Zijn tongen (talen) voor vandaag?
Opening teksten: Handelingen 2:1-20.
“1
En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk
bijeen. 2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen,
gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. 3 En van hen werden gezien
verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. 4 En zij werden allen
vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun
gaf uit te spreken. 5 En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van
allen volke dergenen, die onder den hemel zijn. 6 En als deze stem geschied was, kwam de
menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En
zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle
dezen, die daar spreken, Galileers? 8 En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in
welke wij geboren zijn? 9 Parthers, en Meders, en Elamieten, en de inwoners zijn van
Mesopotamie, en Judea, en Cappadocie, Pontus en Azie. 10 En Frygie, en Pamfylie, Egypte,
en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en
Jodengenoten; 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods
spreken. 12 En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den
ander: Wat wil toch dit zijn? 13 En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns. 14
Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en
gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.
15 Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de dag.
16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel: 17 En het zal zijn in de laatste
dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters
zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen
dromen. 18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen
van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in den hemel
boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. 20 De
zon
zal
veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag
des Heeren komt.
In dit artikel zullen we drie dingen leren:
--Tongen (talen) zijn voor Israël.
--Tongen (talen) waren tijdelijk van aard.
--Tongen (talen) zouden verdwijnen zodra het woord van God compleet is.

Introductie
Alvorens we gaan kijken naar de bovengenoemde drie punten stellen we ons de vraag: “Wat
zijn tongen?”.
--Sommige mensen denken dat het spreken in tongen brabbeltaal is.
--Sommige mensen denken dat het tegenwoordig nog steeds in gebruik is en dat het één van
de tekenen is van het gered zijn.
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--Sommigen denken dat God tot hen spreekt en hun een rechtstreekse openbaring geeft buiten
het Woord van God om.
Maar wat zegt de bijbel dat “tongen” zijn? De Bijbel leert duidelijk dat tongen bekende
talen waren.
U zou kunnen vragen: maar wat te zeggen over “vreemde tongen” in 1Kor.14?
Als we hetgeen toepassen dat we alreeds weten uit Handelingen 2, dat tongen bestaande talen
zijn, dan is 1Kor.14 geen probleem. Paulus vermaant de vleselijke Korinthiërs voor het
misbruiken van de gave van tongen.
Vers voor vers commentaar van 1 Korinthiërs 14:
“1Kor.14:1: Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt
profeteren.
OPMERKING: Nadat hij de Korinthiërs in hoofdstuk 13 heeft verteld dat tongen zouden
ophouden wijst Paulus hen nu de weg om te gaan profeteren, of prediken.
“1Kor.14:2-3: 2 Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode;
want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden. 3 Maar die
profeteert, spreekt den mensen stichting, en vermaning en vertroosting.
OPMERKING: En opnieuw ontstaat er een logisch argument. Als er niemand anders is die u
kan verstaan dan alleen God dan is het beter om zo te spreken dat de mensen onderwezen, of
opgebouwd, worden in het geloof.
“1Kor.14:4: Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelven; maar die profeteert die sticht
de Gemeente.
OPMERKING: Het is beter om de gehele gemeente te onderwijzen dan slechts één lid er van.
Houdt in gedachten dat niemand in de samenkomst de tong, die gebruikt werd, kon verstaan.
Het is “vreemd” in de zin dat niemand van de aanwezigen kon verstaan wat er werd gezegd.
Bijvoorbeeld: Als ik een Duitse of Franse gemeente zou bezoeken en tot hen zou beginnen te
spreken in het Nederlands, en er niemand aanwezig is die de Nederlandse taal beheerst, wat
zouden ze er dan mee opschieten ook al vertelde ik hen de gehele raad Gods? Het antwoord
is: NIETS!
“1Kor.14:5: En ik wil wel, dat gij allen in vreemde talen spreekt, maar meer, dat gij
profeteert; want die profeteert, is meerder dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan, dat hij
het uitlegge, opdat de Gemeente stichting moge ontvangen.
OPMERKING: Het is gemakkelijk herkenbaar dat het profeteren veel belangrijker is dan het
spreken in tongen.
“1Kor.14:6: En nu, broeders, indien ik tot u kwam, en sprak vreemde talen, wat nuttigheid
zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie of in lering?
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OPMERKING: De grote apostel der Heidenen gebruikt opnieuw hetzelfde argument.
“1Kor.14:7-9: 7 Zelfs ook de levenloze dingen, die geluid geven, hetzij fluit, hetzij citer, zo zij
geen onderscheid met hun klank geven, hoe zal bekend worden, hetgeen op de fluit of op de
citer gespeeld wordt? 8 Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot
den krijg bereiden? 9 Alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een duidelijke rede geeft,
hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als die in de lucht
spreekt.
OPMERKING: Nog een andere illustratie van de frustratie met betrekking tot “tongen”.
“1Kor.14:10-11: 10 Er zijn, naar het voorvalt, zo vele soorten van stemmen in de wereld, en
geen derzelve is zonder stem. 11 Indien ik dan de kracht der stem niet weet, zo zal ik hem, die
spreekt, barbaars zijn; en hij, die spreekt, zal bij mij barbaars zijn.
OPMERKING: In plaats van het misbruik van deze gave, zoals het vandaag de dag wordt
gepraktiseerd, te verheerlijken, noemt Paulus het barbaars, het tegengestelde van
geciviliseerd. Met andere woorden zegt Paulus dat het is alsof een stel barbaren rond zouden
gaan om dingen te spreken die niemand in hun omgeving kan verstaan en dat ze er dan ook
nog over opscheppen!
“1Kor.14:12: Alzo ook gij, dewijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven, zo zoekt dat gij moogt
overvloedig zijn tot stichting der Gemeente.
OPMERKING: Dit is nu al de derde keer dat Paulus op dit thema terug komt. En opnieuw
beveelt hij het gebruik van tongen niet aan. Hij beveelt stichting aan welke, volgens deze
passage, niet geschiedde door tongen. Als ik onze jonge mensen vertel dat het beter is om dit
te doen in plaats van dat andere te doen dan begrijpen ze zeer goed wat wordt bedoeld. Toch
zijn er vandaag de dag velen die ruziën over deze verzen, ze willen de verzen iets laten
zeggen wat ze niet zeggen.
“1Kor.14:13-17: 13 Daarom, die in een vreemde taal spreekt, die bidde, dat hij het moge
uitleggen. 14 Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand
is vruchteloos. 15 Wat is het dan? Ik zal wel met den geest bidden, maar ik zal ook met het
verstand bidden; ik zal wel met den geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen. 16
Anderszins, indien gij dankzegt met den geest, hoe zal degene, die de plaats eens ongeleerden
vervult, amen zeggen op uw dankzegging, dewijl hij niet weet, wat gij zegt? 17 Want gij
dankzegt wel behoorlijk, maar de ander wordt niet gesticht.
OPMERKING: Het gaat om het stichten van de gelovige. Het spreken in tongen stichtte de
gemeente te Korinthe niet en Paulus stelt het spreken in tongen ondergeschikt aan het stichten
van de gemeente.
“1Kor.14:18: Ik dank mijn God, dat ik meer vreemde talen spreek, dan gij allen;
OPMERKING: Velen betogen dat dit een heenwijzing is naar Paulus zijn privé gebedsleven
en daarom is het goed dat het thuis gepraktiseerd wordt. Dit is een wilde sprong van de
verbeelding. Het juiste gebruik van tongen was het bereiken van de verlorenen zoals we dat
straks zullen gaan zien.
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“1Kor.14:19: Maar ik wil liever in de Gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand,
opdat ik ook anderen moge onderwijzen, dan tien duizend woorden in een vreemde taal.
OPMERKING: Dit is de vijfde keer dat Paulus terug komt op het onderwerp van stichting.
Deze keer maakt hij het heel duidelijk dat “in de gemeente” het spreken met het verstand de
voorkeur wordt gegeven boven het spreken in tongen.
Weet u trouwens welke vijf woorden Paulus liever zou spreken en dat een ieder ze zou horen?
Ik gis er natuurlijk naar, maar ik denk dat het zou kunnen zijn: “Christus stierf voor uw
zonden”.
“1Kor.14:20: Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de
boosheid, en wordt in het verstand volwassen.
OPMERKING: Paulus redeneert met hen dat ze geen kinderen meer moeten zijn. Zo van:
“Niet gaan pruilen omdat ik jullie speelgoed van jullie afneem maar wordt in het verstand
volwassen”.
“1Kor.14:21-22: 21 In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door
andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere. 22 Zo
dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar den ongelovigen; en
de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven.
OPMERKING: Paulus verplaatst nu zijn aandacht naar het oorspronkelijke doel van het
gebruik van de gave van tongen: de redding van het volk Israël. De Joden willen een teken. Ze
waren als volk gericht op tekenen. Ze wisten dat God in hun midden werkte door gebruik te
maken van tekenen. Dat principe gold gedurende de wet. Tekenen waren een deel van hun
erfdeel en geboorterecht. Als God tot hen sprak dan volgden er tekenen.
Als verloren Israël ziet dat de Heidenen hun gave praktiseren dan gebruikt God dat om
sommigen op te wekken ter redding. Dit is een deel van de provocerende bediening van
Paulus. Dit teken, spreken in tongen, zou om twee zeer goede redenen, worden weggedaan.
--Israël zou terzijde worden gesteld.
--De completering van de canon van de Schrift.
Dit alles roept de vraag op die Paulus logischerwijs stelt in vers 23.
“1Kor.14:23-25: 23 Indien dan de gehele Gemeente bijeenvergaderd ware, en zij allen in
vreemde talen spraken, en enige ongeleerden of ongelovigen inkwamen, zouden zij niet
zeggen, dat gij uitzinnig waart? 24 Maar indien zij allen profeteerden, en een ongelovige of
ongeleerde inkwame, die wordt van allen overtuigd, en hij wordt van allen geoordeeld. 25 En
alzo worden de verborgene dingen zijns harten openbaar; en alzo, vallende op zijn
aangezicht, zal hij God aanbidden, en verkondigen, dat God waarlijk onder u is.
OPMERKING: De vraag die gesteld moet worden is deze: Als tongen dienen als een teken
voor de ongelovigen, waarom werd het dan in de gemeente gepraktiseerd? Het moest
gepraktiseerd worden buiten de gemeente in de wereld alwaar het effectief gebruikt kon
worden. Hetzelfde is vandaag de dag het geval. Als u mensen wil horen “spreken in tongen”
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dan moet u naar hun aanbiddingsdiensten gaan. Ik heb Mormonen, Kerk van Christus,
Baptisten en Jehova’s aan de deur gehad maar ik heb nog nimmer iemand van de
Pinkstergemeente aan de deur gehad die tegen mij in tongen begon te spreken. Waarom niet?
--Vandaag de dag is het brabbeltaal.
--Het is naar het vlees.
Er is niets geestelijks aan en dit hele hoofdstuk bewijst dat. Het doel van de tongen was om de
verlorenen in Israël te bereiken door de werking van de Geest in de gelovige. De Korinthiërs
gebruikten het niet op deze wijze.
“1Kor.14:26: Wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij
een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een
uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stichting;
OPMERKING: Dit vers geeft blijk van de vleselijkheid in Korinthe. Geen verstand, Geen
stichting. Gewoon een vleselijk en emotioneel feest.
“1Kor.14:27-28: 27 En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee, of ten meeste
drie geschiede, en bij beurte; en dat één het uitlegge. 28 Maar indien er geen uitlegger is, dat
hij zwijge in de Gemeente; doch dat hij tot zichzelven spreke, en tot God.
OPMERKING: Algemene voorwaarden – deel 1: Merk opnieuw het probleem hier op met de
vreemde tong, een taal die niemand in de gemeente herkende. Merk ook op dat men zich aan
de volgende regel moest houden: iemand mocht niet gaan staan en in tongen spreken voordat
hij zich er van overtuigd had dat er iemand aanwezig was die het kon vertalen. Als dat niet het
geval was dan moest hij zich stil houden. Let op: er staat “hij” en niet “zij”, het was de
vrouwen niet toegestaan te spreken, laat staan het spreken in tongen.
“1Kor.14:29-33: 29 En dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen oordelen. 30
Doch indien een ander, die er zit, iets geopenbaard is, dat de eerste zwijge. 31 Want gij kunt
allen, de één na den ander profeteren, opdat zij allen leren, en allen getroost worden. 32 En
de geesten der profeten zijn den profeten onderworpen. 33 Want God is geen God van
verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen.
OPMERKING: Algemene voorwaarden – deel 2: Twee of drie profeten spraken eerst en de
anderen oordeelden om zeker te stellen dat hij sprak overeenkomstig de gezonde leer. Als
iemand een openbaring kreeg, als ze licht ontvingen dat de anderen kon helpen om het beter te
begrijpen, moest de eerste zwijgen. Merk op dat er geen beperkingen waren. Allen mochten
profeteren opdat allen leren en allen getroost worden. Dit is in overeenstemming met de leer
van Paulus en de context van deze passage.
“1Kor.14:34-35: 34 Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet
toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. 35 En zo zij
iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de
vrouwen, dat zij in de Gemeente spreken.
OPMERKING: Algemene voorwaarden – deel 3: Het spreken in tongen en profeteren. Ze
mogen de voortgang van de dingen niet onderbreken door vragen te stellen. De schande komt
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vanwege het niet onderworpen zijn, niet vanwege het vrouw zijn. De moderne tongen
beweging zou snel tot stilstand komen als dit vers zou worden gehoorzaamd
“1Kor.13:36: Is het Woord Gods van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen?
OPMERKING: Paulus haalt hun opgeblazen trots compleet onderuit door hen te vertellen dat
ze niet het centrum van het universum zijn. “Zo van: “Denken jullie dat jullie de enigen zijn
in het plan en doel van God?”.
“1Kor.14:37-38: 37 Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die erkenne, dat,
hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn. 38 Maar zo iemand onwetend is, die zij
onwetend.
OPMERKING: Tenslotte herinnert de apostel der Heidenen hen er aan dat, als ze werkelijk
geestelijk waren, als ze werkelijk profeten waren, ze hem en zijn bediening zouden erkennen.
Zo is ook de conditie van de hedendaagse belijdende gemeente. Ze struikelen door
vleselijkheid en emotionaliteit omdat ze het apostelschap van Paulus niet hebben erkent. Met
verwijzing naar vers 38 is het alsof Paulus zegt: “Je kunt een paard naar het water leiden maar
je kunt hem niet laten drinken”. We kunnen u de deur aanwijzen, u moet hem zelf openen en
naar binnen gaan”.
“1Kor.14:39-40: 39 Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in vreemde
talen te spreken. 40 Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.
OPMERKING: De slotopmerkingen van Paulus over dit onderwerp zijn duidelijk en
leerzaam. Het is het beste om te stichten. Het spreken in tongen hoeft (op dat moment) niet
verboden te worden maar het is hier, en vanuit de context duidelijk dat het beter is de tongen
buiten de gemeente te gebruiken waar het het meeste goed kon doen. In de gemeente geeft het
enkel verwarring.

Conclusie
De Korinthiërs gebruikten de tongen niet op de juiste manier en Paulus geeft ze de opdracht
om alles in goede orde te laten verlopen. De gemeente hoorde de plaats te zijn van onderwijs
voor de heiligen. De tongen hoorden een teken te zijn voor de ongelovigen. Paulus stelt het
profeteren boven het spreken in tongen. Vrouwen horen het trouwens niet te doen.
Na dit alles te hebben gezegd gaan we verder om te onderzoeken wat de Bijbel leert over het
spreken in tongen:

Tongen waren voor Israël.
De twaalf apostelen ontvingen deze gave.
“Hand.1:26: En zij wierpen hun loten; en het lot viel op Matthias, en hij werd met gemene
toestemming tot de elf apostelen gekozen.
“Hand.2:1: En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk
bijeen.
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Petrus citeerde Joël, een Oud Testamentische, Joodse, profeet.
“Hand.2:14-18: 14 Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen:
Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn
woorden tot uw oren ingaan. 15 Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is
eerst de derde ure van de dag. 16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel: 17
En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees;
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw
ouden zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden,
zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.
Let op: Er moet hier een dispensationele lijn getrokken worden. De volgende gebeurtenissen
in deze passage zijn niet tot uitvoering gekomen in de dagen van Petrus. Ze zullen gebeuren
na de opname van de gemeente, het Lichaam van Christus.
“Hand.2:19-20: 19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde
beneden, bloed en vuur, en rookdamp. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de
maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.
De Joden begeren een teken, zo is het altijd geweest.
“1Kor.1:22: Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;
Voorbeelden: Mozes en de brandende braamstruik, Gideon met het vlies, de maagdelijke
geboorte, etc.
De woorden van Christus aan de Schriftgeleerden en de Farizeeën:
“Matth.12:38:41: 38 Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeen,
zeggende: Meester! wij willen van U wel een teken zien. 39 Maar Hij antwoordde en zeide tot
hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven
worden, dan het teken van Jonas, den profeet. 40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie
nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie
nachten wezen in het hart der aarde. 41 De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel
met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking
van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier!
Merk op dat de mannen van Ninevé geen teken begeerden, er werd alleen gepredikt.

“Tongen” waren geprofeteerd.
“Jer.5:15: Ziet, Ik zal over ulieden een volk van verre brengen, o huis Israels! spreekt de
HEERE; het is een sterk volk, het is een zeer oud volk, een volk, welks spraak gij niet zult
kennen, en niet horen, wat het spreken zal.
“Deut.28:49: De HEERE zal tegen u een volk verheffen van verre, van het einde der aarde,
gelijk als een arend vliegt; een volk, welks spraak gij niet zult verstaan;
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Aan dat volk, aan deze Heidenen, waren de gaven van Israël gegeven om ze tot jaloersheid te
verwekken.
“Rom.11:11: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre;
maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te
verwekken.
“Tongen” waren van tijdelijke aard.
Israël zou, als bemiddelaar, terzijde worden gesteld vanwege hun verwerping van de Messias
en de Heilige Geest. God had een geheim plan om de openbaring der verborgenheid bekend te
maken. Dat wordt duidelijk gemaakt in de brief aan de Romeinen:
“Rom.11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet
wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de
volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
Rom.11:28-31: 28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar
aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil; 29 Want de genadegiften en
de roeping Gods zijn onberouwelijk. 30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode
ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer
ongehoorzaamheid; 31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw
barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen.
Aantekening: Ten tijde van het schrijven van de brief aan de Romeinen kon Israël worden
omschreven als vijanden van het evangelie. Merk eveneens op dat Israël, in vers 31, nu via het
Lichaam van Christus moet gaan om gered te worden. De bordjes zijn, als het ware,
verhangen. De middelmuur des afscheidsels is neergehaald.
“Ef.2:14: Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des
afscheidsels gebroken hebbende,
In het boek Handelingen spreekt Paulus drie keer van het oordeel over het ongelovige Israël.
“Hand.13:46: Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was
nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve
verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de
heidenen.
“Hand.18:6: Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af, en zeide
tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; en van nu voortaan zal ik tot de heidenen
heengaan.
“Hand.28:25-28: 25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene
woord gezegd had, namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet,
tot onze vaderen, 26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen,
en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 27 Want het hart dezes
volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij
toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met
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het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze. 28 Het zij u dan bekend, dat de
zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.
Conclusie: Tongen behoren Israël toe. Toen Israël terzijde is gesteld zijn haar tekenen gestopt.
Tongen zouden, voor het Lichaam van Christus, ophouden te bestaan zodra het Woord van
God compleet was.
“1Kor.13:8: De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieen, zij zullen te niet gedaan
worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.
OPMERKING: Wat hebben profetieën, tongen en kennis (bovennatuurlijk kennis, tongen en
profetie) gemeenschappelijk? Ze hebben allen te maken met het overbrengen van het Woord
van God. Toen Paulus, door de Heilige Geest, deze woorden opschreef, was het Woord van
God nog niet compleet. Daarom zegt hij: “…wij kennen ten dele…”.
Merk op dat het woord “kennis” dat wordt gebruikt in deze passage het Griekse woord
“gnosis” is, dat betekent: “gedeeltelijke kennis”. Op zichzelf is dit niet zo veelbetekenend
totdat we naar de brief aan de Efeziërs gaan waar we vinden:
“Ef.1:17: Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve
den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
Hier wordt kennis vertaald met het Griekse woord “epignosis”, en dat betekent “volledige
kennis”. Als we het complete Boek hebben dan zijn tongen, kennis, en profetie niet meer
nodig.
“1Kor.13:9-10: 9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; 10 Doch wanneer het
volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.
OPMERKING: De Pinksterbeweging beweert dat dit vers een heenwijzing is naar komst van
Christus. In eerste instantie past het helemaal niet in de context van deze passage. Ten tweede
wordt er gezegd “het volmaakte”” en niet: “hij die volmaakt is”, God is capabel om te zeggen
wat Hij bedoeld. Zodra het Woord van God compleet is zal datgene wat ten dele is worden
weggedaan. En is dat niet het geval zodra Paulus de “openbaring der verborgenheid”
gecompleteerd heeft? We weten nu dat we het complete plan van God hebben voor de hemel
en voor de aarde. Respectievelijk voor het Lichaam van Christus en het volk Israël.
Respectievelijk voor het programma van de verborgenheid en het geprofeteerde programma.
“1Kor.13:11: Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind,
overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan
hetgeen eens kinds was.
“1Kor.13:12: Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij
zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik
gekend ben.
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Nog een laatste passage:
Kol.1:24-29: 24 Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de
overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente;
25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om
te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van
alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 27 Aan wie
God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid
onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; 28 Denwelken wij
verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid,
opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus; 29 Waartoe ik ook
arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.
Aan Paulus is het sluitstuk gegeven van de goddelijke openbaring. Zijn brieven beëindigen
het boek. En dat Boek hebben wij vandaag de dag in onze handen.
“2Tim.3:16-17: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot
wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de
mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.
Dit vers doet de tongen teniet voor deze eeuw, de bedeling der genade Gods.
--Tongen (talen) waren voor Israël.
--Tongen (talen) waren tijdelijk van aard.
--Tongen (talen) zouden verdwijnen zodra het woord van God compleet was.
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