
 ‘In iedereen is de Geest 
 zichtbaar aan het werk, 

 ten bate van de gemeente’ 

Hoe komt het dat het ene kind 
goed in de groep ligt en het andere 

niet? Hoe komt het dat de ene 
docent ‘gewoon’ gezag heeft en de 
andere niet? Wat maakt dat de ene 
preek inspirerend is en de andere 
niet? Hoe komt het dat sommige 

dingen voor de één een fluitje van 
een cent zijn, en voor de ander 

een hele opgave? 
Het eenvoudige antwoord op deze 
en soortgelijke vragen is dat mensen 
verschillend zijn. We hebben unieke 

karakters, kwaliteiten, gaven en 
persoonlijkheden. Fascinerend, 

een beetje ingewikkeld en  
soms jaloersmakend. 

De Geest  
en onze  

persoonlijkheid
 Hermineke Vonk   iStock.com

M
ensen zijn stuk voor stuk 
verschillend geweven, maar 
tegelijkertijd allemaal gemaakt 
naar Gods beeld (Genesis 1:26). 

Een logisch gevolg daarvan is dat we in 
onze eigenheid iets van God mogen 
laten zien. God heeft iets van zichzelf in 
ons gelegd en daarom sluit God aan op 
hoe Hij ons gemaakt heeft. Door zijn 
Geest werkt God in ons en door ons 
heen. Hoe doet Hij dat? 
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Gods Geest sluit aan bij onze per-
soonlijkheid en onze levenservaring 
God zet de juiste mensen op de juiste 
plek. In de Bijbel zien we hiervan veel 
voorbeelden. Ik noem er drie: 

  Mozes werd aan het hof van Egypte 
en in de woestijn voorbereid om de 
taak die God voor hem bedacht had 
op zich te nemen. Hij kende de woestijn 
doordat hij er zo’n veertig jaar schaap- 
herder was geweest. Hij wist de 
pleisterplaatsen te vinden waar een 
volk van misschien wel een miljoen 
mensen kon verblijven. Mozes was 
geschoold aan het hof, ondermeer in 
de taal van die tijd. Hij beschikte dus 
over de vaardigheden om een aanzien-
lijke bijdrage te leveren aan het schrijven 
van de Thora, de eerste vijf boeken van 
de Bijbel. Bij Mozes paste de opdracht 
om van Egypte naar Kanaän te trekken. 
En tegelijkertijd zou hij dit avontuur 
zelf nooit hebben opgezocht. Hij werd 
door God bekwaam gemaakt en 
geroepen (Exodus 4:11-12). 

   De nieuwtestamentische apostel Paulus 
was voor en na zijn plotselinge bekering 
dezelfde persoon. Alleen zijn gericht-
heid was daarna radicaal anders. 
Paulus had grootse plannen; iedereen die 
Jezus als Messias beleed, moest gedood 
worden. Daarvoor trok hij zelfs naar 
Damascus (zo’n 300 kilometer bij 
Jeruzalem vandaan). Wat Paulus in 
zijn hoofd had, kreeg hij voor elkaar. 
En dat was na zijn bekering niet 
anders. Alleen Paulus had de wils-
kracht om, nadat hij gestenigd was, 
de volgende dag door te reizen naar 

de volgende plaats (Handelingen 
14:19,20). Alleen mensen zoals Paulus 
stelden zich tot doel om de toen 
bekende wereld te bereiken met  
het evangelie van Jezus Christus. 

   De buitenlandse Ruth laat duidelijk 
zien waar zij voor staat. Denk maar 
aan haar geloofsbelijdenis: ‘Uw volk  
is mijn volk en uw God is mijn God’ 
(Ruth 1:16). Ruth gaat mee met haar 
schoonmoeder. Uit de nakomelingen 
van Ruth wordt later Jezus,  
de Messias geboren. 

God geeft de vrucht van  
de Geest aan iedere christen
Een bekend gezegde is ‘Aan de vrucht 
herkent men de boom’. Zo werkt het 
ook met de vrucht van de Geest. Als het 
goed is, zijn geestvervulde christenen 
te herkennen aan de vrucht. In Galaten 
5:22 lezen we wat deze vrucht inhoudt: 
liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

De Geest en onze persoonlijkheid

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
Sommige partjes van deze vrucht zijn 
bij jou makkelijker te onderscheiden dan 
andere, omdat ze meer passen bij jou 
als persoon. Het kan ook zijn dat je nog 
moet groeien in één of meerdere delen 
van de vrucht. Zelfbeheersing bijvoorbeeld 
zal voor mensen met een temperament-
vol karakter lastiger op te brengen zijn 
dan voor mensen met een zachtmoedig 
karakter. Blijdschap ligt de ene persoon 
van nature meer dan de andere. 
Toch wordt de vrucht van de Geest in 
alle geestvervulde christenen steeds 
meer zichtbaar. Daarin en daardoor 
maken wij het verschil op deze aarde.

De geestesgaven sluiten  
bij onze persoonlijkheid
In het Nieuwe Testament vinden we 
verschillende opsommingen van ‘de 
gaven van de Geest’, bijvoorbeeld in 
Romeinen 12:6-8 en in 1 Korinthe 12:4-11. 
In dit artikel gebruik ik die uit de brief 
aan de Romeinen: ‘profeteren, bijstand 

verlenen/dienstbetoon, onderwijzen, 
bemoedigen/troosten, uitdelen/weggeven, 
leiding geven, barmhartigheid bewijzen/
zich ontfermen’. Dit is een heel andere 
opsomming dan die we vinden in  
1 Korinthe 12, wat duidelijk maakt dat er 
een breed scala aan geestesgaven is. 
De rijtjes pretenderen niet compleet te 
zijn. Het gevolg daarvan is dat het niet 
altijd helder is wat onder ‘de gaven van 
de Geest’ valt en wat niet. Laten we hier 
niet te krampachtig mee omgaan.

Hoe werkt het nu met de gaven van de 
Geest? Hebben sommige personen ‘geluk’, 
omdat zij ‘gemakkelijker’ de gaven van 
de Geest ontvangen dan anderen? Het is 
goed om ons te realiseren dat alle 
christenen de Geest van God als gave 
ontvangen. De basis is dus bij iedereen 
aanwezig, zoals we lezen in 1 Korinthe 
12:7: ‘In iedereen is de Geest zichtbaar 
aan het werk, ten bate van de gemeente’. 

‘Wat Paulus in zijn hoofd had, 
kreeg hij voor elkaar’
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Leerstijlen
De Amerikaanse David Kolb is bekend 
geworden door zijn leerstijlentheorie. 
Daarin geeft hij aan dat er vier leerstijlen 
zijn, waarbij iedereen een bepaalde 
voorkeursstijl heeft. In zijn model zijn er 
beslissers, doeners, dromers en denkers. 
De meeste mensen zullen zich herkennen 
in één van deze categorieën. 
Als ik hier de geestesgaven uit Romeinen 12 
naast leg, kan ik me voorstellen dat denkers 
ontvankelijker zijn voor bijvoorbeeld de 
gave van kennis. Bij een dromer past 
wellicht de gave van profetie; dromers 
zijn beelddenkers. De gave van leiding 
geven past bij de beslisser. En de doener 
vindt het waarschijnlijk prettig om bijstand 
te verlenen. 

Een ander model is de DISC. Dit gaat uit 
van twee assen: extravert ten opzichte 
van introvert en taakgericht tegenover 
mensgericht. 

Het is aannemelijk dat God met zijn Geest 
aansluiting zoekt bij wat passend is bij 
jou als persoon. Daarom is het interessant 
om te kijken hoe de geestesgaven 
passen bij de verschillende profielen. 
Laten we bijvoorbeeld de gaven uit 
Romeinen 12:7-8 nemen:  

   Leidinggeven met inzet  
de daadkrachtige doener (D)

   Uitdelen in oprechtheid, weggeven 
interactief, inspirerend (I)

   Dienstbetoon, bijstand verlenen 
stabiel, supportgevend (S)

   Onderwijzen  
conscientieus (C) 

God geeft wat Hij wil –  
met het oog op zijn gemeente
Tegelijkertijd ‘bedeelt Gods Geest de 
gaven aan iedereen afzonderlijk zoals 
Hij wil’ (1 Korinthe 12:11). We lezen in 1 
Korinthe 12 onder andere over de gaven 
van genezing, geloof, het onderscheiden 
van geesten, profetie. Deze gaven zijn 
niet te verbinden aan onze natuurlijke 
kwaliteiten, ze zijn goddelijk. Het Griekse 
woord is charismata, genadegaven.  
De Geest geeft ze op zijn moment, 
omdat Hij het dan nodig of passend 
vindt dat jij iets van Hem en van Gods 
Koninkrijk laat zien. De genadegaven 
zijn bedoeld om de gemeente te dienen 
en op te bouwen. 

Tenslotte
Als mens kunnen we soms anderen 
beoordelen, ook op hun ‘geestelijkheid’. 
We zien anderen als meer of minder 
geestelijk dan wij; we kennen hen meer 
of minder geestesgaven toe. God kijkt 
niet naar meer of minder. Hij vraagt 
eenvoudig of Hij met zijn Geest ook 

door jou heen mag werken, zodat Hij 
door jou heen meer zichtbaar op aarde 
zal zijn. Doe je mee? 

OM OVER NA TE DENKEN OF 
SAMEN OVER DOOR TE PRATEN

   De vrucht van de Geest is ‘liefde, 
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijk-
heid, goedheid, geloof, zachtmoe-
digheid, zelfbeheersing’ (Galaten 
5:22). Welke partje van deze vrucht 
zie jij bij jezelf het meest?

   Op 123test.nl vind je gratis korte 
testen, waaronder een DISC test 
en een leerstijlentest. Als je nog 
nooit zo’n test hebt gedaan, is het 
misschien leuk om er eens voor 
te gaan zitten!

   De gaven van de Geest zijn 
bedoeld om de gemeente te 
dienen. Weet je wat jouw gave is? 

   In 1 Korinthe 12:18 wordt de 
gemeente vergeleken met een 
lichaam. Lichaam en lichaams- 
delen hebben elkaar nodig.  
Voel jij je verbonden met jouw 
gemeente? Hoe?

De Geest en onze persoonlijkheid

HOOG TEMPO / UITGESPROKEN

Direct
Doener

Dynamisch
Daadkrachtig

Interactief
Inspirerend
Invloedrijk
Intuïtief

© www.hoogvliegersdisc.nl

RUSTIG TEMPO / BEDACHTZAAM

T
A

A
K

G
EO

R
IË

N
T

EE
R

D

M
EN

SG
EO

R
IËN

T
EER

D Hermineke Vonk heeft als levensmissie ‘met mensen de goede kant op 
bewegen.’ Dit doet zij als coach, trainer, docent onder haar eigen naam: 
Hermineke.nl en als docent verbonden aan het Evangelisch College. Ze woont 
samen met haar man op een veehouderijbedrijf te Goudriaan met een 
B&B/groepsaccommodatie. 
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