TONGENTAAL EN GEESTESDOOP
`Het boek Handelingen vermeldt veel genezingen en andere wonderen, maar slechts drie incidenten inzake spreken in tongen. Dit suggereert dat het spreken in tongen
geen gewoon verschijnsel was, maar eerder een wonderbaarlijk teken voor speciale gelegenheden toen de apostelen het evangelie predikten en de kerk oprichtten.` Zo
begint de Internet site van de Life Line over het thema `Wat de Bijbel
zegt over het spreken in tongen.` Volgens genoemde site schijnen de
meeste Nieuwtestamentische christenen niet in tongen gesproken te
hebben. Meerdere verzen vertellen ons dat mensen waren “vervuld van
de Heilige Geest”, maar zonder vermelding van tongen.
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Niet lang na het Pinksterfeest, waren de apostelen aan het bidden om
Gods hulp. Nadat ze klaar waren met bidden “werd de plaats, waar zij
vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de Heilige
Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid” (Hand. 4:31).
De apostelen waren al vervuld van de Heilige Geest op de Pinksterdag.
Hier worden zij opnieuw vervuld. Er wordt gesproken over de plaats die
bewogen wordt, maar niet over spreken in tongen.
Er is geen vermelding van tongen toen de Heilige Geest over de bekeerlingen in Samaria kwam (Hand. 8:14-17), toen de Ethiopische eunuch zich bekeerde (Hand. 8:38), toen Saulus, die Paulus werd, zich
bekeerde (Hand. 9:17-18), toen hij een tovenaar confronteerde (Hand.
13:811) of toen Paulus voor het eerst predikte in Azië (vers 44-52). Dit
bewijst niet dat het spreken in tongen niet voorkwam, maar het geeft
wel aan dat het niet belangrijk was om te vermelden.
Tot slot merken we op dat de evangeliën niet beschrijven dat Jezus zelf in
tongen sprak. Het bewijs ervoor is zeer beperkt en het boek Handelingen is
in eerste instantie een verhaal over wat er gebeurd is. Het boek bevat niet
veel opdrachten of beloften. Zoals veel verhalen is het gericht op ongewone of nieuwe gebeurtenissen. Het boek geeft ons maar een beperkte blik
op het spreken in tongen. Paulus schreef in zijn brief aan de christenen te
Korinthe echter uitgebreid over dat spreken in tongen. Zijn instructies helpen ons te begrijpen of het spreken in tongen het bewijs is van Gods
Geest, een diepere bekering of van het dichter bij God zijn.
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De eerste artikelen zijn van de Life Line Thema Internet reeks,
“Wat de Bijbel zegt over het spreken in tongen”.
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TONGENTAAL ALS TEKENGAVE
Internet site van de Life Line Thema reeks
`Wat de Bijbel zegt over het spreken in tongen.`
Hoofdstuk 1: JEZUS’ BELOFTE
“Wat u ziet is echt”, vertelde een kerklid aan de bezoeker. “Deze mensen zijn vervuld van de Heilige Geest”. De bezoeker zag ruim honderd
mannen en vrouwen die in tongen spraken, de handen geheven in de
lucht en lofliederen zingend. Het was echt, niet gespeeld, maar hij
vroeg zich af of deze mensen werkelijk vervuld waren van de Heilige
Geest. Spreken in tongen was een dramatisch wonder dat de christelijke kerk hielp bij haar aanvang (Handelingen 2). Het boek Handelingen
beschrijft twee andere momenten waar de Heilige Geest mensen in
tongen liet spreken en in zijn brief aan de kerk te Korinthe geeft de
apostel Paulus instructies aangaande het spreken in tongen.

Vs.10 Na dit diepere werk van Gods Geest leren we “Christus aan
te doen” (Rom. 13:10-14; Kol. 3:12,14)
Vs.11 In zulke momenten beleven we de betekenis van “sieraad voor as” (Jes. 61:3)
Vs.12 Oren worden geopend om Gods wil te verstaan en te
doen (Ex. 21:5,6; Jes. 50:5; Gal. 2:20)
Vs.13 Meelbloem (totale overgave), linnen (heiliging), honig
(verlichting) en olie (werk van de Geest)
Vs.14 Zo krijgt de Heere Jezus Gestalte in ons leven en wordt Zijn
heerlijkheid op ons gelegd (Gal. 5:22)
Vs.15 Maar onszelf centraal stellen bewerkt oordeel en vervallen van de genade (Gal. 5:4-6)
Laten we ons dat steeds bewust zijn is mijn bede!
C.B. Beekhuizen, Garderen, 9 januari 2009

Sommige kerken benadrukken het gebruik van het spreken in tongen.
Zij leren dat elke christen in tongen zou moeten spreken als bewijs van
de doop met de Heilige Geest. Sommige van deze kerken horen bij de
snelst groeiende segmenten van het christendom.
Andere kerken staan het gebruik van het spreken in tongen toe, maar
moedigen het niet aan. In deze kerken kan het voorkomen dat zij die in
tongen spreken een charismatische gemeenschap vormen binnen de
grotere gemeente (de definitie van charismatisch wordt uitgelegd in de
woordenlijst aan het eind van dit boekje). Weer andere kerken verbieden hun leden om in tongen te spreken.
Het spreken in tongen heeft in de laatste eeuw tot verhitte debatten geleid. De belangrijke vragen zijn als volgt:
- Kan elke christen die de Heilige Geest ontvangt, in tongen spreken?
- Is het spreken in tongen het bewijs dat die persoon de Heilige Geest
heeft ontvangen?
- Zijn diegenen die in tongen spreken spiritueler of dichter bij God dan
zij die het niet doen?
- Welke rol zou het spreken in tongen moeten hebben in kerkdiensten?
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Waarschuwend naschrift.

Wat de Bijbel over “tongentaal” zegt

Helaas is het met Israël als natie niet gegaan als God gewild
had. Die mooi getooide bruid van Ez. 16 wordt ná vers 14 gezien
als een bruid die haar Bruidegom is vergeten, ontrouw is geworden! Goddelijke tucht moest er voor zorgen dat ze weer met berouw en boetedoening terugkeert tot haar Bruidegom. De profeet
Hosea beschrijft die terugkeer.

Om deze vragen te beantwoorden moeten we de Bijbel raadplegen.
Laten we eerst zien wat Jezus zei over het spreken in tongen.

Geve de Heere God, door de genade van onze Heere Jezus
Christus, dat wij zullen voldoen aan onze hoge roeping en niet
terugvallen in een leven dat tot oneer van onze Heiland en Verlosser is. Hij heeft ons gekocht met Zijn dierbaar bloed. Laten we
dat nooit vergeten. Gered uit de duisternis, getrokken met koorden van liefde tot Zijn wonderbaar licht.
Samenvatting van Ezechiël 16:1-14
Vs. 1 Inzicht en zelfkennis verkrijgen wij als we Gods Woord
beluisteren en gehoorzamen
Vs. 2 Gods Geest ontdekt aan zonden, gerechtigheid en oordeel,
maakt nederig (Mat. 7:1; Rom. 14:10)
Vs. 3 Het kennen van je familiegeschiedenis bewerkt zelfkennis
en ootmoed (1 Kor. 10:12; Gal. 6:1)
Vs. 4 De besnijdenis van hart en vlees blijkt uiterst nodig, maar
wordt vaak niet gedaan of geleerd
Vs. 5 Het gevolg is gebrek aan (zelf)respect en gevoelens van
verwerping en eenzaamheid
Vs. 6 Een geestelijke (her)beleving blijkt nodig en God wil dat geven op gebed en erkenning van schuld
Vs. 7 Geestelijke groei is het gevolg van de werking van Gods
Geest (Fil. 2:13,15; Ef. 4:12-16).
Vs. 8 Dit wordt soms ervaren als een 2e ontmoeting met God die volle
geloofszekerheid bewerkt (Rom.8:15,16)
Vs. 9 Reiniging van een kwaad geweten gebeurt door water (Gods
Woord) en olie (Gods Geest ), zie Heb. 10:22)
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Markus 16:15-18
Terwijl Hij de discipelen hun opdracht gaf, zei Jezus: “Gaat heen in de
gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie
gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft,
zal veroordeeld worden” (Mark 16:15-16). Toen voorspelde Jezus wat
er zou gebeuren: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen:
in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen
zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks
drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen
leggen en zij zullen genezen worden” (vers 17-18).
Deze verzen voorspellen niet hoe vaak deze tekenen zich zouden voordoen, of elke gelovige bij één van deze tekenen zou worden betrokken,
evenmin of gelovigen speciaal hun best moesten doen om deze wonderen ten toon te spreiden. Om zulke vragen te beantwoorden moeten we
andere Schriftgedeelten bestuderen.
Het boek Handelingen beschrijft incidenten waarbij demonen worden
uitgedreven, genezingen plaatsvinden en beschrijft bovennatuurlijke
bescherming tegen dodelijke zaken. Gelovigen gingen echter niet op
zoek naar demonen en stelden zich niet bloot aan dodelijke zaken. In
het geval van genezingen weten we dat er momenten waren waar dit
niet gebeurde (bijvoorbeeld 2 Cor. 12: 7-10).
In Markus 16:17-18 wordt simpelweg een aantal van de vele soorten
wonderen opgenoemd die Gods kerk zou ervaren. Deze opsomming is
noch een gebod, noch een belofte voor elke christen.
Om al onze vragen over het spreken in tongen te beantwoorden moeten
we ook andere Schriftgedeelten bestuderen.
Handelingen 2:1-4
Kort nadat Christus ten hemel was opgevaren vierden zijn discipelen het
jaarlijkse Pinksterfeest (Hand. 2:1). “En eensklaps kwam er uit de hemel
een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis
5

waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van
vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij
werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere
tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken”(vers 2-4).
Wat voor soort tongen waren dit? Het waren vreemde talen. “Nu waren
er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder
de hemel; en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en
verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al deze, die
daar spreken, Galileeërs? En hoe horen wij hen dan een ieder in onze
eigen taal, waarin wij geboren zijn? Wij horen hen in onze eigen taal
van de grote daden Gods spreken” (vers 5-8, 11).
De menigte, verbaasd en perplex, vroeg elkaar, “Wat wil dit toch zeggen?” (vers 12). Petrus legde eerst uit dat zij de vervulling van een profetie over Gods Geest zagen (vers 14-21). Daarna predikte hij de boodschap over Jezus als de Messias of Christus en de noodzaak tot bekering en doop (vers 22-40). De wonderbaarlijke talen hadden gezorgd
voor de aandacht van de menigte en hadden Petrus de ruimte gegeven,
hoewel hij geen rabbi was, om met autoriteit tot de mensen te spreken.
Deze ervaring op de Pinksterdag is het meest dramatische “tongen”incident dat beschreven wordt in de Bijbel. Dit is de meest gedetailleerde beschrijving. Laten we kijken naar een aantal details:
- Er deden zich drie wonderen voor: aan miraculeus geluid, een verschijning als van vuur en spreken in andere tongen.
- De “andere tongen”waren talen die toen verstaan werden door Joden
van andere naties. Er waren geen tolken nodig.
- De menigte mag gedacht hebben dat het wonder lag in het horen
(vers 6, 8, 11), maar de Bijbelse schrijvers noemen het een wonder
van spreken (vers 4, 18).
- Sommige mensen maakten de apostelen belachelijk en beschuldigden
hen ervan dronken te zijn. (vers 13).
- Er is geen indicatie dat Petrus’ preek, beginnend in vers 14, in een
miraculeuze “tong” werd gegeven.
- Petrus verkondigde aan diegenen die zijn boodschap accepteerden
dat zij zich moesten bekeren en zich laten dopen en daardoor “de gave des Heiligen Geestes ontvangen” (vers 38).
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dan een reuke des levens en voor anderen een reuke des doods
ten dode.
2 Kor. 2:14-6 En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen
in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt
in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus,
in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan;
Dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk
des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam?
Ef. 5:2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een
offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.
Vs. 14 Wanneer wij met Israël in de eindtijd de Heere Jezus als
Koning zien terugkomen om zowel te oordelen als te zegenen en
te herstellen, verheugen wij ons wanneer de Heere Jezus alom
gevreesd, gediend en geëerd zal worden. De Joden die Hem,
hun Messias dus, samen met de volkeren zullen aanschouwen,
zullen schrikken en Gods uitverkoren volk zal zich bekeren en
met berouw erkennen dat zij hun Heiland en Verlosser hebben
gekruisigd (Opb.1:7). Zijn heerlijkheid zal dan opnieuw op Zijn
berouwvol volk gelegd worden, zodat alle naties naar de Godsstad Jeruzalem zullen komen om hun gezalfde Koning te huldigen en eer te bewijzen.
De vrucht van Gods Geest zal alom zichtbaar worden en vanuit
Israël en uit de herbouwde tempel te Jeruzalem in het bijzonder
zullen “stromen van levend water” komen. De boom des levens
zal tot genezing zijn van de volkeren die God zullen erkennen als
Schepper en Heer. Het “eeuwig Evangelie” zal gehoord worden,
gepredikt door 144000 Joodse evangelisten. De profetie van
Ezechiël zal worden vervuld. Halleluja!
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Een hernieuwd bewustzijn van Gods liefdevolle genade
Wanneer we dit hernieuwde bewustzijn van Gods genade en
heerlijkheid weer beleven, dan hebben we de verantwoordelijkheid er ons ook naar te kleden, zodat we in geen ding een aanstoot zijn.
Rom. 14:13 Laat ons dan elkander niet meer oordelen; maar
oordeelt dit liever, namelijk, dat gij den broeder geen aanstoot of
ergernis geeft.
Rom. 14:20 Verbreek het werk van God niet om der spijze wil.
Alle dingen zijn wel rein; maar het is kwaad den mens, die met
aanstoot eet.
1 Kor.8:9 Maar ziet toe, dat deze uw macht niet enigerwijze een aanstoot worde dengenen, die zwak zijn.
1 Kor. 10:32 Weest zonder aanstoot te geven, en den Joden, en
den Grieken, en der Gemeente Gods.
2 Kor. 6:3 Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worde.
Fil. 1:10 Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen,
opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag
van Christus;
Vs. 12,13 Deze geestelijke groei, vernieuwing en reiniging zal
niet onopgemerkt worden. Toen Israël uit slavernij werd bevrijd,
zagen alle volkeren Gods heerlijke kracht en Goddelijkheid. En
zo is het ook met Gods kinderen hier en nu. Wanneer we leven in
overeenstemming met Gods bedoelingen, Zijn plan met ons ontdekken, dan valt dat op. Er kan vijandschap ontstaan (2 Tim.
3:12, maar ook respect (Hand. 4:32; Hand 5:13), “En van de
anderen durfde niemand zich bij hen voegen; maar het volk hield
hen in grote achting.” Op deze wijze gaat er een aantrekkings- of
afstotingskracht van ons uit, voor sommigen is ons getuigenis
54

Deze belofte geldt voor christenen van elke eeuw, maar het vers maakt
niet duidelijk of “de gave des Heiligen Geestes” betekent dat de Heilige
Geest het geschenk is, of dat Petrus bedoelde dat, naast het ontvangen
van de Heilige Geest, zij het spreken in tongen of een andere manifestatie van de Geest als gave zouden ontvangen.
- Petrus sprak van bekering en de doop, maar hij beschreef geen andere noodzakelijke actie om de gave van de Heilige Geest te kunnen
ontvangen.
- Duizenden werden gedoopt en vele wonderen geschiedden (vers 4143), maar er is geen verdere vermelding van het spreken in tongen
tijdens deze gebeurtenis.
Zoals het verhaal verteld wordt in Handelingen, was de wonderbaarlijke
bekwaamheid van de apostelen om in vreemde talen te spreken maar
één van de vele wonderen die de vroege kerk beleefde. Handelingen
beschrijft vele andere wonderen die zich voordeden terwijl God de
nieuwe kerk leidde in groei door de Heilige Geest. Geen van deze wonderen wordt gepresenteerd als een vereiste voor elke christen.
Het boek Handelingen beschrijft twee andere voorvallen van het spreken in tongen – één in Caesarea en één in Efeze. Deze tekstgedeelten
zullen we nu bestuderen. (Sommige geleerden zeggen dat Handelingen
8:14-18 een incident inzake spreken in tongen in Samaria beschrijft. De
Heilige Geest kwam over mensen op een opmerkelijke manier, maar er
wordt niet gesproken over tongen, dus er valt niets te leren over spreken in tongen in dit tekstgedeelte.)
Handelingen 10:44-46
De tweede beschrijving van het spreken in tongen komt wanneer nietIsraëlieten voor het eerst worden toegevoegd aan de kerk – misschien
10 jaar na Christus’ dood en opstanding. Tot aan die tijd was de kerk
voornamelijk Joods. De apostel Petrus was uitgenodigd in het huis van
Cornelius, een heidense (niet-Joodse) legerofficier in Ceasarea die de
ware God aanbad (Hand. 10:24-25). Er waren veel mensen in het huis
en Petrus vertelde hun van Jezus Christus, geloof en vergeving (vers
27, 34-43).
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“Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen,
die het woord hoorden” (verse 44). De Joden, samen met Petrus,
“stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God
grootmaken.” (vers 45-46).
Het is uit deze korte vermelding moeilijk op te maken hoe dit “spreken
in tongen” klonk. Er wordt bijvoorbeeld niets vermeld over tolken of
vreemde talen. Ook staat er niet dat de heidenen vroegen om de gave
van het spreken in tongen; ze luisterden simpelweg naar het evangelie
en geloofden. De “tongen” werden als wonderbaarlijk beschouwd en
Handelingen 11:15 geeft te kennen dat zij soortgelijk waren aan de
vermelding in Handelingen 2.
De wonderbaarlijke tongen van Handelingen 10, gecombineerd met het
wonder van Handelingen 2, hielp de Joodse Christenen zich te realiseren
dat God niet-Joodse mensen toevoegde aan de kerk. Omdat religieuze
Joden zich uit traditie gescheiden hielden van de heidenen, gebruikte
God een speciaal teken om aan de Joodse Christenen te laten zien dat
hij ook de heidenen accepteerde als zijn kinderen (Hand. 15:7-8).
Handelingen 19:1-6
Het christendom bleef zich uitbreiden in nieuwe geografische gebieden
en omvatte steeds meer mensen. Het derde en laatste voorbeeld inzake tongen in het boek Handelingen deed zich voor in de stad Efeze.
Paulus trof discipelen aan die de leer van Johannes de Doper volgden.
Zij hadden geen weet van de Heilige Geest en Paulus informeerde hen
daarover en leerde hen dat Johannes mensen had gezegd in Jezus te
geloven (Hand. 19:1-4).
“En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heere
Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest
over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden” (vers 5-6).
Nogmaals, het is onmogelijk om te zeggen hoe deze tongen klonken.
Het enige wat we weten is dat deze discipelen opnieuw gedoopt werden zodat zij de Heilige Geest konden ontvangen. Of zij de gaven van
tongen spreken en profetie verwachtten wordt niet vermeld.
De tongen in Handelingen 2 en 10 waren verbonden met belangrijke
ontwikkelingen in de uitbreiding van de kerk. Maar in Handelingen 19
8

Mrk. 11:25 En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien
gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeve.
Mrk. 11:26 Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in
de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.
Joh. 20:23 Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.
2Kor.2:10 Dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook; want zo
ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de
satan over ons geen voordeel krijge;
Vs.10,11 Eenmaal gezalfd met vreugdeolie en sieraad ontvangen voor as, Jes. 61:3 “Om den treurigen Sions te beschikken
dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat
zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting
des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde.”, volgt de wil “om te
leven waardiglijk de roeping waarmee we geroepen zijn.”
Ef. 4:1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij
wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;
Fil. 1:27 Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw
zaken moge horen, dat gij staat in een geest, met een gemoed
gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies;
Kol. 1:10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot
alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en
wassende in de kennis van God;
1Th. 2:12 En betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardiglijk Gode, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.
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Kracht en moed om te getuigen
Deze (hernieuwde) ervaring van Gods heerlijkheid en genade
geeft nieuwe kracht in de bediening. Het geeft een intense
vreugde om Christus als Heere te dienen, te volgen en te gehoorzamen. Door toewijding en gebedsleven worden zondige neigingen in de kracht van de Heilige Geest beheerst en Gods Geest
geeft leiding aan de eigen geest door middel van het denken en
willen. De emoties staan onder controle en hebben niet meer de
leiding en het vlees is onderworpen aan Gods Geest en staat niet
meer tegenover Gods aanwijzingen en begeren.
De menselijke wil is dan vrijgemaakt van de macht der zonde,
maar niet uitgeschakeld of gebroken, maar onderworpen aan
Gods goede en heilige wil (Rom. 12:2; Fil. 2:13; 3:8-16).
Vs. 9a Na die hernieuwde arbeid van Gods Geest is er dus een
dieper bewustzijn van de positie waarin we gebracht zijn, die van
een bruid tegenover haar bruidegom. Wederzijdse liefde straalt
er aan alle kanten vanaf, zodat het iedereen opvalt dat er iets
wezenlijks veranderd is in het leven van Gods kind. Dit alles
werd tot stand gebracht door “het badwater van het Woord” (niet
de waterdoop of besprenkeling), zodat we ons bewust zijn dat we
“geworteld zijn in de liefde van Christus” (1 Pet. 1:22; Ef. 5:26;
Kol. 1:23; 2:2; 3:16; Ef. 4:17-19; Joh. 15:3-7;14-17).
Vs. 9b Het is nodig dat ook wij ons meer bewust worden van het
feit dat we, evenals die bruid in Ezechiël 16, bij onze wedergeboorte zowel “verzegeld als gezalfd” zijn met Gods Geest (2 Kor.
1:21; Ef. 1:13). Het ontvangen van die Geest gebeurd door de
inblazing van God in ons leven, en is het werk van de vader en
de Zoon tezamen. Het is een Goddelijk werk wat bij ons geloofsgehoorzaamheid en toewijding aan Christus bewerkt, wat als
kenmerk heeft dat we in staat gesteld worden zelfs vijanden te
vergeven en voor hen te bidden (Joh. 20:21-23; Rom. 12: 14-21).
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wordt ons niet verteld waarom deze groep van Johannes’ discipelen
belangrijk genoeg was om speciaal te vermelden. We weten wel dat het
de noodzaak benadrukte voor alle Joden, zelfs zij die al bekeerde en
gehoorzame levens leidden, om de christelijke doop te accepteren. Het
liet ook zien dat Paulus een apostel van Christus was en dat zijn missie
naar de heidenen door God werd goedgekeurd.
In tongen spreken in het boek Handelingen - conclusie
Laten we teruggaan naar onze eerste vraag: spreekt elke christen, die
de Heilige Geest heeft ontvangen, in tongen? Het boek Handelingen
vermeldt veel genezingen en andere wonderen, maar slechts drie incidenten inzake spreken in tongen. Dit suggereert dat het spreken in
tongen geen gewoon verschijnsel was, maar eerder een wonderbaarlijk
teken voor speciale gelegenheden toen de apostelen het evangelie
predikten en de kerk oprichtten.
Het schijnt dat de meeste Nieuwtestamentische christenen niet in tongen spraken. Meerdere verzen vertellen ons dat mensen waren “vervuld van de Heilige Geest” maar zonder vermelding van tongen. Laten
we kijken naar de volgende verzen.
Niet lang na het Pinksterfeest, waren de apostelen aan het bidden om
Gods hulp. Nadat ze klaar waren met bidden “werd de plaats, waar zij
vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de Heilige
Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid” (Hand. 4:31).
De apostelen waren al vervuld van de Heilige Geest op de Pinksterdag.
Hier worden zij opnieuw vervuld. Er wordt gesproken over de plaats die
bewogen wordt, maar niet over spreken in tongen.
Er is geen vermelding van tongen toen de Heilige Geest over de bekeerlingen in Samaria kwam (Hand. 8:14-17), toen de Ethiopische eunuch zich bekeerde (Hand. 8:38), toen Saulus, die Paulus werd, zich
bekeerde (Hand. 9:17-18), toen hij een tovenaar confronteerde (Hand.
13:811) of toen Paulus voor het eerst predikte in Azië (vers 44-52). Dit
bewijst niet dat het spreken in tongen niet voorkwam, maar het geeft
wel aan dat het niet belangrijk was om te vermelden.
Tot slot merken we op dat de evangeliën niet beschrijven dat Jezus zelf
in tongen sprak.
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Tot zover is het bewijs beperkt. Handelingen is in eerste instantie een
verhaal over wat er gebeurd is; het boek bevat niet veel opdrachten of
beloften. Zoals veel verhalen is het gericht op ongewoonlijke of nieuwe
gebeurtenissen. Er is weinig behoefte om gewone gebeurtenissen te
beschrijven. Het boek Handelingen geeft ons maar een beperkte blik op
het spreken in tongen. Paulus schreef in zijn brief aan de christenen te
Korinthe echter uitgebreid over het spreken in tongen. Zijn instructies
helpen ons te begrijpen of het spreken in tongen het bewijs is van Gods
Geest, een diepere bekering of van het dichter bij God zijn.
De gave van Tongen zoeken
Pinkstergemeenten leren dat christenen de Heilige Geest ontvangen als
zij bekeerd zijn, maar dat zij niet vervuld worden van de Heilige Geest
totdat zij met de Geest gedoopt zijn. Deze doop met de Geest wordt
niet als noodzakelijk voor behoud beschouwd, maar men wordt aangemoedigd om hier naar te streven om zo de aanvullende kracht om te
kunnen getuigen te ontvangen.

Na wedergeboorte géén nieuwe doop met de Geest nodig!
Na het ondergaan van de wedergeboorte is er geen nieuwe doop
met of in de Geest nodig, maar wel een (hernieuwd) bewustzijn
van onze hoge roeping als bruid, priester, koning, vrouw van het
Lam Gods die in het huis van de Vader een plaats krijgt en erfgenaam van de belofte is geworden! Dit bewustzijn creëert automatisch een hogere maten van heiliging, niet wettisch, maar
vrijwillig. De heerlijkheid die men dan in zo’n iemand gaat zien,
is een bewijs dat er een diepere gemeenschap met de Heere
Jezus, de Vader en de heilige Geest is ontstaan. Vaak is men
zich van deze diepere heiliging niet eens bewust, totdat men er
iets van zegt, zoals dat bij Mozes het geval was.
Ex 29:43. En daar zal Ik komen tot de kinderen Israëls; opdat zij
geheiligd worden door Mijn heerlijkheid.

De doop met de Geest

Num. 27:20 En leg op hem van uw heerlijkheid, opdat zij horen,
te weten de ganse vergadering der kinderen Israëls.

Dopen met de Heilige Geest, zo geloven leden van de Pinkstergemeenten, omvat altijd het spreken in tongen. Daarom zullen zij die gedoopt
willen worden met de Heilige Geest het in tongen spreken willen ervaren. Dit gebeurt vaak in een “tarry meeting” (tarry, een oud Engels
oord, betekent “wachten” en wordt gebruikt in de King James versie van
Lucas 24:49).

Ef. :17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;

De groep houdt een aanhoudende bijeenkomst, zingend en biddend en
dansend. De emoties worden hoog gehouden. De persoon die de doop”
wil ondergaan wordt aangemoedigd om snel te spreken, om woorden of
lettergrepen keer op keer te herhalen, om te blijven praten totdat het
tongen-spreken gebeurt.
De omgeving in een tarry meeting moedigt het extatische spreken als
zodanig aan, maar niet een oprechte Bijbelse gave van tongen. In zo’n
omgeving kan het tongen spreken aangeleerd gedrag worden. De
spreekorganen functioneren nog steeds maar de bewuste controle erover ontbreekt.

Ef. 1:18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt
weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij
der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;
Ef. 3:13 Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen
voor u, hetwelk is uw heerlijkheid.
Ef. 3:16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid,
met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendige
mens;

Er is geen Bijbelse ondersteuning voor de praktijk van de tarry meetings. Jezus moedigde zijn discipelen aan om te bidden met betekenis10
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onderwijzen, van voedsel te voorzien. Maar toch ontbreekt een
echt intieme relatie tot Hem Die tot deze geestelijke volwassenheid heeft gebracht. Zo was het in de geschiedenis van Israël
onder het leiderschap van Mozes, Jozua en later onder de Richters en koningen. De meesten van Gods volk openbaarden geen
diepe relatie met God, zoals veel christenen dat vandaag de dag
door teveel afhankelijkheid van “voogden en verzorgers” ook
missen.
Een nieuwe aanraking van Gods Geest
Er is vaak een nieuwe aanraking van God en Zijn Heilige Geest
nodig om tot een (hernieuwd) besef te komen dat men lange tijd
“benedenmaats” heeft geleefd. Er is het gevoel dat men niet aan het
plan dat God met ons heeft beantwoord. Gelovigen moeten leren
beseffen dat ze bedoeld zijn om de “bruid van Christus” te zijn. Die
bruid mag in het lange haar de kracht laten zien van de afhankelijkheid van genade en zorg en in de kleding de toewijding aan Christus in het wandelen in de “goede werken die tevoren bereid zijn”
door de Heere Jezus (Ef. 2:10; Tit. 2:14-15; 3:8; Opb. 19:6-10).

volle woorden, niet met gedachteloze, herhaalde woorden (Matt. 6:7). In
de incidenten inzake tongen spreken in het boek Handelingen, kwam
de gave van de Geest onverwachts. Niemand bracht zichzelf in een
verhoogde emotionele staat. De gaven van tongen wordt gegeven zoals
God bepaalt (1 Cor. 12:7-11). Als zij de Heilige Geest nodig hebben en
zijn gaven, om Gods werk te doen, zal God hierin voorzien (Luc. 11:13).
Moderne pogingen om de tongen van het Pinksterfeest te imiteren,
zijn pogingen om maar één van de wonderen op die dag na te doen. De
echte les van Pinksteren zit niet in de wonderen maar in de boodschap
van Petrus: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam
van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave
des Heiligen Geestes ontvangen” (Hand. 2:38).
Voor het openstellen van de tong is niet persé een wonder nodig, maar
voor het openstellen van het hart voor echt berouw wel. Wie gelooft,
zich bekeert en zich laat dopen zal de gave van de Heilige Geest ontvangen. Er zijn geen vervolgstappen of tarry meetings voor nodig.

Vs. 8 Historisch, maar ook te zien in ons eigen leven als Gods
kinderen, gaat het er de Heere Jezus om dat Zijn heerlijkheid in ons
leven gezien wordt. Hijzelf “Gestalte in ons krijgt” door de heerlijkheid die Hij op ons legt. Wanneer we ons meer bewust worden van
Gods bedoelingen met ons leven, zal er een meer intieme relatie
met Christus ontstaan. “Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit
de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods
in het aangezicht van Jezus Christus” (2 Kor. 4:6).
2Kor. 3:7 “En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de
kinderen Israels het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou
worden.” Vs. 13; “En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel
op zijn aangezicht leide, opdat de kinderen Israëls niet zouden
sterk zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt.”
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Hoofdstuk 2; SPREKEN IN TONGEN IN KORINTHE
Op zijn tweede grote reis om het evangelie aan de heidenen te brengen,
ging Paulus naar Europa, waar hij korte bezoeken bracht aan Filippi,
Thessalonika, Berea en Athene om daar te spreken (Hand. 16:12-17:15).
In Korinthe bleef Paulus echter anderhalf jaar (Hand. 18:1, 9-11), een
lang verblijf voor een apostel die voortdurend onderweg was (2
Cor.11:26). Korinthe was een havenstad met een reputatie op het gebied van immoraliteit. Daar vond Paulus joden en heidenen die onderwijs wilden ontvangen over het Woord van God Nadat de gemeente in
Korinthe was gevestigd, trok Paulus uiteindelijk verder – naar Efeze in
Klein-Azië, Ceasarea in Judea, Antiochië in Syrië en, na een aantal
jaren, terug naar Efeze (Hand. 18:18-23; 19:1).
Slecht nieuws uit Korinthe
Terwijl Paulus terug was in Efeze, hoorde hij nieuws over de kerk te
Korinthe. Het nieuws was niet goed – de nieuwe christenen hadden
onderling ruzie over verschillende aspecten van christelijk gedrag. Hun
voorbeeld gaf het christendom een slechte naam, zelfs onder de immorele inwoners!
De christenen te Korinthe stuurden Paulus een brief waarin ze hem om
advies vroegen over een aantal zaken, inclusief het spreken in tongen.
Zij hadden regelmatig in tongen gesproken en ze stelden Paulus vragen
over deze geestelijke gave. Hun brief gaf hem de mogelijkheid om hen
de begeleiding te geven die ze nodig hadden.
In zijn brief bekritiseerde Paulus hen omdat hun onderlinge argumenten
de eenheid die er onder christenen zou moeten zijn, vernielde. “Door
Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er
verdeeldheid onder u heerst (1 Cor. 1:11). “Ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik
dat ook.” (1 Cor. 11:18). “Ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten.
Die doen meer kwaad dan goed.” (vers 17).
In hun onenigheden claimden sommigen de ene christelijke leider te
volgen, en sommigen een andere (1 Cor. 1:12). Het gedrag van de
christenen te Korinthe was verkeerd en Paulus moest hen corrigeren.
“Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik
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reinigd had omdat ze de vloek gehoord hadden (Lev. 5:1) en
zodoende van die vloek bevrijd moesten worden door die over te
dragen op de schuldige, een soort gemeente tucht zoals beschreven in Mat. 18:17,18. “Breng den vloeker uit tot buiten het
leger, en allen, die het gehoord hebben, zullen hun handen op
zijn hoofd leggen; daarna zal hem de gehele vergadering stenigen…Hij zei u tot een heiden en tollenaar…”
De “woorden van Geest en leven” die de Heere Jezus heeft uitgesproken en nog steeds door Zijn Woord en Geest tot ons spreekt
tijdens het lezen van de Bijbel en in onze gedachten en herinnering, reinigen, herstellen en brengen de relatie met God en mensen in harmonie met Gods wil. Dat Woord zorgt ervoor, onder de
werking van Gods Geest, dat we als “kinderen van het licht” wandelen in deze donkere wereld (Joh. 6:63; Ef. 5:1,1,8,11-21).
Vs. 7a Deze herderlijke zorg wordt in feite door de Heere Jezus
Zelf verricht, zij het dat Hij daarvoor “profeten, herders, leraars en
evangelisten” gebruikt (Ef. 3:8; 4:11-13; 1 Tim. 4:15,16).
Maar deze arbeid betekent niet dat er geen stagnatie in de geestelijke groei kan zijn. Er moet op toegezien worden dat de gelovige “bekleed wordt met Christus”, of zich ervan meer bewust gaat
worden dat dit zo is. Christus woont in hem/haar na het ontvangen van de Heilige Geest (Ef. 1:13), maar er is gebed voor nodig
om dat in praktijk te laten functioneren, zodat het hele levenshuis
ook echt helemaal onder controle van de Heere Jezus staat (Ef.
3:14-21). Wanneer dat (nog) niet het geval is, loopt men gevaar
hoogmoedig te worden en de eerste liefde te verlaten, waardoor
de kandelaar van het getuigenis dreigt weggenomen te worden,
ondanks het bezitten van de gave van onderscheiding van geesten! (Opb. 2:1-5). De volle blijdschap zal in dat geval verdwijnen
en een hardvochtige en kritische levenshouding komt ervoor in
de plaats (Jes. 9:2; Gal. 4:19,20; 5:4,7,8,12-15).
Vs. 7b Wanneer er in dit vers gesproken wordt over het groeien
van haar en het vast worden van de borsten, duidt dat op geestelijke volwassenheid. Men wordt in staat geacht ook anderen te
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Die handoplegging of het toereiken van de “rechterhand der gemeenschap” gebeurt nadat iemand bekendheid heeft gekregen
vanwege zijn of haar toewijding aan Christus.
We zien dat in het leven van Jozua, Timotheus, Paulus etc. (zie
o.a. de functie van handoplegging in zowel het Oude- als het
Nieuwe Testament). Soms is het effect van die handoplegging dat
men met meer vrijmoedigheid gaat getuigen van Gods genade in
Christus. Op andere momenten heeft het de betekenis van
(h)erkenning en vereenzelviging, zodat men met meer autoriteit
kan spreken en dienen of om aan te geven dat er inderdaad een
roeping was om als arbeider in Gods wijngaard uit te gaan (Hand.
13:3; Gal. 2:9; 1 Tim. 4:14; 5:22; 2 Tim. 1:6).
Num. 27:23. En hij leide zijn handen op hem, en gaf hem bevel;
gelijk als de HEERE door den dienst van Mozes gesproken had.
Deut. 34:9 Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van den Geest
der wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd; zo
hoorden de kinderen Israels naar hem, en deden gelijk als de
HEERE Mozes geboden had.
Num. 27:18 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u Jozua, den zoon van Nun, een man, in wien de Geest is; en leg uw
hand op hem;
1Tit. 4:14 Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is
door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps.
2Tim. 1:6 Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt
de gave Gods, die in u is, door de oplegging mijner handen.
Heb. 6:2 Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel.
Maar dat geldt ook als er sprake is van het overdragen van een
vloek, zoals in Lev. 24:14, waar de vloeker de gemeente veront48

u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in
uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.” (vers 10).
Paulus schrijft over hun problemen
In de hoofdstukken 1 tot en met 4 probeerde Paulus de Korinthiërs te
helpen met hun probleem inzake het gebrek aan eenheid. Ze gedroegen zich als niet-gelovigen, niet als christenen (1 Cor. 3:3).
Hij vertelde hun wat ze moesten doen aan de sexuele immoraliteit in de
kerk (1 Cor. 5:1-13; 6:12-20) en aan rechtszaken tussen christenen (vers
1-8). Deze onderwerpen zijn een illustratie van de problemen die de gemeente had. Paulus moest hen terechtwijzen met strenge woorden.
Daarna beantwoordde Paulus hun vragen: “Dan nu de punten waarover
u mij geschreven hebt.” (1 Cor. 7:1). Als eerste behandelde hij het onderwerp over het huwelijk, in hoofdstuk 7.
Hoofdstuk 8 begint met de behandeling van het volgende onderwerp. “Dan
nu over heidens offervlees. Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten.
Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op.” (vers 1).
Aan de manier waarop Paulus zijn brief schrijft, kunnen we zien dat de
christenen te Korinthe trots waren op hun “kennis”. Paulus legt uit dat
hun kennis, in elk geval de manier waarop zij die gebruikten, hun geestelijke groei bemoeilijkte. Hun kennis zorgde voor twistpunten en verdeeldheid in de gemeente. Liefde, zo schrijft hij, is waardevoller en een
betere graadmeter van christelijk leven.
Hoofdstuk 9 beschrijft Paulus’ recht als een apostel en hoofdstuk 10
gaat door over het onderwerp van voedsel dat aan afgoden wordt geofferd. In hoofdstuk 11 geeft Paulus commentaar op sommige problemen
die de Korinthiërs hadden tijdens hun aanbiddingbijeenkomsten.
Verscheidene geestelijke gaven
In hoofdstuk 12 begint Paulus een nieuw onderdeel, waarin ook opmerkingen over het spreken in tongen staan. “Broeders en zusters, over de
gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen.” (vers 1). Zij hadden
instructies nodig om hen te helpen hun geestelijke gaven op een dienende manier te gebruiken. Paulus vertelt ons dat er verschillende soorten
geestelijke gaven zijn, hoewel ze allemaal geïnspireerd zijn door dezelfde
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Geest (vers 4). God geeft deze bijzondere vaardigheden “voor het welzijn
van allen”, zodat christenen elkaar kunnen helpen (vers 7).
Paulus somt verscheidene gaven op, inclusief “om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.” (vers 10).
Wat zijn deze tongen? Zijn het vreemde talen, zoals de miraculeuze tongen die op het Pinksterfeest spraken (Hand. 2:1-11)? Of produceert deze
gave van tongen een ander geluid? Het feit dat er een bovennatuurlijke
gave nodig was voor de vertaling van de geluiden (1 Cor. 12:10; 14:13)
geeft aan dat het spreken misschien niet in een menselijke taal gebeurde. Maar we kunnen niet weten of het huidige spreken in tongen lijkt op
dat wat er in Korinthe werd gepraktiseerd.
Paulus somt gelijksoortige geestelijke gaven op in zijn brief aan de christenen te Rome (Rom. 12:6-8), maar daar wordt niet gesproken over tongen of de vertaling van tongen. Korinthe lijkt de enige kerkgemeenschap
te zijn waar regelmatig in tongen werd gesproken. Paulus merkt op dat
niet iedereen dezelfde geestelijke gave of vaardigheid heeft. God verdeelt ze: de ene macht aan de ene persoon, een andere gave aan de
volgende persoon, een derde vaardigheid aan een ander, zoals God het
bepaalt. (1 Cor. 12:8-11). Door de gaven op deze manier te verdelen,
moedigt God leden aan om samen te werken en elkaar te helpen.
De vergelijking met het menselijk lichaam maakt dit duidelijk. Voeten,
handen, ogen en andere delen dienen verschillende functies. Door bij te
dragen aan het lichaam als geheel, dienen zij elkaar. Zo is het ook in de
kerk, het lichaam van Christus (vers 12-27). God wijst mensen verschillende geestelijke functies toe: apostelen, profeten, leraren, het vermogen om wonderen te verrichten, genezers, helpers, bestuurders en het
spreken in verscheidenheid van tongen (vers 28). “Zijn soms allen
apostelen?” vraagt Paulus. Natuurlijk niet. Zo zijn ook niet alle christenen profeten, leraren, wonderverrichters, genezers, sprekers in tongen
of vertalers. (vers 29-30).
Uit de manier waarop Paulus dit argument presenteert, lijkt het alsof
sommige Korinthiërs verwachtten dat elke christen dezelfde gave had
met betrekking tot het spreken in tongen. Zij twijfelden aan de spiritualiteit van iedereen die deze gave niet had. Paulus vertelt hun dat dit geen
redelijke manier is om christelijkheid te beoordelen. Geen van deze
geestelijke gaven kan gekozen worden als de enige echte test of iemand de Heilige Geest bezit.
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Dat komt doordat de ziel niet meer onder de tucht van de Heilige
Geest en Gods Woord staat (1 Thes. 5:23). Hierdoor bevinden
deze gelovigen zich op woestijngrond en kunnen te maken krijgen
met schorpioenen, slangen en allerlei ander geestelijk ongedierte.
Zonder de Heere Jezus is er geen verloissing uit deze strik. Alleen
als het Woord weer centraal komt te staan is er bevrijding, zoals
de Heere Jezus in die woestijnverzoeking heeft getoond (Mat. 4:1
vv; Mrk. 1:12; 1 Kor. 10:10; Hos. 4:9-12; 4:4-7).
Vs. 6 Daarom zendt God, temidden van al die verzoekingen,
verwarring en gebrek aan geestelijke zorg, Zijn Zoon, onze Heere Jezus, in de woestijn van ons dagelijks leven. Door middel van
Godsgezanten als Ezechiël en andere profeten, herders, evangelisten en Bijbelgetrouwe leraars, worden tobbende gelovigen gediend, gevoed, gewassen en van het verleden bevrijd.
In de prediking en pastorale zorg worden het vlees en alle gedachten die zich verheffen tegen Gods Woord en Geest, onder
en op het kruis gebracht. Dat gebeurt dan ook in dit vers. De betekenis van de doop en de “wassingen van het water door het
Woord” mogen bij dit onderwijs niet vergeten worden, want de
handeling is het antwoord op de vraag naar een goed geweten
voor God.
1Pet. 3:20,21 “Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de
lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van
Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht)
zielen behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van
de vuiligheid van het lichaam, maar die een vraag is ener goede
consciëntie tot God, door de opstanding van Jezus Christus.”
De aflegging van de oude mens
Israëls geschiedenis is voor ons christenen een soort spiegel van
ons eigen leven (Jak. 1:22-25). Die geschiedenis heeft alles te
maken met “het afleggen van de oude mensen met zijn werken”.
Alleen dan kan er sprake zijn van “handoplegging”.
47

Het vlees (in feite onze “oude mens” met zijn werken) moet dus niet
gevoed worden met allerlei begeerlijkheden van deze wereld. We
mogen van de aardse dingen genieten, maar ons er niet door laten
afhouden van de dienst aan de Heere Jezus (Rom. 13:14; Gal.
5:16,24; Ef. 4:22; 1 Tim. 6:9; 2 Tim. 2:22; 3:6; 4:3; Tit. 3:3; 1 Pet.
1:14; 2:11; 4:2,3; 2 Pet. 2:18; 3:3; Judas vs 16,18; 1 Joh. 2:16,17)..

De beste geestelijke kwaliteit

Vs. 5 Medelijden en bewogenheid openbaart zich door het beoefenen van herderlijke zorg aan geestelijke zuigelingen. Deze
geestelijke verzorgers en voogden hebben tot taak de pasbekeerde te leren hoe hij/zij het verleden achter zich kan laten om
vooruit te kijken naar de toekomst van en met de Heere Jezus
(Heb. 12:5; Fil. 3:14). Juist omdat er zo weinig herderlijke zorg is,
voelen jonge mensen die de Heere Jezus echt willen volgen, zich
in de kou staan (laat het maar “overwinteren en overzomeren”,
wordt er vaak gezegd in “zware” kringen).

In hoofdstuk 13 beschrijft Paulus het beste bewijs van geestelijkheid,
liefde. Als er geen liefde is, dan maakt het niet uit wat voor een gave een
persoon heeft (vers 1-3). Paulus heeft het over “de talen van alle mensen
en die van de engelen” (vers 1). Talen van mensen betekent menselijke
talen, maar wat zijn de talen van de engelen? Er is geen indicatie in de
bijbel dat engelen tot mensen spreken in mysterieuze talen. Elke keer dat
zij tot mensen spraken, werden ze ook verstaan en begrepen.

Hierdoor lopen deze jongeren gevaar af te glijden in wereldgelijkvormigheid of een wettische werkheiligheid. Het kenmerk hiervan
is vaak een zeer kritische geest en een gebrek aan zelf kennis.
Dat komt omdat men de gave van “onderscheiding der geesten”
niet heeft ontvangen. Die gave ontwikkeld zich alleen wanneer
we onze zintuigen oefenen door Bijbelstudie en Godsvrucht (Gal.
5:1-13; 6:3-5; Ef. 4:14,15; Heb. 5:11-14).
De gevolgen van een tekort aan herderlijke zorg
Het gevolg van dit tekort aan herderlijke zorg is dat men vaak trots
en ongezeglijk wordt, te vroeg verantwoordelijkheid op zich neemt
waardoor satan voordeel kan behalen (1Tim. 3:6. 2 Tim. 3:2-5). Met
vraagt raad aan jongeren en de raad van ouderen, meer wijze mensen, wordt genegeerd (2 Kron. 10:13,14). Dit leidt altijd tot onrust en
scheuring onder gelovigen en vaak is het een invalspoort voor verkeerde geesten, een andere Jezus, Geest en Evangelie (2 Kor.
11:3; Kol. 2:8; 20-23; Jes. 58:1-4; Luk. 18:12; Mat. 9:14).
Dit gebrek aan zorg voor de ziel en geest, wil en verstand, gevoel
en rede, leidt vaak tot valse zielservaringen, dromen, visioenen.
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Het is goed om een verlangen te hebben naar grotere geestelijke gaven, zegt Paulus, misschien instemmend met iets dat de Korinthiërs in
hun brief geschreven hadden (vers 31). Het schijnt dat de christenen te
Korinthe een gretig verlangen hadden om geestelijk te zijn en geestelijk
te lijken.

Waarom vermeldde Paulus dan de taal der engelen? Het kan zijn dat
sommige Korinthiërs claimden dat zij engelachtige geluiden maakten.
Of misschien gebruikte Paulus deze term als het meest verhoogde
spreken in tongen dat hij zich kon voorstellen. En, natuurlijk, in het rijk
van de geesten zal er zeker een ander vocabulaire zijn. Paulus vertelt
ons in elk geval dat het spreken in tongen zonder liefde niets zou zijn,
hoe “geestelijk” dit er ook uit zou zien.
Gods manier van leven is gebaseerd op liefde. Liefde volhardt en doorstaat alles voor eeuwig; zij zal nimmer falen of overbodig worden (vers
7-8). In contrast daarmee zullen geestelijke gaven uiteindelijk niet langer nodig zijn. Kennis, het soort kennis waarop de Korinthiërs trots waren, zal vergaan. Zelfs profetie, een gave die Paulus prijst, zal ophouden. “Want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.
Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen… Nu is mijn
kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf
gekend ben.” (vers 9-12).
Als Gods volk uit de doden is opgewekt en geheel perfect geworden is,
zal geestelijke kennis niet langer belangrijk zijn, omdat iedereen volledig zal kennen. Goddelijke boodschappen en voorspellingen zullen om
dezelfde reden niet langer belangrijk zijn. Ook het spreken in tongen zal
stoppen. Sommige geestelijke gaven hebben hun waarde in dit tijdelijke
leven, maar ze hebben geen eeuwige betekenis op de manier waarop
liefde dat heeft.
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Een betere manier van spreken
Geestelijke gaven hebben waarde, en dus zouden we ze moeten willen
hebben (1 Cor. 12:31). Maar wat voor gaven zouden we moeten wensen? We volgen de weg van liefde. We zouden vurig moeten verlangen
naar een gave die anderen kan helpen. “Als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de
gemeente.” (1 Cor. 14:12).
Paulus beveelt de gave van profetie aan (vers 1). Hij verwijst niet persé
naar het voorspellen van de toekomst. Het Griekse woord dat Paulus
hier gebruikt, betekent “een uiting, geïnspireerd door God… de capaciteit of vaardigheid om geïnspireerde boodschappen te uiten.” Het
werkwoord dat is vertaald met “profeteren” betekent “spreken onder de
invloed van goddelijke inspiratie met of zonder verwijzing naar toekomstige gebeurtenissen” (Louw and Nida). Anders gezegd, de gave van
profetie is, zoals Edgar Goodspeed het vertaalt, “geïnspireerde prediking.” De Today’s English Version noemt het “de gave van het verkondigen van Gods boodschap.” Het spreken in profetieën, zegt Paulus, is
beter dan het spreken in tongen. “Iemand die profeteert is nuttiger dan
iemand die in klanktaal spreekt” (vers 5).
Waarom? Omdat geïnspireerde prediking kan worden verstaan maar
het spreken in tongen niet (zonder vertaler). Iemand die in klanktaal
spreekt, spreekt niet tot mensen… Niemand kan hem verstaan… Maar
iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.” (vers 2-3).
Geïnspireerde prediking kan worden begrepen; zijn doel is om de kerk te
bouwen of te onderwijzen (vers 4, 31), christenen helpen een beter leven
te leiden. Paulus zegt dat het goed is om in tongen te spreken, maar het
is veel beter om te profeteren (vers 5). “…maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan
ontelbaar veel in klanktaal.” (vers 19). “Voor u geldt hetzelfde: hoe moet
men u begrijpen als u in onverstaanbare klanken spreekt? Uw woorden
verdwijnen in het niets.” (vers 9). “Wanneer ik namelijk in klanktaal bid,
bid ik weliswaar met mijn geest, maar doe ik niets nuttigs met mijn verstand.” (vers 14). Als het verstand onvruchtbaar blijft, geeft dat aan dat
zelfs de tongenspreker de geluiden niet heeft begrepen. De spreker zou
ze zonder bovennatuurlijke hulp niet kunnen uitleggen (vers 13).
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Heb. 5:12 “Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege
den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als
die melk van node hebben, en niet vaste spijze.”
Heb. 5:13 “Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is
onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind.”
1Pet. 2:2 “En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de
redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;”
Bescherming tegen de wereldgeesten
Wedergeboren jonge gelovigen dienen beschermd te worden tegen
de invloeden van de wereldgeesten en de verleidingen van valse
leraars, maar behoren ook gewaarschuwd te worden tegen de begeerten van het eigen vlees en hoe ze daarmee behoren om te
gaan. Het vlees staat immers tegenover de Geest, zodat we vaak
niet doen wat we in gehoorzaamheid aan Christus willen doen
(Rom. 7:14,15).
Gal. 5:17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest
tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet
doet, hetgeen gij wildet.
Gal. 5:24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met
de bewegingen en begeerlijkheden.
Gal. 6:8 Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest
het eeuwige leven maaien.
Ef. 2:11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in
het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;
Fil. 3:3 Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen.
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Het duidt op een totale toewijding en overgave van hart, ziel,
verstand, wil en leven. Alleen dàn leren we Gods wil voor ons
leven kennen (Rom. 12:1,2; Lev. 13-16; 2 Kon. 2:21; Mat. 5:13;
9:49; Kol. 4:6).
Vs. 4d Met “windselen” omwonden duidt op de noodzakelijke
bescherming van het pasgeboren nieuwe leven van Christus. Het
ziet op de Heere Jezus Zelf, die de Gestalte van een mens aangenomen heeft om Zich in ons leven in te leven, maar dan zonder zonde. “Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden
heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen.
Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij
dengenen, die verzocht worden, te hulp komen. Want wij hebben
geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht
geweest, doch zonder zonde” (Heb. 2:18; 4:15).
De betekenis van “windsels”
Ook de Heere Jezus was in een kribbe in “windselen” gelegd en
ontving zorg van Jozef en Maria, zoals geestelijk pasgeborenen
dat van hun geestelijke vaders en moeders behoren te ontvangen. De voogden en verzorgers (Gal. 4:1-3) zijn verantwoordelijk
voor het verschonen van hun geestelijke kinderen. Zij geven het
juiste en aangepaste voedsel, de “redelijke, onvervalste melk” en
later, bij het volwassen worden, de “vaste spijs”
Jes. 28:9, “Wien zou Hij dan de kennis leren, en wien zou Hij het
gehoorde te verstaan geven? Den gespeenden van de melk, den
afgetrokkenen van de borsten?”
Jes. 55:1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die
geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld,
en zonder prijs, wijn en melk!”
1 Kor. 3:2 “Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs;
want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet.”
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Dit komt ook naar voren in Paulus’ commentaar over muziekinstrumenten: de melodie is niet herkenbaar “als er geen verschil tussen de tonen
is” (vers 7). Op dezelfde wijze kunnen ook berichten niet worden begrepen als er geen onderscheid is in de geluiden. Het schijnt dat in het
tongen spreken, zoals dat bij de Korinthiërs gebeurde, het ene woord
niet van het andere kon worden onderscheiden. De boodschap kon niet
worden verstaan.
Spraken de Korinthiërs in buitenlandse talen die niemand in Korinthe
kon verstaan? Of maakten de geluiden simpelweg geen deel uit van
een menselijke taal? Paulus is daar niet duidelijk over. Zijn commentaar
bestrijkt beide mogelijkheden, geluiden die geen betekenis hadden, of
een buitenlandse taal die niemand kende. In beide gevallen was het
resultaat hetzelfde: in Korinthe konden de tongen niet worden verstaan.
Misschien hadden ze enige waarde voor de spreker, (vers 4), maar
voor de gemeente hadden ze dat niet.
Vertaling en orde
Paulus gebruikte een deel van zijn brief om de christenen te Korinthe te
laten zien hoe ze de gave van tongen moesten gebruiken. Het lijkt dat
het hun gewoonte was om regelmatig in tongen te spreken. Maar dit
was een probleem geworden, groot genoeg voor de Korinthiërs om
Paulus’ advies hierover te vragen. Voor de specifieke omstandigheden
in Korinthe adviseerde Paulus de tongensprekers om te bidden om de
gave van vertaling (vers 13); alleen door vertaling konden anderen iets
leren van de geluiden (verse 5). “Er mogen twee, hoogstens drie van u
in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die
de uitleg geeft. Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en
alleen voor zichzelf tot God spreken.” (vers 27-28).
Dit impliceert dat de sprekers in staat waren om zichzelf onder controle
te houden. Tenzij iemand met de gave van vertaling aanwezig was,
moesten zij zwijgen. Het spreken moest op een ordelijke manier gebeuren. Ze mochten de dienst niet verstoren, maar moesten aan de dienst
bijdragen. Paulus legde uit, “want God is niet een God van wanorde,
maar van vrede.” (vers 33). Als geestelijke gaven worden gebruikt, is er
geen excuus voor verwarring. Als er chaos is, dan staan mensen God
niet toe in hen te werken op de manier die Hij wil. Paulus benadrukte
dat: “Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren.” (vers
40). Klaarblijkelijk waren de bijeenkomsten in Korinthe wanordelijk geweest, met veel mensen die door elkaar heen spraken.
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“Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in
klanktaal uit, zullen ongelovige buitenstaanders die de samenkomst
bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent?” (vers 23). In tegenstelling daarmee, zegt Paulus, als buitenstaanders geïnspireerde preken en geïnspireerd onderwijs horen, kunnen ze God gaan aanbidden.
(vers 24-25).
Paulus gaf de Korinthiërs een aantal eenvoudige regels om de organisatie van hun erediensten te verbeteren. Mensen konden voorbereid
naar de dienst komen om op verschillende manieren betrokken te zijn,
naar gelang hun gaven en vaardigheden. Het basisprincipe, gebaseerd
op de weg van liefde, was: “Laat alles tot opbouw van de gemeente
zijn.” (vers 26).
Er mocht maar één persoon tegelijk spreken en per bijeenkomst mochten maar twee of drie mensen in tongen spreken (vers 27). (Deze regel
gold ook voor profeten.) Als iemand in tongen sprak, moest ook iemand
vertalen. Als niemand de boodschap kon uitleggen, moest de tongenspreker zwijgen (vers 28).
Paulus trad krachtig op in het corrigeren van een aantal problemen van
de Korinthiërs, maar op het gebied van tongen-spreken was hij zachtmoedig. Hij wilde niet dat de correctie meer verdeeldheid veroorzaakte
dan het probleem zelf gedaan had. “Kortom, broeders en zusters, streef
ernaar te profeteren en verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt.
Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren.” (vers 39-40).
Wat is de doop van de Heilige Geest?
Johannes de Doper voorspelde dat Jezus mensen zou dopen met de
Heilige Geest (Marc. 1:6-8). In Handelingen 1:5, vertelde Jezus zijn
discipelen dat zij deze doop over een paar dagen zouden ontvangen.
Op het Pinksterfeest, vulde de Heilige Geest de discipelen (Hand. 2:4),
daarmee de voorspelling van Johannes en Jezus vervullend. Petrus zei
dat de Geest over hen was uitgegoten (vers 17, 33).
Jaren later kwam de Heilige Geest over Cornelius en de andere ongelovigen (Hand. 10:44-45). Dit was hetzelfde als de Heilige Geest die “op
allen viel” of het “ontvangen” van de Heilige Geest (vers 45, 47), of “gedoopt worden” met de Heilige Geest (Hand. 11:15-17). Al deze termen
verwijzen naar hetzelfde: De Heilige Geest is aan Gods volk gegeven.
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Vs. 4b Vaak vergeten pastoraal werkers, opzieners of ouderlingen voldoende herderlijke zorg aan pasgeboren geestelijke baby’s te geven. De eerste handeling die namelijk verricht moet
worden is het afsnijden van de navelstreng, die het jonge leven
nog met het oude leven, de “moederkoek” verbindt. Geestelijk
gezien is dit wat de profeet bedoelde met de “besnijdenis van het
hart”, wat herhaald wordt door Paulus (Jer. 4:4; Rom. 6:3-6; Gal.
2:20; 6:14-16; Kol. 2:11-15).
“Besnijdt u den HEERE en doet weg de voorhuiden uwer harten,
gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem! opdat Mijner
grimmigheid niet uitvare als een vuur, en brande, dat niemand
blussen kunne, vanwege de boosheid uwer handelingen…”
“In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder
handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden
des vleses, door de besnijdenis van Christus; Zijnde met Hem
begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt
door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en
in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al
uw misdaden u vergevende;Uitgewist hebbende het handschrift,
dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik,
enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden
weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; En de
overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in
het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen
getriomfeerd.”
Vs. 4b Ook wij hebben de “wassingen met het water van Gods
Woord” nodig. Een dagelijkse noodzaak om het geweten en onze
wandel in deze wereld rein te bewaren (Ef. 5:26;1 Pet. 1:22; 3:21).
Vs. 4c Met zout ingewreven betekende dat de Heilige Geest de
pasgeborene wil bewaren voor het bederf dat in deze wereld ons
allen omringt en bedreigt. Wij mogen onszelf – in de navolging
van Christus – zowel als een spijsoffer als een Gode welaangenaam brandoffer aan de Heere aanbieden.
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brengen tussen God en hun ziel, moest worden geoordeeld als
afgoderij en ongehoorzaamheid (Ez. 22:29,30; 2 Kor. 6:14; 7:1).
“Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord
verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning
zult zijn” (1 Sam. 15:23).
De praktische betekenis van Ezechiël 16
Vs. 1 Een ware profeet spreekt altijd vanuit de tegenwoordigheid van God en weet zijn eigen gedachten gevangen te nemen
en onder de gehoorzaamheid van Christus te brengen (2 Kor.
10:5; 2 Pet. 1:21; 1 Kor. 14:29-33; 1 Pet. 4:11).
Vs. 2 Gods Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel (m.b.t. ons ongeloof vooral). Profeten zeggen dit oordeel
Gods volk en de wereld aan, zodat men zich bewust wordt van
het gevaar waarin men leeft. Ongehoorzaamheid brengt oordeel
met zich mee, maar belijdenis, berouw en bekering stelt dat oordeel uit of neemt het weg (Ez. 16:49-52; 20:5-12; Joh.
3:15,16,36; 5:24; 7:17; 16:8; Hand. 2: 37,38; 3:14,15; Mat. 3:3-6;
Luk. 3:9-14; Rom. 8:1; Kol. 2:13,14).
Vs. 3 Gods Geest laat óók zien dat we “in zonden en ongerechtigheid geboren zijn”. De zonde(n) van voorouders werken door in
het nageslacht en zijn of worden helaas vroeg of laat zichtbaar in
de kinderen, vooral in de puberteit. Vaak kijken ouders dan in een
spiegel… Wanneer er niet radicaal gebroken wordt met die aangeboren (vaak zondige) karaktertrekken, door erkenning en belijdenis van zonden en neigingen, moeten de gevolgen gedragen
worden. De nakomelingen zijn dan zelf verantwoordelijk en kunnen de ouders of voogden niet de schuld geven van hun afdwalingen (Ez. 18:19-32; Ps. 51:5-9; Job 14:4; Rom. 3:10,19,20; 4:3-8;
7:7-26). Daarom is grondig dooponderwijs zo uiterst noodzakelijk
voor iemand deelneemt aan het avondmaal. Anders loopt iemand
gevaar onder het oordeel te vallen.

42

De beloofde doop is beschikbaar voor allen die geloven. (Hand. 2:3839). Paulus gaf aan dat mensen de Heilige Geest meestal ontvingen als
ze tot geloof gekomen waren (Hand. 19:2). In het boek Handelingen
staan verscheidene voorbeelden vermeld van mensen die met de Heilige Geest vervuld werden. Paulus en de andere nieuwtestamentische
schrijvers gebruiken de uitdrukking “doop met de Heilige Geest” niet,
maar zij schrijven over de Heilige Geest die gegeven is aan Gods volk.
De Geest is beschikbaar voor alle gelovigen “als voorschot op onze
erfenis” (Ef. 1:14).
In 1 Korinthiërs 12:13, schrijft Paulus dat alle gelovigen door de Geest
gedoopt zijn in het Lichaam van Christus, de kerk. In Ef. 5:18 vertelt hij
ons: “laat de Geest u vervullen”. In het Grieks kon een schrijver een
andere woordvorm gebruiken om aan te geven of een gebod bedoeld
was voor een eenmalige gebeurtenis of voor een continue activiteit.
Paulus gebruikte de continue vorm, wat aangaf dat christenen altijd
volgens de Geest moeten leven. Hij schreef niet over een ongewone
ervaring die mensen naar een nieuwe status leidt.
Niets in de brieven van Paulus suggereert dat de gave van de Geest in
twee stappen of zegeningen komt. Hij suggereert niet dat de gave van
tongen, bijvoorbeeld, het bewijs is dat men meer spirituele kracht heeft.
Romeinen 12 vermeldt de gave van tongen niet eens als belangrijke gave. Van kerkelijke leiders werd niet verlangd dat zij de gave van tongen
zouden hebben. In plaats daarvan moesten zij in staat zijn om in een taal
te spreken die begrepen kon worden. (1 Tim. 3:1-2, Titus 1:5-9).
Wat is het bewijs van Gods Geest? Wat kan bewijzen dat God in ons
is? Zijn liefde. Als wij anderen liefhebben, als we zelfs onze vijanden
liefhebben, is dat het bewijs dat Gods Geest ons leidt. Als wij geïnspireerd zijn om volgens Gods weg te leven, als onze levens de vruchten
van de Heilige Geest laten zien (Gal. 5:22-23), bewijzen wij dat Gods
Geest ons verstand en ons hart vult.
Het zoeken naar tekenen
Jezus zei, in Marcus 16:17-18: “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, met hun
handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken
zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door
hun de handen op te leggen.”
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Sommige mensen hebben deze verzen opgevat als een vereiste, als
het ware een opdracht die christenen zouden moeten trachten te vervullen om hun authenticiteit te bewijzen.
Sommige groepen proberen zelfs giftige slangen op te pakken zonder
gebeten te worden. Meestal lukt het hen om niet gebeten te worden, maar
soms gebeurt dit wel, met de dood tot gevolg. Hoe vaak het succesvol is, is
niet belangrijk. Wat belangrijk is of God wil dat zijn mensen dit doen. Moeten Gods mensen gevaarlijke dingen doen zodat God hun redt door een
wonder zodat iedereen ziet dat zij Gods goedkeuring hebben? Zijn wonderen noodzakelijk om te bewijzen dat het christendom juist is?
Geloof komt niet doordat men wonderen ziet. De Israëlieten die door de
Rode Zee gingen, zagen talrijke wonderen, maar zij hadden niet het
geloof om God te gehoorzamen. En vele christenen geloofden zonder
iets dramatisch te zien.
Geloof komt als God iemand toestaat om het evangelie te geloven.
(Rom. 10:13-14; Joh. 6:44). Het voornaamste wonder vindt plaats in het
hart en het verstand, en is niet per sé iets wat gezien kan worden. Bovendien wil God niet dat wij gevaarlijke zaken doen om zo zijn tussenkomst te bewerkstelligen. Satan verzocht Jezus met zo’n uitdaging, en
Jezus antwoordde “Stel de Heer, uw God, niet op de proef” (Matt. 4:57). Wij moeten niet proberen om God tot iets te dwingen. Dergelijk gedrag getuigt van gebrek aan geloof.
Het tekstgedeelte in Marcus 16 is een voorspelling en geen voorschrift.
Het zegt simpelweg dat sommige christenen deze wonderen zouden
ervaren; het is geen belofte om alle christenen te beschermen, of om
iedereen te genezen, of dat allen in tongen zouden spreken, of dat iedereen demonen zou uitdrijven. Het geeft aan dat verscheidene wonderen zouden gebeuren; het zegt niet hoe vaak zij zouden gebeuren.
Tegenwoordig vinden nog steeds wonderen plaats – genezing bijvoorbeeld. Demonen zijn uitgedreven. Christenen zijn op wonderbaarlijke
wijze voor ongelukken gespaard. Maar anderen zijn in geloof gestorven.
Het echte bewijs van het christendom zijn niet de wonderen. Het is de
liefde van God, de vrucht van de Geest van Christus in ons, die ons motiveert om elkaar lief te hebben en om God lief te hebben en te gehoorzamen (Rom. 5:5; Gal. 5:22; Joh. 13:34-35; Rom. 8:14; Hand. 5:32).
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schreven is. Doch Jehizkia bad voor hen, zeggende: De HEERE,
die goed is, make verzoening voor dien. Die zijn ganse hart gericht heeft, om God den HEERE, den God zijner vaderen, te zoeken, hoewel niet naar de reinigheid des heiligdoms. En de
HEERE verhoorde Jehizkia, en heelde het volk.”
“Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen.
Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van
den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden” (2 Kron. 29:4-18; 30:18-20; 1 Kor. 11:30-32).
De reiniging van vroegere levenswandel
In de tijd van Israëls ballingschap in Babel (verwarring) kreeg de
priester/profeet Ezechiël de opdracht om de ballingen en ook wel
hen die reeds waren teruggekeerd naar Jeruzalem, te herinneren
aan hun afkomst. Gods volk mocht niet vergeten dat ze niet anders of beter waren dan hun buurvolkeren. Ook zij waren afgodendienaars geweest en moesten daarvoor boeten. Ze moesten
beseffen dat ze uit genade waren uitverkoren om Gods volk te
zijn, maar dat ze als zodanig gefaald hadden in hun getuigenis
en zij daarom in verwarring waren geraakt! Hun denken was verontreinigd en de gevolgen van hun afdwalingen moesten ze zelf
dragen, zoals Paulus later de Romeinen moest aanzeggen
(Rom. 1:18-32).
In Ez. 16:1-14 lezen we hoe de profeet als een trouwe wachter
zijn volk waarschuwt voor verdere afdwalingen. Hij herinnert zijn
tijdgenoten eraan dat ze ooit uit genade verlost waren uit afgodendienst en slavernij (Ez. 2:1-8; 3:17; 33:7). De bedoeling van
deze waarschuwingen was dat ze zich voortdurend zouden reinigen van verkeerde gewoonten, zondige neigingen en afgoderij,
zodat ze hun positie die God voor hen had bedoeld in geloofsgehoorzaamheid zouden innemen, een heilig koning- en priesterdom (zie ook 1 Pet. 1:14-17; 2:5; 2 Pet. 1:3,4; Opb. 1:6). Alles
wat hen zou afleiden van die positie, of scheiding zou kunnen
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4:14,21; 3:1,2). De zorgen waarover zowel Paulus als Petrus
schreven waren dus terecht, gezien de afdwalingen van die tijd.
Als God Zijn huis bouwt, is Satan nadrukkelijk aanwezig met zijn
bouwsel er naast en zo mogelijk, via de z.g. “leer van Bileam” die
vermenging van beginselen voorstond, zelfs binnen het huis van
God te bouwen! Het gevolg is dat er helaas vaak gebouwd wordt
met “hout, hooi en stoppelen” en dat de gouden en zilveren vaten
in Gods huis onherkenbaar worden vervuild met de modder van
deze wereld, het z.g. “aardse slijk”, vaak de macht van het geld.
“Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige
wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd; Krescens
naar Galatie, Titus naar Dalmatie” (1 Tim. 3:3; 6:5; 2Tim 4:10, zie
ook Opb. 2:4,14; 1 Kor. 3:10-21)).
De reiniging van zonden en een kwaad geweten
Toen het volk Israël na 70 jaar ballingschap uit genade terug
mocht keren naar Jeruzalem en de altaardienst in de (verwoeste)
tempel, stelde Nehemia als stadhouder “de wacht der reiniging”
in (Neh. 12:45). Dat was uiterste noodzaak omdat de geschiedenis hem had geleerd dat gebrek aan (geestelijke) reiniging uiterst
nare gevolgen kon hebben.
Zelfs in een tijd van opwekking, zoals onder koning Hizkia, had
gebrek aan heiliging en reiniging tot gevolg dat mensen ziek
werden, zoals dat ook het geval was onder de oppervlakkige en
wereldgelijkvormige Korinthiërs. Daarom was er een speciale
belijdenis en een ootmoedig, gelovig gebed voor nodig om herstel van zwakheden en ziekte te ontvangen (zie ook Jak. 5:15; 2
Kron. 29:20; 2 Pet. 1:9; Heb.9:14; 10:22; Jes. 1:16; 52:2; Jak.
4:8; 1 Joh. 1:7-9; 1 Joh. 3:3).
“Want een menigte was in die gemeente, die zich niet geheiligd
hadden; daarom waren de Levieten over de slachting der paaslammeren, voor iedereen, die niet rein was, om die den HEERE
te heiligen. velen van Efraim en Manasse, Issaschar en Zebulon,
hadden zich niet gereinigd, maar aten het pascha, niet gelijk ge40

Hoofdstuk 3: GEESTELIJKE GAVEN EVALUEREN
“Ten aanzien van de uitingen des Geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten” schreef Paulus aan de christenen in Korinthe (1 Kor.
12:1). “Streeft dan naar de hoogste gaven” (vers 31; aanhalingen komen uit de Bijbelvertaling van het NBG 1982).
De Korinthiërs streefden naar de hoogste gaven. Paulus gebruikte die
omstandigheid om nadruk te leggen op de gaven die het meeste van
nut zouden zijn voor de gehele gemeenschap van gelovigen. “Zo moet
ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten
tot stichting van de gemeente” (1 Kor. 14:12). “Jaagt de liefde na en
streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren....
Maar wie profeteert [oftewel een geïnspireerde boodschap brengt — zie
profetie in de woordenlijst] spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend” (verzen 1 en 3).
Doel van spreken: begrepen worden
Paulus gaf de christenen in Korinthe enige richtlijnen waar ze om hadden gevraagd. Hij corrigeerde een fout die zij maakten. Ze hadden gezocht naar de gave van spreken in tongen, maar ze misbruikten die
gave. Deze tongen waren de gemeente niet van nut. “Want wie in een
tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand
ververstaat het.... Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf” (1 Kor. 14
verzen 2 en 4).
Paulus zei dat ze niet hoefden te stoppen met spreken in tongen (vers
39), maar hij wilde dat ze hun enthousiasme op een meer dienstbare
manier zouden gebruiken, hetzij door de onbekende klanken uit te leggen, hetzij door eenvoudig woorden te spreken die verstaan konden
worden. “Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog dat
gij profeteerdet. Wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij
hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt” (vers 5). “Derhalve moet hij die in een tong spreekt, bidden dat hij het moge uitleggen” (vers 13).
De meest dienstbare gave is die van het geïnspireerde spreken (vers
1). Het kan bemoedigen, troosten en onderwijzen (verzen 3 en 31).
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Bijeenkomsten moeten ordelijk verlopen
Paulus geeft de Korinthiërs ook advies over een onderwerp dat hiermee
samenhangt: orde tijdens de erediensten. “Hoe staat het dan, broeders?
Telkens als gij samenkomt heeft ieder iets.... dat alles moet tot stichting
geschieden” (vers 26).
Eerst geeft hij instructies voor degenen die in tongen spreken: “Indien
er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op
zijn beurt, en laat één uitleg geven. Is er echter geen uitlegger, dan
moet men zwijgen in de gemeente” (verzen 27 en 28).
Vergelijkbare instructies werden gegeven aan mensen die profeteerden
in een onverstaanbare taal: “Want gij kunt alleen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen” (vers 31).
De Korinthiërs hadden hierover enig advies nodig; blijkbaar waren hun
bijeenkomsten vol verwarring. “Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is en allen in tongen spreken en er komen toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen dat gij wartaal spreekt?” (vers 23).
Paulus was teleurgesteld over hoe de kerkbijeenkomsten te Korinthe
werden geleid. Eerder had Paulus hen al een uitbrander gegeven omdat ze twistten: “Nu ik dit voorschrijf, moet ik er mijn afkeuring over uitspreken dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn.
Want vooreerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u.... Want scheuringen moeten er wel onder u
zijn” (1 Kor. 11:17-19).
Paulus legde dus de nadruk op orde. “God is geen God van wanorde,
maar van vrede.... Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden” (1
Kor. 14:33 en 40).

omhoog nodig om uit te kunnen gaan in de kracht van de Heilige
Geest! Op de pinksterdag gebeurde datgene wat de Heere Jezus
beloofd had. Zijn Geest kwam zichtbaar op de discipelen neer
om hen te bekrachtigen voor de dienst des Heeren en van vrees
te verlossen. Zo ervaren gelovigen die zich geroepen weten de
Heere God te dienen, vaak nadat zij zich gehoorzaam hebben
laten dopen tot de naam van de Heere Jezus, zich in feite hebben laten onderdompelen in Zijn dood (Rom. 6:4), dat ook in hun
leven de Heilige Geest hen bekrachtigd tot de dienst. Wanneer
we beseffen dat we door die Heilige Geest gedoopt zijn tot één
Lichaam, het lichaam van Christus met de vele leden, dan gaan
we vrijmoedig getuigen van Jezus’ lijden op het kruis voor de
zonden en Zijn dood en opstanding. Dat is in feite de kern van
het Evangelie van de genade Gods.
Een gemiste ervaring?
Het kan gebeuren dat gelovigen die lange tijd onder de prediking
van wet verkeerd hebben, zoals de dopelingen van Johannes,
zo’n ervaring missen, omdat ze niet geheel doordrongen zijn van
hun lid zijn van Christus’ lichaam met de vele leden. Het kan ook
zijn dat hen nog nooit verteld is wat de komst en het werk van de
Heilige Geest teweeg heeft gebracht in de wereld. Verkondiging
van het “volle Evangelie” en de rijkdom van Gods genade is dan
het antwoord op vele vragen. Handoplegging kan dan plaatsvinden om deze gelovigen te erkennen als leden van het Lichaam
van Christus, nadat zij dat Evangelie van genade hebben begrepen, geloofd en persoonlijk aanvaard. Blijdschap en een vrijmoedig getuigen in de eigen landstaal van de zekerheid van geloof is
dan het gevolg (Hand. 19:1-6; 8:35-40).

Was het werkelijk de Heilige Geest?

Niet geleid door intellect of emoties
De Heilige Geest kan inspireren tot het spreken in tongen, zoals Paulus
schreef in 1 Kor. 12:7-11 en zoals we kunnen lezen in het boek Handelingen.
Maar spreken in tongen kan ook op andere manieren plaatsvinden. Niet
christenen hebben ook in tongen gesproken, zowel nu als in vroegere
tijden. Verscheidene oude religies kenden ook het spreken in tongen,
doorgaans geen echte talen (voor zover we weten), maar rijen lettergrepen, ook wel extatische taal genoemd.
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Het is dus noodzakelijk dat we erkennen dat wij als volwassen
christenen niet in de eerste plaats geleid worden door intellect of
emoties, maar door Gods Woord en Geest alleen (Rom. 8:14-17;
2 Kor. 10:1-6; Kol. 2:6-15, 18-23; 1 Kor. 14:20; Ef. 4:14; 1 Kor.
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den aan de doop van Jezus in de rivier de Jordaan. Het lijkt erop
dat Jezus slechts een van de velen is op die dag. Maar wat er
meteen nà zijn doop gebeurt, is wel bijzonder. Er is wat te zien
en te horen. De hemel gaat open, de Heilige Geest daalt in de
gedaante van een duif op Jezus neer, tot toerusting van zijn
messiaanse taak, en er klinkt een stem. Toch is het de vraag of
veel mensen er iets van meegekregen hebben. Jezus was aan
het bidden en leek er niet opuit te zijn om de aandacht op Zichzelf te vestigen. Johannes de Doper heeft alles in elk geval goed
gezien en ervan kunnen getuigen. Jezus Zelf zal de stem duidelijk gehoord hebben, want zijn Vader sprak tot Hem. God wees
zijn eigen Zoon aan als de Messias, die men op grond van o.a.
Psalm 2:7 verwachtte.
Als God hoorbaar spreekt, dan horen de omstanders vaak alleen
maar donder. Zo zou het later in Jeruzalem zijn, kort na de intocht van Jezus daarin. De mensen die hadden staan luisteren,
dachten dat het gedonderd had. Toen de HERE aan Mozes verscheen op de berg Sinaï, waren er donderslagen en bliksemflitsen, die van ver te horen en te zien waren. Volgens het boek
Openbaring is ook de hemel vol bliksemflitsen, gerommel en
donderslagen). Alleen op een andere berg, de berg waarop Jezus verheerlijkt werd, klinkt Gods stem verstaanbaar voor Petrus,
Jakobus en Johannes: "Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar
Hem.” Dit woord was dan ook rechtstreeks tot hen gericht.
Het is maar goed dat God meestal met een 'zachte' stem tot ons
spreekt. Hij wil niet overdonderen, maar roepen. Hij heeft tot ons
gesproken door zijn Zoon. Hij spreekt tot ons in zijn Woord en
door zijn Geest. En als iemand die stem hoort en de deur opent,
zal Hij bij hem binnenkomen, en met elkaar zullen ze aan tafel
gaan om samen te eten - een beeld van een intieme relatie tussen Hem en de individuele gelovige.”
Waakzaam uitgaan in de kracht van Gods Geest
Laten we daarom onze oren en de ogen van ons hart en verstand goed openhouden, want ook wij hebben zo’n “bewijs” van
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Er zijn verslagen van extatische taal en dergelijke in Egypte in de elfde
eeuw v. Chr. In de hellenistische [Griekse] wereld spraken de profetes
van Delphi en de Sibillijnse priesteres in een onbekende en onverstaanbare taal. Verder bevatten de riten van Dionysus een tranceachtige toestand en glossolalie (spreken in tongen). Veel van de magiërs en
tovenaars van de eerste eeuw vertoonden gelijke verschijnselen. (G.R.
Osborne in de Evangelical Dictionary of Theology, 1984, pag. 1100.)
In de studies van vergelijkbare religies komen vaak beschrijvingen van
extatische taal voor.... Volgens de Delphische en Pytische religies van
Griekenland waren extatisch gedrag en extatische taal uitingen van
goddelijke inspiratie door Apollo. [C.M. Robeck, Jr., in The International
Standard Bible Encyclopedia, Vol. 4, 1988, pag. 872.)
Hoe spraken deze heidenen uit de oudheid dan in tongen? Wellicht
kregen ze van demonen bovennatuurlijke talenten, maar misschien
deden ze het eenvoudig met menselijke gaven. Modern onderzoek wijst
uit dat tongen — of in elk geval iets dat lijkt op tongen — uit een natuurlijke bron kunnen komen: het menselijke brein.
Het fenomeen tongen kan slechts worden verklaard op psychologische,
sociologische, fysiologische en linguïstische gronden.... De meeste
sociaal-wetenschappers zijn het erover eens dat glossolalie plaatsvindt
als een persoon functioneert in een bepaalde veranderde mentale toestand.... ...psychologen beschouwen tongen als verklaarbaar in termen
die niet noodzakelijkerwijs bovennatuurlijk of geestelijk zijn.... De psychologische toestand van de glossalalist is op een bepaalde manier
gewijzigd. (Klemet Preus, Concordia Theological Quarterly, Vol. 46,
1982, pag. 280-281).
Glossolalie is geen taal in de gebruikelijke betekenis.... Het is eerder een
gewenste en welkome vocale gebeurtenis waarbij, in een context van het
bijwonen van een religieuze realiteit, de tong handelt binnen iemands
gemoedstoestand maar los van iemands verstand op een manier die
vergelijkbaar is met de fantasie van kinderen.... Glossolalie wordt regelmatig onderwezen... en geleerd en is in feite gemakkelijk om te doen als
men dat wil. (J.I. Packer, Churchman, Vol. 94, 1980, pag. 108-109).
Glossolalie is een aangeleerde vaardigheid, hoewel het mechanisme
onbewust is. De gelegenheden waarbij het zich manifesteert zijn in
grote mate afhankelijk van verwachtingen van een specifieke groep,
deels uitgedrukt in rituele werkwijzen. Zelfs de karakteristieke li23

chaamsbewegingen die horen bij dissociatie en sommige aspecten van
modulaties in de uitspraak zijn specifiek voor een bepaalde groep en
zelfs voor de leider die de glossolalist heeft “onderwezen”. En de interpretatie van de tongentaal hangt af van het geloofssysteem van de
groep. (Wayne A. Meeks, The First Urban Christians: The Social World
of the Apostle Paul, 1983, pag. 120).
Extatische taal, hoewel ongebruikelijk, is een natuurlijke vaardigheid die
kan worden onderwezen. Spreken in tongen is niet noodzakelijkerwijze
een wonder, om die reden kan het geen bewijs van de heilige Geest zijn.
De christenen te Korinthe namen echter aan dat tongentaal een bewijs
van bovennatuurlijke inspiratie was. Op basis van de manier waarop
Paulus schrijft, concluderen we dat sommige Korinthiërs een echte
geestelijke gave hadden voor het spreken in tongen.
Anderen daarentegen - degenen die verwarring veroorzaakten - imiteerden de gave. Misschien beïnvloed door het belang dat werd toegekend
aan extatische geluiden in heidense religies, benadrukten sommige
Korinthiërs tongentaal als een zichtbaar bewijs van geestelijkheid.
Terwijl ze dit deden, verwaarloosden ze de meer belangrijke delen van
het christendom, zoals liefde. Paulus herschikte hun gedachten om hen
te helpen een betere manier te zien. Hij begon met de Korinthiërs te
herinneren aan hun heidense verleden (1 Kor. 12:2) en hij gaf een extreem voorbeeld om aan te tonen dat niet alles wat gezegd wordt door
God is geïnspireerd (vers 3).
Het is noodzakelijk om boodschappen te onderzoeken alvorens ze kunnen worden aanvaard (1 Kor. 14:29, 1 Thess. 5:20-21). God zal nooit
een boodschap ingeven die de Bijbel of de weg van liefde tegenspreekt.
Omdat de boodschap geëvalueerd moet worden, is het nodig deze te
begrijpen. Daarom zegt Paulus dat de gave van tongen, indien er geen
vertaler is, voor eigen gebruik is (1 Kor. 14:28) en daarom legt hij de
nadruk op profetie.
Verstaanbaar spreken is op meerdere manieren beter dan extatische
geluiden: het kan beheerst en ordelijk zijn, het kan zowel gelovigen als
ongelovigen onderwijzen en opbouwen; en het is geen lawaaierige
chaos. En het is niet te verwarren met de extase die voorkwam in groepen die bijvoorbeeld al drinkend een “wijngod” vereerden terwijl ze la24

Gest niet van hem weg gnomen zou worden (Ps. 51:11). Dit in
tegenstelling tot de belofte in Joh. 14:17, waar de Heere Jezus
beloofde dat Zijn Geest niet van de gelovigen zou worden weggenomen!
De doop en zalving met de Heilige Geest zoals die op de Pinksterdag gebeurde, is een doop tot dat ene lichaam van Christus
en gebeurt in onze tijd tegelijk met de wedergeboorte en het ontvangen van de Heilige Geest. Zonder die Geest behoren we
Christus nog niet toe en hebben we ook geen vrijmoedigheid om
van de Heere Jezus te getuigen in de volle zekerheid des geloofs. Dat is nodig omdat er zonder die Geest wel gebeden tot de
troon der genade kunnen worden opgezonden, maar in bepaalde
orthodoxe kringenvaak zonder de geloofszekerheid dat de zonden werkelijk zijn vergeven. Volgens Heb. 9:13-15 en 10:19-23
kan er dan geen verhoring van onze gebeden verwacht worden(Jak. 1:6,7). Dat geldt dan ook als het gaat om zonder de
“zalving van de Heilige Geest” evangelisatie activiteiten te ontplooien (1 Joh. 2:20).
Zo hadden de discipelen na Jezus’ opstanding wel de Heilige
Geest ontvangen, maar mochten ze nog niet van de Heere Jezus
getuigen omdat ze de benodigde zalving voor die dienst pas
op de Pinksterdag zouden ontvangen, waar zij als individuele
gelovigen tot één Lichaam zouden worden gedoopt en als zodanig als leden van Christus’ Lichaam en Gemeente de “veelvuldige wijsheid van God” als gezalfde koningen en priesters zouden
gaan verkondigen (Hand. 1:4-9; 1 Kor. 12:12,13; Ef. 3:10; 1 Pet.
2:9)!
“En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt
heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt
heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest,
Die in u woont” (Ef. 1:13; Rom. 8:8,9).
Iemand heeft ooit in een dagstukje van LEIDRAAD (08.01.2009)
het volgende over deze ervaring geschreven: “In vergelijking met
de andere evangelisten besteedt Lucas maar heel weinig woor37

De begeleiding naar een volwassen geloofsleven
Het is daarom uiterst belangrijk dat wij geestelijk pasgeborenen
op herderlijke wijze begeleiden naar volwassenheid, zodat ze
niet meer als kinderen zouden zijn, “die als de vloed bewogen en
omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij
der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen” (Ef. 4:14).
Geleid door Gods Geest en Woord
Christenen behoren in hun geestelijke, verstandelijke en emotionele groei niet in de eerste plaats geleid te worden door emoties,
wonderen en tekenen, intellect of sterke persoonlijkheden, maar
door Gods Woord dat door de Heilige Geest toegepast wordt op
hart en leven. Alleen op deze wijze krijgt Christus Gestalte in het
leven van gelovigen en wordt de vrucht van de Geest openbaar.

waai maakten met muziekinstrumenten. “Broeders, weest geen kinderen in het verstand” (vers 20). Paulus bedoelde niet te zeggen dat tongentaal kinderachtig was, maar veeleer dat de Korinthische overdreven
nadruk op tongen kinderachtig was.
Paulus haalt een passage uit Jesaja 28:11-12 aan om duidelijk te maken dat het spreken in vreemde tongen niet altijd een effectieve manier
is om mensen tot God te brengen.
Tongen zijn een teken “voor ongelovigen.” Mensen die nog niet in God geloven, zoeken naar wonderlijke bewijzen (1 Kor. 14:22). Maar zelfs al zien ze
tongen, dan kunnen ze nog spotten en eventueel zeggen dat de mensen
dronken, gestoord of door demonen geïnspireerd zijn (vers 23, Hand. 2:13).
Tongen, als een teken, brengen mensen niet tot gehoorzaamheid aan en
geloof in Jezus onze Heer. Christenen die reeds geloven, moeten kijken naar
de minder spectaculaire maar meer belangrijke verandering in het menselijke
hart; een verandering die Paulus omschrijft als de weg van liefde.
Sprak Paulus in tongen?

“Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid” (Gal. 5:22; Ef. 5:9).
Zoals de Heere Jezus door de Geest geleid werd in de woestijn
om van Satan verzocht te worden, zo worden Geestvervulde
christenen ook door de Heilige Geest en Gods Woord geleid om
over Satan, zonde en wereld te overwinnen (1 Joh. 2:13, 14, 20,
26-28; 3:5-8; 4:45:4-6; Rom. 6:11-14). De christelijke doop tot de
naam van de Heere Jezus drukt deze overwinning uit en vraagt
daarom naar een goed en gereinigd geweten (1 Pet. 3:21; Heb.
9:14; 10:22,23; 12:14).
De ontvangenis, doop en zalving met de Heilige Geest
De ontvangenis van de Heilige Geest gebeurde in feite pas na de
opstanding van de Heere Jezus. Vóór die tijd werkte Gods Geest
wel in de gelovigen, vervulde hen soms, kwam op of over hen,
maar trok zich later weer terug. Vandaar dat David bad dat Gods
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Sprak Paulus zelf in tongen? In 1 Kor. 14:18 zegt hij van wel, maar we
weten niet in wat voor soort tongen hij sprak. Hij kende verscheidene talen,
eigenlijk zei hij dat hij vaker dan de Korinthiërs in tongen (talen) sprak. Hij
kon bidden in een tong, maar hij gaf er de voorkeur aan met zijn verstand
te bidden (verzen 14 en 15).
Paulus beschreef vele van zijn bovennatuurlijke en natuurlijke ervaringen (2 Kor. 12:1-5, 11:21-30), maar hij zegt niets meer over tongen.
Blijkbaar was het voor christenen toen en nu niet belangrijk. Zijn instructies aan de Korinthiërs maken duidelijk dat Paulus tijdens een kerkelijke
bijeenkomst niet zou hebben gesproken in een taal die anderen niet
konden verstaan (1 Kor. 14:19).
Paulus zei dat tongen de spreker kunnen opbouwen (vers 4), maar het
belang van het zichzelf opbouwen is beperkt. Welbeschouwd hadden
de Korinthiërs zichzelf overschat in wijsheid, kennis en geestelijkheid;
ze waren verwaand doordat ze zichzelf zeer belangrijk vonden. Ze hadden niet meer zelfgerichte aandacht nodig, voor hun geestelijke rijpheid
moesten ze liefde jegens anderen hebben en de kerk opbouwen, niet
zichzelf (verzen 3 en 4).
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Wat bedoelde Paulus toen hij schreef: “Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt” (vers 5)? Wellicht wenste hij dat alle Korinthiërs boodschappen van God zouden uitspreken. Wat hij ook bedoelde, hij verduidelijkte onmiddellijk dat zijn grotere wens was dat de Korinthiërs zouden
praten op een verstaanbare manier: “Maar liever nog [wilde ik] dat gij
profeteerdet. Wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij
het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.”
De Korinthische ervaring met tongentaal schijnt een geïsoleerd geval te
zijn geweest en Paulus gaat hier op een tactvolle, instructieve manier
mee om. Hij stond tot op zekere hoogte tongentaal toe, maar hij verbood het in de erediensten indien er geen vertaling was. Hij stond niet
toe dat meerdere personen tegelijk spraken (verzen 27 en 28). Hij zei
duidelijk dat ordelijke en verstaanbare boodschappen beter waren.
Maar als iemand thuis, in privé, in een onbekende taal wilde spreken,
moet de kerk dat toestaan (vers 39). De ongebruikelijke taal zou mensen kunnen aanmoedigen om door te gaan met het bouwen van hun
relatie met God. Op zijn minst kan het ons er aan herinneren dat we
niet altijd in staat zijn onze noden helder uit te drukken (Rom. 8:26).
Samenvatting
Is het spreken in tongen een bewijs dat iemand de heilige Geest heeft
ontvangen? Nee. Gaven of vaardigheden, ongeacht hoe wonderbaarlijk
ze mogen lijken, moeten niet vanzelfsprekend als goddelijk beschouwd
worden. Ze moeten onderzocht worden om te bekijken of ze overeenstemmen met Gods Woord en de christelijke manier van leven.
Zijn degenen die in tongen spreken geestelijker of dichter bij God dan
anderen? Niet zondermeer. Paulus zegt dat indien degenen die in tongen spreken geen liefde hebben, zij nutteloze lawaaischoppers zijn ongeacht in welke taal ze spreken (1 Kor. 13:1).
Wat is de rol van tongentaal in de kerk?
Paulus verbiedt tongentaal niet, maar hij beperkt de rol strikt tot de bijeenkomsten van de kerk. Hij zegt dat de Korinthiërs het niet tijdens hun
diensten moeten doen, tenzij iemand kan vertalen. En zelfs als er vertaling is moet slechts één persoon tegelijkertijd praten.
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jong bekeerden manipuleren met hun kennis of emoties en
krachten van de menselijke ziel en filosofie (Ef. 4:14; Kol. 2:8,18;
2 Tim. 3:13). De apostel Paulus waarschuwde hier herhaaldelijk
voor (Gal. 4:1-5; Ef. 3:14; 1 Kor. 3:1-9).
Het blijkt steeds weer dat valse leraars zich daar vertonen waar
de Heere God door Zijn Heilige Geest en Woord Zijn levendmakende werk aan het doen is (Joh. 6:63). “En de dienstknechten
van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt
gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan
dit onkruid? En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede
zaad zaait, is de Zoon des mensen; En de akker is de wereld; en
het goede zaad, zijn de kinderen des Koninkrijks; en het onkruid
zijn de kinderen des bozen” (Mat. 13:27, 37,38).
Terugval van discipelen
Door de verkondiging van het Goede Nieuws komen mensen tot
overtuiging van zonde en bekeren velen zich, worden navolgers
van Christus, discipelen. Maar een feit is dat velen van deze discipelen door ongehoorzaamheid, eigenliefde en gebrek aan
overgave aan Gods heilige wil, vaak terugvallen in het oude leven, soms zelfs “vijanden van het kruis” worden (Joh. 6:66; 7:13;
Flp 3:18) “Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des
kruises van Christus zijn.”
Velen vallen terug in het oude leven of worden wereldgelijkvormig of raken verstrik (en betoverd) in een wettisch systeem van
werken der wet. Hierdoor worden harten verhard en een geest
van kritiek en jaloezie neemt de overhand terwijl het ongeloof
gevoed wordt. Meestal worden dit soort “discipelen” slaven van
mensen, sterke persoonlijkheden die hen “gevangen nemen”,
afhankelijk maken en emotioneel beïnvloeden, soms door “wonderen en tekenen der leugen” (Joh. 6:66; 12:42; 2 Pet. 2:1-3, 1720; 1 Tim. 6:3-10;, 20,21; 1:18-20; 2 Thes. 3:1-6; 2:11; Fil.
3:1,2,18,19; 2 Kor. 11:2-4, 13-15; 2 Kor. 11:13-15; 12:20,21).
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Lessen uit Ezechiël 16:1-14

De gave van tongen, of welke andere gave ook, is niet een speciaal
teken van geestelijkheid. Alle gaven van de Geest zijn overeenkomstig
Gods besluit gegeven (1 Kor. 12:11).

“Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt
waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt” (Ef. 4:1)

Als we het voorbeeld in het boek Handelingen volgen is het niet nodig
speciale moeite te doen om deze bijzondere gave te ervaren. (Zie “De
gave van tongen zoeken” in hoofdstuk 1, bladzijde 4)

Het volk Israël werd na 400 jaar slavernij verlost uit Egypte (de
machtige invloed van de toenmalige wereld), bevrijd uit de slavernij van zonde en afgodendienst en geheiligd om een Koninklijk priesterdom voor God en de naties te zijn. De geschiedenis van dat volk blijkt echter in feite een soort blauwdruk van ons
leven als wedergeboren en bevrijde christenen te zijn (1 Kor.
10:11; Rom. 15:4). Voordat we daarom met de studie van Ezechiël 16 beginnen moet er gezegd worden dat het altijd weer een
vreugde voor het hart van wedergeboren christenen is wanneer
ze horen of zien hoe de Heere Jezus door Zijn Woord en Geest
weer nieuw leven aan een dode zondaar heeft gegeven. We herkennen dat nieuwe leven doordat er vooraf zondebewustzijn,
berouw, belijdenis en erkenning van eigen onmacht en doodsstaat was (Ef. 2:1; Kol. 2:13-15).

Niemand heeft, welke gaven men ook bezit, enige reden om trots te zijn
of neer te kijken op anderen (verzen 21-25). En christenen met “kleine”
gaven hoeven zich niet minder te voelen. Een ieder moet eenvoudig
zijn of haar talenten gebruiken om anderen zo goed mogelijk te dienen
(Rom. 12:6-13).

Maar zulke pasgeboren geestelijk baby’s hebben herderlijke zorg
nodig, reiniging, voeding, melk, vaste spijs (1 Pet. 2:2,3). Alleen
op deze wijze kunnen ze, na onderwijs, reiniging en heiliging
toegevoegd worden als “levende stenen” in een geestelijke tempel, het huis van God (1 Pet. 2:5). Leden van Christus zijn ze al,
het lichaam is reeds een “tempel van de heilige Geest”, maar om
te kunnen functioneren in het “huis van God” is er onderwijs nodig hoe men in dat geestelijke huis behoort te functioneren (1
Tim. 3:14,15; 2 Tim. 2:20-23).

In Ef. 5:9 beschrijft Paulus meer “vruchten” van het christelijke leven:
“goedheid, gerechtigheid en waarheid.” De Heilige Geest brengt meer
voort: leven en vrede (Rom. 8:6), hoop (Rom.15:13) en geestelijke wijsheid (1 Kor. 2:6-15). Alle christenen moeten deze kwaliteiten bezitten.

VERLOSSING, BEVRIJDING EN HEILIGING

Stagnatie in de geestelijke groei
De geestelijke groei wordt echter helaas vaak gestagneerd door
verkeerd voedsel en/of te weinig onderwijs. Hierdoor ontstaat
scheefgroei, geestelijke stilstand en handicaps en een kinderlijke
onrijpe afhankelijkheid van sterkere persoonlijkheden die vaak
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Vruchten van de Heilige Geest
“Wandelt door de Geest,” zegt Paulus tot ons in Gal. 5:16, en “voldoet
niet aan het begeren van het vlees”. Deze zinsneden vertegenwoordigen tegenovergestelde benaderingen van het leven (vers 17). In de
verzen 19-21 beschrijft Paulus enkele handelingen van de zondige natuur en in de verzen 22-23 beschrijft hij enige vruchten of resultaten van
de heilige Geest: “liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”

Als we ons overgeven aan Gods Geest (Rom. 8:13-14) en als we geleid
worden door de Geest van Christus (vers 9), hebben wij Jezus Christus’
genade en medeleven voor anderen en Zijn liefde voor Gods manier van
leven. “Aan hun vruchten zult gij hen kennen” zei Jezus (Matt. 7:20).
Velen zullen Jezus “Heer” noemen en ze zullen profeteren en wonderen
doen in Zijn naam (verzen 21-22), maar tenzij ze de wil van de Vader
doen, zijn ze valse profeten (verzen 21 en 15). “Aan hun vruchten [de
manier waarop ze leven] zult gij hen kennen” (vers 16). Alle christenen
moeten de vruchten van Gods Geest dragen.
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De gaven van de Heilige Geest
De “gaven” van de Geest zijn door God gegeven talenten; God weet
welke verdeling van gaven het beste is voor diverse aspecten van de
christelijke bediening. Maar niet elke christen heeft dezelfde gave, net
zoals niet elk deel van het menselijke lichaam de functie heeft van zien,
horen of lopen (1 Kor. 12:14-26). Door het werk te verdelen moedigt
God ons aan om samen te werken om zo efficiënter te zijn. Als we samenwerken, zorgt Christus er voor dat de kerk groeit (Ef. 4:15-16).
Wat zijn die verschillende gaven?
Paulus noemt er enkelen in 1 Kor.12:28-30: kerkelijk leiderschap zoals
apostel, profeet en leraar, of gaven van wonderen en genezing, of minder spectaculair maar even nodig: vaardigheden op het gebied van
administratie of het helpen van anderen.
Een andere opsomming zien we in de verzen 7 tot 10: boodschappen
van wijsheid of kennis, geloof, krachten, genezing, geïnspireerde boodschappen van profetie, tongen, uitleggingen of een speciale gave om
geesten te onderscheiden. (Het Griekse woord voor “onderscheiden”
wordt ook gebruikt in 14:29. Deze gave werd wellicht gebruikt om uit te
maken welke profetieën of tongen-interpretaties echt of vals waren).
Het exacte verschil tussen wijsheid en kennis, of geloof en genezing en
wonderen is niet van belang in deze opsomming; Paulus wijst er gewoon op dat geestelijke gaven vele variaties kennen, hoewel ze alle
“van algemeen nut zijn”.
Rom. 12:6-8 toont nog een andere opsomming van gaven (geen van
deze lijsten is uitputtend): profeteren, dienen, onderwijzen, bemoedigen, geven, leiden en barmhartigheid. Enkele van deze dienstbare gaven moet elke christen bezitten, maar sommige mensen zijn uitgesproken beter in bepaalde activiteiten dan anderen.
Aangezien God ons deze talenten geeft, moeten we ze zo goed mogelijk toepassen in het belang van Christus’ lichaam. De gaven in deze
lijsten bestaan uit drie hoofdcategorieën: kerkelijk leiderschap, spreken
en anderen dienen. Petrus schaart “gaven” onder de twee laatste categorieën (1 Pet. 4:11). “Dient elkander, een ieder naar de genadegave,
die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade
Gods” (vers 10).
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10.Doop (Mat. 3:11; Luc. 3:16; John 1:33; Hnd. 1:5; 1 Cor. 12:13)
11. Zalving (1 John 2:20,27)
12. Gift (Luc. 11:13; Hnd. 2:38; Gal. 3:2)
13. Giften (1 Cor. 12:4; Heb. 2:4)
14. Verzegeld (Eph. 1:13)
15. Gave van onderscheiding (1 Cor. 12:10; Heb. 5:13)
16. De zending (Hnd. 13:4)
17. vreugde (Hnd. 2:28; 8:8; 13:52)
18. Profetie (1 Cor. 13:2)
19. wachten op (Hnd. 1:4)
20. Uitstorting (Hnd. 2:18,33)
Valse, menselijke en verkeerd gerichte aanbidding;
1. Resultaat van hoogmoed en ongehoorzaamheid (Dan. 5:18-30;Ez.
16:49,50)
2. Gebrek aan Bijbels onderwijs (Col. 1:23; 3:16)
3. Gebrek aan objectiviteit, angst voor mensen of eigen positie
(John.9:22;12:42)
4. Het hebben van een verkeerde ijver en emotie, niet geleid door de
Bijbelse noties (Gal. 2:12)
5. De kracht van de groepsmening en acties (1 Sam. 13:11,12;15:24, 30)
6. Verlangen naar wonderen en tekenen brengt geestelijke duisternis
met zich mee (Ex. 32:1-4; Isa 50:11)
7. Verkeerde aanbidding en lofprijzingen van menselijke gaven, geleid
door verontreinigde voorgangers (vs.5)
8. David danste voor Gods eer, maar niet in overeenstemming met
Gods aanwijzingen (2 Sam. 6:9, 14)
9. De galaten hadden Gods Geest ontvangen, maar waren door wettisisme beïnvloed door demonen (Gal. 3:1-5)
10. Predikers kunnen de naam van Jezus misbruiken en daarmee krachten doen, zonder echte relatie met God te hebben (Mat. 7:15-23)
11.Je kunt interesse tonen in Gods word en wijsheid, zonder je hart te
laten reinigen (Ez. 14:3;20:1-4;33:31)
12. Je kunt naar de oordeelsdag verlangen, denkend dat het oordeel je
voorbij zal gaan en je toch vergissen in je vreugde-uitingen (Amos
5:18-23)
13.Je kunt dansen en zingen voor de Heere en toch niet vrij zijn van
afgoderij en verslavingen (Amos 5:26; Acts 7:43;13:18; Eph.
5:11,12)
14.Valse tekenen en wonderen kunnen zich manifesteren door gebrek
aan Schriftkennis en onderscheiding van geesten (2 Thes. 2:9-12)
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BIJBELSE NORMEN EN WAARDEN
C.B. beekhuizen
1. Seks zonder getrouwd te zijn (Heb.13:4;Gen. 34:2;Dt. 22:29;1Cor.
7:12,15,36; Mat. 1:18)
2. Trouwen en hertrouwen (Ruth 3:3,4;4:1-4;Luc.1:27,34;1 Cor. 7:816; Jer. 3:8)
3. Genade en wettelijk toegestande scheiding (Hos.3:1;Jer. 3:1; 31:21;
1 Cor. 7:11-16; Mat. 19:9;Mal. 2:16;Dt. 22:14)
4. Abortus (Lev. 18:21; 20:4; Ex. 21:22, 23; Acts 7:43)
5. Overspel (John. 8:4; 1 Cor. 6:18; Lev. 20:10; Mat. 5:28; Rom. 2:22)
6. Praktiserende homosexualiteit en lesbianisme ( Lev.18:6,22; 20:13,17;
Rom. 1:24-28)
7. Zelfmoord en euthanasia (2 Sam.17:23;1 Sam.31:4,5;Mat. 27:5;
Prov. 20:21;2 Cor. 4:16;5:1-11; 12:9,10;Judges 16:28-30; Gen. 9:6)
8. Idle words (Eph. 4:29,31; 1 Cor. 14:9,23; Mat. 12:36; 1 Tim. 6:20)

Paulus zei dat God aan de christenen te Filippi de mogelijkheid had
gegeven (het Griekse werkwoord is vergelijkbaar met het zelfstandig
naamwoord gebruikt voor “gave”) om in Christus te geloven en tevens
de gelegenheid om voor Hem te lijden (Fil.1:29-30).
Geduldig en in geloof lijden kan ook een nuttige geestelijke gave zijn.
Paulus beschrijft “een doorn in mijn vlees” (2 Cor.12:7), daarmee zijn
zwakte benadrukkend en aantonend dat de kracht van zijn boodschap
niet van hem zelf maar van God afkomstig was (verzen 8-10).
Paulus refereerde aan de burgerlijke staat, getrouwd of ongehuwd, als
een gave (1 Cor. 7:7). Alle omstandigheden in het leven kunnen worden
beschouwd als een gave van God indien we dit kunnen gebruiken om
Christus te verheerlijken en anderen te dienen. Het maakt niet uit hoe
spectaculair of schijnbaar gewoon de gave is - van belang is hoe deze
wordt gebruikt (1 Cor. 13:1-4). Liefde, een vrucht van de Geest welke
alle christenen moeten bezitten, is de test om uit te maken of een
gave goed is. Alle gaven moeten worden gebruikt om Christus te verheerlijken en anderen van nut te zijn.
Woordenlijst

9. Respectvolle kleding (Gen. 3:7;Dt. 22:5;Prov. 7:10;1 Tim. 2:9; 1Pet.
3:1-5; Ex.20:26;28:42; Lev.18:6; Isa. 3:17; Ez.16:15-17,25,36,39;
Mat.19:19;John 5:44;1Thes.4:3;1Tim. 5:17;1Pet. 3:7;1Thes. 4:6)
10. Fabels, (1 Tim. 4:7;6:20; 2 Tim. 2:16;Tit. 1:14; Col. 2:8)

Caesarea. Een stad ongeveer 90 km ten noordwesten van Jeruzalem,
waar de heilige Geest werd gegeven aan de heidense Cornelius en zijn
gezin.

11. Respect (Mat.22:37-40; 23:8-10;1Tim. 6:1;1Pet. 5:5;Rom.13:17;Eph. 6:2;Mat.15:4;James 4:11;Heb. 13:17; Mat. 15:4)
12. Condooms, pil (Gen. 1:28; 38:9,10; Ps. 127:4,5; Col. 2:18; Rom.
14:5,22,23; Gal. 6:4; 2 Cor. 5:10)

Charismatischen. Een van de vele denominaties die nadruk leggen op
geestelijke gaven, zoals spreken in tongen, genezing en profetie. Doorgaans onderwijzen ze niet dat iedereen dezelfde gave zou moeten bezitten. Het Griekse woord charismata betekent “gaven.”

De gave(n) van de Heilige Geest

Extatische taal. Niet-talige lettergrepen die worden voortgebracht als
de hersenen signalen zenden naar spraakorganen (keel, tong en lippen) maar het taalgebied van de hersenen de signalen niet regelen. De
persoon kan bij bewustzijn of in een trance-achtige toestand zijn.

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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De belofte (Mark 13:11; John 7:39; 14:16, 17, 26; 16:13; Hnd. 1:8; 2:33)
Het ontvangen (John 20:22; Hnd. 5:32)
Op iemand (Luc. 2:25; 3:22; Hnd. 10:44; 11:15; 19:6)
Over (Luc. 1:35)
Gevuld (Luc. 4:18; Eph.5:18; Hnd. 2:4;4:31; 9:17; 13:9)
Vol (Luc. 4:1a; Hnd. 6:3,5,8; 7:55; 11:24)
Getuigenis (Mark 13:11; John 16:13b; Hnd. 20:23; Rom. 8:16)
Leiding (Luc. 4:1b; John. 16:13a; Rom. 8:14)
Kracht (Luc. 4:14; Hnd. 1:8)

Efeze. Een stad in het westen van Klein-Azië, vlakbij het tegenwoordige
Izmir in het westen van Turkije. De wonderbaarlijke tongentaal in Efeze
toonde aan dat discipelen van Johannes de Doper werden geaccepteerd
in christelijke kerken na geloof, doop en het opleggen van handen.
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Glossolalie. Spreken in tongen. Het Griekse woord glossa betekent
“tong” en laleo betekent “spreken”.
Johannes de Doper. Een joodse profeet die de weg voor Jezus voorbereidde. Hij had zelfs 20 jaren na zijn dood nog vele discipelen.
Markus 16:15-18. Moderne vertalers wijzen er op dat de verzen 9 tot
20 niet voorkomen in enkele oudste manuscripten van het Nieuwe Testament en daarom wellicht geen onderdeel zijn van het originele evangelie. Wij vermelden deze verzen in onze bespreking, maar zij beïnvloeden onze conclusie niet.
Pinksteren. Een van de jaarlijkse religieuze feesttijden die de Israëlieten van God moesten vieren. Het komt ongeveer zeven weken na het
Pasen. Op Pinksteren vulde de heilige Geest de discipelen, zodat ze in
tongen konden spreken; tevens vormde dit het begin van de Nieuwtestamentische Kerk.
Pinksterbeweging. Een stroming die nadruk legt op het belang van tongentaal als een “tweede zegening.” De mensen wordt onderwezen dat ze
de Heilige Geest ontvangen na bekering, maar men wordt niet gevuld
met of gedoopt met de heilige Geest totdat men in tongen spreekt.
Profetie. Een door God geïnspireerde uitspraak of een boodschap van
God. Het werkwoord dat is vertaald met “profeteren” betekent spreken
onder invloed van goddelijke inspiratie, al dan niet refererend aan toekomstige gebeurtenissen.
Samaria. Een gebied ongeveer 40 km ten noorden van Jeruzalem. Het
Samaritaanse volk had gemengde voorouders, zowel Israëlisch als
heidens. Toen het evangelie in Samaria werd gepredikt, kwam de Heilige Geest op een merkbare manier op de bekeerden, maar over tongen
wordt niet gerept (Hand. 8:14-18).
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