
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bij de gaven van de heilige Geest gaat 

het om het werk van de Geest: Hij stelt 

steeds weer Jezus Christus centraal en 

brengt mensen ertoe om door het geloof 

in Jezus God de eer te geven. 

Hoe zit dat met de gave van het spreken 

in vreemde talen/tongen? Kan iedereen 

de gave daarvoor krijgen? En wat is de 

bedoeling van die gave eigenlijk? 

Wat is tongentaal/klanktaal? 

Tongentaal (van het Griekse 

‘glossa’=tong/taal en ‘laleoo’=spreken) is 

eigenlijk spreken in talen, bekende of 

onbekende, bestaande of niet (meer) 

bestaande talen.  

Volgens 1 Korintiërs 14,2 is klanktaal: 

1. onverstaanbaar, onbegrijpelijk op 

het eerste gehoor; 

2. door toedoen van de Geest; 

3. spreken tot God. 

Handelingen - 1 Korintiërs 

Door de heilige Geest spreken in 

tongen/talen komt alleen voor in 

Handelingen en 1 Korintiërs. En ook in 

Handelingen (2:4, 10:45-46 en 19:6) 

ontdek je dat spreken in talen door de 

Geest is God is gericht om Hem te 

prijzen.  

Gebedstaal 

In 1 Korintiërs 14,14vv linkt Paulus de 

gave van spreken in andere talen direct 

aan bidden. Bidden en danken ligt direct 

in het verlengde van tot God spreken. 

Het is dus niet verbazend dat Paulus het 

hier heeft over ‘bidden in talen’. De gave 

van spreken in andere talen betekent dat 

de heilige Geest sommige gelovigen in 

een nieuwe taal, verstaanbaar voor 

anderen of niet, God leert prijzen.  

Spreken in talen/tongen lijkt vooral te 

zijn, dat de Geest je zo vervult dat je 

woorden te kort komt, geestelijk ‘uit je 

dak’ gaat (niet oneerbiedig bedoelt!), 

omdat je zo overweldigt wordt door 

Gods liefde en genade, heiligheid, 

grootheid en macht, of door je zorg en 
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1 Korintiërs 14,1-33 [wordcloud] Vers 5 

“Ik zou wel willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. 

Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij 

zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft.” 

verdriet en nood van de kerk of van 

mensen, dat je woordeloos Hem wil 

aanbidden, smeken omdat je gewoon 

woorden tekort schiet… 

In de gemeente 

Paulus weet dat in de gemeente van 

Korinte onterecht veel aandacht is voor het 

spreken in talen. Hij stuurt dat hier bij. Het 

is een gave van de Geest, zeker. Maar 

onder de gaven van de Geest wel een 

‘buitenbeentje’. Want waar gaat het om bij 

de gaven de Geest? Dat de gemeente 

wordt opgebouwd in het geloof en in het 

leven met God. 

Als niemand verstaat of kan begrijpen wat 

er door de Geest in talen wordt gezegd, 

dan schiet het zijn doel voorbij. De 

gemeente wordt immers alleen opgebouwd 

als ze op Jezus Christus wordt gericht voor 

redding en voor het nieuwe leven door 

Hem, in alle facetten. Dus: tongentaal als 

gave van de Geest om God te bidden en te 

prijzen mag in de gemeente alleen 

gebeuren als het vervolgens begrijpelijk 

onder woorden wordt gebracht. 

…vooral profeteren 

Maar omdat het om spreken tot opbouw 

van de gemeente gaat, laat Paulus zien 

dat profeteren veel belangrijker is dan 

het spreken in talen. Dat is namelijk 

direct tot opbouw van de gemeente. 

Profetie in de bijbel heeft vooral te 

maken met laten zien wat God met zijn 

woorden bedoelt voor de situatie van nu. 

In profeteren gaat het om terug te gaan 

naar de Schriften, wat de Geest al 

gesproken heeft. Profeteren bouwt de 

gemeente op, zegt Paulus. Dat betekent 

dat profetie er altijd op gericht is om de 

gemeente en gelovigen persoonlijk 

houvast te laten vinden bij God en zijn 

Woord.  

Spreken in tongen of door profetie; 

spreken tot opbouw van de gemeente is 

spreken over Gods grote daden, is 

spreken over Jezus. 
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