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De Heilige Geest 

en 

Kerkleiderschap  
 

Maar gij zult kracht ontvangen, 

wanneer de Heilige Geest over u 

komt, en gij zult mijn getuigen zijn 

te Jeruzalem, en in geheel Judea en 

Samaria en tot het uiterste de 

aarde. Handelingen 1:8 

.  

Herleving in de kerk 
Ezechiel 37:1 -14:  

a. Eerst worden de beenderen  
bij elkaar gebracht. – de 
nodige eenheid om te 
kunnen werken. 

b. De spieren 
vertegenwoordigen het 
Woord van God. 

c. De huid is de liefde de 
Christenen moeten hebben. 

d. De geest is de Heilige Geest 
die nodig is om te herleven. 

 

Wanneer wij de vijf gedeelten in de 

Bijbel lezen waar ‘gaven’ worden 

opgesomd, dan onderscheiden we 

duidelijk vier categorieën: 

1. Genadegaven (Rom. 12:6-8 
en 1Petr. 4:10-11) 
 

2. De gaven van Christus voor 
Zijn Gemeente 

 
3. Openbaringen 

(manifestaties) van de  

  
 
 
 
 

 

 
 

Geest in de Gemeente  
(Ef. 4:7,11) (1 Cor. 12:1,7-10) 
 

4. Ambten die God in de 
Gemeente heeft ingesteld (1 Cor. 
12:28) 
Dit zijn de vier groepen van de zg. 

‘gaven’, die duidelijk in iets van 

elkaar verschillen. 

1. Genadegaven 
Als eerste noemen we de 

genadegaven (Rom. 12:6-8 en 1 

Petr. 4:10-11): 

“Wij hebben nu gaven (charisma 

= gaven of gunsten) 

onderscheiden naar de genade 

die ons gegeven is: profetie, naar 

gelang van ons geloof; wie dient, 

in het werk der bediening; wie 

onderwijst, in het onderwijzen; 

wie vermaant, in het vermanen; 

wie uitdeelt, in eenvoud; wie 

leiding geeft, met ijver; wie 

barmhartigheid bewijst, met 

blijmoedigheid.” 

Van deze gaven wordt gezegd, dat 

zij in het bijzonder worden 

toebedeeld overeenkomstig de 

genade die ons gegeven is, en 

daarom kunnen wij ze 

‘genadegaven’ noemen. We 

plaatsen ze hieronder nog eens: 

1. Profetie 

2. Dienen 

3. Onderwijzen 

4. Vermanen 

5. Geven of uitdelen 

6. Leiding geven 

7. Barmhartigheid 

bewijzen of helpen. 
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De bekering is niet genoeg om 

een stabiel evenwichtig 

Christen leven te lijden. De 

oude mens zal proberen om 

weer de overhand te nemen in 

het leven van een Christen, als 

hij niet vervuld is met de 

Heilige Geest. Continu groeien 

in kennis en genade van de 

Here is wat er genoemd wordt, 

de heiligmaking. 

John Wesley, de geestes vader 

van meer dan 35 

denominaties, de Verenigde 

Methodisten Kerk, hij is de 

grootvader van het Leger des 

Heil, De Wesleyaanse 

Gemeente, de Kerk van de 

Nazarener, Volle Evangelie, de 

Pinkster gemeente, 

Heiligheidbewegingen en de 

Charismatische vernieuwing. 

Deze zijn ontstaan uit de grote 

opwekking in de 18 de eeuw. 

De vervulling brengt echter 

met zich mee dat we gaven van 

de Heilige Geest krijgen tot 

dienstbaarheid in  

 

de gemeente en de 

gemeenschap       
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De verzen 1 Petr. 4:10-11 geven een overzicht in een 

notendop van deze ‘genadegaven’. Zij worden daar 

gerangschikt in gaven, die tot uitdrukking komen 

door onze spraak (profetie, onderwijzen, vermanen) 

en gaven die zich uiten door het verrichten van 

dienstwerk (dienen, uitdelen, leiding geven en 

helpen): 
 

“Dient elkander, een ieder naar de genadegave 

(charisma) die hij ontvangen heeft, als goede 

rentmeester over de velerlei genade Gods. 

Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van 

God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht 

door God verleent.” 
 

2. De gaven van Christus voor zijn  

Gemeente 
De tweede categorie is die van de gaven, die Christus 

aan Zijn Gemeente op aarde gegeven heeft. Wij 

vinden ze beschreven in Ef. 4:7, 11: 

“Aan ieder onzer is de genade gegeven naar de 

mate van de gave (dorea = vrije gift of geschenk) 

van Christus .... En Hij is het die sommigen 

gegeven heeft als apostelen, sommige als 

profeten, sommige als evangelist en sommigen 

als herders en leraars (juister vertaald: herder-

leraar. Dus één ambt) tot opbouw van het 

Lichaam van Christus 

We hebben gezien dat Christus vier gaven aan Zijn 

Gemeente gegeven heeft. We zouden ze kunnen 

noemen ‘de gaven van Christus voor Zijn 

Gemeente’: 

1. Apostelen 

2. Profeten 

3. Evangelisten 

4. Herder-leraars 

 

3. Openbaringen (manifestaties) van de  

           Heilige Geest 
De derde categorie wordt gevormd door de 

manifestaties van de Heilige Geest, „de geestelijke 

gaven‟, de „bovennatuurlijke gaven‟ of 

„wondergaven‟, zoals men ze in allerlei benamingen 

heeft genoemd. Men vindt ze beschreven in 1 Cor. 

12:1, 7-10: 

“Ten aanzien van de uitingen des geestes 

(pneumatikos = wat de geest betreft, geestelijke 

manifestaties), broeders, wil ik u niet onkundig 

laten. Maar aan een ieder wordt de openbaring 

(phanerosis = het laten zien of horen) van de 

Geest gegeven tot welzijn van allen. Want de een 

wordt gegeven door de Geest een woord van 

wijsheid en aan de ander een woord van kennis, 

krachtens dezelfde Geest; de een geloof door 

dezelfde Geest en de andere gaven (charismata) 

van genezing door die ene Geest; de een het 

verrichten van wonderwerkingen, de ander 

profetie, de een het onderscheiden van geesten, 

en aan een ander allerlei tongen (talen), aan een 

ander vertolking van tongen.” 

Opmerking: 

Het woord tong (glosa) in het Grieks:is taal. Het 

heeft te maken met bestaande verstaanbare talen 

die de Heilige Geest aan iemand geeft om het 

verspreiden van het evangelie te bewerkstelligen. 

Op de Pinksterdag heeft de Heilige Geest dit 

gedemonstreerd, want iedereen, zonder vertaling, 

kon ze in hun eigen taal horen praten over de 

grote daden Gods. Let wel, hier is er sprake 

geweest van de elfen. En er waren ongeveer 

evenveel talen daar vertegenwoordigd.  

Hier noemt de Schrift negen verschillende 

manifestatie van de Geest: 

1. Woord van wijsheid 

2. Woord van kennis 

3. Geloof 

4. Gaven (charismata) van genezing 

5. Wonderwerken 

6. Profetie 

7. Onderscheiding van geesten 

8. Tongen of Talen 

9. Vertolking van tongen (talen) 

 

4. Ambten in de Gemeente 
De vierde categorie is die van de ambten, die God 

(de Vader) in de Gemeente heeft ingevoerd 1 Cor. 

12:28): 

“En God heeft sommigen aangesteld in de 

Gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede 

profeten, ten derde leraars, verder 

krachtwerkingen, daarbij gaven (charismata) 

van genezingen, om te helpen, om te besturen, 

en verscheidenheid van tongen.” 

Dit is de representatieve lijst van ambten die acht 

specifieke soorten bevat, alle genomen uit drie 

categorieën. 


