Jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven. 1 Kor 14:1
1 Kor 12 vs 11 Doch al deze dingen werkt een en dezelfde Geest, terwijl Hij ze toedeelt aan
ieder afzonderlijk, naardat Hij wil
1 Kor 12Vs 31 Doch ijvert naar de beste gaven...welke voor het welzijn van de gemeente de
meeste waarde hebben en het meest nodig zijn. Doch ik wijs u een weg die nog
voortreffelijker is.
1. Veel leden, Eén lichaam
Kracht 1ste gemeente; eenheid en gaven, verdeeldheid = verdeling krachten
Lichaam met geestesgaven weer functioneren = gezond, werk van Jesjoea voortzetten
Bijeenkomen = BijEENkomen, dan gezegend
Bijelkaarkomen = BijELK-ANDER komen! Elk, elk-anders leden
Volheid van Godheid in Jesjoea. Zijn Geest aan al Zijn kinderen.
Overgave aan Jesjoea als Heer en erkennen als Heer over heel ons leven Dat bewijs van
werking van de Heilige Geest. Daar kunnen gaven werkzaam zijn
Hoe lichaam functioneert voorbeeld voor hoe gemeente elkaar nodig heeft. Veel leden toch
één Geest. Als een lid lijdt, lijden alle leden mede = niet, op ziekenbezoek gaan!!!, maar als
één lid niet goed functioneert hebben alle andere leden daaronder te lijden.
Niet minimum functioneren,niet jaloers zijn,niet jezelf minachten!
Door ons (lichaam) Messias zichtbaar iets Kon Gods. Wereld moet zien; elkaar liefhebben ,
eenheid. God is een God van vrede moet conclusie zijn.
Dan; De heilige tegenwoordigheid Gods moet bij ons voelbaar zijn, zodat wanneer een
ongelovige of toehoorder (gast?) binnenkomt, hij door allen doorgrond wordt, het verborgene
van zijn hart aan het licht komt en hij zich ter aarde zal werpen, God aanbidden en belijden
dat God inderdaad in uw midden is.” 1 Kor. 14:24-25
2. Voor iedereen gave(n)!
1. Gave is niet algemene plicht: Vaak gaat het wel over dingen die van iedere gelovige
verwacht mag worden; Voor elke gelovige geldt de plicht:
- een levensstijl van geloof (gave van God, deel van de vrucht van de Geest)
- te volharden in het gebed
- de geesten te onderscheiden, alles te toetsen
- de profetiën niet te verachten
- herbergzaam te zijn
- elkaar te dienen (Gal 5:13)
- elkaar vermanen en vertroosten (Hebr 10:24,25)
- getuigen van de Heer
- zijn tienden te geven
- zorg te dragen voor elk-ander
Deze algehele roeping moeten alle gelovigen vervullen, zovaak als de noodzaak zich voordoet
en ook het geestelijke leven dit vereist enz. Doen we dat eigenlijk? Ouderen? Eenzamen?
Verwacht u alleen maar dat er gave aan u besteed wordt.
Oma’s. Bidden voor uw kinderen en kleinkinderen? Ja, vanzelf. Weten ze dat ook? Verrast u
ze ook (ik zeg niet verwen u ze ook) (eigen verjaardag, enige herin. oma, kado, verrassing,
daarom nog graag elkaar verrassen?
Niet natuurlijk alleen u naamgenoot, dat is zelfs schadelijk.
Wat doen jullie ouders, nog tijd voor herbergzaamheid, elkaar dienen, buiten de
samenkomsten. Zorg-dragen-voor elkaar. Plicht van ieder gelovige. Vermanen, vertroosten
enz?

Geestelijke gaven moeten doelbewust en volgens plan worden gebruiktGeestesgave is
bijzondere bekwaamheid die de HG aan ieder lid van het LvM (naar Gods genade) geeft,
opdat zij binnen het LvM gebruikt wordt.
Charisma afgeleid van charis, dat betekent genade. Er is nauwe relatie tussen geestelijke gave
en genade Gods. (Rom 6.23 ‘charisma’ die God schenkt is het eeuwige leven.)
1 Cor 12:1 Ten aanzien van de geestesuitingen = ‘pneumatikos’= geestelijke dingen.
Ef. 4:7 nog een woord; ‘domata’ (doma enkv.)’= gave, geschenk.
Individuele christenen zullen met hun gaven niet veel tot stand brengen. Gaven zijn om te
gebruiken in het LvM, dus aan de gemeente gegeven. Niet naar binnen gericht, veel gaven,
evangelist, zendeling bijv. ten goede komen aan (nog) niet leden van LvM.
Gaven = charisma
Bedieningen = diakonieën
Werkingen= grondwoord; energerma (zie ons energie)
Kenmerk van hem/haar die gave gebruikt O.L.V. de Heilige Geest
3. IJveren om de beste gaven
Hoe zit dit? De Heilige Geest deelt aan een ieder in het bijzonder, gelijk Hij wil en ‘ijvert’
naar de beste gaven?
Ant. De meedelende/uitdelende Geest handelt niet willekeurig. Het delen van de gaven wordt
medebepaald door de vatbaarheid/ het vermogen en de geestelijke gesteldheid van de persoon.
Ik las ergens: De Heilige Geest begiftigt de mens niet als een dode zak, maar als een die
zijn/haar mond opendoet en drinkt. Die bidt, die ontvangt, die zoekt, die vindt. Dat geldt zeker
ook voor het ontvangen van de geestelijke gaven.
Mogen we ontdekken welke Gods gave in ons leven is, zonder er krampachtig naar te
zoeken. Laat je maar leiden door Zijn Woord en de gang van de Heilige Geest in de
Gemeente.
Het is Gods plan dat wij Zijn Geest ontvangen. Niet mensen delen ze uit, maar Heilige Geest,
God heeft elk van de leden in het lichaam hun plaats gewezen, ‘zoals Hij heeft gewild” God
heeft mensen niet opgedragen geestelijke gaven toe te delen. 1 Cor 12:11 en 18

4.Ontdekken van gave
Een van de fundamentele oefeningen van een gelovige zou moeten zijn, het ontdekken, het
ontwikkelen en gebruiken van zijn/haar geestelijke gaven.
Wie zijn/haar geestelijke gaven kent, ontwikkelt ook een gezond zelfbewustzijn als gelovige.
Hij weet dat Hij voor het LvM belangrijk is, ongeacht welke gaven hij/zij heeft.
(Sommigen zijn zo nederig dat ze niet meer te gebruiken zijn= valse nederigheid)
Hele gemeente profiteert ervan als iedere gelovige zijn gaven kent; Ef. 4:16 Als elk lid
meewerkt zoals het moet, dan komt het gehele lichaam tot groei”
Drie gevaren:
1. Machtmisbruiken
2. Als ‘geestelijke statussymbool” gaan hanteren
3. Gavenprojectie; 1 Cor 12:11
Misverstanden;

2. Alleen gelovigen hebben geestelijke gaven. Het zijn geen natuurlijke gaven. Er is wel
een nauw verband tussen die twee, omdat God vaak de natuurlijke begaafdheden van
een ongelovige in een geestelijke gave verandert wanneer hij/zij tot geloof komt.
3. Verwissel gave niet met vrucht. Vrucht van de Geest is het normale gevolg van een
geestelijk groeiproces. Allen hebben we de opdracht te groeien in geloof en geen
babies te blijven, en ook de opdracht de vrucht van Geest steeds meer zichtbaar te
laten worden. Wat een gelovige doet = gave, wat een gelovige is = vrucht. (1 Cor 1 :7
het ontbrak niet aan gave..... toch weinig vrucht.... geestelijk gezien een puinhoop)
.
Gave opwekken
Kan dat je gave onontdekt is, kan ingeslapen zijn, of kan ‘veracht’ zijn. Tenminste afgaande
op wat Paulus tegen Tim zegt:’
1 Tim 4:14 “Veronachtzaam niet de genadegave die in u is en u door een profetenwoord
geschonken werd, onder handoplegging door de raad der oudsten.” (zouden we tegen Ruben
kunnen zeggen, als hij de gave van Evangelist een gaat verachten)
2 Tim 1:6 ‘wakker de genadegave God aan, welke door de oplegging van mijn handen in u
is.”
2 Tim 4:5 “doe het werk van een Evangelieverkondiger’
Gaven ongebruikt laten, i.p.v ze in te zetten dat is een vorm van de Heilige Geest bedroeven.
Dat willen we toch niet?
Hoe ontdek ik mijn gaven?
1. De bijbel zegt niet dat we bepaalde stappen moeten zetten om je geestelijke gave te
ontdekken. Nergens staat ook hoe we bijvoorbeeld een zendingswerk moeten opzetten, dat
moet ons niet onthouden, praktisch hierin te zoeken naar Gods wil
2.Alleen in de relatie met Jesjoea wordt gave ontvangen
3. Geloven dat de gave voor jou bestemd is. Wees ervan overtuigt dat God jou geestelijke
gaven geschonken heeft. (Kom tot die geloofsconclusie opgrond van bijvoorbeeld 1 Cor 12)
4. Besef dat God een taak voor jou heeft in het Lichaam van de Messias. Wanneer je bereid
bent je geestelijke gave tot eer van God en tot opbouw van het LvM in te zetten kun je
rekenen op Gods hulp
5 Bidden om Gods leiding
Een paar mogelijke stappen:
1. Lees de hoofdstukken over de geestesgaven opnieuw en opnieuw, liefst in verschillende
vertalingen. Zoek naar voorbeelden hoe mensen hun geestelijke gaven gebruikt hebben.
2. Houd voortdurende de hele gemeente in het oog en zie welke noden je bij de mensen
ofin de gemeente kan ontdekken. Bid erover en doe iets om die nood te leningen. Denk
hoe je nuttig kunt zijn.
3. Wees bereid de taken te doen waar je voor gevraagd wordt in de gemeente. Als je met
een taak bezig bent, vraag God of Hij je duidelijk wil maken of je op dit terrein een gave
hebt. Concludeer ook eerlijk: deze of die gave heb ik duidelijk niet
4. Kijk naar de uitwerking, als je gave van Evangelist hebt, komen regelmatig mensen
door jou toedoen tot geloof.
5. Verwacht bevestiging van het LvM, maar sta ook open voor wat mensen bij jou vinden
ontbreken.De gaven van de Geest worden gegeven om ze in samenhang met het LvM te
gebruiken. Daarom is het belangrijk dat de andere leden van het LvM het laatste woord
hebben als het om bevestiging van een gave gaat. In het LvM zijn we verantwoordelijk
voor elkaar.

We moeten van elkaar gaan weten welke gaven we hebben. Als jij de gave van
barmhartigheid hebt, maar niemand buiten jouzelf weet het, dan wordt het ook niet
herkend en erkend.
5. Op jacht naar de liefde
In hdst 14: 1 Jaagt de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt
profeteren. Daar was in Korinthe weinig belangstelling voor. Terwijl dit ook een spreken door
de Geest is, (met openbaring van boven) in vermanende, vertroostende, te verkwikken, te
versterken en te verlevendigen, zonder uitlegger.
Uitdrukking “jaagt de liefde na” sterker dan ‘legt u erop toe’om de geestelijke gaven te
ontvangen.
Eén vertaling heeft (Br) “Jaagt de liefde na, en blijft dán naar de geestesuitingen streven”
Het allerbelangrijkst wat alles steeds voor moet gaan is ‘de liefde’
Niet pakken, grijpen, maar jagen ernaar.... geen bezit in een doosje in je binnenzak!
Heb je de liefde ontvangen, jaag er elke dag naar, want elke dag moet die oude liefdeloze
mens weer worden uitgetrokken en de nieuwe met de liefde aangetrokken.
Catastrofaal als motor of versn bak gevuld werd met zand i.p.v. met olie. Knarst en barst.
Genoeg liefde = gesmeerd Reviseren kost heel veel.
Oliepeil bij jezelf? Zo niet dan werken je woorden bij een ander als zand in de
versnellingsbak. Je gepraat zonder die liefde, holle klanken, Muziekinstrumenten bij
Corinthiers, hoe harder hoe beter. (Veel muziek tegenwoordig ook, alsof God doof is en de
mensen doof gemaakt moeten worden)
Dan zijn we op de goede weg om naar de geestelijke gaven te streven.
Toetssteen:
Alle dingen die u wilt, dat u de mensen zouden doen, doet u hun ook alzo, want dat is de
wet en de profeten. (Toegepast op de 2de tafel van de wet!) mat.7:12
De liefde is dé manier waarop de gaven alleen maar naar Gods gedachten kunnen
functioneren. Concrete omschrijvingen in hdst 13. Pos. Uitingen lankmoedigheid,
goedertierenheid (eigenschappen van God!) Het goede zoeken voor de ander.
8 ww. Wat de liefde niet doet. = pos. Contrast.
Niet jaloers = niet voor zichzelf bezig, niet mijn gave die schittert, maar gelovige die
opgebouwd wordt
Niet opgeblazen = allerlei kwaad heerst er, schijn ophouden, geen show opvoeren, zoeken
naar wat echt is
Niet onwelgevoegelijk = geen rekening houden met verschil man/vrouw in samenkomst/ niet
denken aan minderbedeelden bij Avdml, of kwetst niemands gevoel
Niet eigenbelang = partijvorming, jur. Twisten, niet de dingen die van haarzelf zijn
Niet verbitterd = bij wrijving, irritatie naar elkaar toe
Niet kwade toerekenen = geen boekhouding bijhouden vankwaad
Niet blij om ongerechtigheid = niet blij wat in strijd met Gods normen
4 ww. Met alles verbonden
Alles verdraagt zij = alles over haar kant laten gaan
Alles gelooft zij = niet wantrouwend, dat zal hij wel zo bedoelen,
Alles hoopt zij = vast aan onzichtbare God
Alles verduurt zij.
Liefde verdraagt alles wat zij ervaart op dat moment als kwaad, gelooft zoveel mogelijk in het
goede (als nog niet aan het licht helemaal) hoopt en blijft hopen op verbetering in toekomst en
verduurt als het op zich laat wachten.

(wij kennen ten dele = stuksgewijze (luther)
Streven naar grootste gaven onderbroken met loflied op een nog uitnemender weg; het pad
van de liefde.
Nog een keer in 1 Kor 14;1 Wij moeten al onze energie gebruiken om in Gods gemeente in
liefde te handelen.
Hdst 13 ter harte= dan nu niet meer geestelijke gaven voor onszelf maar als geestelijke
mensen die bedacht zijn op de verheerlijking van de Heere Jesjoea en op de opbouwing van
de ander.
Geestelijke mensen brengen de rijkdommen van de Messias mee als ze samenkomen, om daar
samen in te delen, ze zullen overvloedig zijn tot stichting van de gemeente én ieder zal iets
hebben (een psalm, een onderwijzing een taal, een openbaring, een uitlegging)
Geestelijke mensen weten op inzichtsvolle wijze met deze rijkdommen om te gaan
sleutelwoorden: verstand (14,15, 19), verstaanbaar (vs 9) weten 9, 16 en kennen 11
Geestelijke mensen zullen gemotiveerd door de Goddelijke liefde erop uit zijn anderen op te
bouwen vs 3,4,5,12,17,26) te stichten!
Elkaar dienen met de gaven
Belangrijkste staat in 1 Petr.4:10,11; gelovigen aangeraden hun geestlijke gaven in te
schakelen, “dient elkaar met de genadegaven, naar de mate die ieder ontvangen heeft... ‘opdat
in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, wien de heerlijkheid is en de kracht in
alle eeuwigheid.’ Zouden we dat niet willen?
(1 Petrus 4 : 7 -11: “En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchteren en waakt in de
gebeden (Komt dus tot bezinningen wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.NBG)
Maar vooral hebt vurige liefde tot elk-ander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken.
Zijt herbergzaam jegens elk-ander, zonder murmureren. (Gehoord afgelopen zaterdag, als wij
gaan mopperen, is dat een invalspoort voor de Amelekieten)
Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, (alzo) bediene hij dezelve aan de anderen, als
goede uitdelers van de menigerlei genade Gods. (Als goede rentmeesters over de velerlei
genade GodsNBG)
Indien iemand spreekt (die spreke) als de woorden Gods, indien iemand dient (die diene) als
uit kracht, die God verleent, opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welke
toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen)
We moeten allen elkaar onderdanig zijn. 1 Kor. 14:15 en 16
Korinthe, jong 5 jaar, bruisende wereldstad, haven- en handelsstad aan Golf van Corinthe.
Een overslagplaats tussen West en Oost, smeltkroes volken, culturen, sociaal brandpunt met
heel rijke en veel arme mensen. Religieus stempel, oude nieuwe sektes, honderden
heiligdommen en tempels.

