OVERDENKING
VERSCHIL IN GAVEN

‘Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest’ (1 Korintiërs 12:4)

De Heilige Geest deelt gaven uit aan de gelovigen, tot eer van God en
opbouw van de gemeente. De Heilige Geest leert ons ook om de plaats en de
waarde van deze gaven te zien. ‘Leven door de Geest’ was afgelopen
seizoen het thema van de Gemeente Groei Groepen in Nederland. Duizenden
mensen kwamen samen in kleine huiskamerkringen om hun geloof en visie
met elkaar te delen. Ook in Daarlerveen ontstonden prachtige gesprekken
en er werden veel ontdekkingen gedaan.
De Heilige Geest verbindt ons aan Christus en doet ons leven uit Zijn heil. De
Heilige Geest deelt ook gaven uit. Ze zijn bestemd voor het groot maken van
de Heere en voor de opbouw van de gemeente. De apostel Paulus noemt er
in 1 Korintiërs 12 meer dan één: de gave van de wijsheid en de kennis, de
gave van het geloof en het gezond maken, de gave van krachten en profetie
en onderscheiding van geesten, de gave van talen en de uitleg. In Korinthe
zijn dus veel gaven, alleen, de Korintiërs gaan daar niet altijd geestelijk
mee om. Herkennen wij gaven in de gemeente? Hoe kijken we daar
tegenaan?
Veelkleurig
Het eerste dat in de tekst opvalt, is de grote variatie in de gaven. Uit
andere brieven zouden er nog meer te noemen zijn. We ontdekken de
veelkleurigheid van het werk van de Heilige Geest. Verderop in dit
hoofdstuk gebruikt Paulus het beeld van het lichaam. Elk lichaamsdeel heeft
een eigen functie. De vele lichaamsdelen maken dat het lichaam vele
mogelijkheden heeft. Samen vormen ze een geheel. Het oog ziet voor het
hele lichaam. Zo is het ook met de gaven in de gemeente. De afzonderlijke
gaven zijn gegeven tot zegen voor allen. Wie in de gemeente rondkijkt,
ontdekt dat er vele gaven gebruikt worden. We denken niet alleen aan de
ambtsdragers, maar ook aan de vele vrijwilligers die een taak vervullen.
Sommigen staan meer op de voorgrond, anderen doen het werk in stilte, in
de binnenkamer. De één is goed in spreken, een ander in techniek, een
volgende in administratie. De één legt gemakkelijk contacten en de ander
helpt graag met perenplukken voor de 100% predikantsplaats of het
missionaire project waar steeds meer mensen aan deel nemen. Laten we
dankbaar voor de variatie aan gaven zijn. De één vult de ander aan. Zo mag
de gemeente functioneren, op zondag en door de week. Al deze taken zijn
nodig.
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In dienst van de Geest
Misschien vraagt iemand: zijn dit allemaal gaven van de Geest? In ieder
geval zijn het gaven in dienst van de Heilige Geest. We noemen de
bekwaamheid van een zendeling een gave van de Geest, maar mag dat niet
ook van de zendende gemeenteleden gezegd worden, die dat mogelijk
maken? De Heilige Geest schakelt gaven in en geeft gaven in dienst van de
Heere. Welke gave(n) mogen wij gebruiken in Zijn dienst?

Eén bron
Het tweede wat de apostel onder de aandacht brengt is dat die vele gaven
één oorsprong kennen. Ze komen van een en dezelfde Geest. Waarom
benadrukt Paulus dat hier? In de gemeente van Korinthe wordt de ene gave,
vooral de tongentaal, veel hoger gewaardeerd dan andere gaven. Wie de
tongentaal niet kan spreken telt maar voor half mee. Dit soort opvattingen
is er nog steeds. De simpele redenering is dan als volgt: hoe meer vervuld
met de Heilige Geest, hoe meer (opvallende) gaven. Het gevolg laat zich
raden. Mensen gaan zich verheffen op hun gaven, en op een ander wordt
minachtend neer gekeken. De apostel zet door dit denken een streep. Elke
gave is gekregen van God, verdiend door het offer van Christus. We hebben
een gave niet gekregen vanwege ons sterke geloof, maar omdat het de
Geest behaagt (vs. 11). Hij deelt die in Zijn vrijheid uit, om daarmee door
de liefde te dienen en niet om te pronken.

Niet minachtend
Ook de gaven die niet in het oog springen zijn gaven van de Geest en nodig
in de gemeente. Wie minachtend over deze gaven spreekt, spreekt ook
minachtend over de Geest die ze geeft. Dat mag niet. Alle gaven, van de
onopvallende tot de meest opvallende, zijn geschonken en bewerkt door de
Heilige Geest. Ze zijn gegeven, niet om een mens op een voetstuk te zetten,
maar om zo gebruikt te worden dat velen komen tot en groeien in de kennis
van de Heere Jezus. Waarderen we met de apostel al de gaven in de
gemeente als kostbare geschenken van de Heilige Geest? Danken we
daarvoor de Heilige Geest?
Bijbellezing: 1 Korintiërs 12.

Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht, van onze geest, verward en trots.
Hoor, Heilge Geest, wij roepen U! Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu.
(Gezang 250: vers 1 en 4)
R.H. Hekman
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