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Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. 
Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met 
vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er 
eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere 
team één minuut om over het antwoord overleg te 
voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en 
bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven 
antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel 
streng doet over de antwoorden, doet het andere team 
dat ook.

Niet het antwoord maar het proces
Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, 
maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot 
nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze 
gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het 
programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is 
nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die 
in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs 
(Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek 
zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na 
afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in 
gaan.

Scheidsrechter
Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels 
worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat 
alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 
4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt 
wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij 
voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van 
zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

Feedback
Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-
Fondueprogramma? Geef het door via 
HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je 
bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/
HouseFeastNetwork.

Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma’s vormen samen een volledige 
Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis 
bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma’s. 
Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het 
derde fundament: Heilige Geest.

Terwijl je de 12 
programma’s uit dit 
fundament behandelt, 
raden we je aan 1 Korinthe 
te lezen.

Vorig programma:
3.05 Nieuwe Testament

Dit programma:
3.06 Gaven

Volgend programma:
3.07 Vrucht

Zie voor een overzicht van 
alle 84 programma’s
het Leerhuis.

Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle 
onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met 
het evangelie.

Netwerken
Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten 
het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in 
ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest 
vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het 
Huisfeest Netwerk opgezet: facebook.com/
HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar 
ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/Oudsten.

Sfeerbeeld
Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto’s te 
delen op de “Huisfeest Netwerk” groep. Hierdoor groeit 
de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit 
naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy 
schendt.

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

In dit programma willen we een duidelijk fundament leggen over de doop in en vervulling met de Heilige Geest. 
We beginnen met de begrippen te verklaren. Dan zetten we de negen gaven op een rij, waarvan we er dit keer 
drie diepgaand zullen behandelen (de andere zes behandelen we in latere programma’s). Daarna richten we ons 
op het totaalpakket van wat de Heilige Geest ons als geschenken aanreikt. We sluiten af met een praktisch 
voorbeeld, waarin je zult ontdekken dat alle gaven voor alle gelovigen nodig en beschikbaar zijn.
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1a. Stel je een computerspel voor, met een digitale soldaat. Er is ook een speler, die 
het spel speelt. Dit doet hij door de soldaat digitaal te besturen. De soldaat heeft in 
zijn bepakking verschillende zaken bij zich. De speler kan kiezen wat de soldaat op 
een bepaald moment nodig heeft. De ene keer is dat een kompas, de andere keer een 
granaat, en weer andere keren een geweer.

Net als in dit spel, heeft ook de Heilige Geest een bepakking voor ons met negen 
gereedschappen. Hoe worden die negen gereedschappen in de Bijbel genoemd?
(antwoord) De (genade)gaven.
(toelichting) Deze staan in 1 Korinthe 12:8–10 en behandelen we in dit programma. In de 
Griekse grondtekst wordt het woord “charismata” gebruikt.

2a. Wanneer word je een soldaat in dit computerspel? Kies uit:
a. Wanneer je bekeerd bent en avondmaal viert.
b. Wanneer je gedoopt en wedergeboren bent.
c. Wanneer je de kracht van de Heilige Geest ontvangen hebt.
d. Wanneer je uitgezegend wordt om de zending in te gaan.

(antwoord) Het juiste antwoord is: “c. Wanneer je de kracht van de Heilige Geest 
ontvangen hebt.”

3a. Moeten we net zoals een soldaat in een computerspel afwachten wat de speler 
door ons heen doet? Leg uit.
(antwoord) Nee, we hebben zelf de opdracht gekregen om te strijden en de Heilige Geest 
voorziet daarbij in de bepakking.
(toelichting) In 1 Korinthe 14 staat dat God de Vader verlangt, dat wij allen in tongen spreken, 
en meer nog, dat wij allen profeteren. Bovendien moeten allen die in tongen spreken ook 
bidden om de vertolking ervan. Dat kan alleen als de gave van vertolking ook aan allen is 
gegeven. Dit staat in 1 Korinthe 14:5,13:

En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. 
Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, 
opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. (...) Daarom, laat hij die in een andere taal 
spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen.

Vraag 3b. Plaats de negen gaven in drie groepen van drie gaven:
• Spreken in tongen
• Vertolking van tongen
• Geloof
• Genezingen
• Kennis
• Krachten (wonderen)
• Wijsheid
• Profetie
• Onderscheid van geesten
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4a. In 1 Korinthe 12:1,4–7 staan verschillende woorden, die allemaal betrekking 
hebben op wat de Heilige Geest doet:

Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig 
laten. (...) Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en 
er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is 
verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen 
werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot 
welzijn van allen.

Laten we deze begrippen eens in een orderlijk schema zetten. Het team dat deze 
vraag moet beantwoorden, heeft dit schema ook op hun blad staan. Vul op de lege 
plekken de volgende vier woorden in: resultaten — openbaringen — cadeaus — 
specialismen.
(antwoord)

(toelichting) Kortom, de Heilige Geest openbaart zich in je, doordat Hij je vaardigheden 
schenkt, je in een specialisme traint, en je daardoor zichtbaar resultaat boekt.

5a. Van de negen gaven zijn er zes die je trapsgewijs op volgorde kunt zetten; de 
overige drie gaven behandelen we verderop in dit programma.
Het andere team heeft deze trap ook op hun blad staan.

Het begint met de drie “inzichtsgaven” (categorie A in vraag 3b), waarvan de eerste 
“tongentaal” is. Elke volgende trede vraagt om meer geloof. Vul de tweede en derde 
trede in, met de twee andere inzichtsgaven.
(antwoord) De tweede tree is “profetie”, de derde “vertolking van tongen”.
(toelichting) Voor vertolking van tongen is aantoonbaar meer 
geloof nodig dan voor profetie. De vertaling kan namelijk 
direct beproefd worden, omdat er mensen kunnen zijn die de 
(tongen)taal verstaan waarin je gesproken hebt en dus 
meteen kunnen bevestigen of de vertaling juist is. Omdat het 
in theorie ook een valse vertaling kan zijn, is het dus veel 
spannender.
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  Uitingen
  (pneumatiekos)
  Openbaringen

 Genadegaven Bedieningen Werkingen
 (charismata) (diakonia) (energemata)
 Cadeaus Specialismen Resultaten

      6. ________

     5. ________

   3. ________ 4. ________

  2. ________

 1. tongentaal

extra risicofactor bij vertolking van 
tongen: verkeerd vertalen

 profetie

 tongentaal bevestiging



6a. De Heilige Geest werkte met de apostelen mee met wonderen en tekenen. De 
gave van krachten (wonderen) zijn veel completer en veelomvattender dan 
genezingen. Daarom staat deze op de vijfde trede. Noem drie concrete voorbeelden 
waarom er bij het volgende wonder uit Handelingen 12:6–19 meer komt kijken dan 
bij een genezing, omdat het meer omvat en er meer betrokkenen zijn. Voor de 
context lezen we het hele stukje.

Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee 
soldaten, geboeid met twee ketenen; en de bewakers voor de deur bewaakten 
de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in 
het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. 
En zijn ketenen vielen van zijn handen af.

En de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En 
hij deed dat. En hij zei tegen hem: Sla uw bovenkleed om en volg mij.

En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid 
was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. En 
toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de 
ijzeren poort die naar de stad leidt; die ging vanzelf voor hen open. En toen zij 
naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder, en meteen ging de engel 
van hem weg.

En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: Nu weet ik werkelijk dat de 
Heere Zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes 
en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen 
was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Markus 
genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden.

Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naar 
toe om te luisteren, van wie de naam Rhodé was. En toen zij de stem van Petrus 
herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen 
en berichtte dat Petrus voor de poort stond.

En zij zeiden tegen haar: U bent buiten zinnen! Maar zij hield vol dat het zo 
was. En zij zeiden: Het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen; en toen zij 
opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde 
hun met de hand dat zij zwijgen moesten, en hij vertelde hun hoe de Heere hem 
uit de gevangenis geleid had en zei: Vertel dit aan Jakobus en de broeders. En 
hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats.

Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de 
soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem 
gezocht maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen 
weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar.

(antwoord) Het andere team moet hier drie van noemen:
1. Er moest een engel komen.
2. De ketenen vielen zo af.
3. Ze liepen zo aan de wachten voorbij.
4. De ijzeren poort ging vanzelf open.

7a. We gaan nu door met de drie “vocale gaven” (categorie C in vraag 3b): de gaven 
van kennis, wijsheid en onderscheid van geesten. Wat is het verschil tussen iemand 
met een zeer hoog IQ en iemand met de gave van kennis?
(antwoord) Bij de gave van kennis krijg je incidenteel een hemelse injectie van inzicht, zodat 
je op een andere manier naar de zaken kijkt. Iemand met een hoog IQ verzamelt informatie.
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8a. Wanneer de gave van kennis wordt gebruikt, komt dit vaak hard over en is het 
duidelijk gericht op de waarheid. Je kunt het vergelijken met handelen in aandelen 
met voorkennis. Het brengt degene die deze voorkennis heeft, veel voordeel. Hoe 
trad de gave van kennis in werking, in de volgende situatie uit Handelingen 5:1–5?

Een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn 
vrouw Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, ook 
met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat 
aan de voeten van de apostelen.

En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u 
gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de 
opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan 
niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw 
beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt 
niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.

Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er 
ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden.

(antwoord) Toen Petrus via de Heilige Geest wist, dat Ananias en Saffira tegen de Heilige Geest 
gelogen hadden.

9a. Met de gave van wijsheid ontvang je de leiding van de Heilige Geest over wat je 
moet doen of zeggen in een bepaalde situatie. In Jakobus 1:5 staat: “Komt een van u 
wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud 
en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.” Wat is het verschil tussen de gave van 
kennis en de gave van wijsheid?
(antwoord) De gave van wijsheid is de toegepaste gave van kennis.

10a. Zet de volgende woorden in de juiste volgorde:
Gave van wijsheid — Inzet — Gave van kennis — Slimheid
(antwoord) De juiste volgorde is:
Inzet — Slimheid — Gave van kennis — Gave van wijsheid.
(toelichting) In Spreuken 12:24 staat (NBV): “Een vlijtig mens verwerft gezag, luiheid leidt tot 
slavernij.” Je kunt nog zo slim zijn, maar je zult je eerst moeten inzetten om je slimheid te 
kunnen toepassen. Als je dan aan de slag bent, kan de Heilige Geest zijn gaven toevoegen en 
ben je voor Hem inzetbaar. In Spreuken 3:13 staat: “Welzalig is de mens die wijsheid vindt, 
de mens die inzicht verkrijgt.”

Om in het voorbeeld van de drie vrienden te blijven, bestaat hun motivatie eruit om een 
navigatieapparaat of een wegenkaart te kopen, hun slimheid bestaat eruit om het 
navigatieapparaat een route uit te laten stippelen, waarna als ze eenmaal onderweg zijn, de 
Heilige Geest hun gaven kan geven om de bestemming te bereiken.

11a. Onderscheid van geesten werkt als een verkeerstoren met een radar, die de 
geestelijke wereld afzoekt. Met de gave van onderscheid van geesten maak je 
zichtbaar dat er een demoon in de buurt is en zorg je ervoor dat je te weten komt 
wat voor geest het is. Het gaat er dus om, dat je niet alleen onrust bespeurt, maar 
ook identificeert.

Welke twee dingen doet een verkeerstoren van een vliegveld als er een vijandig 
vliegtuig binnen het luchtruim komt?
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Analyseren.
2. Alarmeren.

3.06
NL

Gaven
fundament Heilige Geest

  

 huisfeest netwerk .org pagina 5 van 11



12a. Terwijl ze aan het evangeliseren zijn en wonderen doen, worden Petrus en 
Johannes gearresteerd en voorgeleid. De hoge raad had niets op basis waarvan zij 
hen konden veroordelen, en lieten hen weer gaan. Ze vertelden hun vrienden wat er 
gebeurd was, en samen baden ze. Dit gebed staat in Handelingen 4:24b–30. Wat in 
dit gebed is analyseren en wat in dit gebed is alarmeren?

“Heer, u, de Schepper van de hemel, de aarde en de zee met alles wat erin is, 
u hebt door de Heilige Geest bij monde van uw dienaar, onze voorvader David, 
gezegd:

Waarom komen de volken in opstand,
smeden zij heilloze plannen?
Hun koningen sluiten zich aaneen,
hun leiders spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde.
Ja, ze hebben samengespannen in deze stad tegen uw heilige dienaar Jezus, 

die u gezalfd hebt: Herodes en Pontius Pilatus, de heidense volken en het volk 
van Israël. Zij voerden uit wat u in uw macht had besloten dat gebeuren zou.

Nu bidden wij u, Heer, zie toch hoe ze ons bedreigen en help uw dienaars uw 
boodschap met alle vrijmoedigheid te verkondigen. Strek uw hand uit zodat er 
genezingen en wonderen en grootse dingen gebeuren door de naam van Jezus, 
uw heilige dienaar.”

(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:
1. Analyseren: Vaststellen dat de leiders samenspannen en hen bedreigen.
2. Alarmeren: God de Vader vragen dat Hij zijn dienaars helpt.

Vraag 12b. Koppel de 6 vetgedrukte bedieningen aan de 6 vetgedrukte gaven:
 Bediening Gave

• Apostel (alle gaven)
• Profeet Gave van tongentaal
• Leraar Gave van vertolking van tongen
• Wonderwerker Gave van profetie
• Genezer Gave van geloof
• Helper Gave van genezingen
• Bestuurder Gave van krachten (wonderen)
• Vertolker van tongen Gave van kennis
• Herder Gave van wijsheid
• Evangelist Gave van onderscheid van geesten
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Slotvraag (beide teams): Vul nu samen met elkaar in het volgende verhaal de 9 
gaven in. Elke gave gebruik je één keer.

De Heilige Geest leidt je ertoe, dat je op bezoek gaat bij een vriend.

Bij deze vriend thuis ligt een familielid ziek op de bank. Je vraagt de zieke beleefd, wat hem 
mankeert.

Hij antwoordt: “ik heb hoofdpijn!”

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (1), door je mee te delen dat deze 
hoofdpijn ontstaat doordat de benen van de zieke van ongelijke lengte zijn.

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (2), zodat je vrijmoedig zegt dat het 
aan zijn been ligt.

De zieke zegt verrast: “Ik heb hoofdpijn, geen pijn aan mijn benen!”

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (3), en zegt je: “er is een demoon in 
huis, daardoor kan hij niet genezen.”

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (4) en draagt je op, het huis 
bevrijding mee te delen.

Je vraagt de zieke en de familieleden of het klopt, dat er een demoon in het huis is, wat zij 
bevestigen.

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (5), waardoor je duidelijk van de 
Heilige Geest hoort, welke demoon uitgedreven moet worden in de Naam van Koning Jezus.

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (6) om de boze macht in de Naam 
van Koning Jezus te gebieden, het huis te verlaten.

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (7) nu de demoon weg is, en je bidt 
je voor de genezing van de zieke.

De Heilige Geest geeft de genezen man de gave van _______________ (8). Van blijdschap 
juicht hij over de genezing van zijn hoofdpijn, zijn rug en zijn benen.

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (9), waarmee je de tongentaal van 
de genezen man vertaalt, met een woord van God de Vader voor de familie.

De hele familie is bereikt met het goede nieuws van het evangelie en God de Vader werkte 
mee door wonderen en tekenen.

(antwoord)
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De juiste volgorde van de 9 gaven is: kennis, wijsheid, onderscheid, 
geloof, profetie, kracht, genezing, tongentaal, vertolking.



1b. Als een gelovige de soldaat in het computerspel is, wie is dan de speler die 
bepaalt wat je doet en welk gereedschap je op dat moment gebruikt?
(antwoord) De Heilige Geest.

2b. Hoeveel gaven geeft de Heilige Geest aan elke persoon? Kies uit:
a. Meestal geen.
b. Eén.
c. Twee of drie.
d. Alle negen.

(antwoord) Het juiste antwoord is: “d. Alle negen.”
(toelichting) Als we allemaal maar één gave zouden krijgen, dan zou elke zendeling 
die uitgezonden werd naar een bepaald door demonen beheerst heidengebied, 
eerst acht anderen met de andere acht gaven bijeen moeten zoeken, om dan 
samen het werk van de Heer te kunnen doen. Zo werkt het niet in het plan van God 
de Vader.

3b. De negen gaven kun je onderverdelen in drie groepen, van elk drie gaven. Het 
team dat de vraag moet beantwoorden plaatst de negen gaven in drie groepen van 
drie gaven. De negen gaven zijn:

• Spreken in tongen
• Vertolking van tongen
• Geloof
• Genezingen
• Kennis
• Krachten (wonderen)
• Wijsheid
• Profetie
• Onderscheid van geesten

(antwoord)  A   B   C 
 Spreken in tongen Geloof Kennis
 Vertolking van tongen Genezingen Wijsheid
 Profetie  Krachten (wonderen) Onderscheid van geesten
(toelichting) Categorie A zijn de inzichts-, inspiratie- of aanbiddingsgaven.
 Categorie B zijn de kracht- of mededelingsgaven.
 Categorie C zijn de vocale-, openbarings- of instructiegaven.

Vraag 4a. Vul op de lege plekken de volgende vier woorden in:
resultaten — openbaringen — cadeaus — specialismen
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  Uitingen
  (pneumatiekos)
  ____________

 Genadegaven Bedieningen Werkingen
 (charismata) (diakonia) (energemata)
 ____________ ____________ ____________



4b. In Kolossenzen 2:9–10a (NBG) staat: “Want in Hem [Koning Jezus] woont AL de 
volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem.” Wat 
betekent het volgens deze Bijbeltekst, dat de volheid van God de Vader in ons is?
(antwoord) Dat wij net zo vervuld zijn met de Heilige Geest als Koning Jezus toen Hij hier op 
aarde was.

Vraag 5a

5b. De vierde, vijfde en zesde trede zijn de “krachtgaven” (categorie B in vraag 3b). 
De vierde trede, de gave van genezing, staat op gelijke hoogte als de gave van de 
derde trede. Waarom?
(antwoord) Het andere team moet één van deze antwoorden noemen:

1. Je hebt in beide gevallen een woord van God de Vader nodig.
2. Het resultaat is in beide gevallen meteen controleerbaar.

6b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Voor de gave van geloof heb je het meeste geloof nodig. Daarom is dit de 
zesde trede. Elia, een man zoals wij, bad in geloof en het regende 3,5 jaar 
niet. Iemand van het vraagstellende team gaat liplezen wat Koning Jezus 
over geloof zegt. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) “Alles is mogelijk voor wie gelooft.”
(toelichting) Dit staat in Markus 9:23.

7b. De gave van kennis komt eigenlijk meestal in samenhang met één of meer 
andere gaven voor. Waarom?
(antwoord) De kennis alleen maakt opgeblazen.
(toelichting) Dit staat in 1 Korinthe 8:1.

8b. Beantwoord voor het volgende verhaal deze drie vragen:
1. Wanneer was hier sprake van ‘gewone’ intelligentie?
2. Wanneer was hier sprake van de gave van kennis?
3. Wanneer was hier sprake van de gave van wijsheid?

Drie vrienden reizen met de auto. Eén van hen heeft de reis voorbereid op het 
navigatieapparaat. Ze verwachten in 8 uur en 13 minuten een land te doorkruisen en 
de bestemming te bereiken.

Halverwege de reis zoekt de chauffeur een andere radiozender op en horen ze 
onverwachts op de verkeersinformatie dat er een urenlange file op hun route is. 
Geschrokken van het mogelijke oponthoud bestuderen de vrienden de wegenkaart, 
waarna ze na wikken en wegen besluiten om binnendoor te rijden, door het landelijk 
gebied van de provincie.

Als ze later op de eindbestemming aankomen, kijken ze terug en danken God de 
Vader voor zijn leiding. [antwoord op pagina 8]

3.06
NL

Gaven
fundament Heilige Geest

  

 huisfeest netwerk .org pagina 9 van 11

      6. ________

     5. ________

   3. ________ 4. ________

  2. ________

 1. tongentaal



[8b. vervolg] (antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:
1. Intelligentie: de route plannen.
2. Gave van kennis: de verkeersinformatie horen.
3. Gave van wijsheid: een alternatieve route kiezen.

9b. In Handelingen 16:16–18 gebruikt Paulus de gave van kennis en de gave van 
wijsheid. Wat is in dit verhaal de gave van kennis, en wat is de gave van wijsheid?

En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een 
zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoetkwam. Zij 
verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter 
Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn dienstknechten van 
God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat 
deed zij vele dagen lang.

Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: 
Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op 
hetzelfde moment uit haar weg.

(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:
1. De gave van kennis is dat hij wist dat de slavin bezeten was.
2. De gave van wijsheid is dat hij besloot om pas na dagen in te grijpen.

(toelichting) Omdat hij begreep dat hij gevangengenomen zou worden, kon hij eerst nog 
enkele dagen zijn werk doen. De bevrijding van de slavin was de gave van krachten.

10b. De gave van onderscheid van geesten geeft je inzicht in wat er speelt in de 
geestelijke wereld. Wat voor geesten of demonen zijn er zoal? Noem drie soorten.
(antwoord) Mogelijke antwoorden zijn onder meer:

• Geesten: onreine geesten, boze geesten, waarzeggende geesten (zie vraag 10a), 
territoriale geesten, valse(-leer) geesten, klopgeesten.

• Demonen: Wolf, Leeuw, Moloch, Mammon.

11b. Iemand die de gave van onderscheid van geesten krijgt, is als een mijnenveger 
die voor de troepen uitloopt. Waarom is iedereen zo blij, iemand bij zich te hebben 
met de gave van mijnenvegen?
(antwoord) Het voorkomt schade.

12b. In het begin van dit programma hebben we gezien dat je werkingen, 
bedieningen en gaven van de Heilige Geest hebt. Laten we nu eens kijken hoe de 
bedieningen ondersteund worden door de gaven en het uiteindelijk dicht bij elkaar 
komt. De apostel gebruikt alle gaven.

Het andere team heeft onderstaand overzicht ook, maar bij hen staan de gaven 
nog op een andere volgorde. Koppel de 6 vetgedrukte bedieningen aan de 6 
vetgedrukte gaven. Elke bediening wordt gekoppeld aan één gave.
(antwoord)
 Bediening Gave

• Apostel = (alle gaven)
• Profeet = Gave van profetie
• Leraar = Gave van kennis
• Wonderwerker = Gave van krachten (wonderen)
• Genezer = Gave van genezingen
• Helper = Gave van tongentaal
• Bestuurder = Gave van wijsheid
• Vertolker van tongen = Gave van vertolking van tongen
• Herder = Gave van onderscheid van geesten
• Evangelist = Gave van geloof

(toelichting) Het verschil tussen bedieningen en gaven is dat de bedieningen specialismen zijn, 
en de gaven de vaardigheden en hulpmiddelen om deze bediening goed voor Koning Jezus uit 
te kunnen voeren.
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Slotvraag (beide teams): Vul nu samen met elkaar in het volgende verhaal de 9 
gaven in. Elke gave gebruik je één keer.

De Heilige Geest leidt je ertoe, dat je op bezoek gaat bij een vriend.

Bij deze vriend thuis ligt een familielid ziek op de bank. Je vraagt de zieke beleefd, wat hem 
mankeert.

Hij antwoordt: “ik heb hoofdpijn!”

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (1), door je mee te delen dat deze 
hoofdpijn ontstaat doordat de benen van de zieke van ongelijke lengte zijn.

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (2), zodat je vrijmoedig zegt dat het 
aan zijn been ligt.

De zieke zegt verrast: “Ik heb hoofdpijn, geen pijn aan mijn benen!”

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (3), en zegt je: “er is een demoon in 
huis, daardoor kan hij niet genezen.”

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (4) en draagt je op, het huis 
bevrijding mee te delen.

Je vraagt de zieke en de familieleden of het klopt, dat er een demoon in het huis is, wat zij 
bevestigen.

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (5), waardoor je duidelijk van de 
Heilige Geest hoort, welke demoon uitgedreven moet worden in de Naam van Koning Jezus.

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (6) om de boze macht in de Naam 
van Koning Jezus te gebieden, het huis te verlaten.

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (7) nu de demoon weg is, en je bidt 
je voor de genezing van de zieke.

De Heilige Geest geeft de genezen man de gave van _______________ (8). Van blijdschap 
juicht hij over de genezing van zijn hoofdpijn, zijn rug en zijn benen.

De Heilige Geest geeft je de gave van _______________ (9), waarmee je de tongentaal van 
de genezen man vertaalt, met een woord van God de Vader voor de familie.

De hele familie is bereikt met het goede nieuws van het evangelie en God de Vader werkte 
mee door wonderen en tekenen.

(antwoord)
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De juiste volgorde van de 9 gaven is: kennis, wijsheid, onderscheid, 
geloof, profetie, kracht, genezing, tongentaal, vertolking.


