
Beste vrienden,
Toen Abraham zijn knecht er op uit stuurde van  Kanaän naar

Padan Aram om een bruid te zoeken voor zijn zoon Isaak, nam
deze tien beladen kamelen met zich mee. Ik heb in het Midden

Oosten met eigen ogen gezien hoe veel je op een kameel kunt
laden, verbazend!

Die tien zwaar beladen kamelen waren zichtbaar bewijs dat Abraham een gerespecteerd, welgesteld man
was. In de lading bevonden zich onder meer prachtige, kostbare juwelen. Toen de knecht de jonge
vrouw had gevonden die Isaaks bruid moest worden, gaf hij haar direct een opvallend neussieraad.

Door het aannemen van dit geschenk, stemde Rebekka er in toe Isaaks bruid te worden. Als ze het
juweel echter zou hebben geweigerd, dan zou ze Isaak daarmee afgewezen en beledigd hebben. Ze
had dan ook zijn bruid niet kunnen worden.

Op dezelfde manier heeft God Zijn Heilige Geest gestuurd met een overvloed aan geschenken voor
de bruid van Zijn Zoon Jezus - de kerk. Daaronder bevinden zich negen prachtige geestelijke gaven.
Door deze gaven te accepteren, wijst de Kerk zichzelf aan als de toekomstige Bruid van Christus.

Negen bovennatuurlijke gaven

Deze negen gaven vinden we opgesomd in 1 Cor. 12:8-10. Om zo dicht mogelijk bij de precieze
betekenis te komen, geef ik een letterlijke vertaling: 1-een woord van wijsheid; 2-een woord van
kennis; 3-geloof ; 4-gaven van genezingen; 5-werkingen van krachten ; 6-profetie; 7-onderschei-
dingen van geesten; 8-verscheidene tongen; 9-uitlegging van tongen.

Al deze gaven zijn zogenaamde manifestaties. De Heilige Geest Zelf is onzichtbaar, maar door
deze gaven manifesteert Hij Zichzelf. Hij beïnvloedt onze zintuigen op een manier die we

kunnen zien, of horen of voelen.

Al deze gaven zijn ‘tot welzijn van allen’.Christenen kunnen elkaar zegenen en dienen
door deze gaven en al deze gaven hebben een praktisch doel. De gaven zijn gereedschap,
geen speelgoed.

Alle gaven zijn bovennatuurlijk. Ze komen niet voort uit natuurlijke aanleg of een speciale
opleiding. Een analfabeet kan een woord van wijsheid of een woord van kennis ontvangen.
En ook de gave van geloof is anders dan het geloof dat we allemaal nodig hebben voor
onze redding. En ze is ook weer anders dan de vrucht van geloof, die ontstaat door een
proces van natuurlijke groei. De gave van geloof is een bovennatuurlijk geloof dat veel
verder gaat dan ons menselijk kunnen, en ze geeft ook bovennatuurlijke resultaten.

Er is vaak gesuggereerd dat deze gaven ophielden te bestaan aan het eind van de
apos-tolische periode en dat ze dus vandaag niet meer beschikbaar zijn. Niettemin
lezen we dat Paulus zegt over de christenen te Korinthe: ...zodat gij ten aanzien van
geen enkele genadegave tekort komt terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze
Here Jezus Christus. ( 1 Korinthe 1:7). Hieruit blijkt dus dat van christenen wordt
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verwacht dat ze de genadegaven blijven gebruiken totdat Christus terugkomt.

De eerste twee gaven die Paulus noemt - een woord van wijsheid en een woord van kennis -hebben een prakti-
sche samenhang. Het woord van kennis laat ons op een bovennatuurlijke manier feiten weten over een bepaal-
de situatie. Vervolgens geeft het woord van wijsheid ons aan hoe we met die situatie moeten omgaan.

Sommige gaven worden in meervoud gegeven: gaven van genezingen; werkingen van krachten; onder-
scheidingen van geesten; allerlei tongen. Hieruit wordt duidelijk dat elke genezing, elk wonder, elk
onderscheid, elke uiting in een bepaalde tong, een gave is. Als een bepaalde gave zich geregeld manifes-

teert door dezelfde persoon, dan kunnen we zeggen dat de persoon die gave heeft.

Gaven kunnen niet worden verdiend

Het is belangrijk te beseffen dat het hier gaat om GENADE-gaven. Ze worden ontvangen door geloof. We kun-
nen ze nooit verdienen. We kunnen nooit ‘goed genoeg’ worden om ze te mogen ontvangen en gebruiken.

In 1941 had ik een krachtige, levensveranderende ontmoeting met Jezus Christus. Het was midden in de
nacht en het gebeurde in een barak van het Britse leger. In diezelfde barak sprak ik een week later voor
het eerst in een onbekende tong. Vervolgens – totaal onverwacht - sprak ik tot mijn eigen verbazing de
vertolking uit in prachtig poëtisch engels. De vertolking was een schets van Gods plan voor mijn leven
en bediening, die ik tot vandaag toe stap voor stap in vervulling heb zien gaan (meer dan 55 jaar).

Gelukkig voor mij was ik te ‘ongeestelijk’ om te weten dat je naar de kerk moet gaan om gered te kun-
nen worden, of dat je, na in een tong gesproken te hebben, zes maanden moet wachten op de gave
van vertolking.

Van 1957 tot 1961 was ik hoofd van een school voor Afrikaanse onderwijzers in Kenia. In die tijd was
de Heilige Geest op een bijzondere manier aanwezig op onze school. In de bijeenkomsten met
mijn studenten zag ik verschillende keren alle afzonderlijke gaven van de Geest functioneren. Ik
heb zelfs twee keer meegemaakt dat één van mijn studenten uit de dood werd opgewekt. Zij ver-
telden ons later wat ze hadden meegemaakt toen hun geest uit hun lichaam was.

Later, toen ik in Amerika was, ontving ik onverwacht een gave om kreupele mensen te helpen.Ik
zette hen in een stoel en hield hun voeten in mijn handen. Vervolgens begon het te korte been
voor mijn ogen te groeien en werd het genezen. Sommige mensen suggereerden echter dat dit
geen gepaste bediening was voor een gerespecteerde, hoogopgeleide bijbelleraar. Ik besloot de
Heer hierover te raadplegen en kreeg het volgende antwoord: ,,Ik heb je een gave gegeven. Je
kunt daar twee dingen mee doen. Als je haar gebruikt, zul je meer krijgen. Als je haar niet
gebruikt, zul je haar verliezen.’’ Op dat moment besloot ik door te gaan en de gave die God
me gegeven had, te gebruiken. En inderdaad kreeg ik meer!

Het gebeurde wel dat ik een been maar liefst vijf centimeter zag groeien. Doordat Gods
bovennatuurlijke kracht op deze manier vrij kwam, werd ook de weg gebaand voor andere
wonderen. Zonder dat er speciaal voor was gebeden, kwam op een keer een man genezen
van drie ernstige ziekten en bevrijd van een nicotine-verslaving.

Ik herinner me ook een vrouw met een verhoging van 4 centimeter onder haar ene
schoenzool . Ze kwam naar de dienst met een papieren tas in haar handen. Toen ik haar
voeten in mijn handen nam, groeide het korte been 4 centimeter. Daarna deed ze de tas
open en haalde een paar gloednieuwe schoenen tevoorschijn met normale, gelijke hak-
ken. Ze pasten haar precies. 

Ik besloot tenslotte dat de bijbelse naam voor mijn gave ‘werking van krachten (won-
deren)’ was.

Ongeveer in dezelfde tijd leidde God me in een bediening die ik ging zien als een
andere toepassing van ‘werking van krachten’. Hij begon me te gebruiken om in het
openbaar demonen uit te werpen. En opnieuw waren er mensen die bezwaar
maakten tegen het lawaai en de wanorde die vaak gepaard gingen met deze bedie-



ning. In de evangeliën heb ik echter gelezen dat de bediening van Jezus ook vaak gepaard ging met dergelijke mani-
festaties, dus besloot ik ermee door te gaan. In de daarop volgende jaren heb ik duizenden mensen wonderbaarlijk
bevrijd zien worden van demonische onderdrukking.

Als we verlangen naar een onbelemmerde werking van de gaven van de Heilige Geest, moeten we onszelf soms los-
maken van onze gevestigde ideeën over hoe we ons zouden moeten gedragen ‘in de kerk’.

Een andere sleutel tot het uitoefenen van geestelijke gaven is gevoeligheid te ontwikkelen voor de Heilige Geest en
ruimte voor Hem te maken zodat Hij kan bewegen waar en wanneer Hij wil. Op een keer waren Ruth en ik aan het
lunchen met een christelijk echtpaar. De vrouw vertelde dat ze een genetische afwijking had waardoor haar lichaam
bepaalde aminozuren niet kon verdragen. Haar hersenen werden geleidelijk aan, maar steeds sneller, afgebroken. 

Haar man moest weg naar een volgende afspraak en wij liepen met deze vrouw terug naar haar apartement. Op de
parkeerplaats stonden we stil om afscheid te nemen, maar door een aandrang van de Heilige Geest zei Ruth: ,,Laat
me voor u bidden.’’ Na het gebed vertrokken we.

Ongeveer drie weken later vertelde haar man ons dat zijn vrouw volkomen genezen was. Dit werd later bevestigd in
hetzelfde ziekenhuis waar ze het slechte nieuws over haar afwijking gehoord had. God had één plaats en één
moment vastgesteld waarop Hij zijn genezing beschikbaar maakte. Omdat Ruth gereageerd had op het signaal van de
Heilige Geest, kwam er genezing en werd God verheerlijkt.

Beperkingen van de gaven van de Geest

Ik voel een vertrouwde tinteling, een gevoel van opwinding, als ik terugdenk aan sommige momenten waarop ik de
geestesgaven in werking heb gezien. Maar aan de andere kant is het belangrijk te begrijpen dat er grenzen zijn aan
wat we mogen verwachten van gaven van de Geest.

De eerste beperking voor de gaven van de Geest wordt gevormd door het leven zelf. Als Paulus spreekt over de gaven
van profetie, tongen en het woord van kennis zegt hij: ,,...maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zul-
len verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.
Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. (1Kor. 13:8-10).

We leven nog in een gebroken, onvolmaakte wereld. Maar zodra wij straks de tijd voor de eeuwigheid verwisselen
en ons opstandingslichaam hebben aangedaan, zullen we niet langer de fragmentarische zegeningen nodig hebben
die ons hier helpen door middel van tongen , profetie of een woord van kennis. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor
de andere gaven zoals genezingen of wonderen. Onze opstandingslichamen zullen die niet meer nodig hebben!

Als mensen buitensporig veel bezig zijn met geestesgaven, is dat vaak een aanwijzing dat ze meer bezig zijn met de
dingen van deze wereld dan met de dingen van de eeuwigheid. Zulke mensen moeten zich Paulus’ waarschuwing
aantrekken: Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardig-
ste van alle mensen. (1Kor.15:19).

Nog belangrijker is de waarschuwing dat het uitoefenen van geestesgaven geen enkele indicatie is voor iemands
karakter. Ik wil dit illustreren met een cru voorbeeld. Stel je voor dat een  lui, leugenachtig en verwaand iemand
zomaar een gift krijgt van een miljoen. Zijn karakter zal hierdoor  geen millimeter veranderen. Hij zal nog steeds lui,
leugenachtig en verwaand zijn. Sterker nog, hij zou  nog verwaander kunnen worden omdat hij een miljoen gulden
op zijn bankrekening heeft staan!

Datzelfde geldt voor iemand die een buitengewone gave van de Heilige Geest ontvangt, zoals profetie, genezing of
wonderen. Als hij voor die tijd zwak en onstabiel was, zal hij na die tijd net zo  zwak en onstabiel zijn. Maar zijn
nieuwe gave zal hem grotere invloed geven op mensen en hij krijgt bovendien de verantwoordelijkheid zijn gave te
gebruiken op een manier die goed en aanvaardbaar is voor God.

Een groot probleem binnen de charismatische beweging is dat mensen eerder beoordeeld worden op grond van
hun gaven dan op grond van hun karakter. Maar de ervaring heeft geleerd dat het mogelijk is te functioneren in bui-
tengewone, indrukwekkende geestesgaven en tegelijk een zwak, gebrekkig karakter te hebben. Soms gebruiken men-
sen hun gaven juist om de onvolkomenheden in hun karakter te verhullen.

In Scandinavië was ooit een prediker die zo krachtig over de ‘late regen’ van de Heilige Geest predikte, dat mensen in
zijn kerk de Heilige Geest letterlijk als regendruppels op zich voelden vallen. Toch ging hij geregeld direct na zo’n



dienst op weg om overspel te plegen. Toen dit uitkwam en hij hiermee werd geconfronteerd, konden mensen niet
geloven dat iemand die zo kon preken een dergelijke zonde kon begaan – totdat hij het uiteindelijk zelf toegaf.

Als jonge prediker had ik grote bewondering voor een oudere man die een opzienbarende bediening van wonderen
had. Hij was ook heel radicaal in zijn leer dat het voor een christen mogelijk is te leven zonder ooit te zondigen.
Deze zelfde prediker scheidde uiteindelijk van zijn vrouw, trouwde  met zijn secretaresse en stierf als alcoholist.
Ook andere bekende, succesvolle predikers hebben dergelijke persoonlijke tragedies beleefd.

Als mensen zulke verhalen horen, reageren ze vaak als volgt: ,,Maar als iemand de geestesgaven misbruikt, zal God
ze toch zeker afnemen!’’

Het antwoord daarop is: Nee! Een gave van de Geest is precies wat de naam al zegt – een echte gave, een
geschenk – het is geen lening waar voorwaarden aan vastzitten of waar een afbetalingstermijn aan hangt. Want
de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. (Rom.11:29).

Vanaf het moment dat we één van deze gaven gekregen hebben, zijn we vrij haar te gebruiken, te misbruiken
of helemaal niet te gebruiken. Uiteindelijk zullen we echter rekenschap moeten afleggen van wat we er wel of

niet mee gedaan hebben. 

Laten we altijd Jezus’ waarschuwing in gedachten houden: Zo zult gij hen dan aaaann  hhuunn  vvrruucchhtteenn ken-
nen (Matt.7:20). Niet aan hun gaven. Jezus liet op deze woorden de duidelijke waarschuwing volgen
dat het uitoefenen van geestesgaven niet noodzakelijk een plaatsbewijs voor de hemel betekent:

Niet een ieder die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de
wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij
niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten
gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der
wetteloosheid. (Matt.7:21-23).

Dit laat zien dat het mogelijk is de gaven van de Geest uit te oefenen en tegelijkertijd ‘wetteloos’ te zijn.
Wat is ‘wetteloosheid’? Dat is de arrogantie te denken dat Gods morele en ethische maatstaven niet lan-
ger gelden voor degene die een gave van bovennatuurlijke kracht kan uitoefenen.

Het is duidelijk dat dit soort bedieningen ons van tijd tot tijd stellen voor moeilijke persoonlijke
beslissingen. Hoe moeten we reageren? In de eerste plaats moeten we Paulus’ waarschuwing aan
Timotheüs ter harte nemen: ...heb ook geen deel aan de zonden van anderen, houd u rein.
(1Tim.5:22).

Ten tweede moeten we ook denken aan Jezus’ waarschuwing voor zulke on-ethische bedieningen:
De hemel is voor degenen die de wil doen van mijn Vader  die in de hemel is. We zouden ons
allemaal moeten afvragen: Wat is de wil van God in mijn leven? Wat verwacht de Vader van mij?

Voor mij persoonlijk heb ik het gevoel dat God me een eenvoudig, duidelijk antwoord heeft
gegeven op deze vraag: Dit wil God: uw heiliging. (1Thess.4:3). Hier heeft de Heilige Geest een
waarschuwing aan toegevoegd: Zonder de heiliging zal niemand de Here zien. (Hebr.12:14).
Ik ben vastbesloten te ‘jagen’ naar heiligheid.

In mijn volgende brief zal ik het hebben over de keerzijde van de medaille: de vruchten van
de Geest.

In Zijn dienst,

DE ONDERWIJSBRIEF VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR, IN EEN OPLAGE VAN 5.000 EN WORDT GRATIS VERSTUURD
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TOEGESTAAN. EEN GIFT OM DEZE BEDIENING TE ONDERSTEUNEN STELLEN WIJ ZEER OP PRIJS. WILT U MEER
INFORMATIE, NEEM DAN CONTACT OP MET DPM NEDERLAND, POSTBUS 349, 1960 AH, HEEMSKERK, 
TEL. 0251-255044,  OF MAAK UW GIFT OVER OP GIRO 55.17.126 (OF GEBRUIK DE ACCEPTGIRO). 


