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De Gever en Zijn Gaven 
 

 
 
 

Deel 2 

De Gaven of Manifestaties van  

de Heilige Geest 
Door C.J.H. Theys 

 
Een woord vooraf van de schrijver 

Dit woord vooraf is bestemd voor alle christenen die de vervulling met de Heilige Geest kennen en met mij “streven 
naar het bezit van de geestelijke gaven” (zie 1 Kor. 14:1). 
De wereldwijde geestelijke opwekking, die wij nu beleven1 – wij, “tot wie het einde van de (huidige) wereld gekomen is” 
(1 Kor. 10:11b, HSV) – dringt mij om langs deze weg een beroep te doen op uw tijd, uw natuurlijke gaven en krachten 
om deze alle in dienst te stellen van de Meester, om zodoende gewend te raken aan de omgang met Hem, Die mach-
tig is ook u de ogen te openen voor een dieper geestelijk leven door Zijn Geest. 
Nog niet allen zijn doordrongen van het besef, dat in deze ‘tijdsbedeling van genade’2 – het tijdperk van de Gemeente 
en van de Heilige Geest (van in totaal 2000 jaar) – deze kostbare gaven van de Geest worden geschonken aan de 
Gemeente , als zijnde het Lichaam van Christus!  
Jezus heeft maar één “Lichaam” en geen twee (zie 1 Kor. 12). Als Hij alleen maar een deel van Zijn Gemeente deel-
achtig zou doen worden aan het bovennatuurlijke en het ander deel daarvan verschoond zou doen blijven, zou Hij Zich 

                                                           
1 Rekening houdend met het feit dat deze studie is geschreven rond 1960–1965. (noot – AK) 

2 Deze (tijds)bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ (1ste) komst aangeeft. (noot – AK) 
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schuldig maken aan “aanzien des persoons”. Maar… dit is ONmogelijk (bij God)! Onderzoekt u maar eens: 2 Samuel 
12:14, Leviticus 19:15, Lukas 20:21, Galaten 2:6 en Romeinen 2:11. 
Hij wil, dat wij het volgende zullen weten en verstaan: “Er is VERSCHEIDENHEID VAN genadeGAVEN, maar het is 
DEZELFDE Geest . Er is VERSCHEIDENHEID VAN BEDIENINGEN, en het is DEZELFDE Here . Er is VERSCHEI-
DENHEID VAN WERKINGEN, maar het is DEZELFDE God , Die alles in allen werkt” (1 Kor.12:4-6, HSV). 
Vóór alles moeten wij geestelijk georiënteerd zijn om deze manifestaties van Gods Geest te verstaan. En laten wij 
vooral niet uit het oog verliezen dat de Here zegt: “aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot 
wat nuttig is voor de ander ” (zie 1 Kor. 12:7, HSV). Voor de jaloezie, die in de Gemeente èn in het individuele leven 
van de gelovigen zo vaak wordt geconstateerd, is er dus geen plaats! 
In dit schrijven heb ik naar voren gebracht, wat mij in deze materie – door de onderwijzing van de Heilige Geest  – 
duidelijk is geworden. Ik ben ervan overtuigd dat allen die deze ‘studie’ biddend lezen – vrij van vooringenomenheid en 
van kritiek – door de Geest van God zullen worden geleid, en wel zó, dat ook zij  een diepere openbaring zullen ont-
vangen van deze hoogst belangrijke zaken van Gods Koninkrijk, tot Jezus’ eer. 
Moge de Here Jezus Christus u en mij, al de weg, Zijn onmisbare zegen schenken om als “leden” van Zijn “Lichaam” 
dienstbaar te zijn. Dit is mijn oprechte bede… 
“Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft (SV: IJvert naar de beste gaven en ik 
wijs u een weg, die nog uitnemender is)” (1 Kor.12:31, HSV). 

 
Hoofdstuk 6 

 

Geestesdoop en Geestesgaven 
In Gods Bijbel lezen wij zowel van de “doop” met de Heilige Geest , als van de “gaven” van de Geest . Heb ik aan 
de eerste een woord gewijd (zie deel 1 van deze studie), zo moet ik dit ook aan de tweede doen. Doop met de Geest 
en Geestesgaven zijn niet te scheiden. Met deze onomstotelijke waarheid voor ogen richt ik eerst het woord tot hen, 
die nog zoeken naar de Geestesdoop. 
Laat het u gezegd zijn, dat u allereerst moet BLIJVEN volharden in het zoeken naar de doop met de Heilige Geest  en 
dat u zich NIET moet uitstrekken naar de gaven van de Geest! Zonder de Gever van die gaven – en Die (Gever) is nog 
altijd de Heilige Geest Zelf – kan er GEEN MANIFESTATIE zijn van die gaven. Net zoals er (in het natuurlijke leven) 
slechts kokosnoten groeien aan een kokospalm en appels aan een appelboom. 
Er zijn (gelovige) mensen die geloven dat deze Geestelijke gaven uitsluitend zijn weggelegd voor hiertoe uitverkoren 
mensen, die van nature al geschapen zijn met bepaalde talenten en vanwege de omgeving waarin zij opgegroeid zijn, 
die een bepaalde opvoeding en bepaald onderwijs hebben genoten en die later in het leven een bepaalde positie heb-
ben bereikt; kortom, deze (gelovige) mensen denken dus dat deze gaven uitsluitend worden gegeven aan welopge-
voede en geleerde mensen. Maar, dit denkbeeld is ABSOLUUT verkeerd; God is immers geen aannemer van de 
persoon! Neen, dat is Hij in GEEN GEVAL! Want de Bijbel vertelt het ons en de praktijk van alle dag laat het ons zien! 
Anderen beweren dat de Bijbel inderdaad van deze wonderlijke gaven van de Geest spreekt; maar, dat deze enkel en 
alleen bestemd waren voor de eerste eeuwen, omdat zij toen nodig waren om zielen te winnen voor Christus. Deze 
beide groepen van (gelovige) mensen raad ik aan om eerst de Bijbel goed te onderzoeken voordat zij met dergelijke 
visies voor de dag komen. Gods Woord is de ENIGE Bron waaruit geput mag, kan en moet worden , want daar is 
geen ander boek, dat ons het juiste licht kan schenken aangaande alle zaken, die het Koninkrijk van God be tref-
fen.  
 
Gaven – Werkingen – Bedieningen 
Laten wij de Geestesgaven, bedieningen en werkingen bezien in het licht van Gods Woord, want alleen in dit licht zal 
alles goed worden verstaan. 
In 1 Korinthe 12:8-10 staat geschreven: “Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en 
aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een 
ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een 
ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander 
uitleg van talen.” (HSV) 
Daar zijn dus 9 gaven van de Geest te onderscheiden , niet meer en niet minder!  En sinds de Heilige Geest werd 
uitgestort en Hij Zijn gaven aan de Gemeente heeft geschonken, zijn ALLE LEDEN van het LICHAAM VAN CHRIS-
TUS VERANTWOORDELIJK VOOR HET FUNCTIONEREN VAN DEZE GAVEN! Voor de overzichtelijkheid volgen 
deze 9 gaven nog eens en nu puntsgewijs: 
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1. De gave van HET WOORD van WIJSHEID, 
2. De gave van HET WOORD van KENNIS, 
3. De gave van HET GELOOF, 
4. De gaven van GENEZINGEN, 
5. De gave van WERKINGEN van KRACHTEN, 
6. De gave van PROFETIE, 
7. De gave van HET ONDERSCHEIDEN van GEESTEN, 
8. De gave van ALLERLEI TALEN, 
9. De gave van UITLEG van TALEN. 

 

Juist omdat al deze 9 gaven bovennatuurlijk zijn, z ullen zij dus alleen maar in werking kunnen treden door DE 
BOVENNATUURLIJKE MANIFESTATIE van Gods Geest. 
Daar is “verscheidenheid van genadeGAVEN, maar het is dezelfde Geest” (zie 1 Kor. 12:4) en “al deze dingen echter 
werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil ” (1 Kor. 12:11, HSV). Ik vraag direct alle 
aandacht voor het feit, dat het de Heilige Geest is (Gods Geest wel te verstaan), Die uitdeelt. Nogmaals: Hij alléén 
doet dit en AAN EEN IEDER ZOALS HIJ WIL! Met deze positieve uitspraak in de Schriften worden alle mensen, beho-
rende tot de zojuist gesignaleerde groeperingen, terechtgewezen! 
Al deze Geestesgaven zijn gegeven aan de Gemeente van Jezus Christus, Zijn Lichaam; de WERKINGEN zijn dus 
ook ten behoeve van dat Lichaam en NIET VOOR DE ENKELING, het (gemeente)lid. 
“Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles  in allen  werkt.” (1 Kor. 12:6, HSV). ALLES 
werkt God dus in ALLEN, maar niet allen zullen het tegelijk verstaan, want: “Aan ieder echter wordt de openbaring 
van de Geest  gegeven tot wat nuttig is voor de ander” (1 Kor.12:7, HSV). 
Daar is nòch in deze GAVEN, nòch in de BEDIENINGEN ervan, noch in de WERKINGEN ervan enige verandering 
gekomen. Hoe zou dit ook kunnen? Jezus Christus is immers Dezelfde: “gisteren, heden, en tot in eeuwigheid” (zie 
Hebr. 13:8). Hij is dus DEZELFDE in WOORD als in DAAD. 
 
Drie groepen van drie Gaven 
Wij zullen de gaven GROEPSGEWIJZE bezien; dat wil zeggen, ik zal DIE Geestesgaven tezamen houden en behan-
delen, die ook bij elkaar horen. Men kan deze 9 gaven onderverdelen in 3 groepen en elke groep bestaat uit weer 3 
gaven. Zo doende, hebben wij ze gegroepeerd naar de GRONDSLAG (d.i. het fundament), waartoe ze in de Gemeente 
gezet zijn. Ook zijn er HOORBARE en ONHOORBARE gaven. 
 

Er zijn 3 ONHOORBARE Geestesgaven OM TE DOEN WETEN, namelijk:  
1. het Woord van Wijsheid,  
2. het Woord van Kennis, en  
3. het Onderscheiden van geesten (d.i. zijnde uit Gods Geest of zijnde uit de geest van mens of satan – noot AK). 

 

Er zijn 3 HOORBARE Geestesgaven OM TE DOEN SPREKEN, namelijk:  
1. Allerlei Talen,  
2. Uitleg van Talen, en  
3. Profetie. 

 

Dan zijn er 3 ONHOORBARE Geestesgaven OM TE DOEN HANDELEN , namelijk:  
1. Gaven van Genezingen,  
2. Werkingen van Krachten, en  
3. het Geloof. 

 

Zes van de negen gaven komen en blijven “onhoorbaar”, laat ik liever schrijven: “geruisloos” in werking; de drie overige 
daarentegen kunnen, wanneer zij in werking komen en zijn, worden “gehoord”. Nu moet u niet denken dat de andere 
zes gaven, omdat ze niet kunnen worden gehoord, in de Gemeente niet werkzaam zijn. Integendeel, vaak heb ik de 
manifestatie van de Geest kunnen constateren met de werking van de gave van “Profetie” èn tegelijkertijd de werking 
van de gave van “het Onderscheiden van geesten”. De eerste was hoorbaar, de laatste niet; maar daarom was deze er 
wel. 
Omdat de Geestesdoop een bovennatuurlijke gave is, zijn de 9 Geestesgaven eveneens bovennatuurlijk. God werkt 
in deze laatste dagen door middel van deze Geestesg aven om Zijn Lichaam te stellen in de VOLKOMEN OVER -
WINNING over de eveneens bovennatuurlijke machten v an satan! 3 

                                                           
3 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan  in de 
eindtijd ”, van E. van den Worm. (noot – AK) 
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Efeze 6:12 (HSV): “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de machthebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de GEESTELIJKE BOOSHEDEN in de 
hemelse gewesten.” 
 
Voor welke christenen zijn de Geestesgaven? 
Deze Gaven van Gods Geest zijn NIET ALLEEN voor  herders, leraren, evangelisten, apostelen, profeten , ouder-
lingen, zondagsschoolonderwijzers (m/v), diakenen e n/of diaconessen , maar… VOOR ALLE GELOVIGEN! U zult 
hiervan overtuigd zijn/worden als u Markus 16 vers 15-18 biddend leest:  
“En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en 
gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen 
hebben (dus: ALLE GELOVIGEN!), zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde 
talen (SV: met nieuwe tongen)4 zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal 
het hun beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.” (HSV) 
Iedere christen die voldoet aan Gods eis, gesteld in Romeinen 12 vers 1-2, zal deze Geestesgaven kunnen ontvangen: 
“Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend 
slachtoffer5, heilig en voor God welgevallig, dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, 
maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (SV: gemoed), om te kunnen onderscheiden wat 
de wil van God is, namelijk het goede en welgevallige en volmaakte.” (HSV) 
Maar, omdat in het Nieuwe Testament de manifestatie van de Geest van God gegeven wordt aan een ieder die 
Schriftuurlijk gelooft,  daarom moeten wij nog niet denken dat er in de oude bedeling6 geen plaats was voor de mani-
festatie van de Geest en dat er dienovereenkomstig in het Oude Testament hierover niets gevonden wordt. In ‘de oude 
bedeling van de tijd’ rustte Gods Geest namelijk OP bepaalde daartoe uitverkoren schepselen en bij bepaalde gele-
genheden. Deze gelovigen werden dus – door Gods Geest, de Heilige Geest – van BUITENAF bewogen. In ‘de nieu-
we bedeling7 van de tijd’, sinds het 1ste Pinksterfeest (zie Hand. 2), woont diezelfde Heilige Geest IN de gelovigen om 
verder ook bij hen te BLIJVEN. Zoals ook geschreven staat in Johannes 14:17 (HSV): “…want Hij (d.i. Gods Geest, de Heili-
ge Geest) blijft bij u en zal IN u zijn.” 
Als wij gedoopt zijn met de Geest van God, dan worden wij ook vervuld met die Geest en worden zo VAN BINNENUIT 
bewogen. 
Johannes 7:38-39 (HSV): “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt : Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste 
vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog 
niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)” 
Welke van de verschillende gaven van de Heilige Geest ook werkzaam mogen zijn in het leven van de christenen, één 
feit staat vast, dat de bediening ervan de eenheid van de Geest in het Lichaam bewaart . Hiertoe heeft Hij “gaven 
aan de mensen” geschonken (zie Ef. 4:8). “Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave 
van Christus” (Ef. 4:7, HSV). 
 
 
                                                           
4 Met het spreken “in (nieuwe) tongen” wordt meestal iets anders bedoeld dan met het spreken “in vreemde (of andere) talen”. In 1 
Kor. 14:2 staat: “Wie namelijk tongentaal spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God, want niemand verstaat hem, 
maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen” (HSV). En in 1 Kor. 14:4a staat: “Wie tongentaal spreekt, bouwt zichzelf op…”  
(HSV). Ook zegt Paulus in 1 Kor. 14 vers 18-19: “Ik dank God dat ik  meer dan u allen in tongen spreek.  In de gemeente echter wil 
ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan 10.000 woorden in tongentaal” (HSV). 
Het spreken in vreemde (of andere) talen is (ook) een “taal uit een ander land spreken”, een taal die je zelf niet machtig bent, maar 
die Gods Geest door jou heen kan spreken (als Hij  dat nodig acht), zodat buitenlandse toehoorders het kunnen verstaan. Lees 
Handelingen 2:4-12 en wordt overtuigd! 
Noot: Bij deze “vreemde (of andere) taal” wordt onze tong ook zeker door God bestuurt, en in die zin kan het toch ook weer “een 
tongentaal” genoemd worden, alleen al om het onderscheid te maken tussen het spreken van een andere (buitenlandse) taal die wij 
zelf, door studie, hebben aangeleerd. (noot – AK) 
5 Als een levend slachtoffer  = Ook wij moeten, als het ware, net als Jezus, als schapen “geslacht worden”. Wij moeten – in geeste-
lijke zin – ons oude, zondige leven VRIJWILLIG op het brandofferaltaar leggen, opdat ons oude leven, onze oude natuur, verbrand 
kan/zal worden tot as, zodat er niets meer van dat oude leven overblijft, en wij – in en door Jezus – waarlijk een NIEUW (opstan-
dings)LEVEN mogen ontvangen. 

• Zie eventueel – op ons weblog van 24-6-2010, te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com – de studie: “De ware betekenis 
van het brandoffer ”. (noot – AK) 

6 De oude bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens VOOR Christus’ (1ste) komst aangeeft. (noot – AK) 
7 De nieuwe bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ (1ste) komst aangeeft. (noot – AK) 
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Daar is geen plaats voor jaloezie 
De Here Jezus heeft gezegd dat Zijn discipelen grotere werken zouden doen dan Hij heeft gedaan (zie Joh. 14:12)! 
Maar, dit kan alleen maar als de Geestesgaven er in de Gemeente zijn en de verschillende bedieningen èn de ver-
schillende werkingen ook in die Gemeente worden waargenomen en erkend zoals het behoort . Ik herhaal: De Heilige 
Geest is de Uitdeler ; Hij schenkt gaven aan wie Hij wil. God is Soeverein en de leden van Zijn Lichaam mogen Hem 
dankbaar zijn voor alle genade, die aan de Gemeente geschonken wordt! Daar is helemaal geen plaats gelaten voor 
ook maar enige zweem van jaloezie! Al weet ik uit de praktijk van het geloofsleven, dat deze jaloezie nog maar al te 
dikwijls in de Gemeente gevonden wordt; vooral onder de arbeiders in Gods Koninkrijk. Wie deze, overigens geheel 
misplaatste, jaloezie kennen zullen NIMMER GROEIEN IN GENADE; zullen NIMMER TOENEMEN IN MEERDERE 
BEDIENINGEN; zullen NIMMER MEERDERE WERKINGEN ERVAREN. De Heilige Geest zal deze gelovigen aller-
eerst (moeten kunnen) leiden in de waarheid – opdat zij willen en zullen gaan inzien dat zij verlossing moeten vragen 
van die jaloezie, die hun geestelijk leven vergiftigt en verlamt – voordat Hij weer verder kan gaan met hun. 
Omdat in de eindtijd – zijnde de “laatste dagen” of “sluitingsdagen” van onze bedeling – de gave van Profetie zo op de 
voorgrond treedt, zal ik de groep, waartoe deze gave behoort, in het volgende hoofdstuk beginnen te behandelen. 
Handelingen 2:16-18 (HSV): “Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt 
God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees ; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren , uw jonge-
mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen 
zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren .” (Vergelijk dit vers ook nog met Joël 2:28-29). 

 
C.J.H. Theys 

 
Tot zover hoofdstuk 6 (van deel 2) 

 
 


