
Gaven van de Heilige Geest inzetten in de gemeente 
 

1 Korinthiers 12: 4-7 – Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is 

dezelfde Geest; er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde 

Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die 

alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest 

gegeven tot welzijn van allen. 

 

Iedere gelovige die zijn of haar leven aan Jezus heeft gegeven, heeft de 

Heilige Geest ontvangen. 

De Heilige Geest verandert ons zodat we geestelijke vruchten beginnen te 

produceren; liefde, blijdschap, vriendelijkheid, goedheid, geduld, 

zelfbeheersing, trouw etcetera. Dit vormt ons karakter en is van essentieel 

belang. 

 

Daarnaast schenkt de Heilige Geest ons ook geestelijke gaven. Dit zijn 

bovennatuurlijke vermogens om de gemeente mee te dienen. 

Voorbeelden van gaven zijn: onderwijs, dienen, profetie, leiding geven, 

barmhartigheid, geven, vermanen, wijsheid, kennis, geloof.  

Je vindt lijstjes met opsommingen van gaven in: Romeinen 12:6-8, 1 

Korinthiers 12:8-10, Efeziers 4:11-12. Dit zijn niet perse alle gaven die er 

bestaan, maar ze geven wel een indruk. 

 

Iedere gelovige heeft minstens 1 gave. Hoe ontdek je nu, welke gave(n) 

jij mogelijk hebt? 

1. Bid erover, vraag aan God om het je te laten zien 

2. Wees bereid je gaven te gebruiken. Door dingen te gaan doen, 

ontdek je ook beter waar jouw gaven liggen, en kun je ze verder 

ontwikkelen 

3. Leer erover; in de Bijbel, in de kerk, door omgang met andere 

gelovigen, door goede boeken 

4. Bekijk eens een paar gaventesten, en kijk wat je trekt.  

5. Leg jezelf niet meteen teveel vast, maar experimenteer en 

beoordeel nuchter je effectiviteit 

6. Vraag anderen om hun oordeel over jou. Welke gaven zien zij in 

jou? 

7. Vraag jezelf eens af wat jij bijzonder belangrijk vindt in de 

gemeente, of wat je stoort, of wat jou heel makkelijk afgaat, terwijl 

dat bij anderen niet zo lijkt te zijn, of wat je mist in de gemeente. 

Dat kan ook een idee geven van jouw gaven. 



8. De meeste gelovigen hebben last van “gavenprojectie”. Dat wil 

zeggen dat ze vinden dat iedereen hun gave zou moeten uitvoeren. 

Neem bijvoorbeeld iemand met een gave van gebed; die snapt vaak 

niet waarom er toch zo weinig gebeden wordt in de gemeente. 

Herken jij dit bij een bepaalde gave? Dan is er een grote kans dat jij 

die gave zelf hebt. 

 

Om alvast een beetje te beginnen experimenteren met gaven, nemen we 

nu even de tijd om individueel de vragenlijst: “Bouwstenen van de kerk” 

en/of “Ontdek de kerk” in te vullen. 

Als iedereen het heeft ingevuld, zullen we de antwoorden met elkaar 

bespreken: 

1. Wie wil een gave opnoemen die hem of haar aansprak? Kun je 

uitleggen waarom? Zijn er hier mensen die deze persoon kennen, en 

iets kunnen bevestigen of aanvullen over zijn (of haar) gave(n)? 

2. Hebben jullie al eens iets gemerkt in de praktijk van een mogelijke 

gave? 

3. Wat is, denken jullie, het verschil tussen ons normale christelijke 

gedrag (bijvoorbeeld: elke christen bidt) en een geestelijke gave 

(een gave van gebed)? 

4. Naast geestelijke gaven heeft elk mens ook aardse talenten. Wat is 

het verschil denk je? Kunnen geestelijke gaven en aardse talenten 

elkaar aanvullen? Is het goed om ook je aardse talenten in te zetten 

voor de gemeente? 

 

Praktijkopdracht: 

Kijk deze maand naar jezelf en je mede gemeenteleden, en denk hierbij 

na over geestelijke gaven. Welke sterke kanten vallen je op bij je mede 

gelovigen? En bij jezelf? Welke taken doen mensen? Hoe gaat ze dat af? 

Merk je iets van Gods aanwezigheid bij de uitvoering van taken door de 

anderen? Of bij jezelf? 

 

Verdere studie: 

Als je diepgaander op het onderwerp geestelijke gaven wilt ingaan, kun je 

het werk- en studieboek “De gaventest” van Christian A. Schwarz 

gebruiken. Jouw cursusleider kan hierbij je mentor zijn, met wie je jouw 

ontwikkeling bespreekt. 

Je kunt dit ook ook als groep doen, waarbij je cursusleider jullie coach is. 

 

 

 

 


