
Cursus: Gaven van de Heilige Geest in het dagelijkse leven! 
 
Shalom lieve mensen, 
 
Gods stem verstaan.. de doop in de Heilige Geest en de gaven van de Heilige Geest. 
Ze zijn voor nu en zijn voor jou, aan jou gegeven! Maar hoe ‘werkt’ dat? 
 
In deze tijd lijken we dit wel meer dan ooit nodig te hebben om te staan en te schijnen in 
deze wereld en er voor de ander te kunnen zijn. 
Toch zijn het onderwerpen die we soms erg moeilijk en spannend kunnen vinden om daarin 
uit te stappen. 
Misschien is het je zelfs wel nieuw.. of misschien weet je er al meer vanaf?!  
Hoe het ook zij, er is altijd ruimte voor verfrissing, verdieping en verdere groei. 
 
Johan van Heerden woont sinds 2 jaar samen met zijn vrouw en 2 jonge kinderen in 
Armenië, Jerevan, waar ze als zendeling werkzaam zijn bij onder meer het starten van een 
kerk en helpen bij een Bijbelschool.  Veel van zijn tijd besteed Johan aan het geven van 
trainingen over de gaven van de Heilige Geest. 
 
Johan groeide op in Zuid Afrika als zoon van een  
voorgangersechtpaar en leerde zo van jongs af  
aan al over de dingen van God, samengaand met  
de gaven van de Heilige Geest en hoe Jezus zich  
zichtbaar maakt. 
 
Toen hij klaar was met de middelbare school had  
hij een ontmoeting met God, die zijn leven en  
veranderde en daarbij alles wat hij had mee  
gemaakt persoonlijker maakte. In plaats van de 
 universiteit, koos hij er voor om een bijbel en  
bediening school te volgen bij Creare training- 
centrum  in Bloemfontein, Zuid Afrika. Daar werd  
hij ook deel van het pastoraal team van de kerk.  
Na 14 jaar van betrokkenheid daar, volgden ze  
Gods roep voor de moslimlanden. 
 
 
Een van Johans grootste passies is dat elke gelovige word gedoopt in de Heilige Geest en 
gaat functioneren in de gaven die beschreven staan in 1 Korinthe 12: 8-10.  
Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een 
woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en 
aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest en aan een ander 
werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden 
van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. 
 
 
 



De gaven in de bovengenoemde tekst kun je in de volgende categorieën verdelen: 
Openbaringsgaven: 
• Woord van wijsheid 
• Woord van kennis 
• onderscheiding van geesten 
Gaven van kracht: 
• Geloof 
• Wonderen 
• Genezing 
Vocale gaven: 
• Profetie 
• Bidden in tongen taal 
• Interpretatie van tongentaal  
 
Om in deze gaven te kunnen functioneren is het nodig dat we gedoopt zijn in de Heilige 
Geest. Daarbij zegt Paulus dat we ons naar deze gaven mogen uitstrekken en we deze 
moeten oefenen en cultiveren, zodat we zullen groeien in onze capaciteit om ze te 
gebruiken. Hebr. 5: 12-14 en 1 Cor. 14:1. 
 
Johan wil ons als gemeente, voor iedereen die zich daarvoor aanmeldt (jong en ouder), een 
kosteloze training aanbieden, met daarbij aantekeningen die je via de mail kunt ontvangen. 
Hij wil je de training vanuit thuis, en in een veilige setting aanbieden, waarbij je vragen mag 
stellen, mag oefenen en leren. 
Deze training wordt gevormd uit onderwijs en activatieopdrachten die tijdens de 
bijeenkomst gegeven worden. 
De inhoud bestaat uit de uiteenzetting van de doop in de Heilige Geest en uitleg door de 
Bijbel over elk van deze 9 gaven, waarbij er praktisch geoefend kan worden. 
De duur van de training is 3 tot 4 weken, bij 2 avonden in de week van elk ongeveer 2 uur. Er 
wordt naar gestreefd om meerdere groepjes van 6 - 8 deelnemers te vormen, zodat de 
online sessies voor iedereen persoonlijk genoeg kunnen zijn. Deze groepjes worden dan op 
gespreide data gehouden, zodat er steeds 2 groepjes per week voorzien kunnen worden. Bij 
voldoende belangstelling volgen na de 4 weken een 3e en een 4e groepje, enz. 
 
Het media platform "Zoom" wordt hierbij gebruikt. De Zoom app is gratis te downloaden.  
 
Je krijgt dan via mail of WhatsApp een uitnodiging van Johan, die je in staat stelt om via een 
link, de training te volgen. 
De training word in het Engels aangeboden. En wordt tegelijkertijd vanuit het Engels naar 
Nederlands vertaald, als je dat aan geeft. 
 
Je kunt je aanmelden door naam en emailadres te sturen naar: 
sariannebrandes@hotmail.com 
 
Er wordt met een groepje gestart zodra deze ‘vol’ is, dus wees er snel bij.   
 
Met vriendelijke groet, 
Yours in Christ! 



 
Sarianne en Gert 


