
GIFT OF TONGUES 
GAVE VAN TONGEN

Why is there so much confusion about this gift? 
Waarom is er zoveel verwarring over dit geschenk?



THERE ARE 4 GIFTS OF 
TONGUES 

ER ZIJN 4 GAVEN VAN 
TONGEN



“Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte 
samen en raakte in verwarring, want ieder 
hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij 

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

allen Galileeërs die daar spreken? En hoe 
kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze 

eigen taal, waarin wij geboren zijn?” 
Handelingen 2:6-8  

# 1 bestaande taal 



DOES EVERYONE 
RECEIVE #1? 

KRIJGT IEDEREEN #1?
No, very few less than 0,01% 

Nee, heel weinig minder dan 0,01%



2. “En evenzo komt ook de Geest onze 
zwakheden te hulp, want wij weten niet wat 
wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest 
Zelf echter pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen.”
Romeinen 8:26 HSV

Romans 8:26 NIV
[26] In the same way, the Spirit helps us in 
our weakness. We do not know what we 
ought to pray for, but the Spirit himself 
intercedes for us through wordless groans.



DOES EVERYONE 
RECEIVE #2? 

KRIJGT IEDEREEN #2?
Not sure 

Niet zeker



3. 1 Kor 12:10 Tongentaal voor de gemeente
to another speaking in different kinds of tongues, 

a and to still another the interpretation of 
tongues. 

“….., en aan een ander allerlei talen, en aan een 
ander uitleg van talen.” 

1 Korinthe 12:10 HSV



KRIJGT IEDEREEN#3?
Nee, ongeveer 50% 

1 Corinthians 14:28 NIV 
[28] If there is no interpreter, the speaker should keep quiet in the church 

and speak to himself and to God. 
“Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat 

hij tot zichzelf spreken en tot God.” 
1 Korinthe 14:28 HSV 



1 Kor 14:2, 4...Tongentaal voor jezelf

1 Corinthians 14:2,4 NIV 
[2] For anyone who speaks in a tongue does 
not speak to people but to God. Indeed, no 

one understands them; they utter mysteries 
by the Spirit. [4] Anyone who speaks in a 

tongue edifies themselves, but the one who 
prophesies edifies the church. 

“Wie namelijk in een andere taal spreekt, 
spreekt niet tot mensen, maar tot God, want 

niemand begrijpt het, maar in zijn geest 
spreekt hij geheimenissen. Wie in een 

andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar 
wie profeteert, bouwt de gemeente op.” 

1 Korinthe 14:2, 4 HSV 



KRIJGT IEDEREEN #4?
Yes! Ja! 

Mark 16:17 NIV 
[17] And these signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new 

tongues; 

“EN HEN DIE GELOOFD ZULLEN HEBBEN, ZULLEN 
DEZE TEKENEN VOLGEN: IN MIJN NAAM ZULLEN 
ZIJ DEMONEN UITDRIJVEN; IN VREEMDE TALEN 

ZULLEN ZIJ SPREKEN;” 
MARKUS 16:17 HSV 



WAAROM SPREKEN VEEL 
CHRISTENEN NIET IN 

TONGEN?



“WANT ALS IK IN EEN ANDERE 
TAAL BID, BIDT MIJN GEEST, 

MAAR MIJN VERSTAND BLIJFT 
ZONDER VRUCHT.” 

1 KORINTHE 14:14 HSV 
geest

Verstand/ziel———->

lichaam



Tongen
 1. Handel 2:6-8 Bestaande talen
 2. Romeinen 8:26 NBV
 [26] Op dezelfde manier helpt de Geest ons in onze zwakheid.  We 
weten niet waarvoor we moeten bidden, maar de Geest zelf bemiddelt 
voor ons door woordeloos gekreun.onuitsprekelijke verzuchtingen
 3. 1 Kor 12:10/11 Tongentaal voor de gemeente
 4. 1 cor 14:2, 4.....Tongentaal voor jezelf


