
 

 

Frequently Asked Questions (FAQs) 

We leven naar Pinksteren toe. Het feest waarbij we vieren dat de Heilige Geest naar de aarde werd 

gezonden en de belofte dat de discipelen van Jezus met de Heilige Geest gedoopt zouden worden in 

vervulling ging. Er bestaat vandaag de dag nog veel onduidelijkheid over de betekenis van Pinksteren en 

implicaties van de doop in de Heilige Geest. Daarom hebben we een lijst met antwoorden op de vaak 

gestelde vragen opgesteld, de zogenaamde Frequently Asked Questions (FAQs). Ter voorbereiding op 

Pinksteren behandelen we 10 FAQs in vier wekelijkse delen. Deze week het derde deel waarbij de vragen 

over het spreken in tongen aan bod komen.   

  
FAQ#6: Kan iedereen die gedoopt is met de Heilige Geest spreken in tongen?  
Het spreken in tongen en de daaraan gerelateerde gave van interpretatie, zijn de enige twee gaven die 
pas voorkomen nadat de Heilige Geest met Pinksteren naar de aarde werd gezonden. De andere 
bovennatuurlijke gaven zoals profetie en genezing kwamen al voor in het oude testament en in de 
Evangeliën voor Pinksteren. Dus toen de Heilige Geest uitgestort werd op de aarde, gaf God tongentaal 
(in sommige Bijbelvertalingen ook wel “klanktaal” genoemd) als een nieuwe geestelijke gave aan de 
gelovigen die in de Heilige Geest gedoopt werden (Hand 2:4). Ver voor dit moment had Jesaja hier al over 
geprofeteerd: Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij tot dit volk spreken (Jes 28:11 HSV). 
Ook Jezus kondigde voordat Hij terugkeerde naar de hemel al aan dat de gelovigen te herkennen zouden 
zijn aan het spreken in onbekende talen: Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan 
de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen 
(Mark 16:17 NBV). Met Pinksteren trad er een nieuwe tijd aan waarin Jezus niet langer bij zijn discipelen 
was, maar voortaan door de Heilige Geest in hen woonde. 
Vanaf dat moment was hun lichaam een tempel van de 
Heilige Geest (1 Kor 6:19). Deze nieuwe aanwezigheid van de 
Heilige Geest in het leven van de discipelen kwam tot uiting 
door de nieuwe gave van het spreken in tongen. In 
Handelingen staan vijf gevallen beschreven waarin gelovigen 
de Heilige Geest ontvingen. In drie daarvan wordt expliciet 
vermeld dat dit gepaard ging met het spreken in tongen 
(Hand 2:4, 10:44-46, 19:6). In het geval van Paulus (Hand 
9:17) wordt dit niet expliciet vermeld, maar we weten uit 1 
Kor 14:18 dat ook Paulus in tongen sprak. In het vijfde geval 
(Hand 8:14-17) worden de gelovigen in Samaria, die eerder 
bij de prediking van Filippus tot bekering waren gekomen, 
door Petrus en Johannus onder gebed de handen opgelegd. Toen zij daarbij de Heilige Geest ontvingen 
staat er niet expliciet bij vermeld dat ze in tongen spraken, maar wel dat toen Simon de tovenaar dit zag 
hij geld wilde geven aan de apostelen om ook de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Blijkbaar was Simeon 
onder de indruk van iets wonderlijks dat als zichtbaar kenmerk gebeurde toen de gelovigen in Samaria de 
Heilige Geest ontvingen. Het is daarom waarschijnlijk dat in alle vijf de gevallen in Handelingen waar 
gelovigen die de Heilige Geest ontvingen dit gepaard ging met het spreken in tongen. Daarmee is spreken 
in tongen het teken van de doop in de Heilige Geest. Het voert te ver om te beweren dat je niet in de 
Heilige Geest gedoopt kan zijn als je niet in tongen spreekt. Vaak vormt een gebrek aan kennis en/of een 
verkeerde uitleg een  blokkade voor het spreken in tongen. Soms  zit  gewoon je  verstand in de weg of is                                      



 

 
het een kwestie van schaamte of verlegenheid. De vraag “Moet ik dan in tongen spreken?” kan alleen 
maar beantwoord worden met een tegenvraag: “Waarom zou je niet iedere gave die God geeft, willen 
ontvangen?” Laat je aanmoedigen vanuit het Woord om deze bijzondere gave voor iedereen die gedoopt 
is in de Heilige Geest te ontvangen! 

  
FAQ#7: Wat is het nut van tongentaal? 
We hebben bij het antwoord op de vorige vraag gezien dat wanneer iemand de Heilige Geest ontvangt 
dit zich normaal gesproken uit in het spreken in tongen. Bij veel gelovigen blijft het spreken in tongen bij 
deze eenmalige gebeurtenis. Echter, spreken in tongen is niet alleen een teken van de doop in de Heilige 
Geest, maar ook een gave die iemand ontvangt om te blijven gebruiken. Allereerst om zichzelf daarmee 
geestelijk op te bouwen (1 Kor 14:4). Spreken in tongen is namelijk een vorm van gebed in een nieuwe 
bovennatuurlijke taal (1 Kor 14:2). Het wordt daarom ook wel aangeduid met “bidden in de Geest” (1 Kor 
14:15 en Ef 6:18). Het is als het ware een vorm van directe communicatie tussen jouw geest en de Heilige 
Geest, zonder de inmenging van je verstand (1 Kor 14:15). Dat wil niet zeggen dat je er geen controle over 
hebt. Het is een samenwerking met de Heilige Geest, waarbij jij degene bent die spreekt en de Heilige 
Geest je ingeeft wat je moet spreken. Het begint pas wanneer jij begint met spreken en het stopt wanneer 
jij stopt met spreken (Hand 2:4, 1Kor 14:27-28). De gave van het spreken in tongen is vooral bedoeld om 
te gebruiken tijdens je persoonlijke tijd van gebed en aanbidding. Soms kom je woorden te kort en wil 
God je via deze gave helpen om Hem groot te maken. Door God te prijzen en aanbidden in tongen word 
je opgebouwd en kun je op een bovennatuurlijke wijze inzicht, rust, geloof en blijdschap ontvangen. Soms 
zijn er situaties van nood of word je aangespoord om te bidden, maar weet je niet wat of waarvoor je 
moet bidden. Juist in die situaties mag je erop vertrouwen dat wanneer je bidt in tongen de Heilige Geest 
weet welk gebed nodig is (Rom 8:26-27). De gave van interpretatie is in dat geval meestal niet nodig omdat 
wij het niet hoeven te begrijpen (en het soms wellicht beter is dat we niet weten wat we bidden). 
Tenslotte zijn er ook gevallen bekend waarbij iemand in het openbaar in tongen bidt en daarbij zonder 
het te weten in een natuurlijke taal spreekt (bv Russisch of Arabisch) wat herkend wordt door een 
omstander die die taal spreekt. We zien dit ook gebeuren in Hand 2:7-11 waarbij de Joden die uit 
verschillende gebieden bijeen waren gekomen ieder de discipelen in hun eigen taal hoorden spreken. Het 
feit dat er ook de gave is van interpretatie van tongentaal, impliceert dat dit niet gebruikelijk is bij het 
spreken in tongen en het meestal om een bovennatuurlijke taal gaat.  

  
FAQ#8: Leert Paulus ons niet dat we terughoudend moeten zijn met het spreken in tongen? 
De gave van tongentaal kan niet alleen voor persoonlijk gebed worden gebruikt, maar ook in het openbaar 
om de gemeente op te bouwen (1 Kor 12:28-29 en 1 Kor 14:26). Het is belangrijk om te beseffen dat 
Paulus in 1 Kor 12 en 14 spreekt over tongentaal als de gave voor de gemeente. In deze context is het 
antwoord op de vraag “Kan iedereen in klanktaal spreken?” in 1 Kor 12:30 duidelijk nee, om niet te 
ontaarden in wanorde. Zo maakt Paulus duidelijk dat in de 
samenkomsten het gebruik van tongentaal binnen bepaalde 
kaders dient te gebeuren en gepaard dient te gaan met de 
gave van interpretatie. Immers, anders bouw je alleen jezelf er 
mee op en niet de gemeente. Dit betekent echter niet dat 
Paulus wil dat we er terughoudend mee omgaan in 
persoonlijke context: Ik dank God dat ik meer dan u allen de 
gave heb in klanktaal te spreken; maar om in de gemeente 
anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke 
woorden dan ontelbaar veel in klanktaal (1 Kor 14:18-19 NBV). 

 
Heb je de FAQs van vorige week gemist? Meer weten over Pinksteren en de doop in de Heilige Geest?  

• Lees dan verder op www.komenzie.nl/pinksteren.  

• Heb je vragen? Stel ze aan je Connectleider of iemand van het Leidersteam! Of stuur een email naar: 
onderwijs@komenzie.nl  

http://www.komenzie.nl/pinksteren
mailto:onderwijs@komenzie.nl

