Notities over ‘tongentaal’
Bron : Uit mijn notities (M.V.), 15-6-2022
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Het ‘spreken in tongen’ betrof het wonderlijk spreken in echte talen
Het Griekse Glossa betekent zowel tongen als talen. Voor het nieuwtestamentische fenomeen van
spreken in talen bestaat vandaag de term glossolalie (glosso + laleo = talen spreken). Het gaat in
feite over het spreken van echt bestaande buitenlandse talen of dialecten.
De term glossa, die in veel bijbels onterecht vertaald werd met ‘tongen’ [zie bv. NBG], wordt in het
Nieuwe Testament altijd toegepast op echte talen (b.v. Handelingen 2:4-11; Openbaring 5:9; 7:9;
10:11; 11:9; 13:7; 14:6; 17:15), behalve waar het lid tong(en) werd bedoeld (zoals bv. in Handelingen 2:3; Romeinen 3:13).
In de Herziene Statenvertaling (HSV) werd glossa altijd met ‘talen’ weergegeven, behalve wanneer
fysieke tongen worden bedoeld, zoals in Handelingen 2:3. Op de dag van Pinksteren (Handelingen
2:4-6) werden echte talen gesproken door de discipelen.
De uitdrukking ‘allerlei talen’ (1 Korinthiërs 12:10, 28) is enkel begrijpelijk indien glossa echte talen zijn. In 1 Korinthiërs 14:9 is duidelijk dat glossa te maken heeft met woorden en dat kan men
van extatisch gebrabbel niet zeggen.
Bij de stichting van de Gemeente werd voor het eerst in andere, echte talen gesproken:
Handelingen 2:1-11: “En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind
bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen [glossa = hier het lid tong(en)] als
van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met
de Heilige Geest en begonnen te spreken [laleo, = spreken] in andere talen [glossa], zoals de Geest
hun gaf uit te spreken. 5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken
die er onder de hemel zijn. 6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal [dialectos] spreken. 7 En zij waren allen buiten
zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar
spreken? 8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal [dialectos], waarin wij geboren zijn? 9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt,
alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, 11 Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze taal [glossa] over de grote werken van God spreken [laleo, = spreken]”
Bij de stichting van de Gemeente werden vanaf toen ook heidenen, met hun diverse talen, in de Gemeente geïncorporeerd. God richtte Zich niet langer uitsluitend tot de Joden, die hun Heer hadden
afgewezen en aan het kruis hebben gebracht, maar de opbouw van de Gemeente zou zich richten op
alle volkeren. Dit maakte de Joden jaloers: “Door hun val [Israël] echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken” (Romeinen 11:11).
Het ‘vuur’ wijst op oordeel
Er werden ook ‘tongen als van vuur’ gezien. Deze ‘tongen’ wijzen op het spreken van buitenlandse
talen, maar waarop slaat dat ‘vuur’?
‘Vuur’ slaat in de Bijbel altijd (!) op ‘oordeel’1. Het ‘vuur’ van de ‘tongen als van vuur’ (Handelingen 2:3) wijst vooruit op het toekomende oordeel over de ongelovige Joden. Zij leerden dat nu ook
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de heidenen, die vreemde talen spraken, uitgenodigd werden tot de Gemeente, en dat de Joodse ongelovige natie spoedig zou geoordeeld en terzijde gesteld zou worden, wat in 70 n.C. ook gebeurde.
Ook Mattheüs 3:11-12 en Lukas 3:16-17 spreken over ‘vuur’. Daar gaat het over de ‘doop met
vuur’, en dat betekent louter oordeel. Ook Handelingen 2:19 (vgl. Joël 2:32) heeft het over het
‘vuur’ (samen met bloed en rook) van dat oordeel dat toekomstig zou komen voor de Joden, omdat
zij Christus bleven afwijzen. Dit komende oordeel betekent de “doop met vuur” die voorzegd was
ten tijde van Johannes de Doper, in Mattheüs 3:11-12 en Lukas 3:16-17 – de uitdrukking “dopen
met vuur” komt enkel hier voor.
In Handelingen 2 leren we over de doop met de Heilige Geest, en dat betekende de stichting van de
Gemeente. Het was de ‘doop met de Heilige Geest’ tot inlijving van elke gelovige in het Lichaam
van Christus, vanaf die Pinksterdag: mensen uit alle volkeren en talen. Laat het duidelijk zijn dat dit
niet de eigenlijke doop met vuur was, geen uitvoerend oordeel.
De bijzondere gaven zijn voor Israël
Bijzondere profetie of kennis, tongentaal, visioenen, tekenen en wonderen zijn in de Bijbel voor Israël bestemd. Ze verdwenen langzaam tot aan de terzijdestelling van Israël in 70 n.Chr. En na de
voleinding van de nieuwtestamentische canon waren die tekenen ook niet meer nodig. Het NT leert
dat, en de kerkgeschiedenis leert dat. De Joden zijn het volk dat ‘tekenen en wonderen’ begeert: Johannes 4:48; 1 Korinthiërs 1:22. Ze zijn ook enkel voor hén bestemd, zoals in Jezus’ tijd, en in de
aanvangstijd van de Gemeente. De Joden zullen opnieuw tekenen krijgen in de toekomende verdrukkingstijd (de ‘benauwdheid van Jakob’ – Jeremia 30:7), na de Opname van de Gemeente.
Wij leven nu in de Gemeentebedeling of christelijke bedeling. De volwassen tijd van de Gemeente
is er een ‘van en tot geloof’, en wij zullen nog alléén uit geloof leven, zonder tekenen of stemmen,
zoals ook Habakuk zei (Romeinen 1:17 en Habakuk 2:4). Bij een leven door geloof, past geen aanschouwen meer (2 Korinthiërs 5:7). ‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en
een bewijs der zaken, die men niet ziet’ (Hebreeën 11:1).
Vandaag komen de praktijken van bijzondere gaven, visioenen, tekenen, talen, wonderlijke genezingen op grote schaal voor (alhoewel nep!) in de grote afvallige stromingen, zoals Pinkster- en
Charismatische bewegingen, enz. Lees over deze stromingen: “Pinkster- en charismatische beweging” - http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster , http://www.verhoevenmarc.be/cartoons17.htm .
Velen situeren die bijzondere gaven in het kader van een ‘opwekking’ of ‘herleving’ van de Kerk,
voor vandaag. Nu, wij moeten in onze dagen volgens de Schrift geen herleving of opwekking verwachten, al dan niet met profetieën, visioenen, tekenen, talen en wonderen, maar ... afvalligheid
(Lukas 18:8; 1 Johannes 4:1; Handelingen 20:29-31; 1 Timotheüs 4:1-3; 2 Timotheüs 3:1-5; enz.).
Enkel de Joden zullen in de komende verdrukkingstijd, na het Gemeentetijdperk, een grote herleving kennen, en dus ja mét echte tekenen en wonderen. Zie de oudtestamentische profetieën (de Gemeente was een verborgenheid voor Israël).
Wat wij dus in onze tijd moeten verwachten is dat velen (nep-) profetieën, visioenen, enz. gaan krijgen die hun oorsprong hebben bij verleidende geesten (1 Timotheüs 4:1). De duivel doet zich meer
dan ooit voor als een ‘engel des lichts’ om mensen te bedriegen (2 Korinthiërs 11:13-15).

Lees ook:
o Waarom de Tongenbeweging niet Bijbels is:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Tongenbeweging-onbijbels.pdf
o Rubriek “Tongentaal / Glossolalie”: http://www.verhoevenmarc.be/#tongen
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Pinkster- en charismatische beweging”: http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster .
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