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In iedereen is de Geest aan het werk!
Leven door de Geest (2)
1 Korintiërs 12:1-11
Als we op zoek zijn naar de werking van Gods Geest in ons
leven, moeten we zeker ook kijken naar het kerkelijk leven. De
Geest werkt in de gemeente, want de gemeente is Gods strategie om zijn koninkrijk op aarde zichtbaar en ervaarbaar te
maken. En als we in de gemeente zoeken naar mensen (voor
taken en ambten), kiezen we dan een vacature-gerichte of een
gaven-gerichte benadering?
Kennis
Paulus begint met te zeggen dat hij de gemeenteleden niet
onkundig wil laten (12:1): kennis over Geestesgaven is erg belangrijk! Zonder de Geest en zijn gaven kan de gemeente niet
functioneren. Bovendien: er is misbruik van de Geestesgaven
mogelijk, bijvoorbeeld als je je laat voorstaan op klanktaal (dat
speelde in Korinte). Het goede gebruik herken je hieraan: Jezus wordt groot gemaakt (12:2-3)!
Drie-enige God
Paulus gebruikt voor dezelfde werkelijkheid vijf verschillende
woorden (12:4-6):
1. charismata (genadegaven),
2. diakonioi (dienende taken),
3. energemata (uitingen van bijzondere kracht),
4. pneumatikoi (uitingen van de Geest)
5. phanerosis (openbaring).
Het gaat bij de Geestesgaven om gaven van de drie-enige God,
want de Geest is niet ‘los verkrijgbaar’: gaven (Pneuma), dienende taken (Kurios) en uitingen van kracht (Theos). Niet de
veelkleurige verscheidenheid staat primair centraal, maar de
ene heilige Geest van God. Híj is zichtbaar aan het werk in de
negen gaven die worden genoemd (12:8-10; vgl. de negenvoudige vrucht van de Geest in Gal. 5:22-23). Híj deelt de gaven
uit en blijft er de bron van (12:11).
Iedereen
Het is een erg stellige uitspraak (12:7): ‘In iedereen is de Geest
zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente’ (NGB 1951:
‘Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gege-

ven tot welzijn van allen’). Is dit waar? Herkennen we dit?
Hoeveel Geest is er in de gemeente? Het is hierbij van belang
om onderscheid te maken tussen natuurlijke talenten en Geestelijke gaven (die we allebei op vleselijke en op geestelijke wijze kunnen gebruiken). Met dat je je talent inzet in de gemeente, is het nog niet een Geestelijke gave.
Bediening
Een bediening (dienende taak) is: dat je je structureel met je
door de Geest gegeven gave(n) en vanuit Gods roeping inzet
voor een taak in de gemeente met als doel mensen dichter bij
Jezus te brengen. Misschien zijn we het belang van deze gerichtheid op de geméénte wel wat kwijt geraakt in een cultuur
die alle kaarten zet op zelfontplooiing (i.p.v. koninkrijksontplooiing) en zelfexpressie (i.p.v. Geest-expressie ten dienste
van de gemeente door middel van dienende taken).
Geest-expressie
Een belangrijke Bijbelse vraag die ieder kerklid moet stellen:
wat is mijn bediening in Christus’ gemeente?
 Soms heb je wel een dienende taak maar doe je het ‘omdat
nu eenmaal iemand het moet doen’. Dan is het geen Geestexpressie maar alleen maar plichtsbesef (wellicht ook zonder aansluiting bij gaven die de Geest je geeft). Streef er
dan naar dat je geestelijk gaat groeien door gebed en toerusting.
 Wat als je (nog) geen dienende taak hebt (of er niet voor
bent gevraagd)? Realiseer je dan dat een heel krachtig
middel van de Geest om te groeien in je geloof en om de
gemeente tot bloei te brengen blijft liggen.
 Maak een (nieuw) begin door niet onkundig te blijven en je
te verdiepen in de gaven van de Geest en een gaventest te
doen (voorbeelden van gaven: dienen, leiding geven, onderwijzen, herderlijk zorgen, bidden, genezen, helpen,
troosten, profeteren etc.)
Het is van groot belang dat we samen de vervulling van de
Geest zoeken zodat we onder zijn invloed leven. Want hij is
onmisbaar in de gemeente!

Om te lezen
1 Korintiërs 12:1-11
1 Korintiërs 12:12-31
Efeziërs 4:7-16
Romeinen 12:1-8
1 Petrus 4:7-11
Voor een geloofsgesprek
1. Hoeveel Geest is er in onze gemeente? En in jou?
2. Welke gaven zie je in onze gemeente functioneren? Welke dienende taken zijn er?
3. Wat zijn jouw gaven? Wat is jouw
dienende taak in en voor de gemeente?
4. Hoe verhouden talenten, gaven en
vacatures zich tot elkaar in de opbouw van de gemeente?
5. Hoe kun je meer vervuld raken
van de Geest?
6. Wat zegt God (door dit Bijbelgdeelte en de preek) tegen jou? En wat
ga je daarmee doen?
Om te bidden
Zegen de HEER, u allen die de dienst
van de HEER verricht en in het huis
van de HEER staat, nacht aan nacht.
(Psalm 134:1)
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