadat 

God alle pogingen had uitgeput om het Joodse volk ertoe te bewegen Hem te 

accepteren, was het nodig om Israël opzij te zetten en de nieuwe Eeuw van  

Genade te beginnen. 

Nu zullen we de geestelijke gaven in de vroege kerk bestuderen:  

1) welke gaven waren erbij betrokken,  

2) wat was hun doel, en:  

3) wat is er met hen gebeurd. 
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                                   Wat waren de gaven in de kerk?  

We zullen snel in deze studie duiken omdat er zoveel informatie te behandelen 

is. De drie belangrijkste passages die verwijzen naar de verschillende 

geestelijke gaven in de vroege Kerk zijn te vinden in Romeinen, 1 Korinthiërs en 

Efeziërs. Er is geen reden om te denken dat deze passages lijsten bevatten die 

allesomvattend (of uitputtend) zijn (namelijk iedere gave dat ooit heeft 

bestaan); de lijsten tonen voorbeelden van typische gaven. Het feit alleen al dat 

de lijsten verwijzen naar dezelfde algemene tijdsperiode, maar toch 

grotendeels verschillend zijn, houdt in dat ze bedoeld waren om ons 

voorbeelden te geven van wat de gaven waren, niet om een volledige lijst van 

alle gaven te suggereren. 

                                 Bestudeer de onderstaande tabel. 

                            De geestelijke gaven van de vroege kerk 

       Rom. 12:1-12      1Kor.12:1-12         Ef. 4:3-14 

           profetie Wijsheid      (rood)          apostelen 

          bediening Kennis          (rood)          profeten 
         onderricht Geloof         (blauw)       evangelisten 

         vermaning Genezing     (blauw           pastors 
             geven Wonderen  (blauw)           leraren 

          besturen Profetie      (blauw)  
     barmhartigheid Onderscheidingsvermogen 

                     (blauw) 
 

 

  Tongen / talen (groen)    
Uitleggen van tongen  
              (groen)          
       1 Kor. 12:28 

          apostelen 

           profeten 
            leraren 

         wonderen 
        genezingen 

           bijstand 
       bedieningen 

     Tongen / talen 
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Ten eerste: merk op dat elke lijst heel anders is, met profetie / profeten als de 

enige gaven op alle vier de lijsten.  

Ten tweede: merk op dat de lijst van Efeziërs niet noodzakelijkerwijs gaven zijn, 

maar  individuen die zo’n gave hebben; dit wordt ook gezien in sommige gaven 

die in 1 Korinthiërs 12:28 worden getoond.                                    

Ten derde: merk op dat 1 Korintiërs is verdeeld in twee hoofdgroepen, de 

eerste groep wordt weergegeven in drie kleuren (rood – blauw en groen) en de 

tweede groep in het zwart. 

De drie kleuren van de eerste groep van 1 Korinthiërs 12 zijn gebaseerd op drie 

verschillende soorten gaven. De drie soorten gaven staan in de Griekse tekst, 

die in essentie zegt dat sommige mensen hetzelfde soort gave ontvingen, ofwel 

wijsheid ofwel kennis (rood). Vervolgens ontvingen andere mensen een ander 

soort gave, hetzij: geloof, genezing, wonderen, profetie of 

onderscheidingsvermogen (blauw). Ten slotte ontvingen andere mensen een 

ander soort gave, ofwel tongen of de uitlegging van tongen (groen). Van deze 

drievoudige verdeling in soorten zal later blijken hoe belangrijk ze zijn. 

--Met betrekking tot de drie soorten gaven (rood – blauw en groen) kunt u zien 

hoe wijsheid en kennis (rood) nauw met elkaar verbonden zijn (een paar); en 

dat die twee gaven complementair (aanvullend) zijn, samenwerkend om om te 

gaan met bovennatuurlijke wijsheid en kennis. 

--Eveneens gemakkelijk te begrijpen zijn tongen en de interpretatie van tongen 

(groen), uiteraard verwante gaven van één soort, die beide samenwerken als 

een team. 

--De middelste soort (blauw) is niet zo gemakkelijk te identificeren als zijnde 

één soort; maar we kunnen er zeker van zijn dat God een reden had om ze te 

groeperen zoals Hij dat deed. 

Wat Denkt U: Wie wist dat de verschillende gaven in drie verschillende soorten 

waren verdeeld? Let alstublieft op de soorten, want we zullen zien dat Paulus 

opnieuw naar hen verwijst. 
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                                       HET DOEL VAN DE GAVEN 

Al deze gaven waren nodig om de nieuwe Eeuw van Genade te helpen starten, 

een soort van vliegende start voor de vroege Kerk door een eerste aanzet te 

geven. Er is geen reden om te denken dat het geven van gaven door God in de 

vroege Kerk anders was dan met Pinksteren, dat wil zeggen, elk persoon kreeg 

zijn of haar gave ogenblikkelijk, zoals God het wilde, alles in één keer compleet 

en klaar voor gebruik. Ter herinnering aan de snelheid en volledigheid van de 

gaven, bedenk dat de gaven onmiddellijk bruikbaar waren: 

• tongen in Handelingen 2:4, 

• genezing in Handelingen 3:6, 5:15, 

• kennis in Handelingen 5:1-10 (Petrus wist op bovennatuurlijke wijze dat 

Ananias en Saffira logen) 

• tekenen en wonderen in Handelingen 5:12, 

• onderscheiden van geesten in Handelingen 5:16, 

• wijsheid in Handelingen 6:10, en: 

• Paulus werd Apostel zonder studie of voorbereiding, hij ging onmiddellijk 

voor God werken (Gal.1:16) en begon onmiddellijk over Christus te prediken 

(Handelingen 9:20). 

Als iemand de gave van tongen kreeg, ging die persoon niet naar een 

talenschool om die taal beter te leren spreken, maar die persoon kende de taal  

direct heel goed. De persoon heeft geen onderzoek of test gedaan om te 

bepalen welke gave hij of zij had, de persoon wist het meteen. Hoewel niet 

altijd genoemd was een gave klaar voor gebruik op het moment dat de gave 

werd gegeven. Dus als iemand de gave van “onderwijzen” kreeg, ging de 

persoon niet naar het equivalent van een onderwijscollege om te leren hoe hij 

les moest geven, de persoon wist het onmiddellijk. Een persoon met de gave 

om voorganger te zijn, verbleef niet jaren in een seminarie of Bijbelschool, de 

persoon was gereed om onmiddellijk te gaan en was volmaakt uitgerust om het 

werk te doen. 
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De persoon met de gave om les te geven, wist misschien wel hoe hij les moest 

geven, en ongetwijfeld heel goed, maar dat betekent niet dat hij of zij precies 

wist wat hij of zij moest onderwijzen. De inhoud van wat moest worden 

onderwezen, moest van een ander persoon komen met een gave, bijvoorbeeld 

een apostel of een profeet. De gaven werkten allemaal samen, elk voorzag in 

een deel om de heiligen toe te rusten. Elke gave bood het essentiële deel aan 

de bediening en elke gave moest op het juiste moment aanwezig zijn, zodat het 

gebruikt kon worden wanneer dat nodig was. Zo zien we hieronder een 

opdracht van God tot geven van gaven. Dit wordt uiteengezet in:   

“1 Kor.12:28: En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste 

apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna 

gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen. 

Het Griekse woord “eerste” in het bovenstaande vers betekent “eerste” in de 

tijd, niet de eerste in belangrijkheid. God plaatste (geplaatst of gezet) mensen 

met gaven in de Kerk om het hele proces aan de gang te krijgen (1 Korinthe 

12:18). De eerste nood was voor apostelen, die het Woord rechtstreeks van 

God kregen; Paulus was de eerste apostel voor de nieuwe Eeuw van Genade. 

De tweede behoefte was aangaande profeten om anderen op een duidelijke 

manier te vertellen (vermaning) wat de apostel (en) van God hadden geleerd, 

of wat God de profeet had verteld. Vervolgens waren leraren nodig om hun 

gave uit te oefenen, enzovoort. Het is heel duidelijk dat deze volgorde nodig 

was voor een beheersbaar proces en voor efficiëntie in de bediening. We 

hebben nu een antwoord op de eerste vraag in de inleiding, dat wil zeggen, het 

doel van de gaven in de vroege kerk was om de nieuwe, opkomende Kerk op 

een betrouwbare manier van start te laten gaan. 

                                            WAS HET DOEL VERVULD 

Merk op hoe de gaven samenwerkten en de opkomende Kerk goed begon, wat 

leidt tot onze tweede vraag: als het doel voor geestelijke gaven vervuld zou 

worden, wat zou er dan uiteindelijk worden van geestelijke gaven? Efeziërs 4 

biedt het antwoord, dus we zullen dit nogal moeilijk te begrijpen hoofdstuk 

doornemen. Paulus begint met te zeggen:  

“Ef. 4:2b-6: 2b ………………………….verdragende elkander in liefde;  3 U 

benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des 
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vredes. 4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot 

één hoop uwer roeping; 5 Een Heere, één geloof, één doop, 6 Eén God en Vader 

van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 

Bespreek: Wanneer denkt u dat de eenheid van de Geest in de Kerk tot stand is 

gekomen? Hebben we vandaag eenheid? 

Paulus gelast de gelovigen om "zich in te spannen" (om er naar te streven) om 

de eenheid van de Geest in de band van vrede te behouden. De Geest had al 

eenheid in de Kerk voortgebracht (Efeziërs is één van de brieven van Paulus van 

64 na Christus); we weten dit omdat Paulus tegen hen zegt om zich in te 

spannen om het (de vrede) te behouden. De Kerk begon in het midden van de 

jaren 40 na Christus en er bestond al een eenheid in 64 na Christus. Omdat ze 

de eenheid al hadden, kregen ze de opdracht om zich in te spannen om die 

eenheid te behouden. De tekst zegt duidelijk dat de lijm (band), die de eenheid 

bij elkaar houdt, vrede is (tussen de gelovigen). Dus is het gemakkelijk in te zien 

waarom het Satans doel is om de eenheid tussen gelovigen te verderven door 

er alles aan te doen om de vrede te verstoren: partijschappen, egoïsme, 

disharmonie, enzovoort. De basis van de eenheid die Hij schiep, wordt gezien in 

de zeven enen (één lichaam, één Geest, één hoop, één Heer, één geloof, één 

doop, één God en Vader), die de zeven basiswaarheden van de Kerk omvatten. 

De ruimte staat niet toe om deze zeven “enen” te onderzoeken; als één van 

hen echter niet goed begrepen of onderwezen wordt, zal er geen vrede zijn, 

maar een conflict in de Kerk. Een gebrek aan eenheid zal volgen. Merk op dat 

één van de eenheid is  “één geloof”; dit zal later erg belangrijk blijken te zijn. 

Paulus gaat dan terug in de tijd om uit te leggen wat God deed om de heiligen 

toe te rusten om Zijn werk op een godvrezende manier te doen. 

“Ef. 4:7-12: 7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der 

gave van Christus. 8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft 

Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. (9 

Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de 

nederste delen der aarde?.............). 10……………. 11 En Dezelfde heeft gegeven 

sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot 

evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 12 Tot de volmaking der 

heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; 
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De passage hierboven leert dat aan elke gelovige (elkeen) genade is gegeven 

(de implicatie is dat genade betrokken was bij het geven van gaven). Genade 

werd gegeven volgens de maatstaf van Christus, wat vermoedelijk betekent dat 

de gaven grenzen hadden gebaseerd op wat Christus ging uitmeten aan elk 

persoon. Als elke gave werd uitgemeten, dan had elk een limiet en omvang 

zoals God het bedoelde. Elke gave werkte over het algemeen het best in 

combinatie met andere gaven, waardoor de mensen beter begrepen wat het 

betekent om lid te zijn van het lichaam van Christus. 

Vervolgens zegt hij dat aan elke gelovige gaven werden gegeven (het woord 

“mensen” verwijst in dit geval naar mannen en vrouwen) te beginnen bij de 

hemelvaart (toen Hij opstond en naar de hemel ging), in 33 n.Chr. (Vóór 

Pinksteren). (3) Het exacte, expliciete doel van de gaven werd duidelijk 

gemaakt; * 

(3)-Christus daalde af in Hades, het laagste deel van de aarde. Hades was verdeeld in twee 

delen, volgens Lukas 16:22-26; het ene deel was een plaats van zegen voor de zielen en 

geesten van de gelovigen. Het andere deel was een plaats of kwelling voor ongelovigen. De 

zijde van zegen en troost werd de schoot van Abraham genoemd. Christus liet de zielen en 

geesten van de gelovigen vrij en nam hen mee naar de hemel (hun lichamen bleven in het 

graf). “De gevangenis gevangen genomen” is als een dubbel negatief en werd gebruikt om 

een bevrijdende gebeurtenis uit te drukken. Als soldaten werden gevangengenomen werden 

ze soms door de straten geleid op weg naar gevangenschap (gevangenen in gevangenschap 

brengen). Christus keerde dit om, nam gevangenschap (wat slecht is) en maakte het 

gevangen (een bevrijdende gebeurtenis). Dus bevrijdde Hij de gelovigen en toonde dat aan 

de hemelse heerscharen en degenen aan de andere kant van Hades. De gelovigen werden 

uit Hades geleid in glorieuze triomf, precies het omgekeerde van militaire gevangenen die in 

schande door de straten werden geleid. 

*  ze werden gegeven om de heiligen toe te rustten voor het werk van de 

bediening en voor het stichten van het lichaam van Christus. Hetzelfde doel zou 

dus gelden voor alle gaven die worden genoemd in de brieven van Paulus. 

Opmerking: Bij de hemelvaart begon God gaven te geven, er werden er meer 

gegeven op Pinksteren en later werden ze blijkbaar gegeven aan de vroege 

Kerk. 

God gaf sommige mannen (deze “mannen” bedoelt “alleen mannen”) om 

apostelen te zijn voor onze Eeuw. Er waren meerdere apostelen: Paulus, 
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Silvanus, Apollos, Timotheüs en Barnabas worden genoemd als apostelen (1 

Thess. 1:1, 2:6; 1 Cor. 4:1, 9; 2 Cor. 1:19; Handelingen 14:14). Het is duidelijk 

dat deze mannen snel apostelen werden, omdat God hen zo begiftigd had. De 

oorspronkelijke twaalf apostelen werden aanvankelijk niet apostelen genoemd, 

maar dienden een bepaalde tijd samen met de Heer voordat ze die titel kregen. 

    ----------------------------- 

Het doel van de gaven was volkomen duidelijk; de gaven werden gegeven om  

de heiligen toe te rustten voor het werk van de bediening en voor het stichten 

van het lichaam van Christus. 

    ---------------------------- 

We hebben het doel van de geestelijke gaven geleerd, nu moeten we de 

tweede vraag beschouwen: als het doel voor geestelijke gaven vervuld was, 

wat zou er dan verder gebeuren met de geestelijke gaven? Terwijl we 

verdergaan in Efeziërs, vertelt de Apostel, voor onze Eeuw, ons hoe lang de 

gaven bij de mensen zouden blijven: 

“Ef. 4:13: Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der 

kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte 

der volheid van Christus; 

Gaven werden gegeven aan de Kerk voor een specifieke periode; zij werden 

gegeven: “Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs……”. 

Onthoud: In Efeziërs 4 vers 3 had God al in 64 n.Chr. de eenheid van de Geest 

vermeld, dat "één geloof" omvatte. Vervolgens leren we in vers 13 van Ef. 4 dat 

de uitdeling van de gaven in 33 na Christus begon. Dus zouden de gaven nodig 

zijn geweest vanaf 33 na Christus tot er eenheid was, die plaatsvond in 64 AD. 

De eenheid van het geloof betekende het einde van de gespecificeerde tijd 

voor geestelijke gaven, omdat hun doel was vervuld. 

U kunt zich afvragen of de woorden van Efeziërs 4:13, "Totdat wij allen zullen 

komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods,  .. " echt 

verwijzen naar "de enigheid des Geestes", zoals dat in Efeziërs 4:3 staat. Deze 

vraag komt op omdat er een klein verschil in bewoording is, dat wil zeggen, het 

eerste vers verwijst naar de eenheid van het geloof, het laatste vers verwijst 

naar de eenheid van de Geest. Het enkele feit dat "één geloof", deel uit maakt 
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van de eenheid van de Geest in Efeze 4:5, is een zeer krachtig bewijs dat de 

eenheid van het geloof en de eenheid van de Geest met zijn “één geloof” 

precies hetzelfde zijn. Zie punt 4:  

(4) Het "totdat" van Efeziërs 4:13 omvat drie items: 

1) de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God, 

2) een volkomen man, en 

3) totdat de mate van de grootte der volheid van Christus. Alle drie de items zijn duidelijke 

verwijzingen naar de waarheid van de verborgenheid, of, als u wilt, onze Eeuw. De 

resterende verzen van Efeziërs 4, geven aan: “de eenheid van de Geest” en “de eenheid van 

het geloof en de kennis van de zoon van God”, verwijzen naar hetzelfde. Onthoud de 

volgorde van tijd, vers 3 komt na vers 13. In Efeze 4:13 zijn de verwijzingen naar een 

volkomen mens (volledig) en de volheid van Christus zijn duidelijke aanwijzingen dat vers 13 

verwijst naar de eenheid van vers 3. Immers, de volkomen (complete) man is een belangrijke 

lering voor onze Eeuw, inderdaad, een kenmerk van onze tijd is het feit dat de gelovige 

volmaakt is in Christus (Kol.2:10). Met betrekking tot Christus zegt Kolossenzen 1:19: 

“Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 

“Ef.3:19:………. opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. 

Het is duidelijk dat alle drie de items "waarheden" zijn voor onze Eeuw en zij werden in het 

midden van de eerste eeuw in de Kerk bevestigd. 

De eenheid van de Geest is gecreëerd in de vroege dagen van de Kerk.   Er is 

geen indicatie, zoals sommigen beweren, dat er meer eenheid zal worden 

bereikt aan het einde van onze Eeuw. Het is duidelijk dat de eenheid van het 

geloof is afgenomen, door al onze huidige denominaties en verschillende 

geloofsovertuigingen in de kerk enzovoort, sinds Paulus daarover heeft 

geschreven. Paulus maakt duidelijk dat de verdeeldheid zal toenemen 

naarmate onze Eeuw voortgaat en dat: “……in de laatste tijden sommigen 

zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en 

leringen der duivelen” (zie 1Tim.4:1-3 en 2Tim.3:1-7). Niemand kan beweren 

dat de eenheid van het geloof kan plaatsvinden terwijl sommigen het geloof 

verlaten. Het is heel duidelijk dat de gaven zouden duren tot er eenheid was in 

de vroege kerk, en dat gebeurde rond 64 na Christus. 

We weten nu wanneer de geestelijke gaven werden gegeven, wat hun doel 

was, en hoe lang ze van kracht zouden zijn, dat wil zeggen "tot" de eenheid van 
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de Geest werd bereikt. Het geven en het doel van de gaven worden hieronder 

samengevat. Als je naar de onderstaande opsommingspunten kijkt (*), is het 

nuttig om te weten dat het einde van de Wet en het begin van de Eeuw der 

Genade elkaar overlappen, dat wil zeggen, toen de Wet werd afgebouwd, de 

Eeuw der Genade geleidelijk werd opgebouwd. Deze overlapping van twee 

programma's van God schept enige verwarring over verschillende zaken, zoals 

het feit dat Wet en Genade tegelijkertijd in actie waren. De vroege kerkheiligen 

hadden bijvoorbeeld enkele gaven die van de Geest kwamen en die zich buiten 

de persoon bevonden. Dit kunnen we concluderen over geestelijke gaven: 

(*)  

• ze begonnen gegeven te worden tijdens de hemelvaart (33 na Christus), 

• ze werden op een grote schaal gegeven iets na Pinksteren, 

• de gaven hadden specifieke doelen voor het einde van de Eeuw van de Wet 

(als tekenen voor ongelovigen betreffende de noodzaak om zich te bekeren en 

om de gelovigen voor te bereiden), 

• de gaven hadden een specifiek doel voor het begin van de eeuw van Genade 

(om de opkomende Kerk te helpen om de heiligen toe te rusten), en 

• het doel van de gaven eindigde toen de eeuw der Genade stevig verankerd 

was (rond 64 na Christus) 

Bespreek: De Joden hadden een teken nodig, volledig consistent met het leven 

onder een wettelijk religieus systeem (de Wet). Wij leven onder de Genade; 

God vraagt ons om te wandelen door geloof (niet om tekenen en 

ervaringsgerichte gebeurtenissen te verwachten). 

                      Zijn de geestelijke gaven tot een einde gekomen 

Omdat het doel van geestelijke gaven in 64 na Christus was vervuld, kunnen we 

ons afvragen wat er vervolgens met de gaven is gebeurd. We zullen de Schrift 

gebruiken om het bewijs te leveren van wat er met de geestelijke gaven 

gebeurde en wanneer. De sleutelpassage die ons precies vertelt wat er zou 

gebeuren, zal eerst worden bestudeerd. Ten tweede zullen we zien dat de 

Bijbel ons in duidelijke bewoordingen vertelt wanneer dat zou gebeuren. Ten 
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slotte zullen we in het Boek kijken om te zien of er bewijzen zijn dat de gaven 

zijn voortgezet of opgehouden. 

De belangrijkste passage die ons vertelt wat er zou gebeuren met de geestelijke 

gaven is: 

“1 Kor. 13:8: De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieen, zij zullen te 

niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet 

gedaan worden. 

Deze passage werd geschreven in het jaar 59 n.Chr. en bevestigde het feit dat 

ten minste een deel van de gaven zou verdwijnen.  

Alleen al om verwarring te voorkomen, verwijst hier “kennis” naar 

bovennatuurlijke kennis (dingen kennen die we onmogelijk kunnen 

weten tenzij ze door God geopenbaard zijn), niet de alledaagse 

kennis die we allemaal hebben. 

Paulus verklaarde in Efeze 4:13 dat de tijd voor het stoppen van de gaven rond 

64 n.Chr. zou zijn. We hebben eerder opgemerkt dat lijsten met items in de 

Bijbel over het algemeen worden gegeven om voorbeelden te geven, niet om 

te suggereren dat de lijst alle mogelijke items bevat. Daarom koos Paulus één 

gave uit elk van de drie soorten in 1 Korinthiërs 12 (de driekleurige lijst op 

pagina 28). Kennis komt van de eerste soort gaven, profetieën van de tweede 

soort, en tongen van de derde soort. Het lijkt duidelijk dat door het selecteren 

van één gave van elke soort hij in werkelijkheid zegt dat dit geldt voor alle 

genoemde gaven. (Zie punt 5 op blz. 39). Van de drie genoemde gaven werd 

gezegd dat ze teniet gedaan zouden worden, of op te houden of te verdwijnen, 

en dit is waarschijnlijk bedoeld om de volledige lijst met gaven te 

vertegenwoordigen. Door op deze manier te schrijven, houdt Paulus de stroom 

van gedachten in beweging; als hij de hele lijst zou doorlopen zouden we 

verdwalen in zijn overvloed aan woorden. Het is dus zeer waarschijnlijk dat hij 

zegt dat elke gave, die in 1 Korinthiërs 12:1-12 wordt genoemd, voorbij zou 

gaan of op de één of andere manier zou ophouden. Bovendien, omdat profetie 

op alle lijsten staat, betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat alle gaven op de 

andere lijsten ook zouden verdwijnen. Opmerking: de Griekse woorden voor 
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wat er met de gaven zou gebeuren (falen, ophouden en verdwijnen) betekenen 

eerder een geleidelijke overgang dan een onmiddellijk voorbijgaan. 

Het meest interessante deel is dat Paulus, op een zeer uitgesproken manier, 

ons vertelt wanneer het voorbijgaan van de gaven zou plaatsvinden.  

“1 Kor. 13:9-10: 9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; 10 Doch 

wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet 

gedaan worden. 

Op het moment dat hij dat schreef (59 n.Chr.) hadden de heiligen in de kerk 

niet alle informatie die ze nodig hadden om de nieuwe Eeuw van Genade 

volledig te begrijpen. Het is belangrijk om te zien dat deze passage leert dat, 

hoewel ze de geestelijke gaven hadden, er onvolmaaktheid en een gebrek aan 

volledigheid was, omdat de gaven slechts een gedeeltelijke kennis gaven. 

Zodoende zijn de gaven niet de ultieme oplossing voor het gebrek aan kennis 

en begrip. De vroege kerk heiligen kenden slechts gedeeltelijk en profeteerden 

gedeeltelijk, maar ze misten de complete openbaring van de verborgenheid. De 

dag zou komen wanneer "het volmaakte zal gekomen zijn" en dat de kwestie 

van kennen en profeteren voor een deel zou worden afgeschaft (weggedaan).  

    ------------------------- 

Zelfs al hadden de Korinthiërs de geestelijke gaven, er was imperfectie en een 

gebrek aan volledigheid, omdat de gaven gedeeltelijk waren; ze gaven slechts 

gedeeltelijke kennis. 

    ------------------------- 

Er zijn veel kerken en mensen die beweren dat  "volmaakt" (in de zin van: "dat 

wat volmaakt is") naar Christus verwijst.  Als dat zo is, dan zouden de gaven 

gedurende onze hele tijd actief blijven tot de Opname of wederkomst van 

Christus. Een eenvoudige lezing van de Bijbel geeft aan dat het gewoon geen 

redelijke uitleg is. Als Paulus bedoelde dat de gaven tot het einde van de Eeuw 

actief zouden zijn, zou hij dat hebben gezegd. De belangrijkste reden dat 

“volmaakt” niet kan verwijzen naar Christus, is de term “dat wat” onzijdig is in 

het Grieks, en Christus wordt niet genoemd in het onzijdige. Dus dat wat 
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volmaakt is, kan niet naar Christus verwijzen. Dat wat volmaakt is, moet iets 

onzijdig zijn (hierover meer in de volgende studie). 

(5) Drie gaven werden specifiek genoemd als voorbijgaand, en het lijkt zeer 

waarschijnlijk dat deze drie bedoeld waren om alle gaven op de lijsten weer te 

geven. Profetie (en profeten) was de enige gave op alle vier de lijsten, en 

profetie wordt specifiek vermeld als zijnde voorbijgegaan. De passages 

verbonden met "tot" en "dat wat volmaakt is", omvatten zeker alle vermelde 

gaven. Dus het lijkt duidelijk dat het de bedoeling was om te leren dat alle 

vermelde gaven zouden verdwijnen.     

                                                SAMENVATTING 

Romeinen 12, 1 Korinthiërs 12 en Efeziërs 4 geven lijsten met gaven die aan de 

vroege Kerk zijn gegeven. De lijsten zijn niet bedoeld om alle mogelijke gaven 

te tonen, maar om voorbeelden te geven. 1 Korinthiërs 12 leert dat er drie 

verschillende soorten gaven zijn. Sommige mensen kregen één soort en andere 

mensen kregen een andere soort. Alle verschillende soorten gaven werden 

gegeven om te verzekeren dat de nieuwe Eeuw van Genade goed van start zou 

gaan, om het als het ware een eerste aanzet te geven. Elk gave werd gegeven 

zoals door God gewild, alles in één keer compleet en klaar voor gebruik. Als een 

persoon de gave van tongen kreeg, ging die persoon niet naar een talenschool 

om die taal beter te leren spreken, maar de persoon kende de taal direct heel 

goed. Ze deden ook geen onderzoek om te ontdekken welke gave ze hadden, 

ze wisten het meteen. Het begin, van het geven van de gaven, was  in 33 AD; 

maar ze werden gegeven voor een specifieke tijdsperiode, dat wil zeggen "tot" 

(totdat) we allen tot de eenheid van het geloof komen. Paulus maakt duidelijk 

dat God die eenheid in 64 na Christus had gegeven. Nadat de eenheid van het 

geloof was gekomen, werd van de gaven van 1 Korinthiërs gezegd dat ze op 

zouden houden te bestaan en verdwijnen zouden. Het is belangrijk om te 

herkennen dat, hoewel de vroege Kerk de geestelijke gaven had, er volgens 

Paulus een betere manier was. Er was iets beters (uitnemender) nodig omdat 

de gaven slechts een gedeeltelijk begrip gaven. De dag kwam dat “het 

volmaakte gekomen is” en de kwestie van de gedeeltelijke kennis en 

profeteren voorbij zou zijn en de gaven zouden verdwijnen. Gebaseerd op de 

Griekse taal, "dat wat" (van dat wat volmaakt is) is in het onzijdige geslacht en 

kan niet naar Christus  verwijzen. De zin, dat wat volmaakt is, moet iets 



 

40 
 

onzijdigs zijn. Dat wat volmaakt is, biedt “een weg, die nog uitnemender is”, en 

dit zal in de volgende studie worden besproken. 

                           GEESTELIJKE GAVEN - DEEL 4 - Studie 21 

   WAT ER GEBEURDE MET DE GEESTELIJKE GAVEN, WAAROM EN WANNEER 

    ------------------------ 

“1 Kor. 13:9-10: 9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; 10 Doch 

wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet 

gedaan worden. 

    ------------------------ 

                                                   INLEIDING 

De laatste studie eindigde met dit vers: 

“1 Kor.13:9-10: 9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; 10 Doch 

wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet 

gedaan worden. 

Ter verduidelijking: 

De King James Bible zegt: “1Cor.13:9-10: 9 For we know in part, and we 

prophesy in part. 10 But when that which is perfect is come, then that which is 

in part shall be done away. 

Paulus heeft net gezegd dat de gaven zullen teniet gedaan worden, ophouden 

en verdwijnen (1 Korinthiërs 13:8); dan geeft hij meteen aan wanneer dat zou 

gebeuren. De bovenstaande verzen leggen uit wanneer ze zouden verdwijnen, 

wanneer het mysterieuze "wanneer het volmaakte zal gekomen zijn". De 

uitdrukking "wanneer het volmaakte zal gekomen zijn” is geen verwijzing naar 

Jezus Christus zijn komst (Opname of Wederkomst); de Griekse taal en de 

context van wat Paulus zegt, staan die uitleg niet toe. De vraag is: naar wat 

verwijst dan: “wanneer het volmaakte zal gekomen zijn”? Het moet verwijzen 

naar iets dat onzijdig is. De woorden "(that which)" kan in het Engels ook "het" 

betekenen, dus de Bijbel zegt wanneer "het volmaakte zal gekomen zijn”  dan 

zouden de geestelijke gaven verdwijnen. 
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                                              Dat wat volmaakt is 

God gaf Paulus de taak om het Woord van God te vervullen (completeren). Zijn 

taak was om de waarheid van de verborgenheid (de geheime Eeuw van 

Genade) in de Schrift te plaatsen: 

“Kol. 1:25-26: 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, 

die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de 

verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle 

geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 

Het woord vervullen betekent:  het vullen, vollledig maken of volmaakt maken. 

God had een trouwe rentmeester nodig om over de verborgenheid te schrijven 

omdat het een waarheid was die verborgen was in alle voorgaande eeuwen en 

generaties; toen het eenmaal geopenbaard was, moest de volledige waarheid 

van deze verborgenheid goed gedocumenteerd worden voor de vroege Kerk en 

toekomstige generaties (Efeziërs 3:2-7). 

Wanneer Paulus zegt: "wanneer het volmaakte zal gekomen zijn", doelt hij op 

de voltooiing van het Woord van God (de Schrift voor de Eeuw van Genade). 

Het woord volmaakt (1 Kor.13:10)  "... verwijst naar de volledige openbaring 

van Gods wil en wegen in de voltooide Schriften”.   Paulus gebruikte het woord 

volmaakt met betrekking tot de voltooide waarheid voor onze Eeuw, wat in zijn 

brieven staat. Bedenk dat hetgeen onzijdig is in het Grieks, en dus niet naar 

Christus kan verwijzen, naar de Bijbel kan verwijzen. Aangezien Paulus specifiek 

de opdracht kreeg:  

"………om te vervullen het Woord Gods Namelijk de verborgenheid, die 

verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten,………..”…..  

is  het duidelijk dat de uitdrukking “wanneer het volmaakte zal gekomen zijn” 

een verwijzing is naar het vervullen van het geschreven Woord. Het Woord 

vervullen betekent de verborgenheid in geschreven vorm volledig 

documenteren (wat specifiek de boodschap is voor de Eeuw van Genade). Het 

voltooide Woord is het volmaakte Woord van God, dat beter                            is 

dan geestelijke gaven. 

Andere boeken van de Bijbel (bijvoorbeeld Openbaring) kunnen op een later 

tijdstip zijn geschreven dan de brieven van Paulus; maar die boeken bespreken 
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de verborgenheid niet. In feite bevatten de boeken in de Bijbel, die na de 

brieven van Paulus zijn brieven staan, namelijk Hebreeën tot en met 

Openbaring, ongeacht wanneer ze zijn geschreven, informatie van bijzondere 

betekenis voor de heiligen van de toekomst. Die heiligen zullen weer onder de 

Joodse Wet vallen, omdat het Joodse programma opnieuw op de voorgrond zal 

treden. Dus, na de Opname, als God zich opnieuw tot Israël wendt, zullen 

diezelfde brieven, Hebreeën tot en met Openbaring, van grote waarde zijn in 

Zijn oorspronkelijke plan. In die tijd zullen de Verdrukking en die brieven,  

Hebreeën tot en met Openbaring,  het Israëlische volk doen geloven. 

Bespreek: Het vervulde Woord van God is volmaakt en volledig, de gaven 

waren slechts ten dele (niet compleet of volmaakt). 

In 1 Korinthiërs 13:10 verwijst het “volmaakte” in het algemeen naar de Schrift 

die Paulus schreef. We weten nu dat de geestelijke gaven tot een einde 

kwamen in de tijdsperiode waarin Paulus klaar was met schrijven. Paulus 

schreef al zijn brieven in de tijdspanne van 54 na Christus tot 66 n.Chr. Paulus 

zei ook dat de gaven actief zouden zijn "Totdat wij allen zullen komen tot de 

enigheid des geloofs”, en we weten dat die eenheid al bestond in 64 n.Chr. 

(Efeziërs 4:13). We hebben dus twee onafhankelijke Schriftteksten waarin staat 

dat de gaven zouden verdwijnen in de periode van 64-66 n.Chr. “Totdat wij 

allen zullen komen tot de enigheid des geloofs”  en de uitdrukking “wanneer het 

volmaakte zal gekomen zijn”, geven tesamen een overtuigend argument voor 

het einde van de gaven, dat wil zeggen in het midden van de eerste eeuw. 

Efeze 4:12 vermeldt dat het doel van geestelijke gaven in de vroege Kerk was: 

“Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des 

lichaams van Christus”. 

Toen het Woord van God voltooid was, dat wil zeggen, het volmaakte was 

gekomen, waren de gaven voorbestemd om te verdwijnen. Toen de gaven 

verdwenen werden de heiligen niet achtergelaten zonder de juiste middelen 

om de bediening voort te zetten. De bron voor het toerusten van de heiligen, 

veranderde. Van het gebaseerd zijn op geestelijke gaven, naar het gebaseerd 

zijn op het Woord van God. 
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“2 Tim. 3:16-17: 16  Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot 

wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 

17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk 

toegerust. 

Let op, van het midden van de eerste eeuw tot vandaag de dag zijn gelovigen 

“volmaaktelijk toegerust” voor elk goed werk door het geïnspireerde, voltooide 

Woord van God. De gaven waren tijdelijk; nu hebben we iets dat volmaakt in 

zijn vermogen is om de heiligen toe te rusten, de Schrift.  

                                         DE GAVEN GAAN VOORBIJ 

 In onze laatste Studie bevonden we in ons in 1 Korinthiërs 13 en waren we tot 

vers 11 gekomen vanwaar we nu verder gaan.  

“1 Kor. 13:11-13: 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind 

als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden 

ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was. 12 Want wij zien nu door 

een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot 

aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend 

ben. 13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is 

de liefde. 

Deze verzen bieden de absolute zekerheid die iemand nodig heeft met 

betrekking tot geschenken. Paulus hanteert een eenvoudige metafoor over het 

kind zijn. Toen hij een kind was, sprak hij als een kind, was hij gezind als een 

kind en overlegde hij als een kind; maar toen hij een man werd, legde hij zijn 

kinderachtige dingen af. Merk op dat hij noemt: “spreken”, “begreep” en 

“dacht”; deze drie items zijn een directe verwijzing naar de drie gaven die hij 

net had genoemd in 1 Korinthiërs 13:8, die zouden teniet gedaan worden, 

ophouden en verdwijnen. In zijn metafoor komt “sprak” overeen met tongen, 

denken overeen met “kennis” en “begrijpen” komt overeen met “profetieën”. 

Toen hij een man werd, legde hij de kinderlijke dingen af; dit stond gelijk met te 

zeggen dat tongen, kennis en profetieën kinderachtig waren. 

Het kind zijn is vereist voor ontwikkeling en rijping en is geheel volgens Gods 

plan. De geestelijke gaven waren kinderachtig en ten dele (niet compleet); 

maar ze waren net zo belangrijk als melk in de kindertijd. God is echter niet van 
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plan om ons in de kindertijd te laten blijven; Zijn ontwerp is om de 

kinderachtige dingen weg te doen en volwassen te worden. Hetzelfde is waar in 

de Kerk - gaven waren nodig voor de vroege (kinder) fase; maar God was altijd 

van plan om die kindertijd voorbij te laten gaan en de Kerk te laten rijpen 

(volwassen worden). God wilde niet dat de vroege Kerk nog lang in de 

kinderschoenen stond; groei en volwassenheid hingen af van het voltooide 

Woord van God. Wanneer het Woord van God voltooid was, of bijna, zouden 

de gaven voorbijgaan. Hoewel de gaven zouden verdwijnen, wilde Paulus 

ervoor zorgen dat de gelovigen wisten dat drie belangrijke realiteiten in onze 

tijd zouden blijven bestaan: geloof, hoop en liefde. Deze drie werkelijkheden 

zijn geen gaven, maar ze zijn erg belangrijk voor alle eeuwen. 

Opmerking: Als we volwassenen worden, blijven we niet “denken” en 

“begrijpen” als een kind. Paulus vergeleek geestelijke gaven met de kindertijd, 

dus wat zegt dat over geestelijke gaven voor vandaag? 

In de passage hierboven gaat Paulus verder met nog een andere metafoor: 

“1 Kor. 13:12: Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar 

alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan 

zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. 

In 59 na Christus, toen hij aan het schrijven was, waren spiegels gepolijst 

metaal, dus niet zoals de spiegels die we nu hebben. Hun spiegels gaven dus 

een vaag beeld, niet het perfecte beeld dat we vandaag hebben. Evenzo 

hadden de vroege heiligen in de Kerk geen goed begrip/beeld van hetgeen God 

aan het doen was. Wat ze kregen, toen de geestelijke gaven nog operationeel 

waren, was een vaag en onduidelijk beeld van zijn plan voor de Eeuw van 

Genade. Toen het volmaakte kwam (het voltooide Woord), zou het echter 

lijken op iemand van aangezicht tot aangezicht te zien - geen vervorming of een 

zwak beeld. Van aangezicht tot aangezicht naar iemand kijken heeft te maken 

met de helderheid van het beeld; het is geen verwijzing naar het zien van 

Christus. Toen het volmaakte kwam en de kindertijd voorbij was, kon de 

gelovige duidelijk zien wat God aan het doen was. Paulus zegt dat de 

Christenen in die tijd de dingen slechts gedeeltelijk wisten, maar de dag zou 

spoedig komen dat ze het volledig en duidelijk zouden kennen en begrijpen. 



 

45 
 

Toen het Woord voltooid was, zouden de heiligen de volheid van Gods 

verborgenheid kennen. 

Paulus eindigde het vorige hoofdstuk, 1 Korinthiërs 12:31, met: 

 “Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is” 

De gelovigen werd verteld om ijverig de beste gaven te wensen, terwijl de 

gaven nog steeds actief waren. Er kwam echter een betere manier aan. In de 

dagen van Paulus wisten ze ten dele, dat wil zeggen dat ze geen volledig, 

volmaakt begrip hadden omdat de gaven beperkingen hadden We zien hoe 

God duidelijk maakte dat het Woord superieur is aan alles wat geestelijke 

gaven zouden kunnen bieden. Gods plan was voor gelovigen om te beseffen 

dat de gaven beperkt waren en gedeeltelijk, en dat er een veel betere manier 

was. 

Wanneer Paulus zegt: "maar alsdan zal ik kennen" (1Kor.13:12), gebruikt hij 

een speciaal woord voor kennen. Het is een woord dat een meer perfecte 

kennis betekent; letterlijk “kennis over kennis”; we zouden het een super 

kennis kunnen noemen. Nee, die mensen waren niet slimmer dan wie ook, 

maar ze zouden volledige kennis krijgen die niemand eerder had gehad. Wij 

kunnen die kennis ook hebben door een zorgvuldige en verstandige studie van 

het Woord. Dat is wat de volledige openbaring van de verborgenheid  bood: 

een superieure kennis die nog niet eerder bekend was en die zeker niet door de 

gaven werd geboden. Aangaande het voltooide Woord (en een ander iets, dat 

besproken wordt in onze volgende studie) is er een “voortreffelijker” manier. 

 

                               BEWIJS DAT DE GAVEN VOORBIJ WAREN  

Vroeg in zijn bediening genas Paulus de zieken en dreef demonen uit ; 

“Hand. 19:12: Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de 

zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken, en de boze 

geesten van hen uitvoeren. 

Hij hoefde niet persoonlijk aanwezig te zijn om het wonder uit te voeren, alleen 

een kledingstuk van hem was genoeg om naar de zieken en bezetenen te 

brengen zodat ze konden worden genezen en de demonen konden worden 
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uitgedreven. We zien echter later een enorme verandering in zijn bediening, 

toen het Woord van God (dat wat volmaakt is) voltooid was. De Bijbel zegt dat 

de geestelijke gaven voorbij zouden gaan en gaf het algemene tijdschema aan, 

rond 64-66 n. Christus.  Als we de Schrift correct interpreteren, zou er in de 

Bijbel bewijs moeten zijn voor het ophouden van de gaven. Welnu, er is een 

duidelijke verificatie dat de gaven opgehouden zijn in de geschatte tijdsperiode 

die we hebben genoemd. Hier zijn slechts enkele voorbeelden van het 

ophouden van de gaven. 

1. Chronologisch gezien is het laatst opgetekende wonder in de Bijbel te vinden 

in Handelingen 28:8-9 (62-63 n.Chr.). 

2. In de periode van 33-42 na Christus gingen gevangenistendeuren op 

miraculeuze wijze open (Handelingen 5:19, 12:7); maar in 64 na Christus werd 

Paulus gevangen gezet zonder verlossing (Filémon verzen 9-13). 

3. De twaalf Apostelen en Paulus verrichtten vele wonderen en wekten  doden 

op (Handelingen 5:12, 20:10) rond 33-59 na Christus; maar later waren 

sommige apostelen, zo niet de meerderheid, niet meer in staat om wonderen 

te verrichten, waardoor ze hun getuigenis voor Christus verzegelden met hun 

eigen bloed. 

4. In het midden van Paulus zijn bediening (56 n. Christus) genas hij de zieken 

(Handelingen 19:12); maar 66 n. Christus moest Paulus Trofimus  achterlaten 

omdat hij ziek was (2 Timotheüs 4:20). 

5. Nogmaals, Paulus genas de zieken in het midden van zijn bediening 

(Handelingen 19:12); maar rond 65 n. Christus genas hij Timotheüs niet; in 

plaats daarvan zei hij dat hij een beetje wijn moest gebruiken voor zijn 

veelvuldige zwakheden (1 Timotheüs 5:23). 

Opmerking: Spirituele gaven hadden een doel; toen het doel was voltooid, 

verdwenen ze. Bespreek de bewijzen van hun verdwijning. 

Laat je niet misleiden door diegenen die beweren vandaag geestelijke gaven te 

bezitten. Wonderbaarlijke daden of wonderen kunnen verrichten is geen 

bewijs dat dit vermogen van de Heer komt. Zelfs ongelovigen in de Bijbel 

hadden het vermogen om beperkte wonderen te verrichten, en dat is nog 

steeds waar. Ongelovigen in de Bijbel:  
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• werkten magische kunsten, Handelingen 19:19. 

• vertelden de waarheid, hoewel bezeten door demonen, was deze een 

waarzegger, Handelingen 16:17. 

• verrichtten uitdrijvingen van duivelen, Handelingen 19: 13. 

• zullen, in de toekomst, grote tekenen en wonderen verrichten, Openbaring 

13:13-14. 

Grote problemen zijn ontstaan door diegenen die geloven dat er wonderen 

moeten gebeuren om te laten zien dat zij Christenen zijn, dat God echt is, of 

dat hun religieuze overtuigingen correct zijn. Deze mensen beweren allerlei 

genezingen, wonderen of wonderlijke dingen te kunnen doen omdat ze over 

geestelijke gaven beschikken. De trieste waarheid is dat de overgrote 

meerderheid van de gerapporteerde wonderen, als ze correct zijn geanalyseerd 

en gerapporteerd, onjuist blijken te zijn. Voor deze mensen is dat echter geen 

probleem, zelfs als wordt aangetoond dat wonder na wonder niet waar is 

blijven ze volharden zolang er maar één geen nep blijkt te zijn. Slechts één 

vermeend wonder, en ze zijn extatisch. Een algemene truc is om te beweren  

dat één of andere zendeling of gelovige in een afgelegen deel van de wereld 

wonderen heeft zien gebeuren; er wordt aangenomen dat het wonder waar is 

zolang niemand kan bewijzen dat het niet waar is. 

Vergeet echter niet dat in het Oude Testament een profeet zijn profetieën 

moesten uitkomen, niet de meeste, niet 99,9%, maar alle. Als slechts één 

profetie niet zou uitkomen, dan was de persoon een valse profeet (nogmaals, 

dit is het bewijs dat valse profeten soms gelijk hebben en ons kunnen 

misleiden). Deze schriftuurlijke toets zou vandaag gebruikt moeten worden 

voor diegenen die beweren zo'n gave te hebben. De zoektocht om te bewijzen 

dat God bestaat door het gebeuren van wonderen / genezingen is een 

wandeling door aanschouwen, niet door geloof. God heeft ons niet nodig om 

Zijn bestaan, dat gebaseerd is op onze beeldvorming te bewijzen. 

Begrijp alstublieft dat het onderwerp dat besproken wordt betrekking heeft op 

Gods werking van wonderen door menselijke tussenpersonen. Wij bij “Grace 4 

You.com (Website)”, geloven dat God kan en zal, onafhankelijk van menselijke 

bemiddelaars, vandaag de dag wonderen verrichten. Ongetwijfeld voert hij 
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dagelijks talloze wonderen uit voor een ieder van ons. Geestelijke gaven van de 

vroege Kerk waren echter heel anders omdat God door menselijke 

bemiddelaars werkte. 

                        VERDWENEN ALLE GAVEN OF SLECHTS ENKELE 

De kop van deze sectie is de “miljoen dollar” vraag. Sommige mensen geloven 

dat geen van de gaven is verdwenen, maar dat ze in de toekomst zullen 

verdwijnen. Een paar mensen geloven dat alle gaven, op de lijsten die we 

hebben besproken, zijn verdwenen. Sommige mensen geloven dat alleen 

bepaalde gaven zijn verdwenen - in het algemeen zijn dat de volgende gaven: 

(wonderen, genezing, het opwekken van doden ...), maar de gaven voor de 

bediening, om de vroege Kerk te helpen, zijn bleven (bestuur, geven, 

gastvrijheid ...). Wat dit laatste betreft, doen mensen vaak een heel 

merkwaardig iets: ze nemen de gaven van Efeziërs 4 (apostelen, profeten, 

evangelisten, voorgangers en leraren), die allemaal gaven voor de bediening 

zijn, en beweren dat de gaven van apostelen en profeten zijn verdwenen terwijl 

de gaven van evangelisten, voorgangers en leraren zijn gebleven. Deze laatste 

leerstelling maakt gebruik van een “pak-en-kies-de-gave - voor de theologie die 

u wenst”, maar op een bepaalde manier wijst het op iets interessants. 

In Efeziërs 4 zijn alle genoemde gaven voor de bediening (profetie kan zowel 

een prediking als een tekengave zijn). De belangrijkheid van bijbels bewijs staat 

ons niet toe te geloven dat sommige gaven zijn verdwenen terwijl anderen zijn 

gebleven. Uit Bijbelse analyse is duidelijk dat alle gaven (of mensen met gaven) 

zijn verdwenen. Dus hebben we een dilemma; de Bijbel geeft aan dat alle 

gaven zijn verdwenen, maar we zien vandaag de dag wel de behoefte aan 

evangelisten, voorgangers en leraren. Als we echter zouden geloven dat de 

gaven voor de bediening zijn gebleven, zouden we moeten toegeven dat er 

vandaag mensen zijn die de gave hebben om apostelen en profeten te zijn. Het 

dilemma is opgelost door te erkennen hoe de apostelen, profeten, 

evangelisten, voorgangers en leraren in hun ambt / functie kwamen en ook 

kijken of er vandaag nog steeds behoefte aan dat ambt is of niet. 

Eerst zullen we bekijken hoe mensen in hun bediening / positie kwamen. Met 

Pinksteren, en in de vroege Kerk, werden de ontvangers van de gaven heel snel 

en zonder studie in hun bediening geplaatst. Vandaag komt iemand door hard 
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studeren en voorbereiding in zo'n bediening terecht. Dus als de behoefte aan 

een bediening / positie vandaag bestaat, moeten degenen die in de bediening 

willen studeren en zich voorbereiden om de bediening uit te oefenen - ze zullen 

geen gave krijgen voor deze positie. 

Ten tweede zullen we de blijvende behoefte aan bepaalde bedieningen 

overwegen. Er is vandaag de dag geen behoefte aan apostelen en profeten, 

omdat hun functie is vervangen door het voltooide Woord van God. Er is geen 

reden om terug te gaan naar wat "ten dele" is. De behoefte aan voorgangers, 

leraren en evangelisten om het Woord van God te onderwijzen bestaat echter 

nog steeds. Die laatste bedieningen bestaan, maar iemand hoefd geen gave te 

hebben  om in die bediening te worden geplaatst, zoals dat wel het geval was 

in de eerste eeuw. 

De duidelijke uiteenzetting van de Schrift levert het bewijs door te zeggen dat 

al de geestelijke gaven, die besproken zijn, verdwenen zijn. De term verdwenen 

impliceert een langzamer proces dan het ogenblikkelijk geven van de gaven. 

Maar - en dit is een belangrijk en over het hoofd gezien probleem - het 

wegvallen van de gaven betekent niet dat mensen vandaag de dag geen 

natuurlijke vaardigheden, talenten en capaciteiten hebben, vergelijkbaar met 

de bijbelse gaven. Er is een verschil tussen een “gave” en natuurlijke talenten; 

bijvoorbeeld, om vandaag een spreker in een onbekende taal te worden, 

vereist dat een aanzienlijke studie in het gevorderd onderwijs. Evenzo, hoewel 

de gave van evangelist, voorganger en leraar niet bestaat, betekent dat niet dat 

het ambt of de behoefte aan dat soort mensen is verdwenen. Het lijkt erop dat 

het ambt of de positie van evangelisten, voorgangers en leraren nog steeds 

bestaat, maar degenen die het ambt vervullen, moeten studeren, zich 

voorbereiden en hard werken om die rol te kunnen vervullen. Alleen al het 

bestaan van bijbelscholen, seminaries, taalscholen, enzovoort, is een bewijs dat 

mensen niet “de gave” van God ontvangen. 

    ------------------------------- 

                       De Bijbel bewijst dat alle geestelijke gaven,  

                            die besproken zijn, zijn verdwenen. 

    --------------------------------- 
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                            Onderzoek naar geestelijke gaven 

Tegenwoordig kunnen mensen tal van onderzoeken, vragenlijsten en testen 

doen om hun veronderstelde geestelijke gaven te ontdekken. Deze eenvoudige 

onderzoeken, vaak gepaard gaande met een reeks vragen om de ene gave met 

de andere te vergelijken, worden gedaan om te bepalen welke gave iemand 

zogenaamd heeft. Een voorbeeld zou zijn: "Wilt u liever gastheer zijn bij een 

diner of liever een les geven?" Het onderzoek kan de vraag op deze manier 

stellen: "Vind je het leuk om mensen in je huis te vermaken?". Als u heeft 

geantwoord dat u liever gastheer wilt zijn bij een diner of graag mensen 

entertainen (er zullen verschillende andere vragen volgens dit patroon zijn), 

dan zou u vermoedelijk de gave van gastvrijheid hebben. Niemand in de Bijbel 

hoefde dit ooit te doen; iemand wist onmiddellijk welke gave hij had en 

anderen wisten dat ook, zoals op Pinksteren is geïllustreerd. Het enkele feit dat 

iemand  moet onderzoeken of hij/zij een gave heeft is een bewijs dat de 

persoon geen gave heeft; als de persoon een gave had, zou de persoon en 

iedereen in de buurt het onmiddellijk weten. 

We zeggen niet dat het niet waardevol is om deel te nemen aan deze enquêtes, 

maar wees er van bewust dat deze enquêtes geestelijke gaven niet 

identificeren in bijbelse zin. Geestelijke gaven werden alleen aan gelovigen 

gegeven. Een ongelovige kan ook de enquêtes van vandaag volgen en iets 

ontdekken. Wat ontdekt wordt, is geen geestelijke gave, maar talenten, 

vaardigheden en capaciteiten die alle mensen in meer of mindere mate 

hebben. Deze talenten en vaardigheden maken deel uit van Gods algemene 

bepalingen voor alle mensen; dit zijn door God gegeven gaven (besproken in de 

volgende studie), geen geestelijke gaven. Een gelovige of ongelovige die aan 

deze onderzoeken meedoet, ontdekt hetzelfde, namelijk natuurlijke gaven. 

Bespreek: zijn er overeenkomsten en verschillen tussen talenten / capaciteiten 

en geestelijke gaven.  

Wij geloven dat de Bijbel duidelijk de geestelijke gaven van Pinksteren leert en 

dat ze verdwenen in de vroege Kerk. Helaas erkennen de onderzoekers naar de  

gaven niet dat de gaven zijn verdwenen of dat de lijst van gaven in de Bijbel (zie 

studie 20) slechts representatieve voorbeelden waren. Niet alleen proberen 

zulke onderzoeken  gaven te ontdekken die vandaag niet bestaan, maar ze 
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beperken zich ook tot een kleine steekproef van alle mogelijke gaven. Zelfs als 

de gaven wel zouden bestaan geeft een onderzoek, op basis van slechts één 

steekproef, een onevenwichtige uitkomst aan. 

Mensen nemen deel aan een onderzoek over geestelijke gaven in de 

overtuiging dat het onderzoek de door God gegeven gaven zal identificeren. In 

de onderzoeken wordt niet betwijfeld of de gaven nog steeds bestaan of niet; 

er wordt aangenomen dat ze, aangezien de gaven in de Bijbel staan, vandaag 

moeten bestaan. De onderzoeken identificeren echter slechts enkele van de 

vele door God gegeven talenten die een persoon kan hebben (ook bij de niet-

geredden). Vanwege de verwarring tussen geestelijke gaven en natuurlijke 

talenten, is de lijst van gaven zeer beperkt. Er bestaan honderden 

begaafdheden (talenten, vaardigheden en capaciteiten), maar de onderzoeken 

zijn beperkt tot ongeveer 20 (op basis van de gaven die in de Bijbel worden 

vermeld). De onderzoeken creëren dus geen waar begrip van de natuurlijke 

gaven die mensen hebben. Door het begrip van een persoon te beperken, 

zetten de onderzoekers iemand in een hokje, dat wil zeggen, ze dwingen de 

persoon tot een classificatie met een klein aantal categorieën, waarvan geen 

enkele bij die persoon past. Mensen nemen deel aan een onderzoek en denken 

dat ze hun gaven zullen identificeren terwijl ze in werkelijkheid slechts een paar 

talenten en vermogens zullen identificeren die op gaven lijken. Omdat de grote 

hoeveelheid actuele, bestaande begaafdheden niet in de enquête voorkomt, 

worden mensen gedwongen om iets uit het onderzoek over te nemen dat ze 

vaak niet echt beschrijft. Een persoon dwingen om iets aan te nemen dat niet 

bij hem past leidt tot desillusie, omdat iemands werkelijke talenten en 

vaardigheden niet in het onderzoek staan. 

Een ander probleem, van vandaag, met de onderzoeken naar geestelijk gaven is 

het eigenlijke ontwerp van de onderzoeken, doordat ze sommige 

veronderstelde gaven bovenaan de lijst van ieder persoon zetten. Helaas kan 

iemand ertoe worden gebracht te geloven dat de gaven die bovenaan staan 

echte gaven zijn. In werkelijkheid kunnen de bovenste items een persoonlijke 

voorkeur hebben ten opzichte van andere mogelijke keuzes in het onderzoek. 

Een voorkeur tussen keuzes is geen manier om een ware gave van God te 

beschrijven. In veel opzichten maken de onderzoeken deel uit van de religieuze 

spelletjes die Christenen spelen met een eerlijke bedoeling, maar met een 
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oppervlakkig begrip van het Woord. Als het onderzoek een aanleg identificeert 

die bij de persoon past, dan is dat goed. Helaas wordt de persoon er vaak toe 

gebracht te geloven dat ze een door God gegeven gave hebben die ze dus niet 

hebben. 

Op geen enkele andere plek in het leven zouden we zo'n slordig intellect en 

begrip accepteren, zoals we dat wel accepteren in onderzoeken om onze 

geestelijke gaven te ontdekken. Als je naar een psychiater zou gaan, en hij of zij 

voorstelde je hele leven te begrijpen met de paar items die in de onderzoeken 

worden genoemd, zou je woedend zijn; maar op één of andere manier 

accepteren we dit in Christelijke kringen. Als een brug-ingenieur door God 

begiftigd zou zijn om bruggen te ontwerpen zou dat geweldig zijn, maar zou u 

het risico nemen als de brugontwerper talentvol was? Als de brugontwerper 

een gelovige was met natuurlijke gaven, zou je dan willen dat die persoon het 

ontwerp zou beperken tot twintig, uit honderden bekende. veiligheidsregels? 

Als u naar een arts gaat en hij dezelfde kennis gebruikte als die in de 

onderzoeken, zou het enige recept dat de arts zou kunnen aanbieden wijn, een 

vijgenkompres of balsem van Gilead zijn. Natuurlijk spreekt dit in overdrijving 

om een punt te maken, en om de lezer te helpen begrijpen wat de 

ontoereikendheid is van wat zo vaak wordt gepresenteerd als bijbelse leiding. 

De onderzoeken zijn ontoereikend omdat ze ons dwingen wat de Bijbel 

gedeeltelijk, onvolmaakt en kinderachtig noemt. We hebben volwassen 

informatie nodig over wat God ons vandaag geeft. Misschien moeten we dit 

zien als het aantrekken van onze "grote jongens- of grote meisjesbroek" en 

optreden als volwassen Christenen. 

                                                 SAMENVATTING 

Er zijn verschillende belangrijke zaken die ieder van ons, betreffende 

geestelijke gaven, moet onthouden. 

1. Vóór Pinksteren waren er profeten en wonderdoeners in het Oude 

Testament; apostelen; allerlei soorten wonderen, genezingen, opwekken van 

doden en uitdrijving van demonen (Mattheüs 10:8). Aldus waren noch 

geestelijke gaven noch begiftigde personen een nieuwe "uitvinding" met 

Pinksteren. In de tijd vóór Pinksteren waren slechts een beperkt aantal 
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gelovigen door God / Christus gemachtigd om dergelijke gaven of vermogens te 

tonen. 

2. De geestelijke gaven van Pinksteren en in de vroege Eeuw van de Kerk 

werden door God verleend door de betrokkenheid van de Heilige Geest; ze 

werden vrijelijk alleen aan gelovigen gegeven, aan alle gelovigen en 

ogenblikkelijk effectief. 

3. Gaven werden in volledige vorm gegeven, wat betekent dat de persoon nu 

niet een deel van de gave kreeg, dan meer van dezelfde gave later, en daarna 

meer in de toekomst. De gave was in één keer compleet en klaar voor 

onmiddellijk gebruik. Hoewel het compleet was, was elke gave ten dele, dat wil 

zeggen dat het slechts één plicht vervulde; een andere gave vervulde een 

andere taak, enzovoort. 

4. Alle gaven werkten samen, maar zelfs wanneer ze samen werkten, waren ze  

“ten dele”, omdat ze niet de volledigheid gaven die geboden werd door het 

Woord van God (wat de meer “uitnemender” manier is). 

5. Gaven werden aan de vroege Kerk gegeven totdat er eenheid in de kerk was; 

de Bijbel zegt dat de eenheid zich had ontwikkeld rond 64 na Christus; na die 

tijd zouden de gaven verdwijnen. 

6. Gaven waren actief in de vroege kerk totdat hetgeen volmaakt was, kwam. 

Dat wat volmaakt is, is heel overtuigend een verwijzing naar de voltooiing van 

het volmaakte Woord van God , dat plaatsvond rond 66 n. Christus. Daarna 

zegt de Bijbel dat de geestelijke gaven zouden verdwijnen. Dus, twee 

onafhankelijke Schriftgedeelten (punten 5 en 6) verkondigen dat de gaven 

zouden beginnen te verdwijnen in de periode  van 64-66 n. Christus. 

7. De geestelijke gaven die op Pinksteren en in de Eeuw van de vroege Kerk zijn 

gegeven, worden later in de Bijbel aangeduid in termen als: zwak, ten dele, 

kinderachtig, en dat er een weg is:  “ die nog uitnemender is”. (1Kor.12:31). 

8. Geestelijke gaven waren niet de volledige oplossing voor het gebrek aan 

kennis en begrip; de ultieme oplossing was het volmaakte, voltooide Woord 

van God voor onze Eeuw. 
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9. Er is significant bijbels bewijs dat de geestelijke gaven voorbij gingen, 

vervaagden en ophielden rond 64-66 AD. Bijgevolg werden mensen niet langer 

genezen. 

10. De Bijbel: 

• vertelt ons wanneer de gaven aan alle gelovigen werden gegeven (Pinksteren 

en kort daarvoor), 

• laat ons het doel van de gaven weten (een teken voor Israël en om de vroege 

Kerk te helpen), 

• verklaart dat de gaven beperkte bedieningen hadden (gedeeltelijk), 

• geeft aan dat de gaven een specifieke tijdslimiet hadden (totdat de eenheid 

van het geloof werd bereikt en dat wat volmaakt kwam [d.w.z. de voltooiing 

van het Woord van God voor onze Eeuw]), 

• verklaart het lot van de gaven nadat hun beperking, in de tijd, was bereikt 

(falen, ophouden, verdwijnen), 

• levert het bewijs dat het lot van de gaven precies is gebeurd, zoals voorspeld, 

en: 

• openbaart dat we nu volledig zijn toegerust voor de bediening door het 

volmaakte Woord van God. 

                                                     EVANGELIE 

De gave die nog steeds bestaat is de gave van Redding. Zoals alle gaven wordt 

het in één oogwenk gegeven en is het compleet wanneer het wordt gegeven. 

De gave van Redding is een unieke gave omdat het niet gedeeltelijk of 

kinderachtig is en nooit zal verdwijnen. Dus staat Redding in een klasse van 

“gaven” die anders is dan alle andere gaven. Bovendien heeft Redding een zeer 

persoonlijk aspect, het herstellen van een juiste relatie met God door Jezus 

Christus. U kunt nog vandaag die gave van God krijgen. Elke gelovige zal Gods 

Redding ontvangen op eenvoudig geloof in Christus; het is een gratis gave van 

God dat gegarandeerd niet voorbijgaat. 
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                                                 AANMOEDIGING 

De buitengewone kracht van God is iets dat de gelovige met volledige 

zekerheid kan hebben. Zulke kracht "ziet er anders uit" dan die gezien werd op 

Pinksteren en in de vroege Kerk. Tegenwoordig wordt Gods kracht 

dienovereenkomstig gezien: 

“Efeziërs 1:18-20: 18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt 

weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der 

heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 19 En welke de uitnemende 

grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte 

Zijner macht, 20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden 

heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 

Onze ogen worden geopend als we op Christus vertrouwen; we beginnen te 

zien wat hoop werkelijk is, en we verheugen ons in wat Hij voor ons doet. Alles 

wat Hij doet is zeer krachtig, vergelijkbaar met de kracht die Hij liet zien door 

Christus op te wekken. Naarmate we volwassen worden, realiseren we ons dat 

echte Gods-kracht niet wordt gedemonstreerd door wonderen en bewegende 

bergen, maar door het aanbrengen van veranderingen in iemand die 

onmogelijk werden geacht, en voorzieningen te maken voor de toekomst die 

verder gaat dan onze wildste verbeelding. 

                             GEESTELIJKE GAVEN - DEEL 5 - STUDIE 22 

                      DE VOORZIENIGHEID VAN GOD VOOR VANDAAG;  

                    VRUCHT VAN DE GEEST EN NATUURLIJKE TALENTEN 

    ---------------------- 

“Galaten 5:22-23: 22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 

matigheid. 23 Tegen de zodanigen is de wet niet. 

    ----------------------- 

                               SAMENVATTING VAN STUDIE 21 

Het onderwerp van geestelijke gaven wordt volledig uitgelegd in de Bijbel. 

Afgezien van kleine uitzonderingen, werden de gaven aan de mensheid 
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gegeven tijdens de hemelvaart van Christus en bleven ze gegeven worden met 

Pinksteren en de vroege Kerk. Het doel van de gaven was om de ongelovigen in 

Israël een teken te geven van de noodzaak om zich te bekeren en te geloven in 

Jezus, en om de gelovigen te bekrachtigen, zodat ze de hele wereld in konden 

gaan en het evangelie konden prediken. Later, in de vroege Kerk, werden de 

gaven gegeven om de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening en 

het lichaam van Christus op te bouwen. Er werd gezegd dat de gaven ten dele 

waren, wat betekent dat ze een beperkte bediening hadden in wat ze konden 

bereiken (waarschijnlijk omdat God via menselijke tussenpersonen werkte). De 

geestelijke gaven werden beschreven als zwak, ten dele en kinderachtig omdat 

er was: “een weg, die nog uitnemender is”. (1Kor.12:31). Paulus merkt op dat er 

een specifieke tijdslimiet was voor de gaven, en wanneer die beperking van de 

tijd was bereikt, zouden de gaven teniet gedaan worden, dus ophouden en 

verdwijnen. De genoemde tijdslimiet was totdat er eenheid was in de vroege 

Kerk en toen het volmaakte Woord van God voltooid was (het Woord voor 

onze Eeuw). De eenheid waar Paulus over sprak bestond in 64-66 na Christus 

en het Woord van God was in dezelfde periode voltooid; dus de tijdslimiet voor 

de gaven was voorbij. Er is voldoende bijbels bewijs dat de gaven zijn 

opgehouden in het midden van de eerste eeuw, precies zoals voorspeld. 

Vandaag de dag zijn we grondig uitgerust voor het werk van de bediening. 

                                                    INTRODUCTIE 

We hebben verklaard dat alle geestelijke gaven, zoals vermeld in de bijbelse 

gavenlijsten, zijn opgehouden. Voor de meeste mensen is dit een 

controversieel, radicaal en een extreem gezichtspunt. In religieuze kringen is 

extremisme de kus des doods (tenzij je als een sekte wordt beschouwd) en 

deze lering gaat tot  in het extreme. Voordat u deze leer als "dit gaat te ver" 

beschouwt, moet u er alstublieft rekening mee houden dat “Grace 4 You 

Ministries” geen enkele denominatie hoeft te ondersteunen, zich niet hoeft te 

houden aan de geschriften van de grondleggers en niet wordt gedwongen door 

religieuze organisaties om hun overtuigingen over dit onderwerp te volgen. In 

onze persoonlijke onderzoeken zijn de alternatieve standpunten en geschriften 

over dit onderwerp zorgvuldig overwogen. Deze studies over geestelijke gaven 

zijn onbelemmerd, dat wil zeggen, niet beperkt door anderen. We hebben een 
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duidelijk voordeel omdat we vrijelijk de waarheid van Gods Woord kunnen 

onderwijzen zonder dwang of angst voor censuur. 

Wat hier wordt gepresenteerd, over geestelijke gaven, is Schriftuurlijk en 

gebaseerd op degelijke exegese. Sommige mensen zullen echter iets zeggen 

als: "We kenden een groep die hetzelfde als jullie leren, en ze hebben alleen 

maar problemen veroorzaakt in de plaatselijke kerk”. Dat is misschien waar en 

het is jammer. De waarheid kennen mag iemand niet twistziek maken of ervoor 

zorgen dat ze facties creëren in een kerk. Degenen die wel problemen in de 

Kerk hebben veroorzaakt, worden niet geleid door de geest die we in deze 

studie zullen bespreken. Het kennen van de waarheid geeft je de vrijheid om 

het Woord en zijn Auteur te begrijpen. Echter, het kennen van de waarheid 

vereist grote zorgvuldigheid bij het uiten ervan, en aldus is er geen onnodige 

ergernis. 

Deze studie zal helpen bij het verhelderen van veel dingen die u misschien 

dwars zitten. Bijvoorbeeld, zelfs als de gave van een voorganger of leraar er 

niet meer is, betekent dit dan dat het verkeerd is om vandaag een voorganger 

of leraar te hebben? Zoals vermeld in de vorige studie, bestaat het ambt of de 

functie van voorgangers en leraren nog steeds, maar hoe iemand dat ambt of 

die functie vervult, is de vraag. Tegenwoordig vervult iemand niet onmiddellijk 

de positie door een directe gave van God, maar op andere manieren. Degenen 

die de kwestie van de gaven goed begrijpen, maar niet begrijpen dat bepaalde 

ambten en posities nog steeds bestaan, hebben problemen veroorzaakt in 

lokale kerken. Sommigen van hen die tot de conclusie gekomen zijn dat alle 

gaven voorbij zijn, hebben aangenomen dat er tegenwoordig geen dergelijke 

functies meer zijn; aldus geloven zij dat er geen voorgangers, leraren en 

evangelisten nodig zijn. U kunt zien dat dit grote haat en strijdlust in een kerk 

zal veroorzaken. Deze studie zal helpen om de balans te vinden die nodig is, 

zodat we, volgens de instructies van Paulus, kunnen trachten de eenheid van 

de Geest in de band van vrede te houden. 

Bespreek: Niets in deze studies suggereert dat er vandaag geen herders, 

leraren of evangelisten zouden moeten zijn. Wij geloven dat de behoefte aan 

deze bedieningen vandaag nog steeds bestaat, maar het is belangrijk om te 

weten hoe iemand gekwalificeerd wordt om zo'n bediening te vervullen. 
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                                   WAT GOD ONS VANDAAG GEEFT  

God werkt in ons leven om onze geest te vernieuwen en onze levens te 

veranderen. Terwijl Hij ons transformeert, produceert de Geest in ons iets veel 

beters dan geestelijke gaven. De Geest produceert zijn vrucht in ons. Naast de 

vrucht van de Geest hebben we allemaal natuurlijke talenten, vaardigheden en 

vermogens die, mits goed ontwikkeld, een aantal van de functies bieden die 

vroeger door middel van gaven werden gegeven. Natuurlijke talenten en 

vermogens zijn door God gegeven gaven aan alle mensen. We kunnen onze 

natuurlijke talenten en vaardigheden verder ontwikkelen door studie en 

voorbereiding. Onze natuurlijke begaafdheden, gekoppeld aan de vrucht van 

de Geest, kunnen iemand in staat stellen om vandaag een bediening of positie  

te vervullen in het werk van de Heer. God zal echter niet iemand meteen een 

gave geven om die bediening te vervullen; de persoon moet studeren, 

voorbereiden en de gewenste karaktereigenschappen  hebben. Er was in de 

eerste eeuw geen tijd om een bediening te ontwikkelen,  daarom moesten de 

mensen een gave ontvangen die ze meteen in de praktijk konden brengen. De 

Geest en Zijn vrucht verschaffen de karaktereigenschappen en de 

benodigheden die nodig zijn voor elke bediening; ze bieden ook een intern 

begeleidingssysteem, een noodzaak voor elk Christelijk streven om te slagen.   

De Eeuw der Genade staat in duidelijk contrast met Pinksteren. Met Pinksteren 

kwam de Heilige Geest over de gelovige (een externe aanwezigheid); 

dienovereenkomstig werden ze gezegend met uiterlijke, tijdelijke, teken-gaven 

(gaven die kunnen worden waargenomen of ervaren). In de vroege Kerk kwam 

de Geest in de gelovige en gaf een mengsel van tekenen en gaven voor de 

bediening. Toen onze Eeuw volledig was geopenbaard, bleef de Geest in de 

gelovigen wonen, maar de geestelijke gaven vervaagden/verdwenen. Het is 

duidelijk dat wat God vandaag doet niet hetzelfde is als met Pinksteren. Met de 

Geest in ons hebben we een meer intieme relatie met de Heer; 

dienovereenkomstig krijgen we iets inwendig, ongezien, permanent en speciaal 

van de Heer. 

Wanneer de Heilige Geest in ons woont, werkt Hij vanuit ons binnenste om ons 

leven te transformeren. Zijn werk heeft een gunstige uitkomst, dat wil zeggen, 

het heeft resultaten, die de Bijbel de vrucht van de Geest noemt. De Geest 
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manifesteert Zijn aanwezigheid binnen de gelovige door het produceren van 

Zijn vrucht. 

“Galaten 5:22-23: 22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 

matigheid. 23 Tegen de zodanigen is de wet niet. 

De vrucht (2) van de Geest (of geestelijke vrucht) is het resultaat van de actie 

en invloed van de Geest op ons. De negen genoemde items zijn eigenschappen, 

deugden en kenmerken die in ons zijn ontwikkeld; zo lijken we meer op 

Christus door de werking van de Heilige Geest.  

De lijst van de vrucht van de Geest, in Galaten 5, is niet bedoeld als een volledig 

verslag van al de mogelijke vrucht. De lijst is bedoeld om in beknopte vorm een 

representatief voorbeeld te geven van wat de geestelijke vrucht presenteert. 

Negen vruchten worden vermeld in Galaten 5, maar het is zeer waarschijnlijk 

dat elke vrucht in Galaten 5 verwijst naar een brede categorie, en binnen die 

brede categorie veel subcategorieën van vrucht. (3) De Bijbel vermeldt ook de 

vrucht van gerechtigheid en heiligheid, dat wil zeggen, gerechtigheid en 

heiligheid brengen goede resultaten voort in ons leven (Filippenzen 1:11, 

Romeinen 6:22, 7:4; Hebr. 12:11). Gerechtigheid en heiligheid worden ons 

tegelijk gegeven met onze Redding, en de Heilige Geest werkt in ons leven om 

ons in staat te stellen levens te leiden die heilig en rechtvaardig zijn. Er lijkt dus 

veel meer vrucht te zijn dan die vermeld in Galaten 5. 

Nadat Paulus de lijst van begiftigde mensen aan de vroege Kerk had gegeven (1 

Korinthe 12:28-30), vertelde hij de heiligen in de Kerk dat het gepast was om de 

beste gaven te verlangen, vermoedelijk degenen die het nuttigst waren voor 

hun specifieke situatie (1 Kor. 14:16). 

“1Kor.12:31: Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog 

uitnemender is. 

Echter zouden de geestelijke gaven nog een paar jaar langer actief zijn, daarna 

zouden ze voorbijgaan als het volmaakte Woord van God voltooid was (1 

Korinthe 13:  
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8). De nadruk van Paulus lag vooral op het feit dat er een veel betere manier 

was om de genade van God uit te delen dan door het gebruik van geestelijke 

gaven. Terwijl de gaven voorbij zouden gaan, zou er iets overblijven:  

“1 Kor. 13:13:  En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van 

deze is de liefde. 

De drie blijvende items zijn geen geestelijke gaven, maar zijn vrucht van de 

Geest; liefde en geloof worden specifiek genoemd als vrucht in Galaten 5:22. 

De uitnemender weg was gebaseerd op dat wat het hele tijdperk zou 

doorstaan, niet op dat wat zou vervagen. 

De vrucht van de Geest wordt een integraal onderdeel van wie we diep van 

binnen zijn. Paulus zegt dat er geen wet tegen geestelijke vrucht is omdat het 

voor het goede werkt, in tegenstelling tot de werken van het vlees, die 

indruisen tegen burgerlijke en morele wetten. De vrucht van de Geest is wat 

we zouden moeten verlangen, omdat de eigenschappen van de Geest ons 

innerlijk karakter veranderen en ons conformeren aan Christus. De gelovigen te 

Korinthe kregen te horen dat ze naar geestelijke gaven moesten verlangen 

terwijl de gaven nog steeds actief waren, maar er kwam een  uitnemender weg 

aan. De gaven waren ten dele, kinderachtig en rusten de gelovigen 

onvoldoende toe voor het werk van de Heer. De uitnemender weg is gebaseerd 

op datgene wat de gehele Eeuw van Genade zou blijven bestaan, dat wil 

zeggen, het voltooide Woord van God en geestelijke vrucht die in de gelovige 

wordt bewerkstelligt  . 

    ---------------------- 

(2) In Galaten 5:22-23 is het woord vrucht een enkelvoudig zelfstandig 

naamwoord. In deze verzen wordt vrucht in metaforische zin gebruikt, 

verwijzend naar de uitkomst van het werk van de Geest in ons. Zijn werk is 

vruchtbaar, dat wil zeggen, het levert een gunstig resultaat op. Omdat vrucht 

verwijst naar het resultaat, is het enkelvoud. Negen items worden genoemd als 

resultaat van zijn werk: liefde, vreugde, vrede .... De negen items kunnen 

deugden, karaktereigenschappen, kenmerken, manifestaties van het werk van 

de Geest, worden genoemd enzovoort. In de gemeenschappelijke terminologie 

spreken we echter soms van de “vrucht van de Geest” in de zin dat de negen 
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items zelf vrucht zijn. In dit laatste geval wordt het woord vrucht beschouwd 

als een collectief enkelvoud (zoals een team, kudde of groep). 

(3) Bijvoorbeeld, in de brede categorie van vriendelijkheid, kunnen de volgende 

subcategorieën van toepassing zijn: mededogen, genade, empathie, 

openhartigheid, tederheid en zorgvuldigheid. In 1 Korinthiërs 13:4-7 wordt 

liefde (een vrucht in Galaten 5) gebruikt als een brede categorie en 

gedefinieerd met behulp van vele termen die consistent zijn met andere 

bekende vrucht van de Geest, zoals lankmoedigheid, vriendelijkheid, 

zelfbeheersing, geduld….. In 1 Tessalonicenzen 4 en 5 worden veel kenmerken 

van een Christen getoond, en die kenmerken, zoals tevredenheid, 

waarheidsgetrouw, niet opgeblazen, niet-veroordelend, oprecht ... komen 

overeen met de vrucht van de Geest. Dus het lijkt erop dat er veel vrucht van 

de Geest is, veel te veel voor Paulus om in één passage op te noemen zonder 

de lezer af te leiden. 

    -------------------------- 

                               HET ONDERZOEKEN VAN DE VRUCHT 

De lijst met vrucht in Galaten 5 sluit drie groepen in (zoals het het geval was 

voor de gaven in 1 Korinthiërs 12). Geen enkele originele taal zegt dat er drie 

groepen zijn, maar een logische groepering wordt gepresenteerd. Als er drie 

groepen zijn, zouden de eerste drie (liefde, vreugde en vrede) betrekking 

hebben op elementaire geestelijke eigenschappen die effectief zouden zijn op 

elke plaats in het leven. De volgende drie (lankmoedigheid, goedertierenheid, 

goedheid) zouden tot de tweede groep behoren, met betrekking tot onze 

sociale interacties met anderen. De laatste drie (geloof, zachtmoedigheid, 

matigheid) zouden betrekking hebben op onze persoonlijke relaties: met God 

(trouw), met individuele mensen (zachtmoedigheid) en iemands eigen 

(matigheid, ook wel zelfbeheersing genoemd). Een echte Christen is trouw aan 

God, zachtaardig voor zijn of haar naaste, en heeft zichzelf te allen tijde onder 

controle. Al de vrucht komt van de Heilige Geest, maar Hij zal alleen in ons 

leven werken als we Hem dat toestaan; dus moeten we ervoor zorgen dat we 

met de Heer samenwerken in elk aspect van ons leven, zodat Hij deze vrucht in 

ons kan voortbrengen. 
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De vrucht van de Geest is specifiek ontworpen voor het geestelijk leven van de 

gelovige, niet voor het bedienen van een groep. De vrucht van de Geest 

verandert in de eerste plaats het individu, en op een secundaire manier komen 

de veranderingen naar buiten en tasten ze op een positieve manier de sociale 

en persoonlijke relaties aan. Door de vrucht van de Geest ervaren we 

persoonlijke groei in Christus, dat wil zeggen, we worden meer en meer 

gelijkvormig aan een mate van Zijn gelijkenis. Daarentegen werden de gaven 

aan personen gegeven met als doel een groep te dienen en God te 

verheerlijken. Bij de gaven was er minder kans op een inwendig, persoonlijk 

voordeel. 

Opmerking: Gaven waren niet compleet, maar “ten dele” en voor de kindertijd; 

overweeg hoeveel beter het is om de kenmerken van volwassenheid te hebben 

die door de vrucht van de Geest worden verschaft. 

Vreemd genoeg bestaat er weinig interesse in onderzoeken naar “het 

ontdekken van uw geestelijke vrucht”. Dergelijke onderzoeken zouden het 

meest geschikt zijn voor de Eeuw van Genade. Als een persoon een bepaalde 

geestelijke vrucht mist, zou dat een kwestie voor gebed en toewijding zijn. Een 

persoon die in een bepaald gebied tekort schiet zou dan de Geest moeten laten 

werken in zijn of haar leven om, welke vrucht dan ook,  te realiseren. De vrucht 

die een persoon bezit, moet consequent in iemands leven worden gebruikt. 

(Hoewel geestelijke vrucht persoonlijk is, profiteren andere mensen van de 

aanwezigheid van de vrucht in uw leven.) 

Ons begrip van geestelijke vrucht ontbreekt vaak, omdat men denkt dat de 

geestelijke gaven superieur zijn. De teken-gaven waren ervaringsgericht 

(konden op de één of andere manier worden waargenomen), waardoor ze 

opwindender en "blinkender" lijken dan vrucht. Geestelijke vrucht lijkt 

misschien niet zo begerenswaardig omdat de vrucht niet experimenteel is en 

niet de aandacht van anderen trekt. Echter, als we God's uitnemender manier 

herkennen, zullen we ons niet laten misleiden door gemaaktheid, maar eerder 

blij zijn met Zijn betere plan voor ons vandaag. Gods doel met gaven is voltooid 

en de gaven zijn opgehouden. Zelfs als de gaven nog zouden bestaan, zouden 

ze inferieur zijn aan de vrucht van de Geest. Gaven waren ten dele, 

kinderachtig en onvolledig; ze konden een persoon inwendig niet veranderen. 

De zoektocht naar gaven heeft een "Farizeese verbinding", dat wil zeggen, de 
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Farizeeën stonden graag op de hoek van de straat en baden zodat ze konden 

worden gezien; hetzelfde geldt vaak voor degene die op zoek zijn naar gaven. 

Onthoud altijd dat we door geloof moeten wandelen, niet door het zichtbare of 

door ervaring. Externe en zichtbare bewijzen van kracht, die anderen kunnen 

zien en die zogenaamd bewijzen dat een persoon speciaal is, is wat veel 

mensen vandaag de dag willen. Wat God wil, is om Zijn vrucht in ons te 

realiseren, waardoor Hij ons van binnenuit verandert. 

Alleen Christenen hebben de vrucht van de Geest. Ongelovigen kunnen een 

soort vrucht hebben dat er op lijkt. We kennen veel ongelovigen met deze 

vorm van vrucht, en deze mensen kunnen soms liefdevoller en aardiger zijn dan 

sommige gelovigen. Eén verschil tussen de gelovige en de ongelovige is dat de 

Geest ware vrucht voortbrengt in de gelovige, terwijl de vrucht van de 

ongelovige een menselijke oorsprong heeft. Een ander verschil tussen een 

gelovige en een ongelovige is dat de gelovige de gehele vrucht kan hebben, 

perfect gevormd en zonder “wormen” (het slechte binnenin het goede). Wat 

de Geest voortbrengt is het echte en het  blijvende. De goede vrucht, die de 

Geest voortbrengt, wordt niet vervalst door enkele negatieve 

karaktereigenschappen (wormen), zoals vaak met ongelovigen kan gebeuren. 

Wanneer iemand gered wordt, ontvangt hij of zij de Heilige Geest en wordt Zijn 

vrucht gerealiseerd in het leven van die persoon. De gelovige is niet 

intelligenter, ziet er niet beter uit, is niet meer atletisch of iets dergelijks dan de 

ongelovige. Het verschil tussen de twee is Redding, de inwonende Geest en 

geestelijke vrucht. De inwonende Geest wordt de inwendige begeleiding van de 

gelovige, waardoor hij of zij goddelijke waarden, oordelen, 

karaktereigenschappen, perspectieven, referentiekader, enzovoort krijgt. Deze 

begeleiding is van meer waarde dan alles wat deze wereld te bieden heeft. 

Maar pas op! Alleen omdat een persoon de leiding van de Geest heeft, 

betekent niet dat de ongeredden het zullen waarderen, of dat iemand  niet per 

ongeluk persoonlijke verlangens boven de Zijne stelt. Sommige religieuze 

mensen (al dan niet gered) zijn misschien jaloers op de vrucht in uw leven en 

werken u tegen. Dus, met grote wijsheid komt grote zorg en begrip. 

Bespreek: Kunt u voorbeelden geven van het verschil tussen ware geestelijke  

vrucht en menselijke vrucht?  



 

64 
 

                   Natuurlijke talenten, vaardigheden en capaciteiten 

Geestelijke gaven en vrucht van de Geest bepalen niet onze hele menselijke 

ervaring. Geen van beide verklaart waarom sommige mensen (inclusief 

ongelovigen) grote kunstenaars, muzikanten, dichters, wetenschappers, 

ingenieurs, wiskundigen, artsen, ambachtslui, atleten, filosofen, enzovoort zijn. 

Als het geen gaven of vrucht zijn, wat is dan de bron? De soorten mensen die 

zojuist zijn vermeld, en er zijn ontelbare meer, zijn gezegend met natuurlijke 

talenten en bekwaamheden van God. God geeft deze natuurlijke talenten, 

vaardigheden en bekwaamheden (4) aan alle mensen, en heeft dat altijd 

gedaan. 

    -------------------------- 

(4) De termen, talenten, vaardigheden en bekwaamheden worden gebruikt als 

voorbeelden van natuurlijke gaven die een ieder van God heeft ontvangen. 

Deze drie termen zullen niet altijd worden gebruikt; zelfs het gebruik van één 

term is voldoende als voorbeeld. 

    ---------------------------- 

Iemand kan deze natuurlijke talenten verder ontwikkelen door hard te 

studeren, te werken en vasthoudendheid. Het bestaan van deze talenten en 

capaciteiten kan iemand in staat stellen om gemakkelijk de meest complexe 

wiskunde te begrijpen, terwijl dezelfde persoon worstelt met veel 

voorkomende taken vanwege een gebrek aan dagelijkse vaardigheden. 

Vanwege deze natuurlijke gaven kunnen sommige mensen gemakkelijk 

uitblinken in het ene gebied, maar niet in het andere. God schenkt elke 

persoon zulke natuurlijke vermogens;  de vermogens kunnen ook komen van 

onze opvoeding (hoe we worden grootgebracht) en van onze genetische 

samenstelling. 

Vaak zul je een Christen iets horen zeggen als: "Die persoon heeft zo'n 

geweldige zangstem, het is zeker een gave van God". Het probleem is echter 

dat je altijd een ongelovige kunt vinden met een even goede stem, of nog 

beter; maar God geeft geen gave aan ongelovigen. God geeft ieder mens 

(gelovigen en ongelovigen) natuurlijke gaven (talenten, vaardigheden en 

capaciteiten); Hij stelt ons ook in staat om nieuwe te ontwikkelen. Hij schenkt 
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echter geen mensen die onmiddellijk geweldige zangers zijn, of iets 

soortgelijks. Nogmaals, mensen hebben speciale talenten in een bepaald 

gebied, natuurlijke voordelen vanwege hun opvoeding, speciale vaardigheden 

en vaardigheden vanwege hun genetica, of ze hebben misschien de gave om 

een talent uitzonderlijk goed te ontwikkelen. Verwar deze vermogens echter 

niet met een bijbels gave van God. We hebben allemaal talenten, capaciteiten 

en speciale sterke punten; dit zijn Gods natuurlijke gaven aan de hele 

mensheid, maar geen gaven “geestelijke” in bijbelse zin. 

Als geestelijke gaven (die verdwenen zijn) en natuurlijke talenten en  

capaciteiten (hier vandaag) duidelijk moeten worden begrepen, zijn enkele 

voorbeelden noodzakelijk. Een belangrijk verschil tussen een geestelijke gave 

en een natuurlijke gave van God is hoe iemand de gave of talent verwerft. Toen 

iemand op Pinksteren de gave van tongen ontving, was deze  ogenblikkelijk en 

volledig (klaar voor gebruik). Tegenwoordig kan iemand naar een taalschool 

gaan en door natuurlijke vaardigheden te gebruiken kan hij een vreemde taal 

(tong) leren spreken. De resultaten van een geestelijke gave en het gebruik van 

een talent / vaardigheid zijn vrijwel hetzelfde; er zijn  nu echter mensen (taal-

leraren) nodig die aan anderen een vreemde taal leren (het doel is niet om 

onzin te kletsen in een kerk in een poging om geestelijk te zijn). Een groot 

verschil tussen een gave en een talent / vaardigheid is hoe ze worden bereikt; 

een ander verschil is de behoefte aan die bekwaamheid voor vandaag. De gave 

van onderscheidingsvermogen was in de eerste eeuw hard nodig, dus het werd 

snel gegeven (direct bruikbaar). Onderscheidingsvermogen is tegenwoordig 

vaak nodig, maar goddelijke onderscheiding wordt verkregen door jarenlange 

ervaring en wandelen met de Heer. Overigens hebben de ongeredden een 

natuurlijk onderscheidingsvermogen, een deel van Gods gaven aan alle 

mensen, zodat we op een beschaafde manier kunnen leven. Er is, en was, een 

voortdurende behoefte aan mensen met talenten, vaardigheden en 

capaciteiten, dus God heeft ze gegeven aan het menselijk ras. 

Bespreek: De menselijke ervaring is wat we in het leven op deze aarde ervaren. 

Die ervaring, zelfs voor ongelovigen, wordt sterk beïnvloed door God. Wat 

beschouw je als natuurlijke gaven van God? 

Geestelijke gaven, vrucht van de Geest en natuurlijke gaven worden hieronder 

samengevat. Deze drie items komen, op de één of andere manier, van de Heer. 



 

66 
 

Als je deze drie dingen kent, je door God gegeven gezond verstand gebruikt en 

de leiding van de Geest volgt, zul je de menselijke ervaring beter kunnen 

begrijpen. (5). 

(5) De menselijke ervaring verwijst naar alles wat we hebben als gevolg van 

onze relatie met God. De drie items die we hebben besproken, zijn slechts het 

begin, aangezien die ervaring omvat: redding, verandering, verheerlijking, 

zegeningen, .... 

Door deze drie items te begrijpen, weet u wat u kunt verwachten, en  wat u 

niet mag verwachten. Dan kunt u waarderen wat God vandaag voor u doet. 

1. Geestelijke gaven werden snel gegeven en alleen aan gelovigen. De 

begiftigde persoon kon onmiddellijk wonderbaarlijke dingen volbrengen. De 

gaven waren ontworpen om tekenen te geven en om te voorzien in de 

bediening; ze veranderden de persoon inwendig niet. Ze verdwenen in de 

eerste eeuw na Christus. 

2. Vrucht van de Geest wordt ontwikkeld in de gelovige, door de vernieuwing 

van de geest door de Heilige Geest. Vernieuwing van de geest, het 

voortbrengen van vrucht, zijn processen die veel tijd kosten. Alleen gelovigen 

hebben de vrucht van de Geest (ongelovigen kunnen iets hebben dat daarop 

lijkt, maar is van menselijke oorsprong en vatbaar voor mislukking). De vrucht 

van de Geest is inwendig en blijkbaar permanent. Zijn vrucht verandert onze 

diepste ziel (geest), verandert de essentie van wie we zijn en stelt ons in staat 

om de persoon te zijn die God wil dat we zijn. De vrucht van de Geest is de 

manifestatie van de Geest in ons leven, die Zijn eigenschappen in ons 

voortbrengt. Zijn vrucht stelt ons in staat om te groeien naar de gelijkenis van 

onze Heer en maakt onze inspanningen aangenaam voor God. 

3. Talenten, vaardigheden en capaciteiten stellen mensen vandaag in staat om 

geweldige dingen te doen en te bereiken. Talenten, vaardigheden en 

capaciteiten zijn natuurlijke gaven van God. Deze natuurlijke gaven bestaan 

vaak al vroeg in het leven en worden aan alle mensen gegeven (opvoeding en 

genetica kunnen hierbij betrokken zijn). Deze natuurlijke gaven stellen mensen 

in staat om grote vooruitgang te boeken op het gebied van kunst, literatuur en 

wetenschap; hulp bieden in het dagelijks leven; individuen en gezinnen in staat 

stellen te gedijen; hulp bij het opbouwen van beschavingen; het stichten van 



 

67 
 

buitengewone dingen bevorderen; en het leiden tot prachtige ontdekkingen. 

De niet-geredden hebben deze gave ook van de Heer, dus ook zij kunnen grote 

dingen doen. Natuurlijke gaven helpen ons beroepsmatig en professioneel; dus 

kunnen ze een persoon helpen het ambt van voorganger, leraar, evangelist, 

enzovoort te vervullen. Natuurlijke gaven op zich stellen ons echter niet in staat 

om grote dingen te doen; we moeten ook studeren, voorbereiden en 

volharden. Bovendien, voor bedienings-gerelateerde ondernemingen en 

interpersoonlijke relaties is het succes van een Christen in grote mate een 

functie van de vrucht van de Geest.   

                                                        EVANGELIE 

De gave van Redding blijft vandaag de dag van kracht. Als je gelooft dat je een 

zondaar bent en dat Christus stierf voor je zonden, zal God je Redding schenken 

als een gratis gift. Die gift is een daad van Gods vriendelijkheid en genade. 

Redding is onmiddellijk en volledig (je gaat het allemaal begrijpen wanneer je 

gelooft). U hoeft niets te doen om Redding te ontvangen; in feite wordt alles 

wat u doet, om gered te worden, niet door God geaccepteerd. Iets doen is in 

strijd met genade. Geloof in Christus is niet iets doen, het is iets geloven. De 

kwestie van niets doen verwart mensen omdat in de Bijbel, in vorige eeuwen, 

het “iets doen” het bewijs was van iemands geloof. Mark 16:16 zegt 

bijvoorbeeld dat iemand moet geloven en zich laten dopen om gered te 

worden. Petrus bevestigde dit in Handelingen 2:38. Ja, in vorige eeuwen moest 

een gelovige geloven en iets doen om gered te worden; maar dergelijke 

vereisten waren voor mensen die onderworpen waren aan de Wet. In de Eeuw 

van Genade vraagt God alleen om geloof in Jezus Christus. 

“Rom. 1:16a: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is 

een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft,…..”. 

Als u eenmaal gered bent, zal de Geest van God beginnen met het bewerken 

van uw hart en aldus het transformatieproces beginnen, dat de vrucht van de 

Geest in u voortbrengt. God maakte de Redding zo eenvoudig mogelijk voor 

ons. Wanneer u wordt gered, krijgt u geen zichtbare of ervaringsgerichte 

tekenen als bewijs dat u bent gered. De Geest van God zal u echter verzekeren 

van Zijn aanwezigheid op stille en geruststellende manieren. 
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                             GEESTELIJKE GAVEN – DEEL 6 – STUDIE 23 

                             DE VRUCHT VAN DE GEEST ONDERZOEKEN  

    ------------------------- 

“”Efeziërs 4:12-14: 12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der 

bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; 13 Totdat wij allen zullen 

komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een 

volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 14 Opdat 

wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd 

worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door 

arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; 

    ------------------------- 

                                                     INLEIDING 

Deze studie zal in detail ingaan op de vrucht van de Geest. We zullen bespreken 

hoe de vrucht van de Geest zich ontwikkelt in het leven van de gelovige door de 

vernieuwing van de geest van de gelovige (transformatie). Onze middelen in 

het vernieuwingsproces worden besproken, evenals de resultaten van het 

nalaten, om te groeien in het Christelijke leven. Nalaten om te groeien kan 

leiden tot het verminderen van de vruchtbare acties van de Geest, en dit is niet 

iets dat we willen. 

                                            GROEI VAN DE VRUCHT  

De Heilige Geest is heilzaam terwijl Hij in ons leven werkt; Zijn vrucht groeit 

echter niet snel. Zijn vrucht is het resultaat van zijn transformerende actie in 

ons leven. Transformatie van de geest (van de gelovige) is een proces dat zich 

in de loop van de tijd voltrekt als we met de Heer wandelen. In dit proces 

moeten we ervoor zorgen dat we de groei van de vrucht vergroten, dat wil 

zeggen dat we alles moeten doen wat nodig is om de Geest in ons leven te 

laten werken. Bij wijze van analogie lijkt de ontwikkeling van de vrucht van de 

Geest de groei van de natuurlijke vrucht te volgen. Regen is nodig voor de 

natuurlijke vrucht om zich tot eetbare vorm te ontwikkelen. In het geestelijke 

rijk is regen het equivalent van aanbidding en studie van het Woord. In de 

volgende lijst worden de factoren weergegeven die de natuurlijke vruchtgroei 
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verbeteren, gevolgd door de bijbehorende factoren (tussen haakjes) die de 

groei van geestelijke vrucht in ons leven bevorderen. 

(a) regen of bewateren (aanbidding, lof, studie van Woord) 

(b) koesteren (Woord, gebed, intimiteit met Hem) 

(c) bewerking (verwijdering van bolwerken in de geest die goddelijke waarden 

verdringen, de nieuwe mens aandoen) 

(d) vruchtbare grond (serieus verlangen, ontvankelijke geest, waardoor de 

Geest kan werken, openheid, gepassioneerd verlangen om Hem te volgen) 

(e) snoeien (afsnijden van eigenbelangen om dichter bij de Wijnstok te zijn, 

onze gedachten gevangen nemen en naar de Heer brengen, dicht bij de Heer 

zijn) 

(f) verwijdering van plagen (Efeziërs 6: geestelijke oorlogsvoering, en geen  

valse (wormachtige) vrucht toestaan. 

Bespreek: Wat zijn andere dingen die nodig zijn voor de ontwikkeling van 

natuurlijk vrucht en wat zou de geestelijke tegenhanger in ons leven zijn? 

Het voortbrengen van vrucht in ons leven hangt af van onze consequente en 

vastberaden overgave aan de Geest. Overgave kan ook worden genoemd Hem 

volgen of wandelen in de Geest; het resultaat van het gehoorzamen van het 

Woord. Door het Woord kunnen we weten wat Hij doet of van ons verlangt. Als 

we ons aan het Woord houden, zullen we Zijn acties niet uitdoven, zoals een 

vuur uitdooft door het met water te bespuiten (1 Thessalonicenzen 5:19). In 

plaats daarvan zullen we Hem toestaan om een productieve invloed te hebben 

en daardoor de vrucht van de Geest in ons leven voort te brengen. 

                                                   ONZE WAPENS  

De vrucht van de Geest is de uitloper (resultaat) van Zijn aanwezigheid en werk 

in ons leven en ons veranderd. Verandering vereist voeden met het Woord, het 

primaire middel waarmee de Heer tot ons spreekt, zodat we Zijn wil kennen, en 

ons deel in het proces van verandering.  De Heer geeft ons middelen om te 

helpen bij het proces van verandering. Aangezien we ons in een geestelijke 

oorlogvoering bevinden, worden deze middelen vaak als wapens beschouwd. 



 

70 
 

Deze wapens zijn geestelijk en van een ziels karakter, heel anders dan elk ander 

wapen.  

De geestelijk-zielse wapens die de Heer ons geeft, zijn echt uniek. Ze worden 

gebruikt tegen de ergste vijand die we ooit zullen tegenkomen, onze eigen niet-

geregenereerde geest, dat wil zeggen ons oude zelf. Redding verandert ons 

geestelijk, maar nu moet onze ziel / geest worden veranderd. De Heilige Geest 

werkt om onze geest te vernieuwen, maar er is een voortdurende strijd met 

onze oude geest (het vlees) en Satan. 

Zes van onze wapens staan hieronder vermeld. Zeker, er zijn er meer en uw 

studie van het Woord zal de Geest toestaan om ze onder uw aandacht te 

brengen. Deze wapens worden "machtig in God" genoemd, wat betekent dat 

ze zeer krachtig zijn omdat Hij ze heeft verordineerd en door hen (de wapens) 

in ons voordeel werkt. De Bijbel zegt:  

“2 Kor.10:4-6: 4 Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar 

krachtig door God, tot nederwerping der sterkten; 5 Dewijl wij de overleggingen 

ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en 

alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus; 6 En 

gereed hebbende, hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, 

wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. 

Hoewel de volgende lijst niet uitputtend is, onthult het typische hulpbronnen 

die voor ons zijn in het proces van verandering. 

• Wapen 1: Herken wat zonde is. 

U moet herkennen of iets in uw leven een zonde is. Het herkennen van zonde 

vereist een hechte en intieme verbinding met Christus. Iets kan een zonde zijn 

als het: Gods duidelijke geboden overtreedt, je relatie met Hem verzwakt, je 

geest beheerst, je gezin schaadt, je gezondheid schaadt ....Soms is het moeilijk 

om te weten wat zondig is, maar u weet dat u Hem niet voor de gek kunt 

houden. U kunt uzelf voor de gek houden door zondig gedrag een veilige haven 

in uw ziel te laten zijn. Een zonde kan iets zijn dat u niet wilt opgeven, lang 

geleden vergeten dat het een zonde is, iets waar u, voor uw gemak, excuses 

voor hebt, enzovoort. U moet eerlijk zijn tegenover Hem en uzelf. Iets zo 

eenvoudig als te veel eten kan een zonde worden als het leidt tot ziekte of het 
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onvermogen om een normaal leven te leiden. Erken de zonde en belijd het dan 

aan de Heer, dat wil zeggen, erken dat het een zonde is. Als u gered bent, bent 

u al vergeven voor deze zonde; God rekent ons onze zonden niet toe totdat we 

om vergeving vragen (al onze zonden, inclusief onze toekomstige zonden, zijn 

vergeven toen we gered werden). Ter verduidelijking, 1 Johannes 1:9 verwijst 

naar de niet-geredden; het zegt niet dat Christenen hun zonden moeten 

belijden om vergeven te worden. Echter, het erkennen van de zonde (hoewel 

vergeven) maakt in uw geest  duidelijk dat het verkeerd is, en het verbetert uw 

relatie met Hem. Als u eenmaal uw falen hebt erkend zal het ervoor zorgen dat 

u de richtlijnen in Romeinen 12 wilt volgen. 

• Wapen 2: 

Vernietig de bolwerken in uw geest (2 Korintiërs 10:4). Bolwerken zijn de vorige 

(kenmerken van de oude ik) gedachtenpatronen, waarden, houding en 

obsessies. Dit zijn verkeerde manieren die in uw geest zijn geïmplanteerd en 

die uw leven en gedachten beheersen. Te vaak komen de bolwerken uit het 

verleden terug om onze geest te heroveren om ze opnieuw gevangen te 

nemen. 

• Wapen 3: 

Breng elke gedachte en elk doel in gevangenschap tot de gehoorzaamheid van 

Christus (2 Korinthiërs 10:5). Dit vers verwijst naar een bereidheid om de Heer 

toe te staan elke gedachte en elk doel in je leven gevangen te nemen en te 

veranderen. Dit vraagt vastberadenheid van uw kant om die verandering 

mogelijk te maken. 

• Wapen 4: 

Wees bereid om het gedrag te veranderen (Filippenzen 3:16). We zullen een 

niveau van geestelijke volwassenheid bereiken en er wordt van ons verwacht 

dat we dienovereenkomstig leven. Als we niet leven volgens wat Hij ons heeft 

geleerd, zal Hij in ons een verlangen scheppen om elk gedrag te wreken of te 

veranderen om het conform  Zijn wil te maken. 
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• Wapen 5: 

Maak geen voorzieningen voor het vlees (Romeinen 13:14). Ons wordt 

opgedragen geen voorbereidingen te treffen om onze persoonlijke begeerten 

te bevredigen, die voldoen aan de lusten van het vlees. Dit is zo eenvoudig te 

begrijpen, maar zo moeilijk om te doen. Een persoon met een alcoholverslaving 

kan bijvoorbeeld geen alcohol verborgen houden op een geheime plaats voor 

het geval een sterke verlangen opkomt. Geen voorziening betekent dat de 

voorziening niet toegankelijk is voor gebruik in tijden van zwakte. Als u niet aan 

de voorziening kunt komen (omdat u hem niet beschikbaar hebt gemaakt), dan 

kunt u het uur van de verleiding met succes doorstaan. 

• Wapen 6: 

Vergeet het verleden (Filippenzen 3:13). Dit vers suggereert niet dat u alles van 

uw verleden kunt vergeten. Het zal een verschrikkelijke strijd worden, maar u 

moet uzelf niet toestaan om na te denken over een gebeurtenis in het verleden 

die uw emotionele beroering bezorgt, of de gebeurtenis nu waar was of niet, of 

de gebeurtenis goed of slecht was. Als u als kind ten onrechte werd behandeld, 

was degene die het deed verkeerd. Die persoon kan u echter, als volwassene, 

nog steeds beheersen als u aan het verleden denkt en boos wordt. U zult 

gebeurtenissen uit het verleden achter u moeten laten en verder gaan. U kunt 

uzelf niet toestaan om er een seconde aan te denken. Op het moment dat de 

gedachte aan pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden in u opkomt, moet u 

bereid zijn om van gedachte te veranderen. Uiteindelijk, als u bent veranderd, 

zal die gebeurtenis nog steeds in uw geheugen blijven, maar die herinnering zal 

geen emotionele reactie opwekken en zal uw leven niet langer beheersen. U 

kunt zich de gebeurtenis herinneren zonder de emotionele reactie; het zal 

slechts een herinnering zijn, niet de huidige dag, niet het herbeleven van pijn 

en verdriet. 

Deze hulpmiddelen (en anderen in de Schrift) zijn effectief om de Heilige Geest 

toe te staan van om vruchtbaar te zijn in ons leven.  Te denken dat God ons 

niet de benodigde middelen heeft gegeven om te bereiken wat Hij van ons 

vraagt om triomfantelijk te slagen, zou ongepast zijn. Naarmate de vrucht van 

de Geest deel wordt van ons leven, zullen we Christus gelijkenis vertonen aan 

de mensen om ons heen. 
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Bespreek: Waarom noemt God de items in Galaten 5 "vrucht"? (Denk aan: 

Christus is de Wijnstok, de Geest die in ons is geplant heeft een groeiende 

invloed, en het woord vrucht verwijst vaak naar het resultaat van een actie.) 

                                         FALEN OM TE GROEIEN 

Wanneer onze fysieke lichaamsdelen de verbinding met ons hoofd verliezen, 

lijden die delen (inderdaad, het hele lichaam doet dat). Evenzo, in het lichaam 

van Christus, het lichaam van alle gelovigen, moet ieder van ons een hechte en 

intieme band met het Hoofd onderhouden (Kol.2:19; Efeze 1:22, 4:15). Als 

iemand de verbinding met Christus verliest, zal die persoon en de verschillende 

leden van het lichaam van Christus beginnen met het verliezen van instructie, 

leiding en interne leiding. Individueel, en als een lichaam van gelovigen, slagen 

we er niet in om geestelijk te groeien. Genieten van volwassen vrucht in ons 

leven is het doel om met Christus te wandelen, het oogsten van Zijn 

eigenschappen in ons leven. Of een Christen ooit de vrucht van de Geest kan 

verliezen, is discutabel; ze lijken permanent te zijn. We kunnen de vrucht 

echter naar de achtergrond van onze geest duwen, tot het bijna in de 

vergetelheid raakt, net zoals Christenen wanprestaties kunnen tonen zonder 

hun redding te verliezen. Degenen die de verbinding met hun Hoofd (Jezus 

Christus) verloren hebben (en dat is mogelijk voor ons allemaal op enig 

moment in ons leven) beginnen achteruit te gaan in persoonlijke verandering 

(Kol. 2:19). De geestelijke vooruitgang van veranderingen die door de Geest tot 

stand zijn gebracht, worden omgekeerd en we glijden achterwaarts in zielse 

dingen (gebaseerd op onze oude geest), en dan verder terug naar fysieke 

dingen. De omkering betekent dat onze oude gedachten de leiding hebben, 

niet de Geest, en we eindigen met een uiterlijke schijn van godsvrucht, maar 

ontkennen de kracht van de Heilige Geest. Wanneer de vrucht van de Geest 

wordt teruggedrukt, zal de gelovige dezelfde menselijke vrucht gaan vertonen 

als een ongelovige. Menselijk vrucht is onvolkomen - we kunnen zeggen 

wormachtig - en zal bederven vanwege zijn oorsprong. 

We raken los van ons Hoofd als we niet dagelijks met het Woord bezig zijn, niet 

vanuit het hart bidden, niet proberen voor de Heer te leven en andere dingen 

voor de Heer brengen. Wanneer de verbinding wordt verbroken, neemt de 

informatiestroom van ons Hoofd af en verliezen we de richting en focus. Onze 

geestelijke vrucht begint te verdorren en uiteindelijk kunnen we het 
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verschrompelde resultaat niet langer verbergen. Dus we creëren valse vrucht 

als vervanger. Wat kunnen we creëren met behulp van een geest die 

terugkeert naar het oude zelf? Nou, we kunnen echte vrucht vervangen door: 

1) wat de maatschappij denkt dat goed is, gebaseerd op niet-getransformeerde 

geesten, 

2) wat politiek of religieus correct is, of: 

3) wat het beste onze huidige levensstijl rechtvaardigt. In plaats van de vrucht 

van de Geest beginnen we emotionele waarden (gevoelens) te verdedigen, 

omdat gevoelens altijd hoog scoren op de schaal van maatschappelijke en 

persoonlijke acceptatie. Terwijl het leven afloopt kunnen we zelfs de 

pleitbezorger worden van fysieke passies. Deze omkering in verandering is een 

serieuze vorm van Christelijk falen en lijkt op een fysiek lichaam dat verstoken 

is van een goede doorbloeding. De eenvoudige kaart hieronder geeft 

voorbeelden van hoe iemand verleid kan worden door de wereld, het zelf, en 

de Satan, waardoor omgekeerde verandering kan plaatsvinden. 

De getoonde geestelijke vrucht komt uit Galaten 5:22-23. Merk op dat de 

omkering van de verandering van de getransformeerde geest (met de vrucht 

van de Geest) naar een gedegenereerde toestand vloeit die gebaseerd is op 

niet-veranderde gevoelens en emoties (een ziels vervanger) en vervolgens op 

de fysieke of vleselijke staat. Iemand die een omkering van verandering 

ondergaat kan worden misleid door te denken dat echte agape liefde 

(geestelijk) niet zo belangrijk is als sterke gevoelens en affecties (niet-

veranderde zielse emoties) die typisch zijn voor phileo-liefde. Na verloop van 

tijd kan iemand ver genoeg afglijden door te denken dat lichamelijke 

bevrediging (eros liefde) Gods ideaal van liefde is. U kunt zien dat God niet 

wordt geëerd, hoe beloningen verloren gaan, en hoe leerstellige verwarring 

ontstaat. Ontkoppeld raken van ons hoofd heeft ernstige gevolgen en een 

blijven in het Woord is het beste tegengif. 
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OMKERING VAN VERANDERING 

Vrucht van de Geest Vervanging naar het 
zielse 

Natuurlijke of Fysieke 
gevolgen 

Liefde (agape) Affectie/gevoelens 
(phileo) 

Lichamelijke bevrediging 
(eros) 

Vreugde Geluk Plezier zoeken 
Vrede Functioneren/prestaties Legalisme, cultisme, 

extremisme 
Lankmoedig Het naast elkaar bestaan Kort getemperd, 

ongeduld 
Vriendelijkheid Tolerantie Onverschilligheid 

Goedheid Moraliteit Veroordeling 
Trouw (loyaliteit) Herkenning Zelfgenoegzaamheid 

Zachtmoedigheid Passiviteit Geweld/woede 

Zelfbeheersing Uittreding Ongepastheid 

 

In de bovenstaande lijst gaat de omkering altijd van links naar rechts, dat wil 

zeggen van geestelijke vruchten, naar het zielse en vervolgens naar de lagere 

natuurlijke of fysieke waarden. Merk op hoe vreugde, een diepe geestelijke 

vrucht, vervangen kan worden door geluk (een meer naar buiten gerichte 

emotionele uitdrukking). Wanneer het geluk begint te falen, kan het zoeken 

naar plezier in het algemeen het doel van het leven van iemand zijn om de 

gewenste "goed gevoel" conditie te verkrijgen (tenslotte wordt geredeneerd: 

"God wil dat ik me goed voel"). Onze vrede met God wordt vervangen door het 

denken dat onze relatie met Hem gebaseerd is op prestaties, wat verder 

uitgroeit tot legalisme en cultisme. Terwijl u de lijst leest, gaat lankmoedigheid 

over in coëxistentie (het naast elkaar bestaan); er is een enorme kloof tussen 

lankmoedigheid en coëxistentie, de laatste betekent dat u uw moraal en 

overtuigingen opzij zet om te passen in de politiek of religieus correcte 

menigte. Co-existentie gaat neerwaats in ongeduld en kort getemperd. 

Vriendelijkheid wordt vervangen door tolerantie (niet een vriendelijkheid naar 

alle  mensen vanwege je medeleven met hen, maar om met mensen om te 

gaan omdat dat moet). Vervolgens takelt tolerantie af naar uiteindelijk in 

onverschilligheid. Goedheid is een vrucht die, door menselijk denken, kan 

overgaan in moraliteit (menselijke moraliteit, die niet hetzelfde is als die van 
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God), en dat kan bergafwaarts gaan naar het be/veroordelen van degenen die 

de “juiste” moraal van de samenleving niet volgen. 

Een interessante bevestiging van deze kaart wordt geboden aangaande de 

wereld van vandaag, waarin tolerantie en coëxistentie, de zielse vervangers zijn 

van lankmoedigheid en vriendelijkheid, en beschouwd worden als het toppunt 

van een deugdzaam persoon. Merk op wat er vervolgens zou kunnen komen, 

coëxistentie en verdraagzaamheid kunnen overgaan in ongeduld en 

onverschilligheid (jij gaat je gang en ik zal de mijne gaan), dat zal niet veel 

goeds met zich meebrengen voor het lichaam van Christus, de maatschappij of 

het individu. Natuurlijk zullen zelfs ongelovigen waarde vinden in alle drie de 

kolommen, maar de belangrijkste focus tussen gelovigen en ongelovigen zal 

variëren. De kolom met de natuurlijke of fysieke gevolgen is waar de 

ongeredde geest de neiging heeft zich op te concentreren. In de middelste 

kolom kan de religieuze geest (de persoon kan gered zijn of niet gered zijn 

maar religieus) geneigd zijn zich te concentreren. De linkerkolom is waar de 

Heilige Geest zich op richt, en dat zal de focus zijn van de gelovige die probeert 

een goddelijk leven te leiden. De kolom met fysieke gevolgen zal de norm zijn 

voor de wereld als we het einde van het tijdperk van genade naderen, zoals 

vermeld in 1 Timotheüs 4 en 2 Timotheüs 3. 

Opmerking: Heeft u veranderende omkeringen in uw leven gehad? Dat hebben 

we allemaal, maar we geven het niet graag toe. Wat heeft u het meest 

geholpen  om verbonden te blijven met uw Hoofd, Jezus Christus? 

                            WARE GEESTELIJK VRUCHT AAN HET WERK 

Geestelijke vrucht moet niet worden verward met geestelijke gaven. 

Geestelijke gaven zijn dingen zoals ogenblikkelijk spreken in een taal die je niet 

kent; dus gaven geestelijke gaven mensen de gelegenheid om ongewone 

dingen te doen. Geestelijke gaven werden aan Israël en de vroege kerk gegeven 

met een specifiek doel en voor een zeer beperkte periode. De Bijbel maakt 

duidelijk dat de gaven zouden verdwijnen wanneer hun doel was voltooid, en 

dat is precies wat er gebeurde in de eerste eeuw. De vrucht van de Geest 

(geestelijke vrucht) is het resultaat van de Geest die in de gelovige werkt, Zijn 

karaktereigenschappen ontwikkelt in de gelovige en de gelovige meer op 
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Christus laat lijken. Geestelijke vrucht is wat elke gelovige vandaag heeft; het is 

hoe God in ons leven werkt. 

De laatste studie wees erop dat ongelovigen eigenschappen kunnen hebben 

die op ware geestelijke vrucht lijken, maar dit soort vrucht is van menselijke 

oorsprong en kan onderhevig zijn aan fouten en verkeerde ideeën. We zullen 

een voorbeeld gebruiken van hoe ware geestelijke vrucht over het algemeen in 

ons leven werkt. We zullen vriendelijkheid beschouwen om te zien hoe deze 

geestelijke vrucht verschilt van de valse vrucht van menselijke oorsprong. Ons 

voorbeeld is gebaseerd op de waarde van een mensenleven. De geestelijke 

vrucht van vriendelijkheid zal iemand echt de waardigheid en het belang van al 

het menselijke leven, geboren of ongeboren, laten zien. De vriendelijkheid op 

basis van menselijke oorsprong wordt echter vaak als gebrekkig ervaren. 

Vriendelijkheid van menselijke oorsprong zal vaak vervormend zijn 

(bijvoorbeeld een te grote nadruk leggen op een minder belangrijke kwestie en 

tegelijkertijd een belangrijker kwestie afzwakken). Dienovereenkomstig zal 

menselijke vriendelijkheid vaak abortus van de ongeborene goedkeuren (de 

moord op een onschuldige baby), en dit is een belangrijke kwestie. De 

belangrijke kwestie wordt vervangen door een andere kwestie van minder 

groot belang, zoals ook een te grote nadruk op dierenrechten. 

Als we het bovenstaande voorbeeld voortzetten, zal de Geest op enig moment 

in ons leven werken om ons scherp bewust te maken van hoe we moeten 

nadenken over de belangrijke kwestie van het recht op leven. De Bijbel leert 

dat een ongeboren baby net zoveel waarde heeft als een geboren persoon: 

“Exodes 21:22-23: 22 Wanneer nu mannen kijven, en slaan een zwangere 

vrouw, dat haar de vrucht afgaat, doch geen dodelijk verderf zij, zo zal hij 

zekerlijk gestraft worden, gelijk als hem de man der vrouw oplegt, en hij zal het 

geven door de rechters. 23 Maar indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult 

gij geven ziel voor ziel, 

Leven geven voor leven, oog voor oog, enzovoort, is een principe dat niet van 

eeuw tot eeuw verandert. Als twee mannen ruzie maken en een zwangere 

vrouw pijn doen, zodat het kind van de zwangere te vroeg geboren wordt of op 

de één of andere manier wordt geschaad of sterft, zal de vechtende man, die 

de vrouw heeft geschaad, oog voor oog of leven voor leven geven. Het is 
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duidelijk dat het ongeboren kind een mensenleven is; het heeft dezelfde 

waarde als elk andere persoon en heeft dezelfde rechten en waardigheid. De 

Bijbel leert dat er een recht om te leven bestaat en dat een ongeboren kind in 

alle opzichten gelijk is aan dat van iemand die al is geboren. Natuurlijk moeten 

we voorzichtig zijn in onze evaluatie van anderen, omdat we allemaal blinde 

vlekken hebben, en verschillende ervaringen en waarden hebben en op 

bepaalde momenten slecht verbonden zijn met ons Hoofd. Dit principe zal 

echter in het algemeen worden verdedigd door iedereen die de vrucht van 

vriendelijkheid van de Heilige Geest heeft. 

Naast het verdedigen van het menselijk leven: 

“Spr. 12:10: De rechtvaardige kent het leven van zijn beest; maar de 

barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. 

Een door de Geest geleide Christen zal respect hebben voor zijn of haar dieren 

en ze vriendelijk behandelen. Het respect voor een dier is echter niet van 

hetzelfde belang als de onschendbaarheid van een ongeboren menselijk leven, 

zoals geverifieerd door de straf die in Exodus 21 wordt behandeld. Menselijke 

vrucht zal de schijn hebben waardevol te zijn, maar het is een ondeugdelijke , 

wormachtige vrucht. Dus de niet-geredden zullen proberen genadig en 

medelevend te zijn, maar ze missen echte vriendelijkheid van de Geest. In de 

uiteindelijke analyse kunnen ze zelfs wreed zijn jegens dieren. Menselijke 

vrucht is over het algemeen bezaaid met onrecht en dwaling, maar dit is alleen 

duidelijk voor degenen die geleid worden door de Heilige Geest. De vrucht van 

de Geest kan veracht worden door de ongeredden. 

                                                 SAMENVATTING 

De vrucht van de Geest is het resultaat van Zijn aanwezigheid en werk in ons 

leven, dat ons verandert. Het voortbrengen van vrucht hangt af van onze 

consistente en vastberaden overgave aan de Geest. De Heer geeft ons 

middelen om ons te helpen de Geest te volgen, en omdat we in een geestelijke 

oorlogvoering zijn, worden deze hulpbronnen vaak als wapens beschouwd. 

Deze wapens worden "machtig in God" genoemd, wat betekent dat ze zeer 

krachtig zijn omdat Hij hen heeft bestemd en door ons werkt in ons voordeel. 

Er zijn zes wapens besproken: ken de zonde, breek bolwerken in je geest af, 

breng elke gedachte en doel in gevangenschap voor de gehoorzaamheid van 
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Christus, verander je gedrag, maak geen voorzieningen voor het vlees en 

vergeet het verleden. Deze wapens (en anderen in de Schrift) zijn effectief voor 

het toestaan dat de Heilige Geest vruchtbaar is in ons leven. 

Wanneer iemand de verbinding met Christus verliest, begint die persoon te 

verliezen:  instructie, leiding en inwendige leiding. Omdat de Geest niet 

vruchtbaar kan zijn in zo'n toestand, is er een onvermogen om geestelijk te 

groeien. Iemands geestelijke vrucht begint te verdorren en uiteindelijk kan hij 

of zij het verschrompelde resultaat niet meer verbergen. Dus, creëert de 

persoon valse vrucht om het gebrek aan ware geestelijkheid te  “bedekken”. 

Deze vrucht is gebaseerd op een geest die terugkeert naar het oude zelf, een 

fundamentele omkering van het veranderingsproces. De omkering van de 

verandering gaat van de veranderde geest (met geestelijke vrucht) naar een 

gedegenereerde toestand gebaseerd op niet-veranderde gevoelens en emoties 

(gebaseerd op ziel / geest) en vervolgens naar de fysieke of vleselijke staat. De 

fysieke staat zal de norm zijn voor de wereld als we het einde van de eeuw van 

genade naderen (2Tim.3:1-4). In contrast hiermee kan, door een sterke 

verbinding met ons hoofd te houden, de Geest daarentegen vruchtbaar zijn, 

dat wil zeggen, het voortbrengen van Christelijke karaktereigenschappen in 

ons. De vrucht van de Geest is wat elke gelovige vandaag heeft, en dat is de 

manier waarop God in ons leven opereert (samen met natuurlijke 

vaardigheden, talenten en vermogens). 

                                                     EVANGELIE  

“Rom. 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij 

(met) God, door onzen Heere Jezus Christus; 

“Rom. 5:8-10: 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons 

gestorven is, als wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan, zijnde nu 

gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den 

toorn. 10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den 

dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door 

Zijn leven. 
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                                                  BEMOEDIGING  

Deze reeks van zes studies heeft aangetoond dat de geestelijke gaven, gegeven 

met Pinksteren en aan de vroege Kerk, zijn verdwenen, zoals duidelijk in de 

Schrift wordt vermeld. De inwonende Geest biedt ons iets wat hieraan 

superieur is; God noemt het inderdaad de meer uitnemender weg (samen met 

het voltooide Woord). De vrucht van de Geest is een nieuwe manier van het 

werken van God in de gelovige om Christelijke eigenschappen voort te 

brengen. De manier waarop God werkt in de Eeuw van Genade is heel 

onderscheidend, dat wil zeggen dat Hij in onze levens werkt op een unieke 

manier die alleen in de Eeuw van Genade (de “bedeling der genade Gods” 

volgens Efeziërs 3:2) bestaat. We zijn op een geweldige manier gezegend, en de 

inwonende Geest is hier om ons te troosten, aan te moedigen en op te heffen; 

dit alles wordt op hetzelfde moment gedaan. Hij werkt in de diepten van ons 

wezen om ons meer op onze Verlosser te laten lijken. Moge de genade van de 

Heer Jezus Christus u ondersteunen en u op alle manieren bemoedigen. 

                                                   AANHANGSEL 

 Bewijzen dat het “totdat” van Efeziërs 4:13 plaats vond in de dagen van Paulus 

“Ef.4:13: Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis 

van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der 

volheid van Christus; 

Zoals opgemerkt in studies 20 en 21, maakt Paulus het duidelijk dat de 

geestelijke gaven aan de vroege kerk werden gegeven met het doel de heiligen 

toe te rusten voor het werk van de bediening. Hij verklaart duidelijk dat de 

geestelijke gaven actief zouden zijn in het leven van gelovigen totdat er drie 

dingen zouden gebeuren, waarna de gaven zouden verdwijnen: 

“Ef. 4:12-14: 12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot 

opbouwing des lichaams van Christus; 13 Totdat wij allen zullen komen tot de 

enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, 

tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 14 Opdat wij niet meer 

kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen 

wind der leer, ……………………………” .  
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Nogmaals, de gaven werden gegeven als een middel voor de opkomende Kerk, 

en ze zouden actief blijven totdat de gelovigen drie dingen hadden ontvangen. 

Deze drie dingen zijn positionele waarheden, dat wil zeggen, gevestigde 

werkelijkheden in Gods hart, gebaseerd op de positie van de gelovige in 

Christus. Bovendien hebben deze realiteiten betrekking op praktische 

waarheid, dat wil zeggen ons praktische dagelijkse leven. De drie dingen zijn: 

1) de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, 

2) de volmaakte mens, en 

3) de maat van de status van de volheid van Christus 

Paulus gebruikte deze drie dingen als referentiepunten, herkenningspunten, 

die de gelovigen zouden laten weten dat de gaven actief zouden zijn totdat dit 

gebeurde. De drie dingen correleren met wat Paulus zei over de tijd waarin 

"dat wat volmaakt is, was gekomen",  dat wil zeggen, toen het Woord van God 

voor de Eeuw der Genade voltooid was (1 Korintiërs 13:10). Toen het Woord 

was voltooid en de drie gebeurtenissen met betrekking tot “totdat” 

plaatsvonden, was de tijd voor de geestelijke gaven voorbij en zouden ze 

verdwijnen. 

Toen het Woord voltooid was, was de Eeuw der Genade volledig functioneel. 

Dus onze Eeuw was volledig functioneel in het midden van de eerste eeuw na 

Christus. Onze tijd kon niet volledig functioneel zijn als er een afhankelijkheid 

was van geestelijke gaven, omdat hetgeen ze aanboden niet compleet, 

volwassen of volmaakt was. 

Nadat het Woord was voltooid, was de eeuw der Genade volledig functioneel; 

dus was de onvolledige bediening door geestelijke gaven voorbij. De bediening 

die door de gaven werd verstrekt, werd vervangen door het volmaakte, 

voltooide, geschreven Woord. Als het Woord eenmaal voltooid was, gingen de 

geestelijke gaven voorbij, volgens 1 Korinthiërs 13:8-10. 

Het “totdat” van Efeziërs 4:13 is belangrijk om te begrijpen, omdat de gaven 

actief waren (totdat) de drie dingen werkelijkheid werden. Het doel van dit 

Aanhangsel is om te bewijzen dat het in het leven van Paulus gebeurde, 

inderdaad, de reden dat hij door God werd geroepen was om het Woord te 

voltooien. 
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“Kol. 1:25: Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij 

gegeven is aan u, om te vervullen (kompleet maken) het Woord Gods; 

De drie dingen lijken zo verheven en onbereikbaar dat veel mensen geloven dat 

ze niet naar dit leven kunnen verwijzen; aldus geloven zij dat de gaven bedoeld 

waren om bij de mensheid te blijven tot het einde van de eeuw. Dit is volledig 

tegengesteld aan de bedoeling van de Bijbel; de bedoeling is direct gericht op 

het tonen van die verheven items die een realiteit werden in het leven van 

Paulus. Paulus zijn beschrijving van het einde van de Eeuw van Genade geeft 

aan dat er minder geloof en ware geestelijkheid zal zijn als we de laatste dagen 

naderen (2Tim.3:1-5). Het kan dus niet verwijzen naar de tijdsperiode in de 

eindtijd van de Eeuw der Genade, de Opname. Inderdaad zal bij de Opname 

alles, in de aardse ervaring van de gelovige, tot een einde komen. Het zou 

onvoorstelbaar dwaas zijn als Paulus zou zeggen dat we na de Opname eenheid 

van geloof zouden hebben; in de hemel is dat duidelijk het geval en wordt het 

universeel begrepen. Het zou geen zin hebben om te stellen dat de gaven 

zouden ophouden nadat Christus voor Zijn heiligen is gekomen, maar het is een 

geweldig iets om te zeggen dat ze zouden ophouden in Paulus zijn dagen. 

Paulus  zijn opmerkingen over het niet langer kinderen zijn, volmaakt zijn en de 

volheid van Christus verwijzen allemaal naar de positie van de gelovige in 

Christus. Volwassen worden, gelijkvormig zijn aan Zijn beeld en volmaakt zijn in 

Gods ogen zijn niet alleen mogelijk, het zijn ook waarheden die kenmerkend 

zijn voor onze Eeuw van Genade. Bovendien zijn alle dingen die Paulus 

vermeldt in Efeziërs 4:12-14 geestelijke werkelijkheden die in Paulus zijn tijd 

waar zijn geworden; dus vanuit het perspectief van vandaag zijn de drie dingen 

in het verleden. Dus moesten de gaven voorbijgaan in de dagen van Paulus. 

In Studie 20 werd opgemerkt: “Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid 

des geloofs” al werd bereikt toen Paulus Efeziërs 4:3 schreef (64 na Christus), 

zoals blijkt uit zijn verklaring:   

“U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des 

vredes”. 

Dus de eenheid van de Geest, met zijn éne geloof, bestond al (item 1 

hierboven); het was bereikt; nu moesten ze het vasthouden. Het is noodzakelijk 

om te onthouden dat Efeziërs 4:13 een terugblijk in de tijd is  (verzen 8 tot 13) 
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en gebeurt voordat Efeze 4:3 komt. In de terugblik zegt Paul dat er drie dingen 

moesten gebeuren, en toen ze zich hadden voorgedaan (vers 3, 64 na Christus), 

zou het doel van de gaven voorbij zijn. 

Overweeg deze waarheden in relatie tot de drie hierboven genoemde dingen. 

Overigens is het zeer nuttig om de Schrift te begrijpen, en aangaande de juiste 

leer, en om te weten dat alle drie de dingen in het midden van de eerste eeuw 

werden vervuld. De zin: “……..de enigheid des geloofs en der kennis van den 

Zoon Gods,…..(Ef.4:13) komt aan de orde in Efeziërs 4:3-5, waar staat dat de 

eenheid van de Geest met zijn éne geloof al bestond. De uitdrukking "tot een 

volkomen man" verwijst naar onze positie in Christus, waarin we, in Hem, 

volmaakt zijn door geloof. In dit leven moeten we toestaan dat de Heilige Geest 

ons verandert, zodat we die volmaaktheid hebben in ons dagelijks leven. De 

uitdrukking “tot de mate van de grootte der volheid van Christus”  verwijst naar 

volwassen (volwassenheid) worden. Paulus wilde dat de Efeziërs wisten dat de 

gaven actief zouden zijn en blijven totdat de gelovigen de uitmuntendheid  van 

Christus (figuurlijk) bereikten. Toen die gelovigen de nieuwe mens aandeden, 

werden zij (en wij) gelijkvormig aan Christus; gelijkvormig in volwassenheid en 

geestelijkheid. De bijbelse aansporing om volgroeid, volwassen, enz. te zijn is 

gebaseerd op het feit dat het mogelijk was om dat te zijn, door geloof, op dat 

moment. Zo was het in de tijd van Paulus mogelijk, inderdaad verwacht, dat de 

gelovigen hun positie in Christus op dat moment begrepen. Gelovigen moesten 

niet denken dat alle dingen waarvan Paulus sprak alleen in de verre toekomst 

haalbaar zouden zijn.  

In werkelijkheid zijn de drie dingen beschrijvingen van één gebeurtenis in de 

Eeuw der Genade, dat wil zeggen, de voltooiing van het Woord. Alle drie deze 

termen hebben een enigszins andere betekenis, maar ze verwijzen allemaal 

naar dezelfde algemene tijdspanne. De leer aan de Efeziërs is dat de gaven van 

kracht waren totdat er drie dingen gebeurden, en die dingen verwijzen naar 

één algemene tijdsperiode en gebeurtenis. 

We kunnen ons afvragen hoe het komt dat genade-gelovigen (zij die in de Eeuw 

van Genade geloven, het Evangelie van de genade van God en Gods openbaring 

van de verborgenheid) het feit missen dat het “totdat”, van Efeziërs 4:13, 

plaatsvond in de tijd van Paulus. De waarheden, vertegenwoordigd door de 

drie dingen in het “totdat”, zijn kenmerken, inderdaad bepalende kenmerken, 
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voor onze eeuw. Gelovigen missen de waarheid van deze passage om de 

eenvoudige reden dat ze hun bestaande overtuigingen, met betrekking tot 

geestelijke gaven, moeten beschermen. In plaats van de passage te gebruiken 

om hun geloof in gaven te ontwikkelen, ontwikkelen ze eerst ideeën over 

gaven en proberen ze vervolgens manieren te vinden om duidelijke waarheden 

te verbuigen of te ontkennen. Ze geloven dat de gaven betreffende tekenen, 

zijn voorbijgegaan, maar dat de andere gaven voor de kerk zijn gebleven, 

vooral de gaven voor voorganger, leraar en evangelist. Omdat ze geloven dat 

bepaalde gaven tot op de dag van vandaag zijn blijven bestaan, kunnen ze niet 

toestaan dat de drie items (zoals hierboven vermeld) al bestonden in de tijd 

van Paulus. Deze fout is het gevolg van het niet erkennen dat een bedienend 

ambt, of kerkfunctie, vandaag kan bestaan, zonder dat de persoon die het 

vervult, er een geestelijke gave voor heeft. Zo kan het ambt van voorganger 

bestaan, ook al ontvangt een persoon geen geestelijke gave om dat ambt te 

vervullen. Aangezien er wordt verondersteld dat sommige geestelijke gaven 

nog steeds actief zijn, moet het “totdat” volgens hen in de toekomst liggen. 

Dienovereenkomstig zullen in de toekomst de drie dingen worden bereikt en 

zullen de gaven ophouden. Maar als één of alle geestelijke gaven aan de vroege 

kerk nog steeds actief zijn, zouden die gaven dan actief zijn tot het einde van 

onze tijd. Dienovereenkomstig zou het “totdat” dan worden vervuld in de tijd 

dat mensen het geloof verlaten, liefhebbers van zichzelf worden, en aandacht 

schenken aan bedriegende geesten (1 Tim. 4:1-3; 2 Tim.3:1-7). Het geloof dat 

sommige geestelijke gaven blijven tot het einde van de Eeuw der Genade 

correspondeert niet met de Schrift, helemaal niet! 

We zullen enkele passages onderzoeken om te laten zien dat de drie hierboven 

genoemde dingen plaatsvonden in de tijd van Paulus. Het feit dat ze 

plaatsvonden, is reden om te geloven dat de gaven voorbij zijn gegaan, precies 

zoals de Bijbel zei dat ze zouden doen. 

Als de drie dingen in Efeziërs 4:13 in de tijd van Paulus plaatsvonden, dan 

gingen de gaven, zoals in die passage wordt vermeld, voorbij. Ter herinnering: 

de drie dingen zijn: 

1) de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, 

2) de volmaakte mens, en 
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3) de maat van de status van de volheid van Christus 

Hieronder volgen enkele passages van Paulus, waaruit blijkt dat deze drie items 

in zijn tijd werkelijkheid werden. Dus de drie dingen waren toen mogelijk in 

iemands leven. 

Terwijl u de verzen hieronder vergelijkt met de drie dingen in Efeziërs 4:13, zult 

u het onweerlegbare bewijs zien van de drie zijn vervuld en dat de geestelijke 

gaven voorbij zijn. (omdat ze alleen actief moesten zijn totdat de drie dingen 

van kracht werden). 

1)-“Ef. 3:17-19: 17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in 

de liefde geworteld en gegrond zijt; 18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met 

al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, 19 En 

bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld 

wordt tot al de volheid Gods. 

Uit deze passage zien we dat het mogelijk was om in het midden van de eerste 

eeuw (met epignosis, volledige kennis) de Zoon van God te kennen, en mensen 

konden de volheid van Christus bereiken. 

2)-“Kol.2:9-10: 9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 10 

En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 

Volmaakt zijn was een realiteit in de eerste eeuw; volmaakt zijn in Hem is een 

erg belangrijke genade-theorie voor de eenw der Genade. 

3)-“Fil. 3:15: Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien 

gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. 

Volwassen zijn in de geest was mogelijk in de tijd van Paulus. Dit heeft 

betrekking op een volmaakte mens en volledige kennis. 

4)-“2 Kor. 13:11: Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt 

eensgezind, leeft in vrede;………………….”. 

Het zou een zeer oneerlijke zaak zijn geweest als Paulus de Korinthiërs zou 

bevelen dit vers te volgen, als het niet mogelijk zou zijn om in die tijd volkomen 

(volmaakt) en met één geest te zijn. Hij suggereerde niet iets dat,  tot aan de 

Opname, niet kon worden bereikt.  
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5)-“Kol.4:12:……………………….te allen tijde strijdende voor u in de gebeden, 

opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al den wil van God. 

Het woord volmaakt betekent volgroeid, volwassen en volkomen, terwijl het 

woord volmaakt betekent volledig of volkomen. U kunt gemakkelijk zien dat 

tegen de tijd dat de brief aan de Kolossenzen werd geschreven (64 na Christus) 

de gelovigen volmaakt en volkomen konden “staan”. 

6)-“Ef. 1:5: Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, 

door Jezus Christus, in Zichzelven………………………..”. 

“Aanneming” betekent: geplaatst als volwassen met alle rechten en privileges 

van een volwassene; zo'n adoptie kan niet worden geïnterpreteerd als iets 

anders dan dat de Christen volmaakt, volkomen en volwassen is. 

7)-“Ef. 4:14-15: 14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed 

bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer…………………… Maar de 

waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het 

Hoofd is, namelijk Christus; 

Deze verzen verklaren waarom de heiligen in de vroege kerk moesten worden 

uitgerust met geestelijke gaven. 

De gaven waren nodig totdat er was (verwijzend naar de vorige nummering): 

1) eenheid en kennis,  

2) volmaaktheid, en:  

3) volheid 

Als die drie dingen werden bereikt, zouden de gelovigen niet langer kinderen 

zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd zouden worden. Ze zouden dan 

opgegroeid zijn tot een maatstaf van Christus, het Hoofd. De gaven waren 

gedeeltelijk en kinderachtig, maar het volmaakte Woord van God voorzag de 

heiligen ten volle (volledig) voor de bediening. Dit was allemaal waar in Paulus 

zijn tijd, het was iets dat haalbaar was, en de heiligen kregen te horen dat het 

een aanwezige realiteit was. De hele leer van Paulus aan de vroege Kerk is 

ontworpen om gelovigen te laten weten dat ze geen kinderen zouden blijven 
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tot de Opname; ze zouden volgroeide volwassenen zijn zodra het Woord was 

voltooid. 

8)-“1Kor. 2:16: Maar wij hebben den zin van Christus. 

“2 Kor.3:18: En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des 

Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in 

gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. 

Deze twee verzen maken het heel duidelijk dat de gelovigen in de tijd van 

Paulus ofwel de geest van Christus hadden of werden verandert naar Zijn 

beeld. Ze kenden Hem en bezaten de eenheid van het geloof dat door de Geest 

werd voortgebracht. Deze verzen hebben betrekking op de “totdat” items 

(eerder weergegeven); dus konden de gelovigen in de eerste eeuw Hem 

kennen, waren ze al volmaakt in Hem en hadden ze een maatstaf voor de 

gedaante van Christus. 

9)-“2 Tim.3:16-17: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, 

tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid 

is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk 

toegerust. 

Merk op dat de Bijbel toestond dat gelovigen volmaakt waren in de tijd van 

Paulus. Hoewel geestelijke gaven deels en kinderachtig waren, geeft de 

uitnemender weg van de Heer aan dat het Woord van God precies het 

tegenovergestelde was, het rust de gelovige grondig uit voor het werk van de 

bediening. 

                                                      CONCLUSIE:  

De drie dingen die het einde betekenden van de geestelijke gaven in de vroege 

Kerk werden realiteit in het midden van de eerste eeuw. Dienovereenkomstig 

gingen alle geestelijke gaven voorbij sinds het volmaakte Woord van God 

voltooid was, en de eeuw der Genade volledig onthuld was. Er was geen 

behoefte meer aan het “ten dele”  bedienen door de geestelijke gaven toen het 

voltooide Woord beschikbaar was, de uitnemender weg. (1Kor. 12:31). 

In plaats van geestelijke gaven heeft de gelovige vandaag de vrucht van de 

Geest, een meer intieme en persoonlijke uitwerking van de Heilige Geest dan 
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die geboden werden door de geestelijke gaven. De bediening van voorganger, 

leraar, evangelist en anderen bestaan tegenwoordig; echter, degenen die het 

ambt uitvoeren worden niet onmiddellijk in dat ambt geplaatst zoals iemand in 

de vroege Kerk deze geestelijke gave ontving. Tegenwoordig kunnen 

voorbereiding en de vrucht van de Geest iemand in staat stellen om dergelijke 

ambten te vervullen, dit meer langdurige proces is Gods gekozen methode voor 

vandaag. 

 

 

 

 

 


