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De Heilige Geest
..doch wanneer Hij komt, de Geest
der waarheid, zal Hij u de weg wijzen
tot de volle waarheid..
(Johannes 16:13)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DE PERSOON DE HEILIGE GEEST

Waarom een persoon?
Een persoon is intelligent, denkend, heeft specifiek karakter, hoort, spreekt, ziet, ..
Hij is alwetend (1 Cor. 2:10-11)
Hij is alom tegenwoordig (Joh. 16:16-17)
Hij kan spreken, zien, horen (Mat. 10:19-20; Hand. 13:2)
Hij heeft emoties (Ef. 4:30; Rom. 15:30)
Hij geeft instructies (Hand. 8:29; 13:2)
Hij verschaft door Jezus toegang tot de Vader (Ef. 2:18)
Hij kan wederstaan worden (Hand. 7:51)
Hij kan bedroefd worden (Ef. 4:30; Jes. 63:10)
Hij kan bedrogen worden (Hand 5:3-4)
Hij kan gemeenschap met ons hebben (Fil. 2:1; 2 Cor. 13:13)
Hij dringt aan in het hart van de mens (2 Petr. 1:21)
Hij leidt (Rom. 8:14)
Hij pleit voor de heiligen (Rom. 8:27)
Hij is God (Hand. 5:3-4)

Hij is almachtig ((Luc. 1:35)
Hij is intelligent, wijs (1 Cor. 2:10-11)
Hij heeft een wil (1 Cor. 12:11)
Hij onderwijst (Joh. 14:26)
Hij getuigt (Rom 8:16-17)
Hij kan gelasterd worden (Mat. 12:30-31)
Hij kan gedoofd worden (1 Tes. 5:19)
Hij kan verzocht worden (Hand. 5:9)
Hij kan beledigd worden (Hebr. 6:4-6)
Hij troost; Hij is de Trooster (Joh. 14:16)
Hij is onze Gids (Joh, 16:13)
Hij doet opnieuw geboren worden (Joh.3:5)
Hij heiligt en rechtvaardigt (1 Cor. 6:11)
Hij wijst aan, deelt gaven uit (1 Cor. 12:11)

Namen en symbolen van de Heilige Geest
Parakleet (Parakleetos) = je helper (aanroepen)
Verschillende vertalingen gebruiken voor Parakleet: Trooster, Advokaat, Leraar, Gids, Helper
Zoals een ouder inspringt op nood kind.
Jezus sprak tot zijn discipelen dat Hij zou gaan. Hij was de helper, voorziener, beschermer, leraar.
“Ik zal jullie de Andere; de Parakleet zenden”
1
Hij zal Jezus verheerlijken.
2
Hij zal Zich laten kennen
3
Hij zal bij ons zijn
4
Hij zal in ons zijn (Joh. 16:17)
Symbolen
De Heilige Geest als Wind (Hand. 2:2) (Joh. 3:8)

De Heilige Geest als vuur (Hand. 2:3)

De Heilige Geest als een duif (Mat. 3:16-17)

De Heilige Geest als de dauw (Deut. 33:28)

De Heilige Geest als rivieren (Joh. 7:37-39)

De Heilige Geest als olie (Zach. 4)

1
1)

DE HEILIGE GEEST IS EEN PERSOON

Noem een aantal punten waaruit blijkt dat de Heilige Geest een persoon is.
1
2
3
4

2)

5
6
7
8
Probeer kort op te schrijven:
Wie is de Vader?
Wie is de Zoon?
Wie is de Heilige Geest?

3)

Waarom moet ik de Heilige Geest beter leren kennen?

4)

Parakleet (Parakleetos) -> De Helper (aanroepen)
Hoe, wanneer is Hij mijn Helper?

5)

Beschrijf bij elk symbool van de Geest zijn karakter, zijn werk:
Wind
Vuur
Duif
Dauw
Rivieren
Olie

6)

Heb je verlangen om Hem (beter) te leren kennen?
Hoe leer je Hem beter kennen?
Bid met elkaar en spreek dit verlangen uit.
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DE HEILIGE GEEST IN DE BEDIENING VAN JEZUS

2 Tim 2:5

-> de mens Jezus, de Middelaar

Rom. 1:4

-> de Zoon van God in kracht

Aankondiging, geboorte

Jezus werd verwekt door de Heilige Geest. (Luc. 1:35)
Lijden, kruisiging

Door de eeuwige Geest heeft Hij Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht (Hebr. 9:14)
Opstanding

De Geest heeft Hem uit de doden opgewekt (Rom. 8:11). Hij zal ons sterfelijke lichaam levend
maken
Eerste jaren tot doop

Tot 30e jaar weten we weinig van Jezus; 12 jarige leeftijd in de tempel. Hij was gehoorzaam, zonder
zonde. De Geest onderwijst Hem. Tot de doop worden geen wonderen en tekenen beschreven.
Doop in water en doop in de Heilige Geest

Math 3:14-17 Doop van Jezus was vervullen van gerechtigheid. Vader heeft welbehagen. Jesaja
11:1-5: de 7-voudige Geest: Geest des Heren, wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vreze des
Heren.
Geest leidt de woestijn in

De Geest dreef Hem uit de woestijn in (Marc. 1:12) voor start bediening. Relatie en gemeenschap,
eenzaamheid. Verzoeking: vertrouwen op de Geest, kennis Woord geeft overwinning.
Marc. 1:13 -> Hij was bij de wilde dieren…Hij overwon niet als de Zoon van God, maar als de Zoon
des mensen (Fil. 2:5-8), in de Kracht van de Heilige Geest.
Uit de woestijn

Luc. 4:14 -> Jezus keerde in de kracht des Geestes terug; Overwinnaar! engelen dienden Hem.
1e taak door de Heilige Geest prediking van het Evangelie en van het Koninkrijk -> Matth. 4:12)
2e taak aanstellen leiders, discipelen, (Matt. 4:18-22)
3e taak Leren van de Koninkrijksprincipes, de bergrede
4e taak Luc. 4:31-41 -> tekenen van het Koninkrijk Wonderen, genezingen, uitdrijvingen (Hand
10:38)
Hij leerde, proclameerde, demonstreerde
Luc 9:1-2 Hij gaf macht en gezag aan discipelen over boze geesten en om te genezen
(Jezus’ bediening is ook weer om anderen te activeren)
Wandelen in gehoorzaamheid aan en door de Geest; zoals Jezus: onvoorwaardelijke overgave.
Leven door de Geest is kiezen voor het kruis!!! (Matth. 16:24)
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DE HEILIGE GEEST IN DE BEDIENING VAN JEZUS

1)

Waar zien we het werk van de Heilige Geest in de aankondiging van de geboorte,
het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus?

2)

Jezus wordt gedoopt in water en met de Heilige Geest; waarom?

3)

Waarom dreef de Geest Jezus de woestijn in?

4)

Hoe kwam Hij uit de woestijn?

5)

Welke taken vervulde Jezus door de Heilige Geest?

6)

Hebben wij als gemeente ook deze taken opgedragen gekregen?
Hoe zullen we die vervullen?

Leven door de Geest is kiezen voor het kruis.
Bespreek met elkaar, wat dat betekende voor Jezus, en wat dat vandaag voor ons betekent.
Bid met en voor elkaar, dat diezelfde Geest, die in Jezus werkte, ook Zijn werk in ons kan en mag
doen.
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DE DOOP IN DE HEILIGE GEEST

‘Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden’ (Handelingen 1:5)

Onderdompeling van omhoog
Marcus 1:8 -> dopen met water en met de Heilige Geest – in Grieks voorzetsel in
Lees ook: Handelingen 11:16 en 1 Cor. 12:13. ‘Allen zijn wij met één Geest gedrenkt’ (wij hebben allen één
Geest te drinken gekregen..- zie ook Joh. 7:37-39)
Uitdrukkingen: drinken van de Heilige Geest- vervuld worden met de Heilige Geest- de Heilige Geest
ontvangen is een ervaring, waarbij de gelovige de volheid van de Heilige Geest in zijn innerlijk ontvangt.
De persoon wordt ondergedompeld, omsloten en gevuld met de tegenwoordigheid en de kracht van de Geest
die van bovenaf en van buiten op ons komt (Hand.2). Hand. 10:44 spreekt van vallen op; uitstorting over…
Handelingen 19:6 geeft aan, dat na bekering door eventuele handoplegging de Heilige Geest ontvangen wordt.

Uiterlijke tekens
Johannes 3:8 -> effect van de wind. Geest is onzichtbaar als wind; de gevolgen van het waaien echter niet.
1 Cor. 2:4 -> betoon van Geest en kracht.
Handelingen 2:2 en verder -> wind, vuur, tongen, extase, blijdschap, vrijmoedigheid, getuigen,
(“dronkenschap’)
Handelingen 19:16 -> tongen; profeteren
2 Kronieken 5:13-14 -> vallen
Op andere plaatsen: vrucht van de Geest; eenheid, etc

Ontvang de Heilige Geest
Johannes 20:22 ‘blies Hij op hen en zei tot hen: Ontvang de Heilige Geest’ -> adem van de wedergeboorte
Lucas 24:49 -> de belofte van de Vader zou daarna nog op hen komen. Lees ook Hand. 1:5, 8
Geest van Opstandingszondag: Opgestane Christus,
Geest ingeblazen;
gevolg: leven
Geest van Pinksterzondag:
Opgevaren Christus, Geest uitgestort;
gevolg: kracht.
3 beschrijvingen:
Filipus in Handelingen 8:12-17
Broeders in Efeze: Handelingen 19:1-6
Cornelius in Handelingen 10:34-48

Spreken in tongen
1 Cor. 12:30 ‘spreken allen soms in tongen??’ -> gaven van de Heilige Geest (gave = charisma)
Spreken in tongen na het ontvangen van de Heilige Geest als gave = dorea
Marcus 16 -> in nieuwe tongen zullen zij spreken. Handelingen 2:1-4-> ‘zij begonnen’
Kan vreemde taal zijn; Gods taal, zoals de Geest het geeft uit te spreken

Hoe ontvangen wij?
Romeinen 11:16 -> door genade en door geloof
Johannes 7:37-39 ->
1
bekering en doop
3
komen
5
drinken
7
overgave

2
4
6

dorst hebben
vragen
danken

Belemmeringen
O.a. Onbijbels denken, vrees, schaamte, zich niet willen overgeven, toewijden, geen verlangen hebben
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DE DOOP IN DE HEILIGE GEEST

1

Waarom is het noodzakelijk, dat iedere christen de doop in de Heilige Geest ontvangt?

2

Waarom is de doop in de Heilige Geest niet hetzelfde als de wedergeboorte?

3

Welke uiterlijke tekens, manifestaties kunnen plaatsvinden als iemand gedoopt wordt in de
Heilige Geest?

4

Heb je zelf wel eens van deze tekens ervaren? Spreek je in tongen?

5

Ben je gedoopt in de Heilige Geest: wanneer? Vertel er iets over.

6

Misschien ben je nog niet gedoopt in de Heilige Geest; Wat zijn voorwaarden?
Heb je het verlangen om te ontvangen? Zijn er belemmeringen?

Na de doop in de Heilige Geest behoren we vol te blijven; van tijd tot tijd vervuld te
worden. Laten we regelmatig het oliepeil nakijken!
Bid met en voor elkaar, dat iedereen gedoopt zal zijn in de Geest en vol van de Geest zal zijn.
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DE VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ (Galaten 5:22)
Vrucht van de Geest staat tegenover werken van het vlees (Galaten 5:20-21).(Romeinen 8:5-6)
Je kunt niet beiden in je leven dragen.
Vrucht is resultaat van het werk van de Heilige Geest in het leven van de gelovige.
Paulus spreekt niet van 9 aparte vruchten, maar van één vrucht (met 9 partjes).
Je kunt niet kiezen voor blijdschap, en dan zelfbeheersing verachten.
Alle negen’partjes’ laten het karakter van Jezus zien.
Door (veel) vrucht te dragen verheerlijk ik mijn hemelse Vader.
Vrucht dragen is gevolg van verbonden zijn met de wijnstok; Hij in mij, ik in Hem (Joh. 15:1-8)
Vrucht voortbrengen is een proces; heeft tijd nodig. Johannes 15:2 en 8 -> vrucht, meer vrucht, veel vrucht.
Vrucht dragen gaat niet zonder het snoeiproces van de Landman. De sappen moeten juiste plaats bereiken!
Jezus is de Ware Wijnstok, de Vader is de Landman, ik ben geroepen om rank te zijn en vrucht te dragen.
De Geest stroomt vanuit de wortels door de Wijnstok tot de rank, en brengt al die voeding en vocht, die nodig
zijn om vrucht te procuceren.
Vrucht dragen: vergelijk ook Psalm 1, Psalm 65:10-12 en Ezechiël 47:12 en Genesis 49:22-26
Vrucht is bovennatuurlijk , niet te vergelijken met dat wat in de wereld is.
Deze wordt niet in de ziel geboren. Als ik de vrucht probeer produceren vanuit eigen kracht zal ik wettisch
gaan leven.
De doop in de Heilige Geest is Gods kracht in mij om te (be)dienen.
Het leven door de Geest is noodzakelijk om het leven van Jezus te weerspiegelen.
In Hem blijven heeft als vrucht een heilig leven. De vrucht maakt Gods heilig leven in mij zichtbaar.
Galaten 5:16 en 25 -> door de Geest leven en door de Geest het spoor houden!!
Gaven en vrucht kunnen niet apart functioneren (1 Cor. 13). Niet of-of, maar en-en!
Het gaat er niet om, hoeveel ik van de Geest heb, maar hoeveel de Geest van mij heeft.
Is Hij in staat om al de sappen door mij te laten stromen?

Liefde
Hoewel in Galaten 5:22 niet een gradatie van belangrijkheid is, leert de bijbel (o.a. in 1 Cor. 13) dat de liefde
alles omvat, bindt. Zonder liefde functioneren de andere 8 delen van de vrucht niet.
Agape; Gods liefde. Lees in 1 Cor. 13 wat die liefde doet, is. God, Jezus is liefde.
Romeinen 5:5-> de liefde Gods is door de Heilige Geest in ons hart uitgestort. Laat het tot anderen stromen!
Blijdschap
Griekse ‘Kara’ -> verblijden, grote vreugde, de emotie van blijdschap bij succes, hoopvolle toekomst.
Lees o.a. Lucas 1: 47; Romeinen 14:17. Boven de omstandigheden geeft de Geest eeuwige, hemelse
blijdschap.
Dan kan ik me in de Here te allen tijde verblijden (Fil. 4:4)

Vrede
Griekse ‘íreenee’-> serene rust, kalmte, temidden van stormen.
Als de Heer Koning is zal ik te midden van de stormen zijn rust hebben.! (Psalm 93)
O.T. ‘Shalom’ wenst alle het goede te midden van de onrust, gezondheid te midden van ziekten, e.d.
Jesaja 9:6 -> Hij is de Koning van de Vrede! Vrede in eigen hart, in gezin, werk, gemeente, omgeving.
Ben ik een vredestichter, een gezant van de Vredevorst?
Lankmoedigheid
Griekse ‘makrothumia’ -> geduld betrachten, beoefenen. Dit is alleen mogelijk met liefde, blijdschap, vrede!
Geduld is beeld van de volwassene.
God is geduldig met de wereld, met de gemeente, met mij. Dus is Hij ook geduldig met mijn broeder/zuster.
Geduld vergeeft 70 maal 7 maal. De landman heeft geduld.
God is bezig. 2 Cor. 3:18 -> werk in uitvoering; heb geduld met mij; de Geest is bezig!
Vriendelijkheid
Griekse ‘kreestotees’->goed, vriendelijk, aardig.
De glans van de Geest op mijn leven toont het aangezicht van Christus. Jezus had grote aantrekkingskracht.
Ben ik vriendelijk, ben ik anders?
Goedheid
Griekse ‘agathosunee’-> goed zijn, vriendelijk zijn, op God lijken in je leven.
We waren voor onze redding in zondige staat: Romeinen 3:10.
Nu leven in de staat van de Geest. Niet mijn goedheid, maar Gods goedheid door mij heen. Men moet God
zien in mij!!
Trouw
Griekse ‘pistis’-> een levende inwonende vertrouwen, geloof, vrijmoedigheid, trouw.
Geloof als een van de gaven is niet precies hetzelfde geloof.
Hebr. 11:6 -> zonder geloof kunnen we Hem niet behagen.
De Heilige Geest geeft ons Godsgeloof; Marcus 11:22. Door de Geest leer ik vertrouwen hebben in Zijn
Trouw en Woord.
Zachtmoedigheid
Griekse ‘praotees’-> tegenover trots, arrogant.
De zachtheid en de heling van de olie. Niet ‘half-zacht’zijn. Zachtmoedigheid is kracht van God!
Numeri 12:3-> Mozes was meest zachtmoedige op aarde. Hij wist op juist moment te zwijgen, gaf zijn situatie
over aan de Heer en hij bad voor diegenen die tegen hem waren. Vgl. ook David t.o. Absalom; Jezus aan het
kruis, Stefanus tijdens steniging.
Lees ook Rom. 12:9-21 -> nieuw-testamentische geboden.
Zelfbeheersing
Griekse ‘enkrateia’-> gematigd zijn in dagelijkse dingen, niet extreem zijn, discipline, zelfcontrole.
De Geest moet heersten oven mijn geest. Dan zal de ziel (gebied van wil, denken, emotie) geregeerd worden,
maar niet vanuit het vlees. Galaten 5:16. Ik zal niet de lust van het vle es vervullen, want de Geest in mij
regeert. Ik wandel in de Geest!
Ik moet als een atleet mijn lichaam disciplineren. Ik kijk naar het doel. 1 Cor. 9:27.
Jacobus 3 -> tong moet overgeggeven zijn! Laat de Geest dit lid beheersen; spreek in tongen!
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DE VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST

1

Van wie is deze vrucht?
Voor wie is deze vrucht?

2

Wat toont deze vrucht van de Geest?

3

Wie is de Ware Wijnstok?
Wie is de Landman?
Wie is de rank?
Wie brengt alle sappen / voeding naar de rank?

4

Wat is er allemaal nodig om vrucht te dragen? De rank moet …

5

Kun je iets vertellen over het snoeiproces? Waarom is snoeien noodzaak?
Heb je dit zelf wel eens ervaren? Wat was het gevolg / resultaat?

6

Door de Geest het spoor houden; betekent dit dan ‘door het vlees ontsporen’?

7

1 Cor. 13 zegt, dat de meeste (van de drie) de liefde is; waarom?

8

Heb je verlangen, dat de vrucht meer, zelfs veel wordt? Is er een speciaal deel van de
vrucht waar je een extra werk van de Geest verlangt?

Bid met en voor elkaar, dat iedereen zal wandelen in de Geest i.p.v. in de werken van het vlees.
Maak een keuze om de werken van het vlees in je eigen leven te breken, er mee af te rekenen, op te
ruimen. Anders is veel vrucht dragen onmogelijk!
Bid, dat het proces van vrucht dragen door de Geest in ieders leven krachtig zal zijn, zodat de Vader
verheerlijkt wordt.
Leer Galaten 5:22 uit het hoofd.
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DE ZALVING VAN DE HEILIGE GEEST

‘Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem
ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over
alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.’ (1 Johannes 2:20 en 27)
In de naam van de Zoon van God zien we ook zijn bediening: Jezus = Redder, Verlosser. Christus = Gezalfde
Hand.10:38 -> Jezus met de Heilige Geest en met kracht gezalfd. (lees ook Jes. 61:1-3 en Lucas 4:18-19)
Hand. 11:26-> de discipelen werden (in Antiochië voor het eerst) Christenen (gezalfden) genoemd.
Betekenis van het woord zalving: ‘Mischah’ (Hebr) = smering
‘Chrisma’ (Grieks) = inwrijven
Definitie van zalving: ‘De bekwaamheid die God in iemand legt door de Heilige Geest, die zich aan Hem heeft
overgegeven, en beschikbaar is om zijn wil en werk uit te voeren’
Alle bezittingen van de Heer in het heiligdom werden gezalfd (Exodus 30:26-29). Iedere werker in Gods
Koninkrijk moet gezalfd worden; zalving openbaart God. De bouwers van de tabernakel (Besale ël en Oholiab)
waren bekwaam door de Geest (Exodus 31:1-6)
4 groepen werden gezalfd met olie :
1
Gereinigde melaatsen (Leviticus 14:15-19)
3
Profeten (1 Koningen 19:16)

2
4

Hogepriester en priesters (Exodus 30:30)
Koningen (1 Koningen 19:16)

Alles wat de Heer toebehoort en door Hem gebruikt wordt, moet door de Geest gezalfd worden.
Al wat zonder de zalving gebeurt, verwerpt de Heer. (1 Sam. 13:9-14) De zalfolie is uniek, heilig!
Samenstelling zalfolie (Exodus 30:22-23)
1 mirre bittere smaak, heerlijke geur. Werkt reinigend (Esther 2:12)
2 welriekend kaneel lieflijke geur Hooglied 4:14 (bet. integriteit ->Hebr. 1:9)
3 welriekende kalmoes hooggroeiend riet; ik moet mij uitstrekken naar Hem
4 zuivere kassie uit bloemen en bast van bloeiende struik. Takken buigen; ik moet buigen
5 olijfolie zuiver, gestoten. Helend, lichtgevend
De zalving stelt de gelovige / gemeente in staat om Gods werk te doen. Luc. 4:18 ‘gezalfd ..om..’
Joh. 14:12 ‘de werken die Ik doe..grotere..’ Dit heeft te maken met geloof en toewijding.
Dubbel deel vande geest van Elia op Elisa (2 Kon. 2:9) Dubbel aantal wonderen.
De Heerlijkheid van de Heer in mijn leven is zijn actieve aanwezigheid -> toename zalving.
Psalm 133 -> eerst hoofd gezalfd, dan lichaam.
Ziekenzalving Jac. 5:14 -> zuiver leven… De Olie zegt: ‘je bent van Mij’
3 soorten zalving:
1
in de gelovige (persoonlijk werk: vrucht, gebed, aanbidding, Woord begrijpen…)
2
op de gelovige (dienen, bedienen, tekenen..)
3
op de gemeente (aanbidding, werking gaven, openbaring…)
Toetsmiddelen: Het Woord, de vruchten, de zalving in de gelovige, toetsing door leiders ..
Zalving is geen gevoel. Gevoel kan wel aanwezig zijn (kracht, gloed, beving,aanraking, vallen ….)
Er moet wel een klimaat zijn voor zalving (2 Kon. 3:14-15) anbidding, muziek, eerbied ..
Sterke zalving kan alleen stromen door sterke, beproefde, betrouwbare kanalen!
De zalving heeft een hoge prijs: overgave
Zalving groeit door geloof, genade, overgave, gehoorzaamheid, kennis
Gevolg van groei: meer de stem van de Geest verstaan, meer vrucht, meer kracht, sterker bediening

Zie ook de vier groepen gezalfden: van gereinigde melaatse tot koning: ook priester en profeet.
De zalving in mij is er altijd. De zalving tot bediening is er als de Geest mij wil gebruiken en ik daar klaar voor
ben.
Soms is zalving sterker dan de andere keer.
Gezalfd zijn tot -> gaan van een weg. David: 1) 1 Sam. 16:12-13 2) 2 Sam. 2:4 3) 2 Sam. 5:5
Zalving kan leiden tot succes. Dat kan leiden tot hoogmoed en falen.
Koning Uzzia (2 Kron. 26:16-12) werd van koning een melaatse, omdat hij buiten zijn gebied trad.
Is de zalving mij alles waard?
Hier staan de meest voorkomende woorden rond zalving en zalfolie, waar het zowel in letterlijke als figuurlijke
zin gebruikt wordt. Voor het gemak van de gebruiker van deze studie is eveneens het zgn. Strong-nummer van
de woorden in het Hebreeuws en Grieks gebruikt.
01101 - balal= schenken over iets, overvloeien van, iets indringen met olie, mengen met iets (44x)Exod. 29:12,
Num 7:49, Ps. 92:10
01878 - dashen = vet maken, overvloedig in de olie zetten (11x)Ps. 23:5, Spr. 11:25, 15:30, 28:35, Jes. 34:60
4886 - Maschah = uitspreiden over, zalven. Dit wordt speciaal gebruikt wanneer het gaat over de zalving van
priesters, koningen, pr ofeten en heilige dingen. (69x)Gen. 31:13, Exod. 28:41, Exod. 30:26,30, Lev. 8:10, 1
Sam. 9:16, 2 Sam. 5:3, 2 Kon. 11:12, Ps. 45:8, Ps. 89:20, Jes. 61:1, Dan. 9:24.
04888 - Mischah = zalving, zalfolie, deel, zalven (26x) Exod. 29:7, Exod. 30:25, Lev. 7:35, Lev. 10:7, Num.
18:805480 - Cuwk = het licham zalven na een bad (9x) Ruth 3:3, 2 Sam. 12:20, Ezech. 16:9, Dan 10:3
08081 - shemen = vet, vettigheid, olie. De werkelijke betekenis is niet altijd duidelijk. Letterlijk betekent het
"het gezicht van de olie". Het kan betrekking hebben op de Messias, de gezalfde, maar het kan ook uitgelegd
worden als van de Heilige Geest (193x)Exod. 25:6, 27:20, 29:7,21, Ps. 92:10, 141:5, Jes. 10:27, Jes. 61:3,
Ezech. 16:9
In het nieuwe Testament wordt meestal gesproken over de zalving in termen van het bestrijken van iemand met
olie. Meestal was dit olijfolie, of de duurdere mirre, of balsem.
218 - aleipho = zalven (8x) van mensen in de letterlijke betekenis van het woord. Het ziet oop het gebruik als
verzorging van het lichaam, als een daad van eerbetoon aan een gast, het verzorgen van de doden, en om de
zieken te genezen.;Matth. 6:17 / Mark. 6:13 / Mark. 16:1 / Luk 7:38 / Luk. 7:46 / Joh. 11:2 / Joh. 12:3 / Jac.
5:14.
1472 - egchrio = zalven, insmeren, besmeurenOpenb. 3:182025 - epichrio = zalven, uitspreiden, iets op iets
smeren (verven)Joh. 9:6 / Joh. 9:113462 - murizo = zalven Mar. 14:8
5545 - chrisma = zalving 1 Joh. 2:20 en 27 (hier wordt gesproken over de gemeente. De zalving is hier dus
geen individuele kwestie maar een kwestie van de meervoudigheid in de bedieningen) Het gaat hier om het
ontvangen hebben van de Geest der waarheid en die van onderscheiding.
5548 - chrio = zalving (duidt o.a. een liefdeszalving aan)Luk 4:18 / Hand. 4:27 / Hand. 10:38 / 2 Cor. 1:21

5

DE ZALVING VAN DE HEILIGE GEEST

1

Wat wordt in de bijbel bedoeld met zalving?
Voor wie is deze zalving?

2

Bent u gezalfd met de Geest?
Waarom is dat nodig?

3

Zijn er voorwaarden? Zo ja, welke?

4

Welke kenmerken heeft de zalving?
Welke kenmerken heeft een gezalfde?

5

In hoeverre ervaar ik de zalving in mijn persoonlijk leven, in mijn dienen, in de gemeente

6

Verlang ik naar ‘meer’? Hoe ontvang ik ‘meer’

7

Wat leer ik uit Psalm 133?

Bid met en voor elkaar, dat de zalving zal blijven, toenemen, en zijn uitwerking zal hebben in ieders
leven.

6

DE HEILIGE GEEST IN HET BOEK HANDELINGEN

‘De gemeente dan door heel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de
vreze des Heren, en nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.’ (Handelingen 9:31)
‘Handelingen der Apostelen’ zou je kunnen vervangen door: Handelingen van de Heilige Geest door de
gelovigen.
In het boek komen na H.1 maar zo’n 6 apostelen in beeld.
Je leest van de gemeente in actie door de Heilige Geest. Ook eenvoudige gelovigen waren grote zegen.
Lucas, de schrijver legt in het boek Handelingen 52 keer het verband tussen een gebeurtenis en de Heilige
Geest.
Het is geschreven tussen 65-70 na Chr. Het beschrijft de eerste 30 jaar van de Gemeente. Het is niet een
compleet kerkgeschiedenisboek. Het laat wel zien hoe verschillende gemeenten zijn ontstaan.
Overduidelijk is, dat de Gemeente van Jezus Christus het werk is van de Heilige Geest. Geen Heilige Geest?
Geen Gemeente.
Jezus heeft ruim 3 jaar Zijn werk op de aarde gedaan. Handelingen 10:38
Hij, heeft het werk volbracht. Hij riep de gelovigen op (Marc. 16:15-20) om in Zijn Naam te handelen.
Zoals Hij rondging in Zijn Lichaam, zo wil Hij nog steeds rondgaan in Zijn Lichaam (de Gemeente -> 1 Kor.
12)
Hij is het hoofd. Het hoofd wordt eerst geboren, dan de handen, en dan de voeten.
Om te handelen zonder de Krachtbron, de Heilige Geest te hebben, is onmogelijk! Daarom moest men eerst
wachten.
Wachten in Handelingen 1 is geen afwachten, maar verwachten, uitzien!
De Heilige Geest verandert een bange, opgesloten, lauwe gemeente in een vuurzee! (Hand. 2)
De Heer schakelt mij op Golgotha uit, Hij schakelt mij in de opperkamer in!
Eerst verandert Hij personen, dan gemeenten, en ook omgevingen, steden, landen.
Indeling
1. DE PERIODE IN EN OM JERUZALEM
1. Voorafgaande gebeurtenissen
Het zendingsbevel (1:4-8) - De Hemelvaart (1:10-11) - De nederdaling van de Heilige Geest
(2:1-4)- De toerusting van de apostelen (2:4; 4:31)
2. De Bedieningen van
Petrus met Pinksteren (2:14-40) - Petrus tweede prediking (3:12-26) - Petrus toespraak tot de
Joodse raad (4:5-12)
Stephanus (7:1-60)
Philipus en Petrus (8:5-25)
Philipus (8:26...)
3. Gebeurtenissen in de eerste Gemeente
De Groei
De vervulling met de Heilige Geest (4:31)
De eenheid en de gemeenschap (4:32-37)
De geestelijke kracht (5:12-16)
De aanstelling van diakenen (6:1-6)
4. De eerste vervolgingen
(4:1-3; 17-22; 5:17, 18, 40; 6:8-15)
Vervolgingen onder Saulus (8:1-3; 9:1)

2. DE PERIODE VAN DE ZENDING
1. Voorafgaande gebeurtenissen
Philipus in Samaria (8:5-25)
Bekering van Paulus (9:1-30)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Visioen van Petrus en zijn optreden in Caesarea (10:1-11:18)
Goedkeuring van het werk in Antiochië door Barnabas (11:22-24)
Introductie van Paulus door Barnabas (11:25-26)
Vervolging in Jeruzalem door Herodes; dood van Jacobus; Petrus gevangenschap (12:1-19)
Het officiële begin van de zending (13:1-5)
Eerste zendingsreis van Paulus
door Paulus, Barnabas en Johannes Marcus (13:4-14:28)
Het Concilie in Jeruzalem (15:5-30)
Tweede zendingsreis van Paulus (15:36-18:22)
Derde zendingsreis van Paulus (18:23-21:15)
Paulus verblijf in Jeruzalem en Caesarea (21:18-26:29)
Paulus reis als gevangene naar Rome (27:1-28-31)

In Handelingen zien we, dat de Heilige Geest wil doorbreken, het Koninkrijk van God openbaart door de
gelovigen heen.
Zijn de handelingen gestopt met hoofdstuk 28? Denk aan samengaan Kerk – Staat. Donkere Middeleeuwen.
Veel eerste gemeenten bestaan niet meer (Efeze..eerste liefe, eerste werken..). Toch is het licht nooit geheel
gedoofd geweest.
o
o
o
o
o
o
o
o

Maarten Luther (1517 hervorming) - Duitsland (herstel Woord, rechtvaardiging uit geloof)
John Wesley (1703-1791) en zijn broer Charles - oprichter Methodisten (heiligingsprediker)
Spurgeon (1834-1892) groot prediker in Londen - baptist en sterk calvinistisch
Jonathan Edwards (1707-1758) - Noord Amerika (Gods Waarheid centraal)
George Whitefield ( 1714-1770) - Noord Amerika (evangelieprediker in Woord en daad)
Charles Finney ( 1792 - 1875) - Noord Amerika (opwekkingsprediker)
Opwekkingen, de doop door onderdompeling kwam terug, de doop in de Heilige Geest /
Azuza,
kracht, tongen
Gaven, bedieningen

De gemeente staat vlak voor de komst van de Heer. De laatste dagen (2:17-21) zijn begonnen in Handelingen,
en gaan door tot de komst van Jezus. Uitstorting heeft grote uitwerking!
Wat zou hoofdstuk 29 vertellen over onze generatie, onze gemeente?
Dezelfde voorwaarden die in Handelingen voor de eerste gemeente golden, gelden nu nog steeds:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ze hadden succes. Bekeringen, Hand 2:41; 4:4; 5:14; 6:7 9:31.
Er gebeurde iets. Genezingen, bevrijdingen, wonderen, krachten Hand.5:15,16.
De gemeente groeide, zie punt 1.
Er was liefde en eenheid onder elkaar. Hand.2:46; 4:31;
Ze waren eendrachtig, zie punt 4.
De vreze Gods was aanwezig. Hand. 5:5,11; 3:43
De Heilige Geest was nadrukkelijk aanwezig. Hand.5 (Ananias en Saffira).
Ze gehoorzaamden hun leiders. Hand.2:43
Ze hielden zich aan het Woord. Hand. 2:41,42.
Ze hadden een krachtig gebedsleven, ook als gemeente. Hand.4:29,31
Ze gaven alles, hun hele leven, betaalden de prijs, zonder eigenbelang Hand 5:41-42 20:24

Wil ik iemand zijn, door wie de Heilige Geest Zijn handelingen zal verrichten?
Verlang ik ernaar om Jezus te openbaren door de Heilige Geest?
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DE HEILIGE GEEST IN HET BOEK HANDELINGEN

1

Wat sprak je tijdens de bijbelstudie aan?

2

Heb je het boek Handelingen wel eens doorgelezen? Zag je het werk van de Heilige Geest
erin terug?

3

Welke beloften staan er voor ons beschreven in hoofdstuk 2:17-21?

4

Welke taken als Lichaam va nChristus heeft de gemeente?

5

Verlang je naar de handelingen van de Heilige Geest in en door je leven heen?

6

Zijn daar voorwaarden aan verbonden?

7

Handelingen 2 vertelt: 120 mannen en vrouwen waren in staat om 3000 bekeerlingen te
ontvangen. (dat is 25 bekeerlingn per persoon)?
Zou onze gemeente dat ook (moeten) kunnen? Wat is nodig?

Bid met en voor elkaar, dat we samen die gelovigen en gemeente zullen zijn, die de
Heer bedoeld heeft in Handelingen der Apostelen.

7

DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST

‘Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.’ (1 Kor. 12:7)
De Heer wil dat de Gemeente energiek, sterk, overwinnend zal zijn. Daarom heeft Hij o.a. de gaven van de
Geest gegeven. Deze gaven bouwen de geestelijke mens op. De gaven stellen ons in staat om de taak te doen
die de Heilige Geest ons opdraagt, nadat wij Hem hebben ontvangen. De gaven zijn een bovennatuurlijke
manifestatie van de Geest om de gemeente in stand te houden.
Wij leven vanuit het bovennatuurlijke.
Ze zijn ook praktisch, want de door de Geest zullen wij weten wat nodig is (1 Kor 2:12)
Voor een toegewijde en overgegeven christen en gemeente is de werking van de Geest door gaven
vanzelfsprekend (zie het boek Handelingen).
De vrucht van de Geest bekrachtigt de gaven. (1 Kor. 13 en 14:1) Zonder liefde zijn de gaven waardeloos.
Liefde najagen, naar de gaven streven.
In 1 Kor. 12:1-11 wordt het werk van de Geest uitgelegd:
1
verscheidenheid in genadegaven (vgl. Rom. 12:6-8) maar dezelfde Geest
2
verscheidenheid in bedieningen (vgl. Efeze 4:11) maar dezelfde Here
3
verscheidenheid in werkingen (vgl. 1 Kor 12:7-11) maar dezelfde God.

De 3 onderverdelingen van de gaven:
De bovennatuurlijke openbaringsgaven:
1
de gave van het woord van wijsheid
2
de gave van het woord van kennis
3
de gave van het onderscheiden van geesten
De bovennatuurlijke gaven van kracht:
1
de gave van geloof
2
de gaven van genezingen
3
de gave van werking van krachten
De bovennatuurlijke uitingsgaven:
1
de gave van profetie
2
de gave van tongen
3
de gave van vertolking van tongen
De uitingsgaven worden besproken in les 8 van deze bijbelstudiereeks.
De gave van het woord van kennis
Bovennatuurlijke openbaring door de Heilige Geest van bepaalde feiten in de gedachten van God.
Een detail van goddelijke kennis. Het is geen goddelijke toepassing van menselijke kennis. Het is een door
God gegeven openbaring van het verborgene. Het is door de zalving. Ik moet er iets mee doen: delen met een
ander, opschrijven, belijden, etc.
Voorbeelden: Johannes ontving in Openbaringen 2 en 3 kennis over de toestand van 7 gemeenten
Paulsus spreekt van zijn toekomst (Hand 20:23)
De gave van het woord van wijsheid
Natuurlijke wijsheid is de toepassing van natuurlijke kennis. Zo ook in het bovennatuurlijke.
Het woord van kennis is meer openbaring van verleden en heden; het woord van wijsheid wijst meer naar de
toekomst.
Het is een fragment van de bovennatuurlijke wijsheid van God.
Voorbeeld: Hand. 27:24 is een beeld van kennis. Hand. 27: 31, 33, 34 is een beeld van wijsheid

De gave van onderscheiding van geesten
Bovennatuurlijk inzicht in de geest van een mens die bovennatuurlijke kennis of kracht manifesteert. Het
maakt scheiding tussen het goddelijke en het satanische. Het onderscheidt de bron van bovennatuurlijke
manifestatie. Het gaat hier niet om het onderscheiden van de menselijke geest.
Er zijn boze geesten en één goede Geest, nl. de Heilige Geest.
Deze gave helpt bij het bevrijden van de gebonden en bezeten mens. (Marc. 5:5; Luc. 9:39). Het toont welke
geest werkzaam is.
De gave helpt ook bij het onderkennen van dienstknechten van de duivel. (bijv. Elymas ->Hand.13:9-10)
De gave helpt om de plannen van de tegenstander te vernietigen (bijv. de waarzeggende vrouw -> Hand.
16:17-18).
De gave ontmaskert demonische wonderdoeners.
De gave brengt dwaling aan het licht. (1 Timoth. 4:1-2)
De gave van onderscheiding van geesten zal vaak samengaan met de gave van kracht om boze geesten uit te
werpen.
De gaven van genezingen
Hier spreekt de bijbel over (meerdere) gaven van genezingen. Ook hier spreken we over bovennatuurlijke
gaven zonder natuurlijke hulpmiddelen. Hoewel de medische wetenschap zeker door God gebruikt kan
worden, is dit een rechtstreeks werk van God door de gelovige.
Een aantal doelen van deze gaven is:
-de zieke genezen en het werk van de duivel in iemand verbreken
-het gezag tonen wat Jezus had
-autoriteit verlenen aan de prediking van Gods dienaren (Hand. 4:29-30)
-om de opstandingskracht te tonen (Hand. 3:15-16)
-om aandacht te trekken bij het volk, zodat ze aandacht voor Jezus krijgen (Joh. 6:2)
-om mensen tot God terug te brengen (Marc. 2:12), en heidenen tot bekering te brengen
-om geloof en moed te laten groeien bij het volk van God
Er zijn niveau’s van genezingen. Genezingen van ontsteking, vergroeiing, aids, kanker, Down, etc.
De gaven werken zoals de Heer het wil. Soms moet het geloof van de zieke meewerken.
Ook de gave van geloof en werken van wonderen werken vaak mee.
De gave van het werken van wonderen
Een wonder is een bovennatuurlijke daad in een natuurlijke wereld. Het is een gedemonstreerde daad van
kracht. Dat wonder moet Jezus tonen. Voorbeelden: Uittocht uit Egypte, tekenen en wonderen door apostelen
Hand. 5:12-16.
Vaak is de gave van geloof noodzakelijk.
De gave van geloof
Dit is de grootste gave van kracht. (gaat hier niet om reddend geloof)
De gelovige zal wonderen doen / ontvangen. De gave van geloof ontvangt door de Heilige Geest.
Voorbeelden: Paulus heeft bovennatuurlijk geloof tijdens schipbreuk (Hand 27:25), Hebr. 11, de
geloofsgetuigen.
Het werken van wonderen is meer een actie, de gave van geloof is meer een bovennatuurlijk weten dat God
bovennatuurlijk zal handelen.
De gave brengt vrede, zekerheid in bovennatuurlijk gevaar.
De gave brengt bovennatuurlijke voorzie ning (denk aan de raven ,die Elia van voedsel voorzagen)
De gave ontvangt verbijsterende beloften, en gelooft (denk aan Maria: Lucas 1:38)
De gave zal zegen zijn voor Gods volk in tijden van economische nood.
De gave zal zelfs doden opwekken (Hand. 20:10)
Door de gave zullen bozen geesten uitgedreven worden.
Laten we ons uitstrekken naar de gaven van de Heilige Geest!
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DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST

1

Wat sprak je tijdens de bijbelstudie aan?

2

Waarom wil de Heer dat de gaven van de Geest in de ge meente werken?

3

Wat heeft vrucht van de Geest met de gaven te maken?

4

Welke onderverdeling kunnen we maken bij de gaven van de Geest?

5

Aan wie wil de Heer gaven geven? Lees 1 Korinthe 12

6

Heb je wel eens ervaren, dat de Heilige Geest je bovennatuurlijke gave(n) gaf?
Vertel er eens over.

7

Heb je verlangen dat de Heilige Geest je met gaven gebruikt?
Wat moet je zelf doen om gaven te ontvangen?

Bid met en voor elkaar, dat de Heilige Geest in ieders leven gaven geeft
tot welzijn van allen.

8

DE GAVEN VAN INSPIRATIE

‘Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting
ontvangt .’
(1 Kor. 14:5b)

Profetie
Het Hebreeuwse woord voor profetie is ‘NABA’ Dit betekent: ‘opspringen als een fontein’.
Het is de eerstgenoemde uitingsgave (1 Kor. 12:10). Spreken namens iemand anders.
Op bovennatuurlijke wijze spreken door de inspiratie van de Geest zoals Hij geeft te spreken.
Hiernaar moeten we streven (1 Kor. 14:39), tot stichting van de gemeente.
Deze gave is niet een toekomst voorzeggen, maar spreken namens de Heer.
In 1 Kor. 14:3, 24 en 25 staat de uitwerking van profetie :
Stichting
Vermaning
Bemoedigen
Overtuigen

opbouwen van het geestelijk leven van de gelovige en van de gemeente
aansporen, waarschuwen niet af te dwalen, brengt gelovige richting God
vertroosten, ondersteunen, opbeuren
opent het hart van toehoorder / ongelovige

Het profeteren zal pas verdwijnen als het volmaakte komt (1 Kor. 13:8-10).
Wie kunnen profeteren? 1 Kor. 14:31 -> ‘Gij kunt allen één voor één profeteren, opdat alle lering en allen
opwekking erdoor ontvangen.’ In Handelingen 19:6 staat, dat allen profeteerden.
De Heer geeft in de gemeente regels om wanorde te voorkomen:
•
•
•
•

De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen (1 Kor. 14:32).
Maximaal 3 personen mogen profeteren.
De woorden van profetie moeten beoordeeld worden (1 Kor. 14:29) (dus ook geen stiekem
gedoe…)
Als iemand openbaring ontvangt (woord wijsheid, kennis ed.) gaat die voor de gave van profetie

Verschillende niveau’s:
Dr. Wilson geeft voorbeeld van het ziekenhuis met:
1) schoonmakers, maaltijdrondbrengers ->

woorden van bemoediging door de Geest (Rom. 12:7)

2) verpleegkundigen

stichting, vermaning, bemoediging, overtuiging

->

(1 Kor.12:8- 10)
3) co-assistenten, algemene artsen

->

als 2, maar met meer gezag

4) specialisten

->

ambt profeet.

Verschillen tussen gave van profetie en ambt van profeet:
Gave van profetie

Ambt van profeet

Inspiratiegave
Gave van de ‘Geest’ (1 Kor. 12)
Geen leiding geven
Invloed in individu en gemeente

Openbaringsgave (verleden, heden, toekomst)
Gave van ‘Christus’ (Efeze 4:8-11)
Leiding geven (leggen fundamenten, structuren, met apostelen)
Invloed tot ver buiten de gemeente

Iedereen kan profeteren
Ik kan streven naar deze gave

Niet ieder is een profeet
Ik kan niet naar dit ambt streven

Inspiratie :
Ik heb, om te profeteren of bij de gave van tongen en vertolking inspiratie nodig.
Daarvoor is de zalving noodzakelijk.
We hebben al eerder gezien, dat, als we de Heer liefhebben, Hem willen volgen, vol zijn van de Geest,
de zalving op ons is!
Vaak wachten we op openbaringen, visioenen, en een complete boodschap, voor we gaan spreken.
Inspiratie is een druk van binnenuit. Net, als ik niet tevoren bedenk hoe ik in tongen ga bidden in mijn
persoonlijk gebed, bedenk ik ook niet de hele profetische boodschap.
Ik open mijn mond, spreek onder de zalving; de Geest leidt.
Naarmate ik onder deze zalving meer profeteer, zal er meer bevestiging en gezag komen.
Begin nooit, als je nog weinig geprofeteerd hebt met:’Zo zegt de Heilige Geest…’
Zeg ook niet: ‘Ik heb het idee, dat de …’ Begin met:’Ik ervaar in mijn hart..’
De gave van tongen en de gave van vertolking van tongen:
In Marcus 16:18 staat, dat spreken in tongen een teken is dat de gelovige volgt.
Vaak na de doop met de Heilige Geest gaan de gelovigen beginnen in tongen te spreken.
Hiermee bidt je niet met het verstand, maar bidt de Geest door mij. Ik aanbid God door de Geest.
Mijn verstand blijft onvruchtbaar. Het bouwt mijn geestelijk leven op.
Dit spreken in tongen is voor iedere gelovige! Het getuigt, dat de Geest bezit genomen heeft van de tempel.
Als de gelovige in de gemeente inspiratie ontvangt om onder de zalving van de Geest hardop in tongen
te spreken, dan is dat niet meer alleen tot God bidden, maar ook tot de mensen spreken op bovennatuurlijke
wijze. De gemeente zal dan stil worden.
De persoon die in tongen sprak, en de andere gelovigen moeten streven en verlangen om uit te leggen,
te vertolken in onze taal. Om wanorde te voorkomen moet maar één persoon vertolken (1 Kor. 14:27)
Het is verklaren, geen vertalen!
Pas na vertolking zal de gemeente stichting ontvangen. (1 Kor. 14:5, 12, 13, 26)
Soms horen we van de gave van tongen, dat de Heer een bestaande taal laat spreken, voor de persoon die het
uitspreekt totaal onbekend. Meestal is het ‘onbekend’ zoals de Geest het hun gaf uit te spreken (Hand. 2:4)
Tongen zijn een teken voor de ongelovigen, profetie voor de gelovigen (1 Kor. 14:21-22).
Profetie is geen vertolking; vertolking is geen profetie. Het doel van beiden is wel om Gods gedachten
bekend te maken.
Tot slot:
Iedere gelovige moet streven naar de gaven. Regels zijn er niet om gaven te belemmeren, maar om
orde te brengen.
Als tijdens de aanbiddingsdienst iedereen de Heer aanbidt in tongen, dan zal dat tot persoonlijke stichting zijn,
zal de Heer aanbeden worden.
Hier spreken we niet van de gave van tongen, van het doorgeven van een boodschap in de gemeente.
Ik moet onder de zalving zijn om de inspiratie van de Geest te hebben.
Inspiratiegaven werken niet zo maar automatisch.
Ik moet al voor de samenkomst begint toegewijd en beschikbaar zijn voor het werk van de Geest
De gemeente moet ook onder de zalving komen. De ‘sfeer’ van de samenkomst moet die zijn,
van aanbidding, verwachting.
Om gebruikt te worden is ook geloof nodig. Mijn profeteren, spreken in tongen en vertolking is niet
volmaakt (1 Kor. 12), maar zal, als ik mij onderwerp aan de Geest van God, tot opbouw zijn van de gemeente!
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DE GAVEN VAN INSPIRATIE

1) Wat sprak je tijdens de bijbelstudie aan?

2) Wat is de gave van profetie? Wat is het doel?

3) Heb je wel eens een woord van profetie gehoord?

4) Heb je zelf wel eens een woord van profetie uitgesproken? Kun je daar iets over zeggen? Vind je het
moeilijk? Waarom? Wil de Heer, dat je profeteert?

5) Wat zijn voorwaarden om te profeteren?

6) Wat is het doel van het persoonlijk spreken in tongen?
Wat is het doel van de gave van tongen?
(spreken in tongen in de gemeente tot de mensen)

7) Waarom is vertolking nodig?
Heb je verlangen dat de Heilige Geest je met inspiratiegaven gebruikt?
Wat moet je zelf doen om gaven te ontvangen?
Bid met en voor elkaar, dat de Heilige Geest in ieders leven gaven geeft tot welzijn van allen. Als de Heer je in
de samenkomst, huisgroep woorden van profetie geeft, spreek ze uit, dit onder gezag van God en van de
leiding.
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‘En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evengelisten als herders en leraars, om de heiligen
toe te rusten…’
(Efeze 4:11)

Paulus beschrijft, dat er door Christus aan de gelovigen gaven worden gegeven, die de innerlijke
structuur in hun leven zo opbouwen, dat de gelovigen de inwondende Christus kunnen openbaren.
Efeze 4:11 -> Hij (dat is Christus) heeft gegeven.. Deze gaven zijn gereserveerd voor mannen en
vrouwen, die tot de bediening geroepen zijn.
Proces: Roeping, geestelijke ontwikkeling, geestelijke rijpheid, grotere openbaring van Christus,
grotere werking van de Geest, bevestiging bij God en mensen.
Negenvoudig doel (Efeze 4:12-16):
1
de heiligen toerusten
2
tot dienstbetoon
3
tot opbouw van het lichaam van Christus
4
todat wij allen de eenheid des geloofs bereikt hebben
5
en der volle kennis van de Zoon Gods
6
de mannelijke rijpheid
7
de maat van de wasdom der volheid van Christus
8
dan zijn wij niet meer onmondig
9
ons aan de waarheid houdende, in liefde
De vijfvoudige bediening was in de 12 apostelen terug te zien, maar bleef niet tot de 12-en beperkt.
(denk aan de apostel Paulus). Door het boek Handelingen heen zien we de vijfvoudige bediening in
de gemeenten werkzaan. Vaak werken verschillende gaven van de Geest in de bedieningen.
de bediening van apostel
Iemand die uitgezonden wordt met speciale missie, een gezant, ambassadeur.
Hij is een legger van fundamenten (1 Kor. 3:10, Ef. 2:20, Op. 21:14). Het werk kan samen gaan met
tekenen, wonderen, krachten, met volharding (2 Kor. 12:12). Gezag, gaven van de Geest en
binnentreden van het gebied van de duisternis om op te treden zijn andere kenmerken. Sommige
bedieningen kunnen samen werken met bediening van apostel (bijv: Paulus de apostel was ook sterk
evange list).
In het N.T. worden 24 personen apostel genoemd. Apostelen en andere bedieningen werken samen;
fundamenten worden gelegd door apostelen en profeten (Efeze 2:20).
de bediening van profeet
Verschillen van profeet en gaven van profetie zijn al eerder aan de orde geweest.
Een profeet krijgt openbaringen en visioenen. In het O.T. werd hij de ‘ziener’genoemd.
Ra’ah = zien, opmerken; chozeh = ziener van visioenen.
Geestesgaven van openbaring zullen in de bediening meewerken. Vaak werken profeten in groepen.
Verschillende apostelen (Petrus, Paulus, Jacobus, Johannes) schrijven als profeet.
Sprekende profeten in het N.T. Johannes de Doper, Zacharias, Simeon, Anna, Agabus (Hand. 11:2728), Ananias (Hand. 9:15-16), profeten in Antiochië (Hand. 13:1-3), de 4 dochters van Filippus
(Hand. 21:8).
Profeten spreken over verleden, heden, toekomst. Persoonlijke profetie kan, moet integer zijn.
Het ambt van profeet is vooral gericht op fundamentenbouw, richting geven aan het lichaam.
Verkeerde profetie hoeft nog niet te betekenen, dat de profeet ‘vals’is.
Hoe is de geest van de profeet?
Wat is het doel?

Is hij onderworpen aan het leiderschap in de gemeente?
Laat ik het woord toetsen in de gemeente?
Ik moet honger hebben naar Gods openbaring. Heb ik eerst honger naar Gods Woord, verlangen om
zelf zijn stem te verstaan? Wil ik gehoorzamen? Dan pas kan ik me uitstrekken naar het woord van de
profeet.
de bediening van evangelist
Een evangelist is geroepen tot uitbreiding van het Koninkrijk van God. Brenger van de goede
boodschap.
Gaat samen met wonderen, tekenen, gaven van de Geest, genezingen, krachten. Voorbeeld: Filippus,
de evangelist. (Hand. 21:8) Speciale zalving om het verlorene te bereiken. Voorbeeld: Reinhard
Bonncke.
de bediening van herder
Matth. 9:36 -> herder ‘poimen’ ..zag de scharen, was met ontferming bewogen..’
Joh. 10:11-13 -> verschil tussen goede herders en huurlingen.
De herder, pastor, voorganger is een geroepene, aangestelde, om te leiden, te weiden.
Gaven van de Geest (bijv. onderscheiding) moeten werken in de bediening van herder.
Zij spreken het Woord van God tot ons. Zij zullen navolgers hebben (Hebr. 13:7)
de bediening van leraar
Matth. 28:19-20 -> opdracht van Jezus was: discipelen maken, hen onderwijzen …
Deze bediening opent op bovennatuurlijke wijze de oren van de gelovigen.
Ze werken in de gemeente, en / of trekken van de ene naar de andere plaats.
De Heer geeft bovennatuurlijke openbaring in en door het Woord. Onderwijs geven is nog niet het
ambt van leraar.
De vijfvoudige bediening was in al zijn volheid in Jezus zelf.
Niemand van ons heeft al de 5 de bediening gelijk verdeeld in zijn leven.
Voorbeeld bedieningen: de hand :

duim:
wijsvinger:
middelvinger:
ringvinger:
pink:

apostel:
profeet:
evangelist:
herder:
leraar:

werkt samen met de rest
geeft richting
reikt het verst, wil er op uit
getrouwd met de kudde
kan oor openen

Je hoeft geen apostel te zijn, om apostolisch werk te doen (bijv. stichten kinderwerk, starten
jeugdwerk)
Je hoeft geen profeet te zijn, om profetisch gebruikt te worden (bijv. 1 Kor. 14)
Je hoeft geen evangelist te zijn, om evangelistisch werk te doen (bijv. 2 Ti. 4:5, mee evangeliseren)
Je hoeft geen herder te zijn, om herderlijk werk te doen (bijv. de zorg voor de kinderen)
Je hoeft geen leraar te zijn, om te onderwijzen, te leren (bijv. onderwijs fundamenten, onderwijs
jeugd)
Het is belangrijk, om niet werkeloos aan de kant te zitten.
Hoewel je niet kunt solliciteren naar deze bedieningen, moet je een hart hebben wat verlangend is om
gebruikt te worden. Timotheüs was geroepen, kreeg gave door profetenwoord van gezamenlijke
oudsten (presbetery) (1 Tim. 4:14) Hij moest nog veel leren (vers 15, 16).
Laten we geloven, dat de Heer ons wil gebruiken door de kracht van de Heilige Geest. Hij geeft aan
iedereen minstens één gave, talent, bekwaamheid, bediening. (Matth. 25:14 e.v.) Als ik daarmee aan
het werk ga, zal de Heer mij meer gaan gebruiken.
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1

Wat sprak je tijdens de bijbelstudie aan?

2

Probeer het nevgenvoudige doel van de vijfvoudige bediening in eigen woorden op te schrijven.

3

Noem een paar verschillen tussen gaven van de Geest en bedieningsgaven

4

Probeer in eigen woorden op te schrijven wat elk van de 5 bedieningen inhoudt.
Ken je hedendaagse voorbeelden?

5

Misschien ben je niet geroepen tot de vijfvoudige bediening. Kun je wel werkzaamheden doen, die
bij deze bedieningen horen? (bijv. 2 Tim. 4:5)

6

Heb je door deze studies meer geleerd van het werk van de Geest?

7

Heeft de Geest meer vat op je gekregen?

