
 

 

Frequently Asked Questions (FAQs) 

We leven deze weken naar Pinksteren toe. Het feest waarbij we vieren dat de Heilige Geest naar de aarde 

werd gezonden en de belofte dat de discipelen van Jezus met de Heilige Geest gedoopt zouden worden 

in vervulling ging. De belofte was niet alleen bedoeld voor de discipelen die in de tijd van Jezus leefden, 

maar ook voor ons, zijn discipelen die nu op aarde leven! Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw 

kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen (Hand. 2:39). Toch 

bestaat er vandaag de dag nog veel onduidelijkheid over de betekenis van Pinksteren en implicaties van 

de doop in de Heilige Geest. Daarom hebben we een lijst met antwoorden op de vaak gestelde vragen 

over dit onderwerp opgesteld, de zogenaamde Frequently Asked Questions (FAQs). Ter voorbereiding op 

Pinksteren behandelen we de 10 FAQs in vier wekelijkse delen. Deze week het tweede deel waarbij vragen 

over de vrucht en de gaven van de Geest centraal staan.   

FAQ#4: Zijn de bovennatuurlijke gaven van de Geest nog wel voor deze tijd? 
Ja! Pinksteren was het moment waarop een nieuwe fase in het eeuwige plan van God begon en tot op de 
dag van vandaag bevinden we ons in deze fase. Hebreeën 13:8 zegt dat Jezus vandaag de dag nog steeds 
dezelfde is. Dat betekent dat Hij nog steeds redt, nog steeds geneest en nog steeds doopt met de Heilige 
Geest. Toch is een veel gehoorde stelling dat Gods 
bovennatuurlijke kracht die werkte in de kerk van het Nieuwe 
Testament, met alle wonderen en tekenen waar het boek 
Handelingen bol van staat, niet meer beschikbaar zijn voor de 
huidige kerk. Het is natuurlijk een makkelijke verklaring voor het 
feit dat er tegenwoordig relatief weinig kracht en impact uit lijkt 
te gaan van de kerk. Daarbij wordt vaak 1 Korinthe 13:8-10 
aangehaald: De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen 
verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan - want ons kennen schiet tekort en ons 
profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen (NBV). Met de 
voltooiing van het Nieuwe Testament zou het volmaakte bereikt zijn omdat wij, in tegenstelling tot de 
eerste gemeente, het geschreven Woord (de Bijbel) hebben waarin God zich volledig heeft geopenbaard. 
Echter als we deze tekst in verband lezen met 1 Korinthe 13:12, wordt duidelijk dat met het volmaakte de 
terugkeer van Christus en de vestiging van zijn Koninkrijk op aarde wordt bedoeld. Ook wordt 2 Timoteüs 
4:20 wel aangehaald om te beweren dat de tijd van wonderen voorbij is, omdat Paulus niet in staat bleek 
te zijn om Trofimus te genezen. Echter, Paulus was weliswaar een groot apostel, maar hij was niet Jezus. 
Bovendien is het feit dat niet iedere zieke waarvoor gebeden wordt ook geneest, geen bewijs dat God zijn 
bovennatuurlijke kracht om te genezen heeft teruggetrokken uit deze wereld. Zo is immers het feit dat 
niet iedereen die het Evangelie hoort ook Jezus aanneemt, geen bewijs dat God zijn kracht om te redden 
heeft teruggetrokken uit deze wereld. Een ander vaak gehoord argument is dat de eerste kerk zich nog 
moest ontwikkelen in een moeilijke tijd en daarom bovennatuurlijke kracht met wonderen en tekenen 
nodig had. Maar nu de kerk naar een staat van volwassenheid is gegroeid ze de wonderen en tekenen niet 
meer nodig heeft om te geloven in en te getuigen van Jezus. Echter, als we naar de nood in de wereld om 
ons heen kijken en de vervallen staat van de kerk met nog nauwelijks impact op de maatschappij, dan 
moeten we helaas vaststellen dat we de kracht van de Heilige Geest met al zijn gaven harder nodig hebben 
dan ooit tevoren! Het is daarom aannemelijker dat de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest nog 
steeds beschikbaar is, maar dat het de kerk aan geloof en toewijding aan haar opdracht ontbreekt om 
deze kracht in ruimte mate werkzaam te laten zijn. Zelfs toen Jezus nog op aarde was, kwam het voor dat  



 

 
 
de manifestatie van Gods kracht verhinderd werd door ongeloof (Marc. 6:5-6). Wij geloven dan ook dat 
wanneer een kerk zich in geloof toewijdt aan haar opdracht om het Evangelie te verkondigen, dit met 
wonderen en tekenen gepaard zal gaan. Precies zoals Jezus heeft gezegd (Marc. 16:15-18). In Handelingen 
lezen we dat de Heilige Geest er niet alleen voor een selecte groep mensen in die tijd was, maar ook nu 
voor ons: Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die 
de Heer, onze God, tot zich zal roepen (Hand. 2:39 NBV). De Heilige Geest is met al zijn gaven aan ons 
gegeven als voorschot totdat Jezus terugkomt en we voorgoed met Hem verenigd worden (Ef. 1:13-14, 2 
Kor. 5:5).  

 
FAQ#5: Is de vrucht van de Geest niet belangrijker dan de gaven van de Geest? 
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal. 5:22). Bij de vrucht van de Geest gaat het dus in de eerste plaats 
om de liefde van Christus die in ons werkzaam is van waaruit al die andere positieve 
karaktereigenschappen volgen. Die liefde is het bewijs van onze bekering (1 Joh. 3:14). Wanneer we na 
onze bekering onder invloed van de Heilige Geest geestelijk groeien naar het beeld van Jezus, dan rijpt 
deze vrucht. Een vrucht heeft immers tijd nodig om te rijpen. Hoe rijper de vrucht des te meer iemand 
het karakter van Jezus weerspiegelt. Zo wordt ons karakter voortdurend gevormd door de Heilige Geest 
en gaan we steeds meer op Jezus lijken (2 Kor. 3:18). De doop in de Heilige Geest is daarentegen een gave 
die de weg opent om in ons zijn bovennatuurlijke kracht te manifesteren. De bovennatuurlijke 
manifestaties of gaven van de Geest worden voor een specifiek moment en met een specifiek doel aan 
ons geschonken. Bijvoorbeeld om met een woord van kennis iemand te bemoedigen of om iemand te 
genezen in de naam van Jezus door die persoon onder gebed de handen op te leggen. Paulus spoort ons 
daarom aan om naar de gaven van de Geest te streven (1 Kor. 14:1). Niet om te laten zien tot wat voor 
geweldige dingen we in staat zijn, maar om uit liefde een ander op te bouwen in het geloof. Paulus zegt 
in 1 Korinthe 13:2: Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle 
kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen- had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Dus wanneer 
de kracht van de Geest zich door iemand heen manifesteert, maakt dat die persoon nog niet heilig of 
perfect. Het is immers Jezus zelf die iemand door de Heilige Geest geneest en niet de persoon die zijn 
handen op de zieke legt. Paulus bekritiseerde de gemeente in Korinthe wegens het gebrek aan vrucht van 
de Geest. De gaven van de Geest waren echter wel volop aanwezig (1 Kor. 1:7). Andersom kan de vrucht 
van de Geest duidelijk zichtbaar zijn in iemands leven, maar mist die persoon de bovennatuurlijke kracht 
en de vrijmoedigheid om een effectief getuige te zijn van Jezus.  Daarom vormen de gaven en de vrucht 
van de Geest een harmonieus geheel en zijn ze beide nodig. Jezus is daarin ons perfecte voorbeeld. In 
Hem wordt Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons zichtbaar en door de gaven van de Heilige Geest deed 
Hij vele wonderen en tekenen om anderen uit liefde te helpen en om zijn getuigenis kracht bij te zetten 
(1 Joh. 14:9-11).  

 
Heb je de FAQs van vorige week gemist? Meer weten over Pinksteren en de doop in de Heilige Geest?  

• Lees dan verder op www.komenzie.nl/pinksteren.  

• Heb je vragen? Stel ze aan je Connectleider of iemand van het Leidersteam! Of stuur een email naar: 
onderwijs@komenzie.nl  

 
Kom ook naar de speciale onderwijsavond over de Heilige Geest!  

• Door Dick en Tea van Steenis 

• Ruimte voor gebed en bediening  

• Woensdag 9 mei van 19:30 tot 21:30 

• Inloop met koffie vanaf 19:00 

• Toegang en koffie is gratis 

• Geef je op via: onderwijs@komenzie.nl 
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