


16. Is het spreken in 
VREEMDE TALEN voor 
IEDER kind van God? 



Christelijke glossolalie of christelijke glossolalia, 
ook wel 'spreken in tongen', 'tongentaal' of 

'klanktaal' genoemd, is een verschijnsel binnen het 
christendom.

 Het wordt in het Nieuwe Testament genoemd als 
een van de gaven van de Heilige Geest (1 Korintiërs 12) 
en als een teken dat men gelovig is (Marcus 16:17). Het 

is een spreken in een voor de spreker onbekende 
taal.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Christelijke_glossolalie

Wat is het spreken in vreemde talen?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Testament
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charisma_(gave)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_brief_van_Paulus_aan_de_Korinti%C3%ABrs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Marcus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christelijke_glossolalie


In het Nieuwe Testament is het de vertaling voor het 
Oudgriekse woord glõssa (tong, taal [met name niet op 
natuurlijke wijze verkregen]). De opvattingen over de 
betekenis en het belang van het spreken in tongen zijn 

binnen de christelijke wereld zeer verdeeld. 

Waar sommigen de opvatting hebben dat het een duivels 
fenomeen is waarvoor moet worden gewaarschuwd, 
spreken anderen van de Bijbelse teksten die over het 

spreken in tongen leren. Daarnaast zijn er velen die van 
mening zijn dat niet ieder christen in tongen kan spreken 

en anderen dat dit bij iedere christen wel het geval zou 
moeten zijn.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Glossolalie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Testament
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudgrieks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duivel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)


Wat is het spreken in vreemde talen niet?

- Het is geen talenkennis of talenknobbel

- Het is geen vorm van trance

- Het is geen fanatieke brabbeltaal

- Het is niet alleen beperkt tot het apostolisch tijdperk

Wat is het spreken in vreemde talen wel?

- Het is de taal van de Heilige Geest, de taal van je nieuwe mens

- In je Geest spreek je geheimenissen, het is je persoonlijke gebedstaal

- Er zijn verschillende vormen van vreemde talen



Hoe weet je dat dingen echt van God zijn en niet van de duivel?

- De duivel kan geen dingen zelf creëren (Exodus 7 en 8)

- Vertrouw niet klakkeloos op je gevoel, het hart is arglistig 
(Jeremia 17:9, Speuken 28:26)

- Toetsing aan de Bijbel, beproef de geesten of ze uit God zijn. 
(1 Thess. 5:19-21, 1 Joh. 4:1)

- Kijk naar de vruchten van iets! (Matt. 7:15-23)

- Angst voor de duivel is niet afkomstig van God, Hij heeft ons geen 
geest van vreesachtigheid gegeven. (2 Tim. 1:6-7)

- Begrijp dat Jezus de duivel overwonnen heeft op Golgotha! 
(Mat. 28:18-20, Kol. 2:9-10, 15)



Een gezonde geestelijke geboorte:

1. Bekering tot God
2. Geloof en belijden in het volbrachte werk van Jezus
3. De waterdoop (volwassen)
4. De doop in de Heilige Geest

En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de 
hemel als een duif, en Hij bleef OP Hem.  En ik kende Hem 

niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met 
water, Die had tegen mij gezegd: OP Wie u de Geest zult zien 
neerdalen en OP Hem blijven, Die is het Die met de Heilige 

Geest doopt. 
Johannes 1:32 - 33 HSV



Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de 
deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees 
voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun 
midden en zei tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd 

had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan 
verblijdden zich toen zij de Heere zagen. 

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij 
gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies 

(Strong 1720 Emphusao) Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de 
Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem 
vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. 

Johannes 20:19-23 HSV

De apostelen ontvangen de Heilige Geest IN zich



Nadat de Heilige Geest IN ze was komen wonen moesten ze nog wachten 
OP de kracht!

En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat 
zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de 

belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei 
Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte 

wel met water, 

maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, 
niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen 
waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor 

Israël het Koninkrijk weer herstellen? 



En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of 
gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen 
macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de 

Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u 
zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in 

heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de 
aarde. 

En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen 
terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan 

hun ogen. 
Handelingen 1:4-9 HSV



En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal 
over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 

overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal 
worden, Gods Zoon genoemd worden.  

Lukas 1:35 HSV

En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook 
gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd,  

en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke 
gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U 

bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!  En Hij, 
Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon. Hij 

was, naar men dacht, de Zoon van Jozef, de zoon van Heli,
Lukas 3:21 - 23 HSV

De Heilige Geest was al vanaf de geboorte IN Jezus en kwam na de Doop 
in de Heilige Geest ook OP Jezus!



De doop in de Heilige Geest is de belofte van de Vader

De zondag van de opstanding = LEVEN
De zondag van Pinksteren = KRACHT

En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in 
de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed 

zult worden.
Lukas 24:49 HSV

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de 

zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want 
voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf 

zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.
Handelingen 2:38 - 39 HSV



Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij 
komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn 

sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest 
en met vuur. 

Mattheüs 3:11 HSV

Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de 
leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één 
lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen 

immers zijn door (IN, Eis Strong 1722) één Geest tot één lichaam 
gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij 

slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest 
doordrenkt.

1 Korinthe 12:12-13 HSV



Hoe weet je of iemand de doop in de Heilige Geest ontvangen heeft?

Hij dan, Die door de rechter  hand  van God verhoogd is en de 
belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, 

heeft dit uitgestort wat u nu ZIET en HOORT.
Handelingen 2:33 HSV

1. De Pinksterdag

En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij 
allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel 
een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde 
heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als 

van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van 
hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en 

begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf 
uit te spreken. 



Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende 
mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 

Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte 
samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde 

hen in zijn eigen taal spreken. 

En zij waren allen buiten zichzelf en 
verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: 

Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? 
En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in 

onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 



Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn 
van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, 
Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat 

bij Cyrene ligt , alsook de nu hier verblijvende 
Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretenzen en 

Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote 
werken van God spreken. 

En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in 
onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit 

toch zeggen? Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol 
zoete wijn. 

Handelingen 2:1-13 HSV



2. In het huis van Cornelius

Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest 
op allen die het Woord hoorden. En de gelovigen die van de 

besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren 
meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de 

Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd,  want zij 
hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. 

Handelingen 10:44 - 46 HSV

En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, 
evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord 
van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, 

maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.
Handelingen 11:15 - 16 HSV



3. Discipelen in Efeze

En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de 
hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. 
Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige 

Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij 
hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is.

En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met 
de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop 
van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven 

in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat 
gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. 

En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest 
op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden.

Handelingen 19:1-6 HSV



4. De opwekking in Samaria/Simon de tovenaar

En een zeker man, van wie de naam Simon was, 
bedreef reeds hier voor in de stad toverij en 
deed het volk van Samaria versteld staan, 

terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man 
was. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan 

en zeiden:

 Deze man is de grote kracht van God. En zij 
hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met 

toverijen versteld had doen staan. 



Maar toen zij Filippus geloofden, die het 
Evangelie van het Koninkrijk van God en van 

de Naam van Jezus Christus verkondigde, 
werden zij gedoopt, zowel mannen als 

vrouwen. 

En Simon geloofde zelf ook en nadat hij 
gedoopt was, bleef hij voortdurend bij 

Filippus; en toen hij de tekenen en grote 
krachten zag die er gebeurden, stond hij 

versteld. 



Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat 
Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij 
Petrus en Johannes naar hen toe, en toen die aangekomen 

waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten 
ontvangen. (Want Hij was nog op niemand van hen 

gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de 
Heere Jezus.) 

Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de 
Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest 

gegeven werd door middel van de handoplegging van de 
apostelen, bood hij hun geld aan, en zei: Geef ook mij deze 
macht, opdat eenieder wie ik de handen opleg, de Heilige 

Geest ontvangt. 
Handelingen 8:9-19 HSV



1. Als teken voor de ongelovige:

En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, 
en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen 

Galileeërs die daar spreken?  En hoe kunnen wij hen dan 
horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren 

zijn?
Handelingen 2:7 - 8 HSV

Zo zijn de andere talen (Strong 1100, Gloossa) dus tot een 
teken, niet voor hen die geloven, maar voor de 
ongelovigen, en zo is de profetie niet voor de 

ongelovigen, maar voor hen die geloven.
1 Korinthe 14:22 HSV

De 3 verschillende vormen van tongentaal



2. Bij profetie in een gemeente: (genadegaven)

Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, 
heeft iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of 
hij heeft een andere taal (Strong 1100, Gloossa), of hij heeft 

een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles 
gebeuren tot opbouw. 

En als iemand in een andere taal (Strong 1100, Gloossa) 
spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen 

gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het 
uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de 
gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en 

tot God.
1 Korinthe 14:26 - 28 HSV



Daarom, broeders, streef ernaar om 
te profeteren, en verhinder het 

spreken in andere talen (Strong 1100, 
Gloossa) niet.  Laat alle dingen op een 

gepaste wijze en in goede orde 
gebeuren.

1 Korinthe 14:39 - 40 HSV



3. Voor persoonlijke opbouw/voorbede voor een ander

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

een andere taal (Strong 1100, Gloossa) spreekt, spreekt niet 
tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, 

maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. 

Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van 
opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal 

(Strong 1100, Gloossa) spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie 
profeteert, bouwt de gemeente op.

1 Korinthe 14:1 - 4 HSV



Want als ik bid in een tong (Strong 1100, 

Gloossa), bidt mijn geest, maar mijn verstand 
blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? 

Ik zal met  mijn  geest bidden, maar ik zal 
ook met  mijn  verstand bidden. Ik zal 

met  mijn  geest lofzingen, maar ik zal ook 
met  mijn  verstand lofzingen.  

1 Korinthe 14:14-15 HSV



En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want 
wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De 

Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke 
verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat 

het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God 
voor de heiligen pleit.  

Romeinen 8:26-27 HSV

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof 
en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God 

en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus 
Christus, tot het eeuwige leven.

Judas 1:20 - 21 HSV



Waarom zegt Paulus dat niet iedereen in vreemde talen spreekt?

Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij 
soms allen profeten? Zijn zij soms allen 

leraars? Zijn zij soms allen krachten?  
Hebben zij soms allen genadegaven van 
genezingen? Spreken zij soms allen in 
talen (Strong 1100, Gloossa) ? Zijn zij soms 

allen uitleggers?
1 Korinthe 12:29 - 30 HSV



En hen die geloofd zullen hebben, zullen 
deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen 
zij demonen uitdrijven; in vreemde talen 

(Strong 1100, Gloossa) zullen zij spreken; 
slangen zullen zij oppakken; en als zij iets 

dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist 
niet schaden; op zieken zullen zij de handen 

leggen en zij zullen gezond worden.
Markus 16:17 - 18 HSV



Hoe ontvang je de DOOP in de Heilige Geest?

1. Geloof in de belofte

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in 
de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de 

gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor 
uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze 

God, ertoe roepen zal.
Handelingen 2:38 - 39 HSV

Deze Jezus heeft God door Zijn rechter hand  verhoogd tot een Vorst en 
Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En 

wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God 
gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn. Toen zij dit hoorden, 

barstten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden.
Handelingen 5:31 - 33 HSV



2. Vraag om de vervulling

Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood 
vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt , hem 
in plaats van een vis een slang geven, of ook als hij om een ei 
vraagt, hem een schorpioen geven?  Als u die slecht bent, uw 
kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal 
de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem 

bidden?
Lukas 11:11 - 13 HSV

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want 
wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont 

wie Hem zoeken.
Hebreeën 11:6 HSV



3. Dorst en honger naar de Geest

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en 
riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.  
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de 

Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de 
Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt 

was.
Johannes 7:37 - 39 HSV

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo 
schreeuwt mijn ziel tot U, o God!  Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor 

Gods aangezicht te verschijnen?
Psalm 42:2 - 3 HSV



Wat kunnen belemmeringen zijn voor het spreken in vreemde talen? 

- Kerkelijke tradities / gebrek aan onderwijs

- Intellect kan soms in de weg staan/moeite met het bovennatuurlijke

- Verkeerde ervaringen/angst

- Durf uit te stappen in geloof!

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

1 Korinthe 14:39 HSV
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