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Charismalijsten in de Bijbel
Romeinen 12,
4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben,
5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.
6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave
heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.
7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen,
moet onderwijzen.
8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen.
Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin
blijmoedig zijn.
1 Korintiërs 12,
4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest;
5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer;
6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij
iedereen teweegbrengt.
7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.
8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door
diezelfde Geest het overdragen van kennis;
9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen.
10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat
wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar
de betekenis van is.
11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk
toebedeelt zoals hij wil.
Efeziërs 4,
8 Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven
aan de mensen.’
9 ‘Hij steeg op’ –wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de
aarde?
10 Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn
aanwezigheid te vullen.
11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren,
12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus
opgebouwd,
13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid
vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.
1 Petrus 4,
10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te
helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.
11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan
vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan
wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.
In 1 Korintiërs 7,7 worden ook celibaat en huwelijk charisma's genoemd. Schrijvend over ongehuwd
blijven of trouwen schrijft Paulus: 'iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de
ander die'.
[Uit NBV 2004]
Zie andere Bijbelvertalingen op http://www.biblija.net/biblija.cgi.
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