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De Gever en Zijn Gaven 
 

 
 
 

Deel 1 

De doop met de Heilige Geest 
Door C.J.H. Theys 

 
Hoofdstuk 5 

 

Nogmaals tot besluit: raadgevingen aangaande tongentaal 
Dwaalleringen 
Er zijn dwaalleringen onder de christenen in verband met Handelingen 2 vers 4-6. Laten wij daarom eerst deze teksten 
lezen: “En zij werden ALLEN vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest 
hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel 
zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen 
taal spreken.” 
Er zijn dwaalleraars die menen (en ook zeggen) dat de PREDIKINGEN die Petrus en de andere apostelen in hun ei-
gen taal deden, door het toegestroomde volk, dat uit verschillende nationaliteiten bestond, zouden zijn gehoord door 
elk van hen in hùn eigen taal. Hier zou volgens deze dwaalleraars een Goddelijke daad van herstel van de een-
heidstaal gebeurd zijn, als zou de straf van de Babylonische spraakverwarring daar en op dat moment zijn opgeheven 
door de kracht van de inwonende Geest. 
Het zijn deze dwaalleraars die zich dan afvragen waarom een buitenlandse prediker een vertaler nodig heeft, als deze 
prediker, naar men zegt, vervuld is met de Heilige Geest. 
Iedere eerlijke onderzoeker van het Woord van God zal tot de conclusie komen, dat het volk niet tezamen kwam, om-
dat er gepredikt werd, maar dat het te hoop liep door het grote stemgeluid, veroorzaakt door het tegelijk  spreken 
van de vervulde 120 discipelen in “andere of vreemd e talen”  en wel, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Petrus 
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predikte pas, NADAT het volk tezamen gekomen was vanwege iets vreemds, iets, dat anders was dan anders. Dat 
vreemde, dat andere, waren de “nieuwe tongen”  (de zgn. ‘tongentaal’). 
Andere dwaalleraars leren, dat deze discipelen predikten in een “andere of vreemde taal”, omdat er toen zoveel buiten-
landse proselieten (d.i. bekeerlingen tot het Jodendom) in Jeruzalem verzameld waren. Het mag toch voldoende be-
kend worden geacht dat degenen die in deze tekst (van Handelingen 2:4) worden aangeduid met “ALLEN”, gewone, 
eenvoudige, niet-geleerde burgermensen waren (zie Hand. 4:13). 
Bovendien staat er in deze tekst dat de Heilige Geest  deze “andere of vreemde taal” gaf uit te spreken. Het was dus 
een BOVENNATUURLIJK verschijnsel. In Handelingen 2 vers 6 staat geschreven: “Toen dan dit geluid klonk, kwam 
de menigte samen en raakte in verwarring (SV: toen deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en stond verbaasd)”. Dit 
tezamen komen en deze verbazing werden veroorzaakt door het bovennatuurlijke. 
In dit verband willen wij u er nogmaals aan herinneren dat er in 1 Korinthe 12 sprake is van GEESTELIJKE gaven en 
van hun ordening in de Gemeente van Jezus Christus; daar is dus helemaal geen sprake van NATUURLIJKE gaven in 
een organisatie van mensen. 
Een boodschap die de Geest geeft uit te spreken in een “andere of vreemde taal”, kan door de boodschapper zelf, 
zijnde de menselijke spreekbuis van de Geest, niet worden verstaan.1 In 1 Korinthe 14 vers 2, 13, 14 en 28 geeft Pau-
lus duidelijk te kennen dat het niet ‘ zinvol’  is om anderen in de Gemeente te (willen) onderwijzen of stichten door mid-
del van de tongentaal, TENZIJ dat er gelovigen zijn met “de gave van uitlegging” ervan. Paulus zegt hier duidelijk dat – 
zonder uitlegging – die vreemde “tongen of talen” door de Gemeente niet kunnen worden verstaan. Ditzelfde is waar 
ten opzichte van het zingen, het loven en prijzen door de Geest in “andere of vreemde talen”. 
1 Korinthe 14:14-17 (HSV): “Want als ik een andere (SV: vreemde) taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand ontvangt 
er geen vrucht van. Wat is dan het geval? Ik zal met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden. Ik zal 
met de geest lofzingen, maar ik zal ook met het verstand lofzingen. En verder, als u God looft met de geest, hoe zal hij 
die de plaats inneemt van de niet-ingewijde, amen zeggen op uw dankzegging, omdat hij toch niet weet wat u zegt? 
Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd (SV: gesticht).” 
In één van de bedieningen in Indonesië, het was in 1927 te Soerabaja, heb ik meegemaakt en daarmee het bewijs 
geleverd gezien, dat de voorganger in zo’n “vreemde taal” sprak en ook werd verstaan door een buitenlander. Het was 
een Egyptenaar, die de toenmalige voorganger van die Pinkstergemeente hoorde spreken in zijn eigen taal, dus in de 
Egyptische taal . De voorganger zelf verstond de woorden niet, die de Geest hem gaf uit te spreken.2 
 
Laatste raadgevingen aan zoekers naar de doop met de Heilige Geest 
Ik heb in mijn loopbaan als evangelist vele gelovigen gezien die de doop met de Heilige Geest ontvingen, gepaard met 
dit Bijbels kenteken. Zij begonnen dan altijd God groot te maken met lof en prijs… Zij kwamen van oost en west, van 
noord en zuid, het waren broeders en zusters van verschillende, huidskleur en taal, toch spraken zij allemaal, toen zij 
gedoopt werden met de Heilige Geest, “met andere talen”, zoals Gods Geest die gaf uit te spreken. Zij spraken allen 
die hemelse talen. Glorie voor God! Nooit, tot op de huidige dag, is het anders geweest. Uit alle landen van de we-
reld, waar gelovigen deze machtige doop hebben ontv angen als de Belofte van de Vader, komt hetzelfde g e-
tuigenis: allen spreken “in nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’). 
Maar net zo goed heb ik meegemaakt dat door een opmerking van deze of gene, met betrekking tot dit spreken met 
“nieuwe tongen”, twijfel in de harten van de (met Gods Geest) gedoopte gelovigen werd opgewekt. En deze funeste 
twijfel kan soms lang stand houden! Dit is dan ook één van de redenen waarom ik personen die vervuld werden met de 
Heilige Geest altijd heb aangeraden om, met regelmaat, iedere dag biddend Gods Woord te lezen. Het Woord v an 
God is levend en krachtig en behoedt Gods kinderen.  Want, het is juist zo dat, als wij deze Geestesdoop ontvan-
gen hebben, de duivel heftige aanvallen doet. Op allerlei wijzen zal hij proberen om bij de gelovige twijfel op te wekken 

                                                           
1 Het spreken in “vreemde (of andere) talen” is ook een “taal uit een ander land spreken”, een taal die je zelf niet machtig bent, maar 
die Gods Geest door jou heen kan spreken (als Hij  dat nodig acht), zodat buitenlandse toehoorders  het kunnen verstaan. Lees 
Handelingen 2:4-12 en wordt overtuigd! Voor de ‘gewone’ Gemeenteleden, die geen buitenlanders zijn en dus die “vreemde taal” 
niet spreken, zal deze “vreemde taal” inderdaad een onverstaanbare taal zijn, die vertaald of uitgelegd moet worden, terwijl, als er 
wel buitenlanders zijn, en de spreker spreekt – door Gods Geest geleid – hun taal, deze buitenlanders natuurlijk wel gesticht zullen 
worden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de spreker door God naar het buitenland wordt geleid, om daar – als Hij  dat nodig acht – 
in die “vreemde (of andere) talen” te spreken om zodoende tot zegen voor hun te zijn. 
Meer hierover? Zie dan ook nog – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Onze aardse roeping: En u zult Mijn getui-
gen zijn ”, van E. van den Worm. 

• Noot: Bij deze “vreemde (of andere) talen” wordt de tong door God bestuurt, en in die zin kan het toch ook weer “een tongentaal” 
genoemd worden, alleen al om het onderscheid te maken tussen het spreken van een andere (buitenlandse) taal die wij zelf, door 
studie, hebben aangeleerd. (noot – AK) 

2 Zie noot 1. 
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aangaande deze machtige ervaring. Zelfs heb ik personen gekend die zo intens door satan werden gekweld, dat zij 
hard op weg waren om te komen tot godslastering… Het was genade, dat zij gered werden uit de klauwen van deze 
mensenmoordenaar vanaf het begin. Prijs God! Als zo’n twijfeltoestand voortduurt, is het in de regel met dergelijke 
zielen zo gesteld, dat zij zelfs al hun moed en vrijmoedigheid verliezen om uit zo’n geestelijke impasse te komen. Zij 
durven niet te claimen wat Jezus hun heeft geschonken. 
In mijn jarenlange arbeid als werker Gods heb ik vele malen meegemaakt dat als een ziel voor het eerst begint te 
spreken met “nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’), daar vlak bij een andere ziel als volgt begint te bidden: “Heer, zendt U 
toch de Heilige Geest!” Weer een ander: “O, Heer, bedekt U hem/haar onder het bloed van Jezus.” Wat een vertrou-
wen-verwoestend werk wordt hier door zulke zielen, (meestal) onbewust, verricht! Maar het meest verwoestende werk 
wordt gedaan door personen, die degene, die met “nieuwe tongen” of “belachelijke lippen” (met beide wordt de zgn. 
‘tongentaal’ bedoeld – noot AK) heeft gesproken, bestormen of overvallen met de vraag “Weet u nu wel heel zeker, dat u 
de HEILIGE GEEST heeft ontvangen?” Of met de opmerking: “U bent nog niet vervuld hoor, want u spreekt nu met 
belachelijke lippen! Denk erom dat u tot een zuiver uitspreken van de “vreemde taal” moet komen, anders bent u nog 
niet gedoopt met de Heilige Geest!” Dergelijke vragen en opmerkingen brengen de betrokkene eerder van de wijs dan 
dat hij of zij hierdoor geestelijk wordt opgebouwd. Ach, hebben die vragenstellers, die wijze (?) opmerkers, dan zelf 
niet in de gaten dat hun tong beroerd wordt op een wijze, die nooit van God kan zijn? 
Laten allen, die naar de vervulling met de Heilige Geest zoeken, dit weten en het nooit vergeten dat, als zij de Here 
Jezus om de doop met de Heilige Geest vragen, zij zullen ontvangen, wat zij Hem hebben gebeden. Jezus is getrouw. 
Maar net zoals de duivel Jezus na Zijn doop in de woestijn had verzocht, zo wil hij proberen ons te verzoeken. Met 
“ons” bedoel ik dan in het bijzonder diegenen, die oprecht naar de Geestesdoop zoeken. Laat u zich maar niet uit het 
veld slaan, volg de Bijbelse weg maar, die is: BEKERING – WATERDOOP – GEESTESDOOP. 
Handelingen 2:38-39 (HSV): “En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van 
Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de 
belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.” 
U zult dan ook spreken “met nieuwe talen”, of zoals het ook heet “met nieuwe tongen”. Wat de omstanders dan ook 
mogen zeggen, houdt u uw blik vooral maar op Jezus gericht. En weet u, als Hij u de Heilige Geest heeft geschonken, 
dan komt dit spreken in tongen (de zgn. ‘tongentaal’) weer vanzelf terug, net zo vele malen als u deze gave in het ge-
loof claimt. Doe wat de Bijbel u leert en “werp uw vrijmoedighei d niet weg”!  Want… “een grote beloning”  wacht 
ook u  (zie Hebr. 10:35)! 
Ik ken iemand die in Zaandam woont. Op een dag vervulde God hem met Zijn Heilige Geest en hij begon onmiddellijk 
te spreken met “nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’). Hij wist toen nog niet hoe zijn geloofsgenoten, de lidmaten van de 
kerk waartoe hij toen behoorde, zijn nieuwe ervaring zouden noemen. Wel wist hij, vanwege een grote innerlijke blijd-
schap, dat het van God was. Maar hij begreep hier niets van, omdat hij in zijn kerk nooit over zo’n ervaring had horen 
prediken. God leidde zijn weg echter wonderbaarlijk. Hij sprak er met een geloofsgenoot, een goede vriend, over die, 
ofschoon hij ook tot de zoekers naar dieper geestelijk leven behoorde, hem niets nieuws kon vertellen. Maar Jezus is 
de Goede Herder; Hij leidde beiden op deze weg verder. Op een goede dag kwamen zij, toen zij in Amsterdam ver-
toefden, in contact met Pinkstergelovigen uit ’s-Gravenhage… Maar, toen het uur van afscheid/uiteengaan was aan-
gebroken, besloten deze kinderen Gods eerst nog in gebed te gaan om de Here dank te zeggen voor Zijn zegen. Het 
was tijdens dit gebed, dat een Pinksterzuster begon te spreken met “nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’). Toen allen na 
het gebed opstonden, werd door één van de zoekende vrienden haar hieromtrent gevraagd. Zij gaf hem toen het vol-
gende (Bijbelse) getuigenis: “…met nieuwe tongen zullen zij spreken” (zie Mark. 16:17b). Toen pas wist deze man, en 
zijn vriend die dit teken reeds ontvangen had, dat deze tongentaal van de Heilige Geest was en dat deze vriend reeds 
was gedoopt met de Heilige Geest. Ik behoef u niet te vertellen, hoe groot de blijdschap was van de betrokkene. Het 
was zelfs zo, dat zijn vriend hierdoor werd aangestoken en niet opgehouden heeft te zoeken naar diezelfde doop met 
de Heilige Geest. Later, tijdens een bezoek aan Wuppertahl in Duitsland, vervulde Jezus Christus ook hem met Zijn 
Geest. Beiden zijn thans vurige getuigen van Jezus Christus! Halleluja! 
Dat wat de mensen verstaan onder “gezond verstand”, dat wat de Engelsman “common sense” noemt, wordt heus niet 
van ons weggenomen als wij vervuld worden met de Heilige Geest. Denk dat toch vooral niet. lntegendeel, Jezus geeft 
ons nog méér “sense”! Zo heb ik het ervaren en ik doe deze ervaring nog dagelijks op.3 Ik wist en ik weet nog het mo-
ment, waarop Jezus mij vervulde met Zijn Heilige Geest. Toen het gebeurde bleef ik “bij mijn positieven.” Wat een in-
tense vreugde beleefde ik bij Zijn binnenkomen en n og steeds zijn hernieuwde ervaringen van deze vreug de 
mijn deel! Prijs Jezus’ dierbare Naam!  Wanneer God u doopt met Zijn Geest, gaat u zo geheel en al in Hem alleen 
op, dan is er voor uw geest niemand anders dan Hij alleen. Niets heeft de aandacht voor uw geest behalve Hij. Een 
intense verrukking vervult u. Wie eenmaal de heerlijkheid van deze wondervolle Geestesgemeenschap heeft ervaren 
en de verkwikking van het spreken met “nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’) bekommert zich er niet om wat anderen 
                                                           
3 De schrijver is al in 1983 overleden, maar deze studie dateert uit 1960–1965. (noot – AK) 
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denken of zeggen. Heel hun wezen ademt dan alleen maar de Geest, Die van God is. Het verloste zondaarshart is dan 
voor Gods troon! Amen! 
Wees dan niet verwonderd als u uzelf hoort spreken met “nieuwe tongen”. Hierdoor weet u, dat u vervuld bent met de 
Heilige Geest. Hoe zou u het anders weten? En ALS u dan ‘anders’ spreekt dan anderen, moet u niet gaan twijfelen. 
Twijfel is uit de boze. En… als oprecht kind van God is er toch helemaal geen reden om twijfelen, is het wel? De 
nieuw-gedoopte (met Gods Geest wel te verstaan) spreekt in die “vreemde (tongen)taal” die de Heilige Geest hem of 
haar geeft uit te spreken. God doet alles, zoals Hij dat wil. Laten wij dit goed verstaan, dan blijven verbazing, ontstelte-
nis, vrees en twijfel achterwege. 
Tijdens mijn langdurige bediening heb ik zo vele personen gesproken die gedoopt zijn met de Heilige Geest – Indone-
siërs, Chinezen, Nederlanders, Engelsen, Amerikanen, Denen – en allen hebben mij hetzelfde getuigenis gegeven, dat 
hierop neerkomt: “Ik wist tot het laatste ogenblik wat ik deed en nog altijd is het in mijn hoofd in orde”. 
Broeder of zuster, als u gedoopt bent met de Heilige Geest, dan hebt u van Jezus macht ontvangen om satan te weer-
staan als hij op u aanstormt met twijfel! Jezus zelf overwon satan met: “Er staat geschreven”! (zie Matth. 4:10). En, u 
moet hetzelfde doen. Gods Woord is als (vaste) ROTSGROND! Alles wat daarop gebouwd is, zal in eeuwigheid niet 
wankelen. Uw getuigenis dus ook niet. 
 

STA op Handelingen 10:46. Als u het Bijbels getuigenis van de DOOP (met Gods Geest) in uw leven hebt, kunt u met 
een gerust hart voorwaarts gaan, ook al kent u die andere manifestaties van de Heilige Geest nog niet, waarover an-
deren spreken. Wanneer u nog zoekende bent naar deze doop, houdt u zich dan niet met deze andere manifestaties 
op, TOTDAT u spreekt met “nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’)… 
Laat de Heilige Geest Zijn eigen weg hebben IN u en verwacht het “inkomen” van de Geest op een Bijbelse manier. 
Dat alleen geeft vrede, dat alleen brengt blijdschap, dat alleen geeft rust in uw ziel! 
Maar… verbeeld u zich dan alstublieft niets! U bent dan nog een baby in Christus! Begin dan vanaf dat moment te 
groeien ander de vaste leiding van die Leraar, van die Gids, Die zojuist inwoning heeft willen maken in uw leven… Glo-
rie voor Jezus! U zult dan eveneens leren, hoe belangrijk het is om elke dag opnieuw te zoeken naar de “opnieuw-
vervulling”, naar de hernieuwing van de gemeenschap met Gods Geest. En… deze gaat altijd en overal gepaard met 
het opnieuw SPREKEN MET “NIEUWE TONGEN” (de zgn. ‘tongentaal’). 
 

Nu nog een laatste advies: Wees altijd indachtig dat u leeft in het laatste der dagen en dat God zegt van deze dagen, 
dat zij “boos zijn” (zie Ef. 5:16). U moet dus verwachten dat er altijd elementen zullen optreden om het werk van God in 
u te vernietigen. De duivel gaat rond als een brullende leeuw! Waar God werkt, zal satan niet stilzitten!  Zo zullen er 
altijd mensen worden gevonden die met hùn zienswijze komen aandragen, met hùn concepties (d.i. opvattingen of denk-
beelden), met hùn argumenten. Zelfs theologen beweren dat de Heilige Geest kan worden ontvangen ZONDER het 
spreken met “nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’), zoals de Geest (van God) die geeft uit te spreken! In feite loochenen 
zij dus dit SCHRIFTUURLIJK kenteken van de Geestesdoop! Laat u met dezulken dan niets uitstaande hebben, ge-
liefde lezer. Het gaat enkel en alleen tussen u enerzijds en God anderzijds, tussen u die bidt en Jezus Die doopt. An-
deren, zelfs theologen, staan hier buiten! 
Lukas 11:9-13 (HSV): “En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u open-
gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Wel-
ke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, 
hem in plaats van een vis een slang geven, of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die (van 
nature) slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige 
Geest geven aan hen die tot Hem (daarom) bidden?” 
De weg voor u, de weg voor ons allen, is: BIDDEN, GELOVEN en DANKEN! 
 

C.J.H. Theys 
 

Tot zover hoofdstuk 5 (van deel 1) 
 
 

Op dit werk sluit aan: 
 

De Gever en Zijn Gaven,  deel 2  (zie noot4):  
De Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest 
 

                                                           
4 Deel 2 hopen wij vanaf 10-10-2010 op ons Weblog te plaatsen. (noot – AK)  


