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De Heilige Geest 

en 

Kerkleiderschap  
 

De Griekse uitdrukkingen 

Eerst gaan we dus deze 

Schriftgedeelten in hun onderling 

verband volgens de originele 

Griekse taal bekijken. 

1. Charisma 

De ‘genadegaven’ worden in het 
Grieks charisma genoemd, d.w.z. 
genadegift of gunst. Uit hetgeen 
Petrus hierover zegt, maken wij op 
dat deze gaven iets gemeen hebben 
met talenten of bekwaamheden die 
ons door de Heilige Geest 
geschonken worden. Voorts lezen 
we dat ze worden uitgeoefend 
overeenkomstig de genade 
(onverdiende gunst) van God, die 
wij ontvangen hebben. Deze 
talenten zijn geestelijk, niet 
voortspruitend uit onze natuur, 
maar heel vaak  

zijn ze uitbreidingen van onze 

natuurlijke bekwaamheden op een 

bepaald terrein. 

De zeven genadegaven van Rom. 

12 worden door Petrus 

onderverdeeld in twee groepen: 

1. spreekgaven 

2. bedieningsgaven 
Wanneer we spreken, gebruikt 

God ons als zijn „orakels‟, d.w.z. 

als mensen die rechtstreeks door 

 

 

 

 

 

 Hem geïnspireerd worden. Als 

wij de dienst uitoefenen, is dit het 

gebruiken van door God gegeven 

bekwaamheid, naar zijn wil, om 

zijn werk te kunnen doen. Deze 

gaven zijn persoonsgebonden. 

2. Dorea 

De tweede Griekse uitdrukking 

voor „gave‟, dorea, d.w.z. vrije 

gift of geschenk, wordt gebruikt 

waar sprake is van de viervoudige 

gave van Christus voor Zijn 

Gemeente. Er moet erop gewezen 

worden dat deze niet beschouwd 

moet worden als gift in de 

betekenis van persoonlijk talent. 

Christus schenkt niet de gave om 

apostel of profeet te zijn, of de 

gave om te kunnen evangeliseren 

of het herder-leraarschap uit te 

oefenen, maar Hij roept personen, 

die genade gaven ontvangen 

hebben. Deze gaven zijn dus 

personen (apostelen (kerkplanters 

of zendelingen), profeten 

(predikanten), evangelisten, 

herder-leraars), die Christus aan 

Zijn Gemeente schenkt tot 

opbouw. Het zijn vier 

bedieningen en niet vier gaven in 

de betekenis van de genadegaven. 

Het is goed op te merken dat de 

Griekse woorden verschillend 

zijn, als het gaat om charisma-

gave en dorea-gave. 

3. Pneumatikos 

De derde Griekse uitdrukking die 
met ‘gave’ vertaald werd is 
pneumatikos. Het woord wil 
eenvoudig zeggen “geestelijk ding” 
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Profetie betekent letterlijk 

„spreken‟. 

De profeten waren heilige, 

van God geroepen mensen, 

die met bepaalde 

Geestesgaven waren 

toegerust.  

Hun zending was van 

Godswege. Sommigen zoals 

Jesaja en Daniel waren van 

koninklijk bloed, terwijl de 

meesten uit een priesterlijk 

geslacht kwamen.  

Er zijn drie soorten van 

profetieën: 

Goddelijke profetie: 

Deze komt door de 

Goddelijke inspiratie van de 

Heilige Geest en komt uit. 

De profeet, in dit geval, is 

zeer nederig, 

Christuscentrisch en 

Godvererend. 

Profetie uit eigen hart 

Deze komt uit eerzucht en 

bestaat meestal uit eigen 

voordeel.  

Satanische profetie 

Satan kan een onbekeerde of 

een afvallige gebruiken als 

werktuig.  
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of “wat met de geest te maken heeft”. Dit zijn de 
bekende ‘geestelijke gaven’ van 1 Cor. 12:8-10. De 
apostel gebruikte dezelfde uitdrukking in 1 Cor. 14:1: 
“Jaagt de liefde na en streef naar de gaven des Geestes 
(pneumatika)”. Hier wijst hij naar de negen zg. ‘gaven des 
Geestes’. 

Let eens op hoe de lijst van geestelijke uitingen 

wordt ingeleid door het vers: “Aan een ieder wordt 

de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van 

allen”. Ze worden geen gaven genoemd maar 

„openbaringen‟. De Griekse uitdrukking voor 

openbaring (phanerosis) wordt nergens met „gave‟ 

vertaald. Daarom betreft de lijst van geestelijke 

dingen in dit Schriftgedeelte wel openbaringen of 

manifestaties van de Geest, maar geen gaven van de 

Geest. Juist bezien is het woord van wijsheid dus een 

openbaring van de Geest, bij een bepaalde 

gelegenheid gegeven aan iemand tot opbouw van 

allen. 

In zekere zin is deze openbaring een gave, 

geschonken aan allen, die deel hebben aan het 

getuigenis voor Christus. Maar dit is iets anders dan 

dat men zegt, dat iemand de “gave van wijsheid” 

ontvangen heeft. Het verschil wordt duidelijk door de 

Griekse woordkeuze. De Geest openbaart zich door 

het woord van wijsheid en de overige manifestaties 

d.m.v. personen en ten dienste van de gehele 

Gemeente. 

Dit zijn geen bekwaamheden, zoals de genadegaven 

van Rom. 12 dat zijn. Niemand kan de openbaringen 

van de Geest als een persoonlijk bezit ontvangen; zij 

kunnen alleen door personen tot uiting komen, 

volgens de wil van de Heilige Geest, op een 

bestemde tijd en tot stichting van allen. Dit principe 

is nodig om het verschil te kunnen begrijpen tussen 

gaven, openbaringen en bedieningen. 

Het sleutelvers 

De tweede methode om het verschil tussen gaven, 

bedieningen en openbaringen te tonen is het 

bestuderen van 1 Co. 12:4. Deze tekst geeft ons de 

sleutel tot het onderscheid. 

“Er is verscheidenheid in genadegaven 

(charisma), maar het is dezelfde Geest; en er is 

verscheidenheid van bedieningen (diakonia), 

maar het is dezelfde Here; en er is 

verscheidenheid van werkingen (energema), 

maar het is dezelfde God, die alles in allen 

werkt.” 

Hier heeft, als we het zo mogen uitdrukken, een 

Drie-enige werkverdeling plaats gevonden. 

De Geest schenkt gaven, genadegaven, aan personen 

en openbaart Zich door een persoon tot stichting van 

allen. 

De Here Jezus schenkt bedieningen, mensen met 

genadegaven, opdat de Gemeente apostelen, profeten 

(predikanten), evangelisten en herder-leraars zou 

hebben. 

Maar God, de Vader, voorziet in de energema, de 

kracht en energie voor alles. 

In deze betekenis heeft God in de Gemeente (de 

universele Kerk van Christus) aangewezen, ten eerste 

apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, 

verder werkers van krachten, daarna (genade)gave 

van genezingen, helpers, bestuurders en sprekers in 

allerlei talen. Dit zijn geen gaven maar mensen, die 

ambten vervullen volgens de aanstelling van God, de 

Vader. 
Een apostel is iemand, die bepaalde genadegaven heeft 

ontvangen en die ook de Heilige Geest zou kunnen 

manifesteren d.m.v. enige of alle negen openbaringen 

van de Geest. 

Een bestuurder is iemand die de genadegave van het 
leiden of besturen heeft ontvangen. Hij kan ook op 
bepaalde tijden, de Geest d.m.v. van de negen 
phaneroses (openbaringen) manifesteren, maar alweer is 
alles wat hij doet afhankelijk van de kracht van de Vader.  

1 Cor. 12:28 laat ons de ambten zien van personen, 

die één of meer gaven ontvangen hebben: 

Apostelen, die een gave van Christus voor Zijn 

Gemeente is. 

Profeten, die eveneens door Christus aan de 

Gemeente gegeven zijn en de genadegave van 

profetie (prediken) bezitten. 

Leraars, die een gave van Christus aan de 

Gemeente zijn en de specifieke gave van 

onderwijzen bezitten. 

Wonderwerkers, die in hun ambt de Geest door 

wonderen openbaren. 

Helpers, die de genadegave van het helpen in 

hun ambt bezitten. 

Bestuurders, die eveneens hun speciale 

genadegave voor de dienst bezitten. 

Sprekers in talen, die in hun speciale ambt de 

Heilige Geest d.m.v. allerlei talen openbaren. 


