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De eerste Brief  

van Paulus  

aan Korinte 

LES 9 De gaven van de Geest 

BIJBELSTUDIE 
Hoofdstuk 11-14 

• Overeenkomst: problemen in de samenkomst 
• 11:1-16 – Kleder- en/of haardracht 

• 11:17-34 – Het avondmaal  

• 12:1-14:40 – Gaven van de Geest  

• Inleiding H12-14 
• Vormen een geheel 

• Vaak apart gelezen (gaven, liefde, tongentaal…) 

• Verband gehele brief  
• Wat betekent het om geestelijk te zijn 

 

Inleiding H12-14 

• Visie van Korintiërs: 

– Leven in een andere realiteit (geestelijk i.p.v. 
aards) 

– Onaantastbaar door materiële 

– Verachtten huwelijk en seksualiteit (H7) 

– Demonische rituelen (H8-10) 

– Bewijs voor geestelijk zijn – tongentaal - engelen 

– Gevolg: concurrentie, neerbuigend 

 

 

Inleiding H12-14 

• Visie van Paulus: 

– Aanwezigheid van Geest in gelovige en gemeente 

– Zichtbaar in onderlinge liefde (o.a. samenkomst) 

– Samenkomst: chaos, onwaardig avondmaal, 
onfatsoenlijke haar-/klederdracht 

– Buiten: incest, prostitutiebezoek 

– Niet andere realiteit 

– Bekrachtiging door de Geest om in deze realiteit 
een getuige van Christus te zijn 
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Inleiding H12-14 

• Probleem in Korinte: 

– Tongentaal als engelentaal 

– Tongentaal als bewijs voor geestelijk zijn 

– Tongentaal als hoogste gave 

– Op zichzelf gericht 

– Paulus: tongentaal voor jezelf, tenzij uitleg 

– Profetie is opbouwend, dus liefde 

 

Structuur H12-14 

Geestelijke gaven en geestelijke mensen 12:1-14:20 

12:1-31  De gaven van de Geest 

 12:1-3    Voorwaarde: Jezus is Heer 

 12:4-31   Eenheid in diversiteit 

13:1-13  De hogere weg 

14:1-40  Profetie en tongentaal 

 14:1-25   Noodzaak van verstaanbaar-
    heid in de gemeente 

 14:26-40   Ordening in de gaven 

 

Eerste voorwaarde 12:1-3 

• Geestelijk-zijn = Jezus als Heer belijden 

Eenheid in verscheidenheid  12:4-11 

• Drie keer ‘één’ Geest, Heer, God 

– Eenheid van drie-eenheid voorbeeld voor 
gemeente 

– Versus verdeeldheid in Korinte door de gaven 

• Geest werkt in iedereen tot opbouw van de 
gemeente 

• Geest geeft zoals Hij wil, maar ook ernaar 
uitstrekken (12:31, 14:1) 
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Gemeente als lichaam  12:12-27 

• Metafoor van het lichaam dat bestaat uit 
delen 

• Niet tegen elkaar, niet zonder elkaar 

• Iedereen speelt een eigen rol in Gods 
koninkrijk 

• Kwetsbare en niet zichtbare lichaamsdelen zijn 
even belangrijk 

• Uiterlijk misleidt 

 ‘Gelovigen die een handicap, beperking, 
beschadiging of negatieve levenservaring met 
zich meebrengen, zouden wel eens de meest 
belangrijke en ‘charismatische’ delen van het 

lichaam kunnen zijn. Want elke kerk heeft 
deze mensen nodig om de kern van het 

evangelie zichtbaar te maken.’ 

   - Jürgen Moltmann -  

Verscheidenheid 12:28-31 

• Weer een ander lijstje van gaven 

• Wat moet je hier van maken? Niet te veel 

• Gaat om verscheidenheid en verdeling van 
gaven 

• Actief zoeken naar de gaven 

• Liefde als gave of als essentie van de gaven 

• Geestelijk zijn is liefhebben! 

 

 

Hoofdstuk 13 De liefde 

• Gaat niet over het huwelijk, maar is correctie 
van de Korintiërs 

• Gaven zijn niets zonder de liefde (13:1-3) 

• Liefde blijft, maar de gaven niet (13:4-13) 

• Kind is op zichzelf gericht (13:11) 

• Spiegel vs. aangezicht tot aangezicht (13:12) 
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 ‘Liefde gaat om jezelf kwetsbaar opstellen, 
met het risico van lijden. Een God die niet kan 

lijden, kan ook niet liefhebben.’ 

 

 - Jürgen Moltmann -  

Hoofdstuk 14 

• Verschil gaven van profetie en tongentaal 

• Opbouwend vs. op zichzelf gericht 

• Sleutel: liefde en opbouwen 

 

• Twee delen: 

– 14:1-25 noodzaak van verstaanbaarheid 

– 14:26-40 orde in de samenkomst 

• 14:34-35  vrouwen moeten zwijgen… 

Verstaanbaarheid 14:1-25 

• Korintiërs: tongentaal als taal van engelen en 
bewijs van geestelijk zijn 

• Paulus: tongentaal is onverstaanbaar voor 
mensen – niet opbouwend 

• Profetie kan iedereen verstaan – opbouwend 

• Tongentaal in samenkomst moet vertaald 
worden 

Verstaanbaarheid 14:1-25 

• Tongentaal is bidden met je geest tot God 

• Onverstaanbaar voor mensen 

• Bouwt alleen de spreker/bidder op 

• Uitleg tongentaal niet in de bijbel 

• Kennelijk door dezelfde persoon 
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Tongentaal als teken  12:20-25 

• Kinderlijk en kinderachtig 

• Kinderlijk onschuldig, niet aangetast door 
kwaad 

• Kinderachtig is je verstand niet gebruiken, op 
jezelf gericht zijn 

• Volwassen in denken – tongentaal is niet 
opbouwend 

Tongentaal als teken  12:20-25 

• Tongentaal als negatief teken voor 
ongelovigen 

– Voelen zich niet welkom 

– Krijgen geen openbaring van God 

• Profetie als positief teken voor gelovigen 

– Ongelovigen bekeren zich 

– Gelovigen worden bevestigd en bemoedigd 

Orde in de samenkomst 12:26-40 

• Elkaar opbouwen 

– Iedereen draagt iets bij 

– Orde in de samenkomst 

• Tongentaal en profetie 2-3 sprekers (richtlijn) 

• Tongentaal alleen als een uitlegger aanwezig is 

• Profetie moet getoetst worden 

 

Vrouwen moeten zwijgen 14:34-35 

• Verschillende visies: 

1. Later toegevoegd 

2. Gaat om onderbreken door vrouwen 

1. Meerdere manuscripten pas einde H14 

– Kwam in kantlijn als aantekening en later 
toegevoegd 

– Contrast met I Kor. 11:2-16  
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Vrouwen moeten zwijgen 14:34-35 

2. Tekst past bij onderwerp hoofdstuk 

– Vrouwen onderbraken hun man die profeteerde 

– In beoordeling kwam gezinssituatie aan bod 

– Schande in Romeinse en Joodse cultuur 

 

• Hoe dan ook: het is geen verbod voor 
vrouwen. Maar een aanwijzing tot orde in de 
samenkomst.  

Kerntekst 

 Ons resten geloof, hoop en liefde, 
deze drie,  

maar de grootste daarvan  

is de liefde.  

(I Kor. 13:13) 

Reflectievragen 

• De eerste voorwaarde van geestelijk zijn is dat we Jezus 
belijden als onze Heer. We doen dit met onze woorden, 
maar vooral ook met onze daden. Als de Geest in ons 
woont gaan we Jezus volgen in alles. Hoe zit dit in jouw 
leven? Is Jezus Heer in elk aspect van jouw leven? 

• Deze hoofdstukken gaan over de gaven van de Geest. 
Paulus zegt dat we allemaal een gave hebben. Welke 
gave heb jij? Wat doe je er mee? Bouw je anderen er 
mee op? Als je geen gave denkt te hebben, wat zou je 
daaraan kunnen doen?  

 

Reflectievragen 

• In I Kor. 12:26 zegt Paulus dat als een lid lijdt, alle 
leden meelijden. Het laat zien hoe we elkaar 
nodig hebben. Zowel in het lijden, maar ook in de 
zin dat iedereen in het lichaam belangrijk is. Hoe 
ga jij om met andere leden die lijden? 

• Lees het hoofdstuk over de liefde, hoofdstuk 13. 
In 13:4-7 worden dingen over de liefde gezegd. In 
welke mate is dit in jouw leven zichtbaar? Denk 
terug aan de prekenserie over de vrucht van de 
Geest. Zijn er nog dingen waar je aan zou willen 
werken? 

 


