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De Gaven of Manifestaties van  

de Heilige Geest 
Door C.J.H. Theys 

 
Hoofdstuk 8 

 

De Gaven van ‘Allerlei Talen’ en ‘Uitleg van Talen’ 

De Gave van ‘Allerlei Talen’ 
Ook de gave van “Allerlei Talen” is een BOVENNATUURLIJKE manifestatie van Gods Geest, waarbij de Heilige Geest 
de vocale organen van de christen gebruikt om hem/haar te doen spreken in verschillende soorten talen. Ik, voor mij 
persoonlijk, geloof dat de Geest van God een christen in dat geval kan doen spreken in zowel  AARDSE (d.i. in reeds 
bekende en – voor hen die de bewuste taal spreken – verstaanbare)

1 als HEMELSE talen (d.i. in onbekende en – voor de mens – onver-
staanbare talen, meestal “tongentaal” of “spreken in tongen” genaamd – noot AK). 

                                                           
1 Voor de ‘gewone’ Gemeenteleden, die geen buitenlanders zijn en dus die “andere of vreemde taal” niet spreken, zal deze “vreem-
de 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. (noot – AK) 
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De werking is hemels en niet aards, omdat de Gever niet van deze aarde is. Deze taal of talen , die de Heilige Geest 
dan doet spreken, zijn de sprekers zelf onbekend , dat wil zeggen dat de sprekers zonder deze manifestatie van de 
Heilige Geest in hun leven, géén van al deze talen zouden kunnen spreken. 
1 Korinthe 14:2 (SV): “Want die (door de Geest van God) een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar God; 
want niemand verstaat het , doch met de geest spreekt hij VERBORGENHEDEN (d.i. verborgenheden Gods; omdat God 
onze tong dan bestuurt – noot AK).” 
Zowel deze gave van Gods Geest, alsook die van “Uitleg van Talen”, werd, voor zover in de Schriften is na te gaan, in 
de oude bedeling2 niet gekend! 
 
De foutieve interpretatie ten aanzien van deze Gave 
Laten wij eerst het gebeurde van de eerste Pinksterdag in beschouwing nemen, zoals het is opgeschreven in Gods 
Woord. 
Handelingen 2:4-12 (HSV): “En zij (de 120 christenen in de opperzaal) werden ALLEN vervuld met de Heilige Geest en be-
gonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest (van God) hun gaf uit te spreken . Nu woonden er Joden in Jeru-
zalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid (SV: deze stem) klonk, kwam 
de menigte samen en raakte in verwarring (SV: en werd beroerd, d.i. hun gevoel en/of verstand werd erdoor geraakt), want ieder 
hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf (SV: zij ontzetten zich allen, d.i. zij waren ontdaan) 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? Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners 
zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij 
Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten (d.i. bekeerlingen tot het Jodendom), Kre-
tenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van  God spreken . En zij waren allen buiten 
zichzelf (SV: zij ontzetten zich allen, d.i. zij waren ontdaan) en raakten in verlegenheid (SV: en werden twijfelmoedig, d.i. onzeker), en 
de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?”  
Het ongezalfde, menselijke verstand verklaart deze wonderlijke Geestesgave als zijnde “de ontvankelijkheid van de 
menselijke geest voor allerlei soorten talen”. Maar, als dit werkelijk zo zou zijn, dan zou er destijds geen reden zijn ge-
weest voor die godvruchtige mannen in Jeruzalem om “ontdaan te zijn” en “zich te verwonderen” en om “twijfelmoedig 
(d.i. onzeker) te worden, zodat de één tegen de ander zei: Wat wil dit toch zeggen?” Het zou ook wel heel toevallig zijn 
geweest dat de 120 Galiléers, op hetzelfde ogenblik, eenzelfde ontvankelijkheid van die (menselijke) geest aan de dag 
legden voor “allerlei soorten” talen. Daarbij werd er in wel vijftien verschillende  talen gesproken. Verder is daar dan 
nog het frappante feit dat ALLEN TEGELIJK en OP HETZELFDE MOMENT EENZELFDE NAAM groot maakten! Als 
deze aanleg van de menselijke geest – in dit kader – al reden van bestaan zou hebben, dan zou dit feit de mensen van 
die tijd ook wel bekend zijn geweest. En, wat dan te zeggen van hun ontzetting en twijfel ten aanzien van deze “mani-
festatie”? 
Is op grond van het voorgaande deze menselijke definitie absurd en waardeloos, ze is het bovenal als wij bedenken 
dat het hier een openbaring  geldt van de Heilige Geest, een BOVENNATUURLIJKE manifest atie , die totaal niets te 
maken heeft met enig menselijk talent. 
Ook heeft deze manifestatie niets te maken met “emotie” of “psychologisch effect”, zoals weer anderen aanmerken. 
Want dan zou, consequent beschouwd, “Uitleg van Talen” ook “uitleg van emotie” moeten zijn. 
 
Deze “Geestes-Talen” zijn het Schriftuurlijk bewijs van de aanwezigheid van de Heilige Geest 
De werkzaamheid van de gave van “Allerlei Talen”  is het onweerlegbaar bewijs van de aanwezigheid va n de 
Geest van God;  terecht kan worden gesproken van de “manifestatie v an de Heilige Geest” . Aan de andere kant 
wordt hiermee aangetoond dat het gebruikte “kanaal” een voor Gods Geest “toegankelijk leven” is (of: moet zijn).  
De volgende vragen zouden wij dus kunnen en misschien zelfs moeten stellen: 
• Hoe worden wij, christenen van deze (huidige) tijd, zo?  
• Is daar ook een Bijbelse weg aangegeven om tot die (geestelijk) conditie te geraken, waarin ook wij – zo de Geest 

(van God) dit nodig mocht achten – gebruikt zouden kunnen worden als kanalen, waardoorheen de Heilige Geest 
kan spreken met “Allerlei Talen”?  

Ja, die weg is er. Prijst God voor Zijn wijze voorzieningen! Die wonderbare weg wordt ons geopenbaard in 1 Korinthe 
14. 
 
 

                                                           
2 De oude bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens VOOR Christus’ (1ste) komst aangeeft. (noot – AK) 
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De gebedsGAVE van “Talen”, de weg tot meerdere stichting in en voor de Gemeente 
Paulus geeft ons in 1 Korinthe 14:18-20 een voorbeeld, dat door ALLE christenen moet worden nagevolgd: “Ik dank 
mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen. In de Gemeente  echter wil ik liever vijf woorden spreken met 
mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen , dan tienduizend woorden in een andere taal. Broeders, word geen 
kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken VOLWASSEN .” (HSV) 
Hetgeen ik in dit Schriftgedeelte wil benadrukken, is vetgemaakt. Mijn bedoeling hiermee is om u duidelijk te doen in-
zien, dat er een vaste verhouding bestaat tussen het door God te gebruiken kanaal, de arbeider door wie de Heilige 
Geest verkoren heeft om Zich te manifesteren, en de overige leden van de Gemeente. Het is Gods wil om de Ge-
meente op te bouwen door de bediening van de “kanaal-leden”, Zijn gezalfde arbeiders. De Gemeente op haar beurt 
moet deze door God gegeven genadebewijzen willen ontvangen . Er is altijd een Goddelijk evenwicht in het Koninkrijk 
van God. 
Efeze 4:11-12 (HSV): “En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangel-
isten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten (SV: tot volmaking van de heiligen) tot het 
werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus”    
Om anderen te KUNNEN opbouwen, moeten wij ervoor zo rgen zèlf opgebouwd te zijn!  Daar is in de bediening 
van de Heilige Geest (d.i. Gods Geest werkzaam IN en DOOR ons heen) altijd een wisselwerking. Hoe zullen wij an-
deren iets kunnen mededelen, als wij zelf niets ontvangen hebben en dit moet toch zeker tevóren plaats hebben ge-
had. De apostel Paulus geeft ons hier duidelijk de weg aan: het is de weg van het gebed .3 “Ik dank mijn God dat ik in 
meer andere talen spreek dan u allen” (1 Kor. 14:18, HSV). Of hij nu thuis was of werkte, altijd was hij bezig met het 
(doen) opbouwen van zijn geloof door God te loven en te prijzen en te danken “in vreemde talen (of: tongen)”. 
Paulus’ gebedsleven, buiten het directe Gemeenteleven, kunt u ook opmaken als u de volgende Bijbelteksten tussen 
de regels door leest: 
1 Korinthe 14:14-17 (HSV): “Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. 
Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar  ik zal ook met mijn verstand  bidden. Ik zal met mijn geest 
lofzingen, maar  ik zal ook met mijn verstand lofzingen. Want anders, als u dankzegt met uw geest, hoe zal hij die de 
plaats inneemt van de niet-ingewijde, amen zeggen op uw dankzegging, wanneer hij niet weet wat u zegt? Immers, u 
dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd (SV: gesticht).”   
Het intense gebedsleven van Paulus was de reden waarom hij in de bediening kon staan, om zo tot opbouw/stichting 
van de Gemeente te kunnen zijn. Dit was ook de reden waarom hij geloof had om duivelen uit te werpen, om zieken te 
genezen en hen de handen op te leggen in de Naam van Jezus Christus. Altijd zorgde hij ervoor zelf “vol te zijn van de 
Heilige Geest”, zoals er geschreven staat: 
1 Korinthe 14:4 (HSV): “Wie in een andere taal spreekt (de zgn. Geestes-talen of tongentaal), bouwt zichzelf op (SV: die sticht 
zichzelf),….”    
Judas 1:20 (HSV): “Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest .”   
Iedere christen heeft er zorg voor te dragen een “open kanaal” van Gods genadestromen te zijn en (geestelijk gezien) 
in de overwinning te staan, zodat hij/zij anderen tot zegen kan zijn als hij/zij met anderen samenkomt, zodat de Geest-
esvonken ook op anderen over kunnen slaan, waarvan in 1 Korinthe 14:26 (HSV) sprake is: “Hoe is het dan, broeders? 
Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere 
taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw  (SV: tot stichting).”   
Dezelfde apostel (Paulus) heeft gezegd dat, wanneer ons verstand vruchteloos is en zelfs wanneer wij niet weten 
waarvoor wij bidden, de Heilige Geest door ons heen bidt overeenkomstig Gods wil. Dit gebeurt wanneer wij “in de 
geest bidden”, “in tongen bidden”. Het is hierdoor dat alle dingen meewerken ten goede; dat wil zeggen: dat alle din-
gen strekken tot  eer en verheerlijking van Gods Naam. 
Romeinen 8:26-28 (HSV): “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 (SV: bidt) voor ons  met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die 
de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij 
weten dat voor hen die God liefhebben, ALLE DINGEN meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig 
Zijn voornemen geroepen zijn.”   
Petrus deed zo, toen hij zich bevond op het dak van het huis van Simon de lederbereider (zie Hand. 10:6 en 9), en ook 
zijn ambtgenoot en broeder Johannes was bezig hetzelfde te doen, waardoor het voor hem mogelijk was om “in de 
geest” te geraken (zie Openb. 1:10). Wij lezen op verschillende plaatsen in de Bijbel dat de discipelen van de Here 
zich trouw hielden aan het voorbeeld, dat de apostelen hun op dit punt gaven. Wanneer zij niet wisten hoe zij een 
probleem in de praktijk zouden oplossen, VASTTEN EN BADEN zij, TOTDAT GOD TOT HEN SPRAK. 

                                                           
3 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Leer bidden ”, van CJH Theys. (noot – AK) 
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Handelingen 13:2 (HSV): “En terwijl zij de Here dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel 
Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.”   
Omdat zij er steeds voor zorgden om in die door Gods Geest vereiste conditie te blijven leven, waren zij altijd open 
kanalen, waardoor heen de Heilige Geest kon spreken. Zo kan de Heilige Geest werken “om de heiligen toe te rusten 
(SV: tot volmaking van de heiligen) tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij AL-
LEN komen tot de eenheid van het geloof en van de k ennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, t ot 
de maat van de grootte van de volheid van Christus , opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en 
weer geslingerd (als) door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op 
listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden 
groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bi-
jeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo 
verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.” (Ef. 4:12-16, HSV). 
“Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren” (1 Kor. 14:40, HSV), “want God is geen God van 
wanorde, maar van vrede, zoals in alle Gemeenten van de heiligen” (1 Kor. 14:33, HSV). 
Deze Bijbelse wijze, waarop het kind van God komt tot een gezegende bediening, deze Schriftuurlijke weg om ertoe te 
komen, werd de christenen van de “Vroege-Regen-Gemeente!”4 geleerd en allen kenden deze. 
 
De Gave van Uitleg van Talen 
De gave van “Uitleg van Talen”, zijnde – net als alle andere acht (Geestes)gaven, vermeld in 1 Korinthe 12:8-10 – een 
manifestatie van de inwonende Heilige Geest, wordt een christen door de Geest van God toebedeeld om hem/haar 
bekwaam te maken de BEDOELING in verstaanbare taal uit te leggen wat in een bovennatuurlijke taal (of “tong”) 
gesproken is. 
Het is GEEN VERTALING, maar een UITLEG van hetgeen in een “andere taal” is gesproken. De BEDOELING wordt 
UITGELEGD; net zoals in het geval van de uitleg van dromen, visioenen, symbolen, schaduwbeelden, typen, geli-
jkenissen, tekenen en dergelijke. Maar, deze (Geestes)gave van “uitleg van talen” mag echter niet verward worden 
met de, hiervoor genoemde, (meer algemene) geestelijke bekwaamheid van uitleg. Want, de hier bedoelde 
(Geestes)gave is: een “Uitleg van Talen”  (volgens 1 Kor. 12:10e). 
Deze gave komt dus pas in werking, NADAT de Geest van God zich heeft gemanifesteerd in “de gave van allerlei 
talen”. 
Het is een zuiver vocaal WONDER. Het mentale vermogen van de mens heeft met deze “uitleg van talen” NIETS te 
maken. Het is een openbaring van de Heilige Geest, Die hiervoor, net als bij de gave van profetie, de vocale organen 
van de christen gebruikt tot het toespreken van de Gemeente in openbaring, in ke nnis, in profetie of in onder-
wijzing  (zie 1 Kor. 14:6). Het is dus onzin om te beweren, zoals ik wel eens heb gehoord, dat deze “uitleg van talen” 
kan worden (aan)geleerd. Uit het bovenstaande wordt het u – hopelijk – duidelijk, dat alléén de Heilige Geest deze 
gave kán schenken aan IEDERE christen en wanneer Hij dat wil  (zie 1 Kor. 12:11). 
Deze gave van “uitleg van talen” is, net als die van het spreken in “andere talen”5, iets specifieks van het Nieuwe Ver-
bond.6 Ze kwam dus in de oude bedeling7 niet voor. De uitleg door Daniël, van de woorden op de muur (zie Dan. 5:5 
en 25-28), is de uitleg van BOVENNATUURLIJKE woorden en schrift. Deze geestelijke bekwaamheid, die het kind van 
God bekomt door openbaring van de Geest (van God), is als de uitleg van dromen, visoenen, gelijkenissen, typen en 
dergelijke. De uitleg van Daniël is dus geen manifestatie van de gave van “uitleg van andere talen”. 
De Schrift leert u duidelijk dat de “gave van uitleg van talen”, althans wat de werking ervan betreft , gelijk staat aan 
“de gave van profetie”, omdat de Gemeente alsdan stichting ontvangt. 
Zo geldt dan ook voor ons, ten aanzien van deze Geestesgave, deze navolgende houding: 

                                                           
4 De Vroege-Regen-Gemeente = De Nieuwtestamentische Gemeente die ontstond door de uitstorting  van de Heilige Geest op de 
dag van het eerste  Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4). (noot – AK) 
5 Misschien nog ten overvloede:  
Bij “andere talen” kan de Geest van God een christen dus doen spreken in zowel AARDSE (d.i. in reeds bekende en – voor hen die 
de bewuste taal spreken – verstaanbare) als HEMELSE talen (d.i. in onbekende en – voor de mens – onverstaanbare talen, meestal 
“tongentaal” of “spreken in tongen” genaamd). Bij beide “vormen” wordt onze tong door God bestuurt , en in die zin kunnen ze bei-
den “tongentaal” genoemd worden, waarbij – door het woord “tongentaal” – gelijk al het onderscheid gemaakt wordt tussen het 
spreken van een andere (buitenlandse) taal die wij ZELF, door studie, hebben AANGELEERD.  
Ook bij Profetie (zie hoofdstuk 7) wordt onze tong door God bestuurt , maar daarbij wordt de boodschap – Gods boodschap wel te 
verstaan – gesproken in een VERSTAANBARE taal. (noot – AK) 
6 Aangaande dit Nieuwe Verbond kunt u meer lezen in o.a. Jer. 31:31 en Hebr. 8:6-13. (noot – AK) 
7 De oude bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens VOOR Christus’ (1ste) komst aangeeft. (noot – AK) 
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1 Korinthe 14:12 (HSV): “Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoe k er dan naar om overvloedig te zijn in 
gaven tot opbouw  (SV: tot stichting) van de Gemeente .”   

 
 

C.J.H. Theys 

 
Tot zover hoofdstuk 8 (van deel 2) 


