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!  1	  Korinthe	  14	  



!  Jaag	  de	  liefde	  na	  en	  streef	  naar	  de	  geestelijke	  
gaven,	  en	  vooral	  daarnaar	  dat	  u	  mag	  
profeteren.	  

!  	  jagen	  na	  de	  liefde!	  

!  Streven	  naar	  de	  geestelijke	  gaven!	  



!  Hand.	  2:16	  	  Maar	  dit	  is	  wat	  gesproken	  is	  door	  
de	  profeet	  Joël:	  

!  17	  	  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	  jongemannen	  zullen	  visioenen	  
zien	  en	  uw	  ouderen	  zullen	  dromen	  dromen.	  

!  18	  	  En	  ook	  op	  Mijn	  dienaren	  en	  op	  Mijn	  
dienaressen	  zal	  Ik	  in	  die	  dagen	  van	  Mijn	  Geest	  
uitstorten	  en	  zij	  zullen	  profeteren.	  



!  Numeri	  11:29	  	  Doch	  Mozes	  zeide	  tot	  hem:	  Zijt	  
gij	  voor	  mij	  ijverende?	  Och,	  of	  al	  het	  	  volk	  des	  
HEEREN	  profeten	  waren,	  dat	  de	  HEERE	  Zijn	  
Geest	  over	  hen	  gave!	  

!  Pinksteren	  is	  de	  “vervulling”	  van	  deze	  wens	  



!  Justinus	  Martyr,	  eind	  2e	  eeuw,	  “profetie	  en	  charismata	  
bestaan	  nog	  steeds	  en	  functioneren”	  

!  Irenaeus,	  180	  A.D.,	  “wonderbaarlijke	  charismata”	  
!  Idem,	  190	  A.D.,	  “profetie	  en	  tongentaal”	  
!  Miltiades,	  eind	  2e	  eeuw,	  “profetie	  en	  tongentaal	  zou	  

altijd	  bij	  de	  kerk	  blijven”	  
!  Origenes,	  248	  A.D.,	  “uitdrijven	  van	  boze	  geesten,	  

zieken	  genezen	  en	  profetieën”	  
!  Cyprianus,	  252	  A.D.	  “vele	  visioenen”	  
!  Novatianus,	  3e	  eeuw,	  “profetieën,	  leraren,	  tongen,	  

kracht	  en	  gezondheid,…,	  en	  andere	  genadegaven”	  



!  en	  vooral	  daarnaar	  dat	  u	  mag	  profeteren.	  
! ….	  
!  3	  	  Wie	  echter	  profeteert,	  spreekt	  tot	  mensen	  
woorden	  van	  opbouw	  en	  vermaning	  en	  troost.	  

!  4	  	  Wie	  in	  een	  andere	  taal	  spreekt,	  bouwt	  
zichzelf	  op,	  maar	  wie	  profeteert,	  bouwt	  de	  
gemeente	  op.	  



!  24	  	  Maar	  als	  allen	  zouden	  profeteren,	  en	  er	  
kwam	  een	  ongelovige	  of	  niet-‐ingewijde	  binnen,	  
dan	  zou	  die	  door	  allen	  overtuigd	  en	  door	  allen	  
beoordeeld	  worden.	  

!  25	  	  En	  zo	  worden	  de	  verborgen	  dingen	  van	  zijn	  
hart	  openbaar,	  en	  zo	  zal	  hij	  zich	  met	  het	  gezicht	  
ter	  aarde	  werpen	  en	  God	  aanbidden,	  en	  
verkondigen	  dat	  God	  werkelijk	  in	  uw	  midden	  is.	  

!  Joh.	  16:8	  	  En	  als	  Die	  gekomen	  is,	  zal	  Hij	  de	  
wereld	  overtuigen	  van	  zonde,	  van	  gerechtigheid	  
en	  van	  oordeel:	  



!  29	  	  En	  laten	  twee	  of	  drie	  profeten	  spreken,	  en	  
laten	  de	  anderen	  het	  beoordelen.	  

!  30	  	  En	  als	  aan	  een	  ander	  die	  daar	  zit,	  	  
	  iets	  geopenbaard	  wordt,	  laat	  dan	  de	  eerste	  
zwijgen.	  

!  31	  	  Want	  u	  kunt	  allen,	  de	  één	  na	  de	  ander,	  
profeteren,	  opdat	  allen	  leren	  en	  allen	  
bemoedigd	  worden.	  

!  32	  	  En	  de	  geesten	  van	  de	  profeten	  zijn	  aan	  de	  
profeten	  zelf	  onderworpen.	  



!  39	  	  Daarom,	  broeders,	  streef	  ernaar	  om	  te	  
profeteren,	  en	  verhinder	  het	  spreken	  in	  
andere	  talen	  niet.	  

!  1	  ¶	  Jaag	  de	  liefde	  na	  en	  streef	  naar	  de	  
geestelijke	  gaven,	  en	  vooral	  daarnaar	  dat	  u	  
mag	  profeteren.	  


