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3.09  Kracht
Fundament  3:  “Heilige  Geest” Nederlands !!!!!

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) !
Het doel van dit programma is dat we de kracht van de Heilige Geest en de betekenis van de 
vertaling van tongen ontdekken. Hiervoor behandelen we diepgaand enkele gaven van de 
Heilige Geest en onderzoeken we wat de Bijbel hierover zegt. !!
1a. Naast je hoor je iemand in tongen bidden. Je vraagt die persoon: “Wat betekent het 
eigenlijk, wat je zegt?” Hij biedt aan het voor je te vertalen. Hoe heet dit? 
(antwoord) Vertolking van tongen. !!
2a. In vroegere tijden was het veel eenvoudiger met andere mensen te spreken, omdat 
iedereen in de wereld één taal sprak. Maar omdat de mens hoogmoedig werd, strafte JHWH 
God, de Vader hen. Wat deed Hij en met welk doel? 
(antwoord) Bij de torenbouw van Babel zorgde Hij ervoor dat de taal van de aarde verward 
werd, en dat de mensen door de veelzijdigheid van talen over de aarde verstrooid werden. 
(toelichting) Doordat we de tongentaal terug hebben gekregen, is weer alles mogelijk. Het doel 
dat JHWH God, de Vader had staat beschreven in Genesis 11:6–9: 

“En de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van 
wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk 
zijn. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen 
elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en 
zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel; want 
daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen 
over heel de aarde.” !!

3a. Tongentaal is als parelduiken: je zwemt naar beneden om een parel halen. Dat je op het 
strand de parel verkoopt, dat is vertaling van tongen. De parel heeft nu een grote waarde 
gekregen. Welke drie dingen moet een vertaler van tongen precies doen volgens de volgende 
definitie? 

“De gave van vertolking van tongen is de bekwaamheid om door inspiratie van JHWH God, 
de Vader de vertolking uit te spreken van een boodschap die in een vreemde taal wordt geuit.” 
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen: 

1. Hij moet een boodschap in een vreemde taal tot zich nemen 
2. Hij moet de boodschap, geïnspireerd door JHWH God, de Vader, omzetten 
3. Hij moet de vertaling hardop zeggen !!
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4a. In 1 Korinthe 14:5 geeft Paulus aan dat hij tongentaal met vertolking even waardevol acht 
als profetie. In beide gevallen wordt de gemeente gesticht. Wat is het verschil tussen 
vertolking van tongen en profetie? 
(antwoord) Profetie is een Woord dat JHWH God, de Vader direct tot de geest van iemand 
spreekt. Vertolking van tongen is de vertaling van iets dat in tongentaal is gezegd, waarbij de 
vertaler niet bekend is met de taal waarin gesproken is. !!
5a. Bijna iedereen wil graag de stem van JHWH God, de Vader verstaan. Op welke drie 
manieren kan Hij tot jou spreken? 
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen: 

1. In je hart 
2. In je zintuigen, door de vertaling van hemelse taal en door profetie 
3. In je verstand, door zijn Woord, de Bijbel !!

6a. De eerste gave van de drie krachtgaven is de gave van genezing. Is deze gave beschikbaar 
voor alle gelovigen wanneer de Heilige Geest hen daarin leidt? Leg uit. 
(antwoord) Ja, omdat de Bijbel ons dat opdraagt. 
(toelichting) Jeshua de Messias zegt bijvoorbeeld in Markus 16:18: “op zieken zullen [mijn 
volgelingen] de handen leggen en zij zullen gezond worden.” !!
7a. Hoe weet je zeker dat je genezing met de autoriteit van de Heilige Geest mededeelt? 
(antwoord) Je hebt de stem van de Heilige Geest leren verstaan door de gave van profetie en 
vertolking van tongen. Nu kun je ook met autoriteit namens de Heilige Geest genezing 
meedelen als je daarover de stem van de Heer hebt verstaan. !!
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8a. De gave van genezing is erop gericht dat zieke mensen worden genezen. Dat zorgt bij hele 
families voor feestvreugde. Op diezelfde manier is de gave van wonderwerken (ook wel de 
gave van krachten genoemd) bestemd om de grote daden van Jeshua de Messias bekend te 
maken aan steden, landen, overheden en machten. Noem drie wonderen (geen genezingen) 
die in de Evangeliën (de Bijbelboeken Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes) staan vermeld. 
(antwoord) Het andere team moet hier drie punten van noemen: 

• De maagdelijke geboorte (Lukas 1:26–38) 
• Water in wijn veranderen (Johannes 2:1–11) 
• Drie keer iemand uit de dood opwekken (Lukas 7:11–17, 8:49–57 en Johannes 11:1–45; 

dit is geen genezing maar schepping) 
• Demonen uitdrijven bij bezetenen (Markus 1:21–27, 5:1–20) 
• Twee wonderbare visvangsten (Lukas 5:1–11; Johannes 21:4–11) 
• Een storm tot bedaren brengen (Markus 4:35–41) 
• De wonderbare spijziging (Mattheüs 14:13–21; 15:32–39) 
• Lopen op water (Mattheüs 14:22–33) 
• De munt in de vissenbek (Mattheüs 17:24–27) 
• Een vijgenboom vervloeken die daarna verdort (Mattheüs 21:18–22) 
• Duisternis kwam over de aarde toen Jeshua de Messias aan de paal hing (Markus 15:33) !!

9a. Jeshua de Messias beloofde ons dat de Heilige Geest ons de kracht zou geven om 
wonderwerken in zijn Naam te doen. Aan deze wonderwerken zijn de volgelingen van Jeshua 
de Messias herkenbaar. Voor “krachten” en “wonderwerken” wordt in het Grieks het woord 
“dunamis” gebruikt. Dunamis heeft betrekking op drie vormen van kracht: 

1. Kracht in proclamatie (openbaar spreken) 
2. Kracht in het samen (over)leven als gemeente 
3. Kracht in het overwinnen in de geestelijke strijd 

Wonderwerken volgen een gelovige niet vanzelf. Wat heeft een geestvervulde gelovige elke 
keer nodig om een wonder te kunnen doen? 
(antwoord) Een opdracht van Jeshua de Messias om te spreken of te handelen. 
(toelichting) Een gelovige kan geen wonderwerken uit eigen kracht doen. Daarvoor is een 
opdracht van Jeshua de Messias nodig. Zonder die opdracht loopt de actie op een grote flop uit. !!
10a. Noem twee van de drie belangrijkste doelstellingen van de gave van wonderwerken. 
(antwoord) Het andere team moet hier twee punten van noemen: 

1. Jeshua de Messias de eer geven 
2. De werken van de boze ontmaskeren 
3. Een getuigenis zijn naar andere mensen !!
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11a. Jakobus 5:17 legt uit dat Elia een mens was net zoals wij. Hij deed grote geloofsdaden. 
Zo bad hij en het regende drie jaar lang niet. Op diezelfde manier kunnen gelovigen ook nu 
bidden in geloof. Jeshua de Messias leerde zijn discipelen om “te geloven”. Wat is het grootste 
probleem dat de gelovigen kan remmen om de gave van geloof in praktijk te brengen? 
(antwoord) Angst. 
(toelichting) In Markus 4:40 zegt Jeshua de Messias tegen zijn discipelen nadat hij de storm op 
het meer tot bedaren heeft gebracht: “Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?” !!
12a. Volgelingen van Jeshua de Messias worden “gelovigen” genoemd. Daarbij kun je denken 
aan dat iedereen die een godsdienst heeft “gelooft”. Maar het kan ook betekenen, dat de 
gelovige volgelingen van Jeshua de Messias zó vol van de kracht van de Heilige Geest zijn, dat 
alles voor hun mogelijk is door geloof. Geloof is net als tongentaal een onderdeel van de 
levensstijl van een volgeling van Jeshua de Messias. Wat is het tegenovergestelde van geloof? 
(antwoord) Twijfel. 
(toelichting) In Jakobus 1:6b–8 staat: “Wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind 
voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets 
ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.” Een 
twijfelachtige levensstijl brengt dus niets. !!
Slotvraag (beide teams): We zetten de inzichts- en krachtgaven op volgorde van moeilijkheid, 
waarbij de gave van geloof het moeilijkst is. Geef aan welke gave de Heilige Geest nu bij jou 
aan het ontwikkelen is: 
 1. Gave van tongentaal.            
 2. Gave van profetie.            
 3a. Gave van vertolking van tongen.          
 3b. Gave van genezing.          
 4. Gave van wonderwerken.            
 5. Gave van geloof.            
(toelichting) De gave van vertolking van tongen en van genezing hebben dezelfde 
moeilijkheidsgraad (zie vraag 5b). De openbaringsgaven (de gaven van kennis, wijsheid en 
onderscheid van geesten) hebben we niet op volgorde van moeilijkheid gezet want de 
ontwikkeling van deze gaven van de Heilige Geest gaat voortdurend verder. 
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