De gaven van de Geest
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Team Kerngroepen

Suggestie om te beginnen:
Wie ben je/ oefening in
ontvangen
Schrijf de namen van de
kerngroep-leden op papier,
en verdeel de papiertjes.
Beschrijf de persoon wiens
naam jij op je papiertje vind.
Wat beschrijf je dan?
Uiterlijke kenmerken, wat
iemands werk is, een
herinnering, een
karaktertrek, iemands
talent? Wat zou Jezus zien?
Geef je beschrijving aan de
persoon voor wie het is.
Ieder leest om de beurt de
beschrijving voor die een
ander heeft gemaakt.

Groei in 2020
Met geloof en verwachting het nieuwe jaar in. Aan de start van 2020 kan het zo maar zijn dat je
vooruitkijkt en hoopt dat je groeit, misschien ook wel in geloof. We lezen uit Paulus’ brief aan
Timotheüs, waarin hij schrijft over geloof, vernieuwing en gemeenteopbouw. Als er iemand uit is
op innovatie, vernieuwing is het wel Paulus. Ook voor ons als Lichtbogers komen er groeikansen
aan, in geloof, in wie we zijn en wat we kunnen. Rowan Williams, voormalig leider van de
Anglicaanse kerk, zei daar het volgende over:
“Een christen groeit niet perse met sprongen, door spectaculaire ervaringen of bijzondere
openbaringen, maar in een geleidelijk langzaam proces van leren en afleren, van oefenen en falen,
van struikelen en genadig worden opgetild”

Timotheüs
De jonge Timotheüs ontvangt een brief van Paulus. Hij is daar in de grote stad Efeze, waar een
aantal huisgemeentes zijn, en Timotheüs geeft daar onderwijs. Paulus geeft hem een aantal
aanwijzingen, je ziet in deze brief een soort plaatje van de eerste kerk. Het eerste deel gaat over
‘Wie ben je’. Verderop gaat het over ‘Wat kun je en wat wil je doen’. Het gaat in 1. Tim. 4: 14 over
de genade gaven die je ontvangt van de Geest. Dat is het thema.

Je identiteit
Ik kies ervoor om op twee manieren over identiteit te spreken; je kunt je identiteit verdienen of
ontvangen. Hoe vind je meestal je identiteit? Door iets goed te kunnen, door iets van je leven te
maken, door er goed en gezond uit te zien of te leven, door je werk, allemaal dingen die zeggen:
dat ben ik! Je bent een topvader, een hele goede zzp-er, je hebt een unieke stijl van leiding geven,
Om te zingen:
of mensen zeggen dat je goed in je vak bent, je haalt goede cijfers, of veel volgers op Instagram.
Opw. 797
Glorie heeft een naam (Sela) Dan verdien je je identiteit: je bent door wat je doet en presteert. Dat hebben we allemaal een
beetje, zo gaat dat nou eenmaal.
Opw. 713
Er zijn wel twee risico’s. De eerste is dat het je kwetsbaar maakt. Want als je je zelfbeeld alleen
baseert op dingen die je doet of kunt, als dat dan afbrokkelt of wegvalt, als je ontslag krijgt, als
Om te lezen:
relaties stuk gaan, of vrienden wegvallen, wie ben je dan? Het tweede risico is het volgende: als je
1. Tim. 4: 11- 16
je identiteit op prestaties bouwt wordt je een moeilijk mens, voor jezelf en voor anderen. Want
vanzelf ga je je dan vergelijken, kritisch worden op jezelf en kritisch op anderen.
Voor het gebed:
Hoe ben jij 2020 gestart?
Met hoop en verwachting?
Waarop?
Of zie je op tegen wat gaat
komen? Waardoor?
Deel het met elkaar, en bid
voor elkaar, leg wat jullie
bezig houdt in gebed voor
Jezus.

Een ontvangen identiteit
Is er een andere manier om je identiteit te bouwen? Ja, en het helpt daarbij om na te denken over
je geestelijke gaven, hoe je daarmee Jezus dient in je leven, in de gemeente en daarbuiten. Het
vraagt echt een andere kijk op jezelf om een andere identiteit te bouwen, niet op wat je presteert,
maar op wat je ontvangt. Paulus zegt dit ook in de brief aan Timotheüs, herinner je wie je bent
(lees 1 Tim. 1: 1-2) Dit is wie je bent: kind van geloof, Jezus is jouw hoop, je redder. En daardoor
ontvang je een andere levenshouding, je ontvangt iets van zijn liefde en zorg en je mag weten, je
bent van Jezus, je hoort bij Hem.
Je ontvangt je identiteit als kind van God: het is Christus die het voor ons verdiende en de Geest
die het ons laat ervaren. (Willem Smouter)

Wat ontvangen we nog meer? (Lees 1 Tim. 1:12). Jezus geeft kracht en vertrouwen om God te
dienen. Je ervaring, talenten, je roeping, het zijn een geschenken. Je levert geen prestatie, je
ontvangt die als gaven.
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Voor het geloofsgesprek
Bespreek het citaat eens van
Rowan Wiliams, aan het
begin van de preek. Herken
je je in deze beschrijving van
langzame groei.

De gaven van de Geest
Je identiteit bouw je niet zelf op, je ontvangt hem. Ik ben die ik ben, door wat ik heb gekregen
uit onverdiende liefde. God is de gever. Die gaven kun je uitvouwen tot een enorme waaier, er is
in de Lichtboog een enorme variatie aan gaven, inzet en dienstbaarheid. Dat is goud wat God
geeft aan jou, aan de Lichtboog en daarbuiten. En waarom hebben we het daarover aan het
begin van 2020? Omdat we willen voorkomen dat het lichaam uit elkaar valt, dat we niet meer
verbonden zijn, er geen éénheid in zit, en geen groei. We willen één gemeente zijn van Licht, die
Hoe beschrijf je jezelf als je elkaar ontmoet en ziet.
op een feestje bent, en er
De gaven van de geest zijn niet voor een paar Lichtbogers, nee, in iedereen zijn de gaven van de
wordt gevraagd: Hoi, wie
Geest zichtbaar aan het werk, met als doel: liefde en de opbouw van de gemeente. (1Kor. 12: 7)
ben jij?
En dat maakt het zo mooi: als we nadenken over het ontvangen van de gaven van de Geest, dan
bepaalt het ons bij onze identiteit, we zijn van Jezus, en gaan we groei zien en ervaren. We zijn
Je kunt je identiteit bouwen ontvangers, en we mogen doorgeven, God dienen met wat we ontvangen hebben. Want God
op wat je doet en kunt, dat wil ons gebruiken, op allerlei plekken in Zijn Koninkrijk. Zo zien we het herstelwerk en
doet iedereen wel een
vernieuwing van God in zijn schepping. Zo zien we handelingen, woorden en werken die Jezus
beetje. In de preek komt
door ons heen doet, tekenen van Zijn Koninkrijk. Jezus komt terug, dan zal het klaar en volmaakt
naar voren dat dat wel
zijn. Maar tot die tijd is zijn werk niet klaar. De gaven die we ontvangen wijzen op die toekomst.
kwetsbaar is, want stel dat We kunnen nu al proeven van die kracht die van God is, en die de Heilige Geest geeft.
je iets niet meer kunt, én
dat je een lastig mens wordt Gave en opgave
voor jezelf en anderen,
Paulus herinnert aan het moment dat Timotheüs de gave ontvangen heeft. (1Tim. 4: 14) Hij
omdat je je telkens
ontving met een profetisch woord zijn bediening. Dat is niet altijd zo, maar het kan zijn dat ook
vergelijkt.
voor jou een woord gesproken is, en dat je dat aan het uitzoeken bent. Een gave is niet een
Hoe ervaar jij dat? Herken je vaststaand feit, er is ontwikkeling nodig. Timotheüs moet niet denken dat hij gearriveerd is. De
de kritische stem? Bij jezelf gave brengt ook de opgave met zich mee. Er staan mooie woorden in de tekst over de
of anderen? Hoe kan het
ontwikkeling van die gaven.
anders? Wat bepaalt jouw
 Wees niet onverschillig over wat je aan gave hebt ontvangen. (vers 14) Er is je iets
identiteit?
unieks gegeven in wie je bent, in jouw talent of ervaring, waarin je dienstbaar kunt zijn.
Of heb je misschien iets verstopt, iets in een laadje gestopt? Gaven die je nooit
Je bent kind van God. Het is
uitgepakt hebt?
Christus die het voor ons
 Richt je erop, mediteer erover, en blijf het continu oefenen (vers 15), ook als het lastig
verdiende, het is de Geest
gaat.
die het ons laat ervaren..
 Het wordt voor iedereen duidelijk dat je vorderingen maakt (vers 15) Er is groei
Wat ervaar jij van de Heilige
zichtbaar, niet als een prestatie, maar ontspannen, als een geschenk
Geest? Wie is hij in je leven?
Hoe kun het ontvangen van de gave van de Geest afstoffen?
Hoe kunnen we als
Richard haalt drie tips uit een boek van Sam Storms: 1) Oprecht verlangen, ruimte maken. 2)
kerngroep oefenen met
bidden en vragen om de kracht van de Geest. 3) Oefenen in de gaven van de Geest binnen de
onze gaven van de Geest,
gemeente, op een veilige plek.
met onze dienst aan God en “Je hoeft niet alleen maar te wachten, maar je hoeft ook niet iets te presteren. Je moet wel
aan elkaar. Hoe zou dat er
nadenken over je eigen leven, en ruimte maken om iets te verwachten en een plaats te geven
concreet uit zien in het
aan iets anders dat vernieuwt.
Jan Veenhof
komende jaar?
Lees het laatste citaat:
daarin staat ‘ruimte maken
om iets nieuws te
verwachten’. Hoe zou dat
kunnen? Hoe kunnen we
elkaar erbij helpen?

