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1 Korintiërs 1:1-9 (1) (HSV)
1 Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van
God, en Sosthenes, de broeder,
2 aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden
in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de Naam van
onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun
als onze Heere:
3 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de
Heere Jezus Christus.

1 Korintiërs 1:1-9 (2) (HSV)
4 Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u
gegeven is in Christus Jezus.
5 U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en
alle kennis,
6 naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u,
7 zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de
openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht.
8 God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk
zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus.
9 God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap
van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.

1 Korintiërs 12:1-11 (1) (HSV)
1 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u
onwetend bent.
2 U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de
stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren.
3 Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van
God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand
zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.
4 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde
Geest.
5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere.
6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God,
Die alles in allen werkt.
7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot
wat nuttig is voor de ander.

1 Korintiërs 12:1-11 (2) (HSV)
8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid
gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde
Geest;
9 en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander
genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest;
10 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.
11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder
afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

