
Les	  21	  De	  gave	  van	  talen

Wanneer	  men	  naar	  het	  huidige	  christendom	  kijkt	  wordt	  het	  duidelijk	  dat	  de	  meeste	  
denomina5es,	  inclusief	  de	  RKK,	  besmet	  zijn	  door	  de	  Pinksterbeweging	  dat	  zich	  uit	  in	  
brabbelen,	  zonder	  controle	  lachen,	  dierengeluiden	  maken,	  op	  de	  grond	  rollen	  en	  

ander	  dergelijk	  zedenloos	  gedrag.	  Hoewel	  er	  wel	  echt	  een	  gave	  van	  talen	  spreken	  in	  
de	  SchriB	  te	  vinden	  is,	  wat	  deze	  les	  volledig	  zal	  bespreken,	  doch	  zien	  we	  nergens	  dat	  
de	  Bijbel	  dergelijk	  onzinnig	  en	  zedenloos	  gedrag	  promoot.	  Tevens	  zien	  we	  nergens	  in	  
de	  historische	  verslagen,	  die	  helemaal	  tot	  aan	  de	  apostelen	  reiken,	  nergens	  een	  
ooggetuigenis	  van	  een	  ware	  gelovige	  die	  zich	  inlaat	  met	  zulk	  ongecontroleerd	  

gedrag.	  Waar	  komt	  deze	  beweging	  dan	  vandaan?

De	  Azuza	  Street	  Revival	  van	  1906-‐1913	  werd	  het	  fundament	  voor	  een	  wereldwijde	  
Pinkster	  vernieuwing.	  Het	  voornaamste	  onderdeel	  van	  dit	  Pinkster	  ini5a5ef	  was	  het	  
zogenaamde	  "doop	  met	  de	  Heilige	  Geest",	  wat	  zich	  uit	  in	  brabbelen.	  Er	  waren	  wel	  
nog	  andere	  voorvallen,	  nog	  vóór	  Azusa,	  dat	  de	  weg	  klaarmaakte	  om	  dat	  te	  
introduceren.	  Op	  1	  januari	  1901	  in	  Topeka	  te	  Kansas,	  sprak	  Agnes	  Ozman,	  die	  een	  
student	  was	  van	  de	  Charles	  Parham	  Bethel	  Bijbelschool,	  'in	  tongen'.	  Wat	  later	  had	  
Parham	  zelf	  ook	  dezelfde	  ervaring	  en	  hij	  predikte	  van	  toen	  af	  aan	  dat	  alle	  gelovigen	  
die	  de	  tongen	  ervaring	  enthousias5sch	  zochten,	  dezelfde	  ervaring	  zouden	  
ondergaan.	  De	  meeste	  mensen	  erkennen	  Parham	  als	  zijnde	  de	  s5chter	  van	  de	  
Pinksterbeweging.

Veel	  denomina5es	  waren	  niet	  opgezet	  met	  de	  herleving	  en	  zagen	  de	  verlossings-‐
evangelisten	  als	  "onaUankelijke	  extremisten".	  Veel	  leiders	  hadden	  afschuw	  voor	  het	  
gebrek	  aan	  integriteit	  onder	  de	  herlevers,	  die	  vele	  keren	  de	  meeste	  bizarre	  
overdreven	  claims	  maakten.	  Het	  vertoon	  van	  zogezegde	  mirakels	  werden	  zo	  
opgeblazen	  dat	  de	  herleving	  bijeenkomsten	  waren	  veranderd	  in	  het	  aanhangen	  van	  
persoonlijkheden.	  De	  historicus	  David	  Harell	  citeert	  een	  van	  de	  Pinksterleiders	  die	  
zei:

"De	  genezende	  evangelisten	  leven	  in	  een	  constante	  dialoog	  met	  engelen	  en	  
demonen,	  de	  Heilige	  Geest	  en	  de	  geesten	  van	  ziekten	  uit	  de	  onderwereld.	  Velen	  van	  
de	  hedendaagse	  "tv-‐evangelisten"	  hebben	  de	  melodrama?sche	  predikings?jl	  
overgenomen	  van	  de	  verlos-‐herlevers	  uit	  het	  midden	  van	  de	  twin?gste	  eeuw."

De	  officiële	  naam	  van	  dit	  brabbelen	  is	  glossolalia	  wat	  Grieks	  is	  en	  tongenspraak	  
betekent.	  Nieuw	  Testament	  geleerde	  J.	  G.	  Davies	  maakte	  een	  studie	  van	  de	  verslagen	  
in	  Handelingen	  2	  en	  1	  Korinthiërs	  14,	  met	  nadruk	  op	  het	  Griekse	  woord	  
"hermeneuo"	  wat	  betekent	  om	  te	  vertalen	  of	  om	  te	  interpreteren.	  Zijn	  conclusie	  is	  
dat	  de	  Bijbel	  (Hand	  2	  &	  1	  Kor	  14)	  duidelijk	  spreekt	  over	  gekende	  bestaande	  talen	  en	  
niet	  gebrabbel	  zoals	  men	  vandaag	  kan	  zien.

Professionele	  taalgeleerden	  hebben	  het	  hedendaagse	  glossolalia	  onderzocht	  en	  
vonden	  tot	  heden	  geen	  bewijs	  dat	  het	  bestaat	  uit	  gekende	  en	  bestaande	  talen.	  



Meestal	  wordt	  gewoon	  hetzelfde	  zinnetje	  constant	  herhaald	  zodat	  de	  deelnemer	  in	  
een	  mantra	  terecht	  komt	  en	  dat	  komt	  uit	  het	  Hindoeïsme	  zoals	  we	  in	  deze	  les	  zullen	  
zien.	  De	  wetenschappers	  die	  deze	  dingen	  onderzoeken	  zijn	  zelden	  vijandig	  tegenover	  
de	  glossalalisten,	  de	  meeste	  van	  hen	  zijn	  onpar5jdig	  en	  sommigen	  hebben	  zelfs	  
sympathie	  voor	  hen.	  En	  toch	  zijn	  ze	  het	  er	  allemaal	  over	  eens	  dat	  er	  geen	  link	  bestaat	  
tussen	  welke	  gekende	  menselijke	  taal	  dan	  ook	  die	  behoort	  tot	  de	  enorm	  uitgebreide	  
en	  groeiende	  bibliotheek	  van	  "tongentaal".

Een	  gekwalificeerde	  onderzoeker	  die	  een	  groot	  deel	  heeB	  gewerkt	  met	  de	  
tongensprekers	  is	  William	  J.	  Samarin.	  Zijn	  werk	  ge5teld	  'Tongen	  van	  mensen	  en	  
engelen'	  is	  waarschijnelijk	  de	  meest	  toonaangevende	  ontleding	  van	  glossolalia.	  Dr.	  
Samarin	  moest	  besluiten	  op	  basis	  van	  zijn	  uitgebreide	  studie,	  dat	  er	  simpelweg	  geen	  
gekende	  voorbeelden	  zijn	  van	  glossalalisten	  die	  effec5ef	  een	  vreemde	  taal	  spreken	  
zoals	  we	  duidelijk	  zien	  dat	  in	  de	  Bijbel	  in	  Handeling	  het	  tweede	  hoofdstuk	  wél	  het	  
geval	  was.	  In	  een	  bepaald	  ar5ke	  schrijB	  Dr.	  Samarin	  dat	  pinkster	  christenen	  wel	  
beweren	  dat	  ze	  in	  bestaande	  talen	  spreken	  maar	  ze	  kunnen	  gewoonweg	  geen	  
wetenschappelijk	  verantwoord	  voorbeeld	  geven	  want	  in	  bestaande	  talen	  heeB	  alles	  
een	  betekenis	  en	  is	  er	  structuur;	  gramma5ca,	  zinstructuur,	  accenten,	  etc.	  Een	  
bepaalde	  zin	  draagt	  een	  betekenis	  met	  zich	  mee,	  terwijl	  dit	  nooit	  het	  geval	  is	  in	  
glossolalia.

Antropoloog	  Felicitas	  D.	  Goodman	  schrijB	  over	  een	  bepaalde	  studie	  die	  hij	  gedaan	  
heeB	  op	  glossolalia	  in	  zijn	  'Journaal	  ter	  wetenschappelijke	  studie	  van	  religie'	  en	  hij	  
verhaalt	  over	  zes	  verschillende	  manieren	  waarbij	  glossolalia	  verschilt	  met	  echte	  
bestaande	  taal.

In	  een	  bepaald	  geval	  werd	  er	  een	  test	  gedaan	  waarbij	  een	  geluidscasele	  werd	  
afgespeeld	  waarop	  glossolalia	  te	  horen	  was,	  dit	  liet	  hij	  horen	  aan	  verschillende	  
individuen	  die	  allen	  aanspraak	  maakten	  op	  de	  gave	  van	  interpreta5e.	  De	  
interpreta5es	  waren	  vrij	  algemeen	  in	  de	  meeste	  gevallen	  maar	  dan	  nog	  verschilden	  
de	  verschillende	  uitleggen	  onderling	  met	  elkaar,	  zonder	  enige	  samenhangende	  
manier	  van	  interpreta5e.

Het	  feit	  dat	  glossolalia	  geen	  echte	  taal	  is	  en	  veelal	  onder	  emo5onele	  sensa5e	  slechts	  
schijn	  is,	  is	  niet	  het	  ergste	  van	  deze	  dwaal	  beweging	  maar	  wat	  we	  nu	  gaan	  zien	  is	  dat	  
de	  beweging	  ook	  progressief	  is	  qua	  aard	  en	  diens	  oorsprong	  in	  het	  heidendom	  en	  
demonische	  bezetenheid	  heeB,	  dewelke	  kan	  leiden	  tot	  effec5eve	  demonische	  
bezetenheid	  van	  zij	  die	  zich	  volledig	  storten	  in	  deze	  verontrustende	  prak5jk.	  Het	  
begon	  in	  1960	  en	  1970,	  het	  ging	  meer	  en	  meer	  vooruit	  waardoor	  verontrustende	  
prak5jken	  zoals	  de	  Toronto	  Blessing,	  waarbij	  de	  promotors	  van	  de	  beweging	  
prak5jken	  binnenbrachten	  zoals	  op	  de	  grond	  rollen	  en	  zonder	  beheersing	  te	  lachen,	  
het	  nabootsen	  van	  dieren	  en	  dierlijke	  karaktertrekken	  over	  te	  nemen.

De	  beweging	  is	  progressief	  op	  drie	  manieren;	  eerst	  is	  er	  beschouwend	  bidden	  
waarbij	  de	  persoon	  diens	  verstand	  afgeeB	  aan	  een	  demonische	  kracht,	  waarbij	  
hetzelfde	  onsamenhangende	  gebrabbel	  constant	  herhaald	  wordt	  tot	  men	  in	  een	  



mantra	  terechtkomt	  en	  als	  dit	  keer	  op	  keer	  gedaan	  wordt	  kan	  een	  demonische	  kracht	  
volledig	  overnemen.	  Daarna	  komt	  de	  fase	  waarin	  men	  de	  karaktertrekken	  van	  een	  
dier	  overneemt	  zoals	  een	  leeuw	  of	  5jger	  en	  het	  derde	  onderdeel	  is	  de	  onzedelijke	  
sekte	  toestand	  genaamd	  de	  draaiende	  dervisj	  waarbij	  de	  persoon	  constant	  in	  een	  
cirkel	  ronddraait	  tot	  men	  zich	  in	  een	  toestand	  van	  extase	  bevindt.

Zoals	  hierboven	  vermeld	  moedigde	  de	  vroege	  Congrega5e	  nooit	  dergelijke	  prak5jken	  
aan	  en	  er	  is	  ook	  niets	  in	  de	  SchriB	  te	  vinden	  waarop	  gesteund	  kan	  worden	  dat	  een	  
ware	  gelovige	  zich	  zo	  gedraagt,	  tevens	  mensen	  die	  hun	  verstand	  overgeven	  aan	  
dergelijke	  mys5eke	  geest	  kan	  gaan	  geleid	  worden	  erdoor	  of	  zelfs	  bezeten	  worden.	  
Laten	  we	  bekijken	  wat	  de	  auteur	  Ray	  Yungen	  zegt	  over	  de	  heidense	  New	  Age	  
oorsprong	  van	  het	  beschouwend	  bidden	  (Engels:	  contempla?ve	  prayer)	  en	  de	  
moderne	  tongen	  beweging.

"Wanneer	  iemand	  binnengaat	  in	  de	  diepste	  laag	  van	  het	  beschouwend	  bidden	  dan	  
komt	  men	  vroeg	  of	  laat	  een	  leegte,	  het	  niets	  tegen..	  de	  diepe	  mys?eke	  s?lte...	  waar	  
gedachten	  afwezig	  zijn.	  Tot	  mijn	  ongenoegen	  ontdekte	  ik	  dat	  de	  mys?eke	  s?lte	  
bereikt	  wordt	  door	  dezelfde	  methoden	  zoals	  de	  New	  Agers	  gebruiken	  om	  hun	  s?lte	  te	  
bereiken-‐het	  mantra	  en	  de	  adem!	  Beschouwend	  bidden	  is	  het	  herhalen	  van	  iets	  waar	  
naar	  verwezen	  wordt	  als	  een	  biddend	  woord	  of	  een	  heilig	  woord,	  tot	  men	  een	  
toestand	  bereikt	  waarin	  eerder	  de	  ziel	  dan	  het	  verstand,	  een	  God	  beschouwd.	  
Beschouwend	  bidden	  leraar	  Willigis	  Jager	  legt	  het	  zo	  uit:

Denk	  niet	  na	  over	  de	  betekenis	  van	  een	  woord	  want	  denken	  en	  afvragen	  moet	  
ophouden	  zoals	  alle	  mys?eke	  schrijvers	  aandringen.	  Laat	  het	  woord	  gewoon	  s?l	  
weerklinken,	  alle	  gevoelens	  en	  gedachten	  los	  latende.	  S?lte,	  gepaste	  
lichaamshouding	  en	  boven	  alles	  moet	  het	  verstand	  geledigd	  worden	  door	  middel	  van	  
herhaalde	  gebeden	  want	  dit	  zijn	  de	  gebruiken	  van	  alle	  mys?ci	  van	  alle	  wereld	  
religies."

Wanneer	  iemand	  zijn	  verstand	  leeg	  maakt	  dan	  ontstaat	  er	  een	  vacuüm	  waarin	  een	  
demon	  kan	  binnenkomen.	  Beschouwend	  bidden	  is	  New	  Age	  en	  mys5sch	  en	  werd	  
gestart	  door	  een	  groep	  Midden-‐Oosterse	  monikken	  genaamd	  'de	  woes5jn	  vaders',	  
5jdens	  de	  Middeleeuwen.	  Zij	  waren	  de	  eersten	  die	  het	  mantra	  promoten	  als	  
onderdeel	  van	  gebed.	  Ray	  Yungen	  legt	  uit	  in	  zijn	  boek	  genaamd	  'Een	  ?jd	  van	  
vertrekken',	  waar	  deze	  monikken	  hun	  mosterd	  haalden.

"De	  medida?e	  gebruiken	  van	  deze	  vroege	  monikken	  is	  sterk	  verbonden	  met	  hun	  
Hindoe	  en	  Boeddhis?sche	  lotgenoten,	  hun	  broeders	  een	  paar	  koninkrijken	  verder	  
naar	  het	  Oosten	  toe.	  Met	  als	  gevolg	  dat	  de	  woes?jn	  vaders	  geloofden	  dat	  zolang	  hun	  
verlangen	  voor	  God	  oprecht	  was,	  alles	  kon	  gebruikt	  worden	  om	  Hem	  te	  bereiken.	  
Indien	  een	  bepaalde	  methode	  werkte	  voor	  de	  Hindoes	  om	  hun	  Goden	  te	  bereiken,	  
dan	  konden	  christelijke	  mantra's	  gebruikt	  worden	  om	  Jezus	  te	  bereiken.	  In	  de	  wijdere	  
eucunemie	  van	  de	  geest	  die	  vandaag	  voor	  ons	  wordt	  geopend,	  moeten	  wij	  nederig	  de	  
leer	  van	  bepaalde	  Oosterse	  religies	  aanvaarden...	  Wat	  een	  bepaalde	  prak?jk	  
christelijk	  maakt	  is	  niet	  de	  bron	  maar	  de	  bedoeling...	  selec?eve	  aandacht	  aan	  



Oosterse	  spirituele	  prakijken	  kan	  enorm	  bevorderend	  zijn	  voor	  een	  volledig	  christelijk	  
leven."

Jammer	  genoeg	  heeB	  het	  christendom	  niet	  alleen	  Oosters	  religieuze	  heidense	  
prak5jken	  en	  occul5sme	  overgenomen	  maar	  het	  heeB	  zelfs	  vele	  heidense	  culturele	  
gebruiken	  deel	  gemaakt	  van	  hun	  religie	  zoals	  Kerstmis,	  (zondags)	  Pasen,	  zelfs	  Maria	  
aanbidding	  en	  nu	  New	  Age.	  Mits	  zij	  de	  Thora	  weigeren	  te	  gehoorzamen	  bestaat	  er	  
geen	  algemene	  basis	  waarop	  ze	  hun	  leer	  kunnen	  baseren	  en	  daarom	  zijn	  de	  meeste	  
vormen	  van	  het	  christendom	  deel	  gaan	  nemen	  aan	  de	  New	  Age	  demonische	  trend	  
van	  het	  spreken	  in	  tongen	  met	  alle	  demonische	  manifesta5es	  van	  dien.	  Rodney	  
Howard	  Brown	  die	  de	  aan	  de	  wieg	  stond	  van	  de	  zogenaamde	  Toronto	  Blessing,	  wie	  
tevens	  een	  sleutelrol	  speelde	  in	  deze	  onBijbelse	  beweging,	  zei	  het	  volgende	  in	  een	  
ar5kel	  uit	  Charisma	  Magazine:

"Ik	  bevind	  me	  liever	  in	  een	  kerk	  waar	  de	  duivel	  en	  het	  vlees	  zich	  manifesteert	  dan	  in	  
een	  kerk	  waar	  er	  niets	  gebeurt	  omdat	  de	  mensen	  te	  bang	  zijn	  om	  dan	  ook	  maar	  iets	  
te	  manifesteren...	  En	  als	  al	  een	  duivel	  zich	  al	  manifesteert	  maak	  je	  daar	  ook	  maar	  
geen	  zorgen	  over,	  wees	  blij	  want	  er	  gebeurt	  ten	  minste	  iets."

Verbiedt	  de	  Thora	  het	  mengen	  van	  heidense	  gebruiken	  met	  de	  echte	  inzerngen	  en	  
geboden	  van	  Yahweh?

Deu	  12:29-‐32	  

29	  Wanneer	  YAHWEH,	  uw	  Elohiem,	  de	  volken,	  naar	  wier	  gebied	  gij	  trekt	  om	  hen	  te	  
verdrijven,	  uitgeroeid	  heeC,	  en	  gij	  hun	  gebied	  in	  bezit	  genomen	  hebt	  en	  in	  hun	  land	  
woont,	  30	  neem	  u	  er	  dan	  voor	  in	  acht,	  dat	  gij	  u	  niet	  laat	  verleiden	  na	  hun	  verdelging	  hun	  
voorbeeld	  te	  volgen,	  en	  dat	  gij	  hun	  goden	  niet	  zoekt,	  zeggende:	  hoe	  dienden	  deze	  volken	  
hun	  goden?	  zo	  wil	  Ik	  het	  ook	  doen.	  31	  Niet	  alzo	  zult	  gij	  YAHWEH,	  uw	  Elohiem,	  dienen	  want	  
al	  wat	  YAHWEH	  een	  gruwel	  is,	  wat	  Hij	  haat,	  doen	  zij	  voor	  hun	  goden;	  zelfs	  hun	  zonen	  en	  
hun	  dochters	  verbranden	  zij	  voor	  hun	  goden	  met	  vuur.	  32	  Al	  wat	  ik	  u	  gebied,	  zult	  gij	  
naarsMg	  onderhouden;	  gij	  zult	  daaraan	  niet	  toedoen,	  noch	  daarvan	  afdoen.

Opmerking:	  Yahweh	  verbiedt	  heel	  duidelijk	  het	  mengen	  van	  heidendom	  met	  Zijn	  Thora	  en	  
beveelt	  Zijn	  verbondsvolgelingen	  om	  volledig	  elke	  vorm	  van	  heidendom,	  mys5cisme	  of	  
hekserij	  te	  vermijden	  waarvan	  de	  Tongen	  Beweging	  deel	  uitmaakt.

Zou	  de	  Heilige	  Geest	  in	  iemand	  komen	  om	  die	  persoon	  te	  laten	  brabbelen,	  zonder	  
zelfcontrole	  te	  lachen	  of	  zelfs	  te	  blaffen	  als	  een	  hond	  of	  te	  kakkelen	  als	  een	  kip	  zoals	  men	  
gewend	  is	  in	  de	  Pinkster	  kerken?

Gen	  1:26-‐27	  26	  En	  Elohiem	  zeide,	  Laat	  ons	  mensen	  maken	  naar	  ons	  beeld,	  als	  onze	  
gelijkenis,	  opdat	  zij	  heersen	  over	  de	  vissen	  der	  zee	  en	  over	  het	  gevogelte	  des	  hemels	  en	  
over	  het	  vee	  en	  over	  de	  gehele	  aarde	  en	  over	  al	  het	  kruipend	  gedierte,	  dat	  op	  de	  aarde	  
kruipt.	  27	  En	  Elohiem	  schiep	  de	  mens	  naar	  zijn	  beeld;	  naar	  Elohiem	  beeld	  schiep	  Hij	  hem;	  
man	  en	  vrouw	  schiep	  Hij	  hen.

Joh	  14:26-‐	  Maar	  de	  Trooster,	  de	  heilige	  Geest,	  die	  de	  Vader	  zenden	  zal	  in	  mijn	  naam,	  die	  zal	  



u	  alles	  leren	  en	  u	  te	  binnen	  brengen	  al	  wat	  Ik	  u	  gezegd	  heb.	  

Joh	  15:26	  Wanneer	  de	  Trooster	  komt,	  die	  Ik	  u	  zenden	  zal	  van	  Vader,	  de	  Geest	  van	  
Waarheid,	  die	  van	  de	  Vader	  uitgaat,	  zal	  deze	  van	  	  Mij	  getuigen.

Efe	  5:1-‐4	  	  

1	  Weest	  dan	  navolgers	  Elohiem,	  als	  geliefde	  kinderen,	  2	  en	  wandelt	  in	  de	  liefde,	  zoals	  ook	  
Messias	  u	  heeC	  liefgehad	  en	  Zich	  voor	  ons	  heeC	  overgegeven	  als	  overgave	  en	  slachtoffer,	  
YAHWEH	  tot	  een	  welriekende	  reuk.	  3	  Maar	  van	  hoererij	  en	  allerlei	  onreinheid	  of	  hebzucht	  
mag	  onder	  u	  zels	  geen	  sprake	  zijn,	  zoals	  het	  heiligen	  betaamt.	  4	  en	  evenmin	  van	  
onwelvoeglijkheid	  en	  zo[e	  of	  losse	  taal,	  die	  geen	  pas	  geven,	  doch	  veeleer	  van	  
dankzegging.

Opmerking:	  In	  Genesis	  1:26	  maakte	  Yahweh	  de	  mensheid	  in	  Zijn	  beeld	  en	  gelijkenis,	  dewelke	  
de	  geest	  van	  liefde,	  barmhar5gheid	  en	  zelf	  controle	  is.	  Yahweh	  stelde	  de	  mens	  ook	  aan	  om	  te	  
heersen	  over	  het	  dierenrijk	  en	  de	  Heilige	  Geest	  die	  in	  een	  persoon	  komt	  zou	  de	  vruchten	  der	  
Geest	  baren	  zoals	  liefde,	  blijdschap,	  vrede,	  geduld,	  barmhar5gheid,	  geloof,	  goedheid,	  
nederigheid	  en	  zelf-‐controle.	  De	  Heilige	  Geest	  zou	  er	  nooit	  voor	  zorgen	  dat	  iemand	  zonder	  
zelf-‐controle	  begint	  te	  lachen	  in	  dwaasheid	  of	  zichzelf	  verlagen	  om	  zich	  te	  gedragen	  als	  een	  
dier	  waarover	  Yahweh	  hen	  heeB	  aangesteld	  als	  heerser.

1	  Kor	  14:32	  En	  de	  geesten	  der	  profeten	  zijn	  aan	  de	  profeten	  onderworpen.

Yahweh	  heeB	  de	  mensheid	  vrije	  wil	  gegeven	  om	  beslissingen	  te	  maken	  en	  Hij	  gaf	  aan	  hem	  
ook	  Zijn	  Thora	  dewelke	  de	  handleiding	  is	  om	  die	  beslissingen	  te	  maken.	  De	  Thora	  leert	  de	  
mensheid	  hoe	  we	  van	  Yahweh	  kunnen	  houden	  met	  ons	  hart,	  verstand,	  ziel	  en	  kracht	  én	  hoe	  
we	  van	  onze	  naaste	  houden	  als	  van	  onszelf.	  Alhoewel	  Yahweh	  nooit	  de	  mens	  zijn	  vrije	  wil	  
wegneemt	  bij	  het	  maken	  van	  beslissingen	  en	  de	  Heilige	  Geest	  zal	  wel	  gidsen	  en	  leiden	  maar	  
nooit	  bezit	  nemen	  van	  iemand.

Het	  is	  satan	  de	  duivel	  die	  een	  brullende	  leeuw	  is	  die	  zoekt	  naar	  diegenen	  die	  hij	  kan	  
verscheuren	  zodat	  de	  mens	  zijn	  vrije	  wil	  opgeeB	  aan	  hem	  door	  bv.	  satanische	  muziek,	  illegale	  
drugs	  die	  het	  verstand	  vertroebelen	  of	  in	  dit	  geval,	  met	  valse	  tongen	  want	  eenmaal	  de	  
persoon	  niet	  meer	  in	  controle	  is	  van	  zijn/haar	  geest	  dan	  geven	  ze	  een	  uitnodiging	  aan	  een	  
demoon	  om	  hun	  lichaam	  over	  te	  nemen.	  Op	  een	  keer	  vertelde	  iemand	  een	  getuigenis	  dat	  hij	  
aanwezig	  was	  in	  een	  bijeenkomst	  waar	  valse	  tongen	  werden	  gemanifesteerd	  en	  toen	  hij	  
iemand	  hoorde	  spreken	  zei	  hij	  "Ik	  ken	  die	  taal,	  dat	  is	  Roemeens"	  en	  toen	  hem	  gevraagd	  werd	  
wat	  hij	  aan	  het	  zeggen	  was	  in	  het	  Roemeens,	  toen	  antwoordde	  de	  man	  "hij	  is	  Élohiem	  aan	  
het	  vervloeken".

Daarnaast	  valt	  het	  vaak	  voor	  dat	  5jdens	  deze	  bijeenkomsten	  wanneer	  er	  gesproken	  wordt	  in	  
valse	  tongen,	  dat	  de	  charisma5sche	  leider	  iemand	  zijn	  voorhoofd	  aanraakt	  waardoor	  die	  
persoon	  achterover	  valt.	  Zegt	  de	  SchriB	  ons	  dat	  achterover	  vallen	  aanbidden	  of	  demonische	  
ac5viteit	  is?

Gen	  49:17	  Moge	  Dan	  een	  slang	  op	  de	  weg	  zijn,	  een	  hoornslang	  op	  het	  pad,	  die	  in	  de	  hielen	  
van	  het	  paard	  bijt,	  zodat	  zijn	  berijder	  achterover	  valt.

Joh	  18:3-‐6	  



3	  Judas	  dan	  kwam	  daar,	  die	  een	  afdeling	  soldaten	  tot	  zijn	  beschikking	  had	  gekregen	  en	  
dienaars	  van	  de	  overpriesters	  en	  de	  Farizeeën,	  voorzien	  van	  lantaarns,	  fakkels	  en	  
wapenen.	  4Yahshua	  dan,	  alles	  wetende,	  wat	  over	  Hem	  komen	  zou,	  kwam	  naar	  voren	  en	  
zeide	  tot	  hen:	  Wie	  zoekt	  gij?	  5	  Zij	  antwoordden	  	  Hem	  Yahshua	  de	  Nazareeër.	  Hij	  zeide	  tot	  
hen:	  Ik	  ben	  het.	  En	  ook	  Judas,	  zijn	  verrader,	  stond	  bij	  hen.	  6	  Toen	  Hij	  dan	  tot	  hen	  zeide:	  Ik	  
ben	  het,	  gingen	  zij	  achterover	  en	  vielen	  ter	  aarde.

Opmerking:	  Achterover	  vallen	  wordt	  al5jd	  geassocieerd	  met	  demonische	  ac5viteit	  maar	  niet	  
met	  Yahweh	  aanbidden.	  De	  stam	  van	  Dan	  was	  gekenmerkt	  door	  afgoderij	  en	  het	  is	  zeer	  
interessant	  dat	  een	  slang	  (wat	  symbool	  staat	  voor	  satan)	  de	  hiel	  bijt	  waardoor	  de	  rijder	  
achterwaarts	  valt	  net	  zoals	  dat	  gebeurt	  in	  de	  valse	  tongen	  bijeenkomsten.

Wat	  is	  de	  lichaamshouding	  van	  aanbidders	  die	  Yahweh	  vereren	  in	  de	  SchriB?

Gen	  18:1-‐2	  

1	  En	  YAHWEH	  verscheen	  aan	  hem	  bij	  de	  terebinten	  van	  Mamre,	  terwijl	  hij	  op	  het	  heetst	  
van	  de	  dag	  in	  de	  ingang	  der	  tent	  zat.	  2	  En	  Hij	  sloeg	  zijn	  ogen	  op	  en	  zag,	  en	  zie,	  drie	  mannen	  
stonden	  bij	  hem;	  toen	  hij	  hen	  zag,	  liep	  hij	  hun	  uit	  de	  ingang	  van	  zijn	  tent	  tegemoet,	  en	  
boog	  zich	  ter	  aarde.

Gen	  24:48	  	  Ik	  boog	  mijn	  knieën	  en	  wierp	  mij	  neder	  voor	  Yahweh,	  en	  ik	  prees	  YAHWEH,	  
Elohiem	  van	  mij	  heer	  Abraham,	  die	  mij	  op	  de	  rechte	  weg	  geleid	  had	  om	  de	  dochter	  van	  de	  
broeder	  van	  mijn	  heer	  voor	  zijn	  zoon	  te	  nemen.

Exo	  34:8-‐9	  	  8	  Mozes	  knielde	  haas>g	  ter	  aarde,	  boog	  zich	  neder	  9	  en	  zeide:	  Indien	  ik	  genade	  
in	  ogen	  gevonden	  heb,	  Here,	  dan	  ga	  toch	  YAHWEH	  in	  ons	  midden.

Neh	  8:7	  Ezra	  loofde	  YAHWEH,	  de	  grote	  Elohiem,	  en	  het	  gehele	  volk	  antwoordde,	  terwijl	  het	  
de	  handen	  omhoog	  hief:	  Amen,	  Amen.	  En	  zij	  knielden	  en	  bogen	  zich	  voor	  YAHWEH	  neder	  
met	  het	  gelaat	  ter	  aarde.

Opmerking:	  Wanneer	  Yahweh	  de	  Schepper	  vereerd	  wordt	  in	  de	  SchriB	  dan	  zien	  we	  dat	  men	  
zich	  neerbuigt	  en	  prostreert	  met	  het	  gezicht	  ter	  aarde	  als	  eerbetoon,	  terwijl	  men	  
achterwaarts	  valt	  bij	  demonische	  ac5viteiten	  als	  opstandigheid.

Sommige	  mensen	  zeggen	  genezen	  te	  zijn	  door	  een	  van	  deze	  bijeenkomsten.	  Is	  dat	  mogelijk?

Luc	  13:11-‐13

11	  En	  zie,	  er	  was	  een	  vrouw,	  die	  reeds	  achaen	  jaren	  een	  geest	  van	  zwakheid	  had	  en	  
verkomd	  was	  en	  zich	  in	  het	  geheel	  niet	  kon	  oprichten.	  12	  Toen	  Yahshua	  haar	  zag,	  sprak	  Hij	  
haar	  toe	  en	  zeide	  tot	  haar:	  Vrouw,	  gij	  zijt	  verlost	  van	  uw	  zwakheid;	  13	  En	  Hij	  legde	  haar	  de	  
handen	  op,	  en	  terstond	  rich[e	  zij	  zich	  op	  en	  zij	  verheerlijkte	  Elohiem.

Luc	  13:16-‐	  Moest	  deze	  vrouw,	  die	  een	  dochter	  van	  Abraham	  is,	  welke	  de	  satan,	  zie,	  
achCen	  jaar	  gebonden	  had,	  niet	  losgemaakt	  worden	  van	  deze	  band	  op	  de	  Sabbatdag?

Opmerking:	  Het	  is	  bewezen	  dat	  veel	  van	  de	  zogenaamde	  genezingen	  die	  plaatsvinden,	  nep	  
zijn.	  Wanneer	  men	  een	  bijeenkomst	  binnenkomt	  dan	  wordt	  iemand	  opgedragen	  die	  er	  wat	  
kwetsbaar	  uitziet	  om	  te	  gaan	  zilen	  in	  een	  rolstoel	  en	  wat	  later	  wordt	  de	  persoon	  
opgedragen	  om	  recht	  te	  staan	  waardoor	  het	  lijkt	  alsof	  er	  een	  genezing	  heeB	  plaatsgevonden.	  



Boeken	  zijn	  zelfs	  geschreven	  door	  zij	  die	  de	  beweging	  verlaten	  hebben,	  waarin	  gezegd	  wordt	  
dat	  er	  zelfs	  geld	  werd	  betaald	  voor	  dergelijke	  nep	  genezingen.

Maar	  soms	  lijkt	  het	  zo	  te	  zijn	  dat	  er	  wel	  degelijk	  een	  genezing	  plaatsvindt	  maar	  vele	  keren	  is	  
het	  simpelweg	  de	  adrenaline	  die	  de	  persoon	  even	  doet	  geloven	  dat	  hij	  genezen	  is,	  terwijl	  dat	  
niet	  klopt.	  Sta5s5sch	  gesproken	  blijkt	  dat	  70-‐80%	  van	  de	  zogezegde	  genezingen	  terugkeren	  
naar	  de	  oorspronkelijke	  toestand	  binnen	  een	  paar	  uren	  of	  dagen.	  Dit	  zou	  nooit	  het	  geval	  zijn	  
indien	  de	  Heilige	  Geest	  echt	  iemand	  genas	  zoals	  Yahshua	  dat	  deed.

Daarnaast	  zegt	  het	  vers	  in	  Luka	  13	  dat	  we	  nooit	  mogen	  vergeten	  dat	  satan	  de	  macht	  heeB	  
om	  iemand	  te	  binden	  die	  hem	  macht	  heeB	  gegeven	  om	  at	  te	  doen,	  voor	  welke	  reden	  dan	  
ook	  en	  satan	  kan	  dus	  iemand	  genezen	  van	  een	  ziekte	  om	  de	  schijn	  op	  te	  houden	  dat	  iemand	  
genezen	  is	  waardoor	  de	  leugen	  wordt	  in	  stand	  gehouden.	  Indien	  satan	  een	  persoon	  kan	  
binden,	  zoals	  Luka	  13:16	  zegt,	  dan	  kan	  hij	  zeer	  zeker	  ook	  iemand	  loslaten	  die	  gebonden	  was.

Hand	  5:32	  En	  wij	  zijn	  getuigen	  van	  deze	  dingen	  en	  ook	  de	  heilige	  Geest,	  die	  YAHWEH	  hun	  
gegeven	  heeE,	  die	  Hem	  gehoorzaam	  zijn.

Jes	  8:20	  Tot	  de	  Torah	  en	  tot	  de	  getuigenis!	  Voor	  wie	  niet	  spreekt	  naar	  dit	  woord,	  is	  er	  geen	  
dageraad!

Ik	  denk	  dat	  het	  ook	  belangrijk	  is	  om	  aan	  te	  wijzen	  dat	  de	  bovenstaande	  verzen	  aangeven	  dat	  
Yahweh	  alleen	  Zijn	  Geest	  geeB	  aan	  zij	  die	  Hem	  gehoorzamen.	  Mits	  de	  hele	  Pinksterbeweging	  
gebaseerd	  is	  op	  de	  dwaalleer	  dat	  de	  "Thora	  aan	  het	  kruis	  genageld	  is",	  zou	  het	  compleet	  
onlogisch	  zijn	  dat	  Hij	  dan	  geestelijke	  gaven	  zou	  geven	  aan	  zij	  die	  openlijk	  Hem	  en	  Zijn	  Woord	  
niet	  gehoorzamen.	  Het	  is	  ook	  duidelijk	  uit	  de	  SchriB	  dat	  de	  satan	  een	  na-‐aper	  is	  en	  zijn	  eigen	  
dienaren	  heeB	  die	  zichzelf	  voordoen	  als	  dienaren	  van	  Élohiem	  maar	  zij	  zijn	  binnenin	  
bedrieglijke	  wolven	  die	  de	  waarheid	  ontkennen	  en	  vruchten	  van	  het	  vlees	  hebben	  maar	  de	  
heiligheid	  van	  Yahweh	  ontbreekt.

2	  Kor	  11:13-‐15

13	  Want	  zulke	  lieden	  zijn	  schijn-‐apostolen,	  bedrieglijke	  arbeiders,	  die	  zich	  voordoen	  als	  
apostolen	  van	  Messias.	  14	  	  Geen	  wonder	  ook!	  Immers,	  de	  satan	  zelf	  doet	  zich	  voor	  als	  een	  
engel	  des	  lichts.	  15	  Het	  is	  dus	  niets	  bijzonders,	  indien	  ook	  zijn	  dienaren	  zich	  voordoen	  als	  
dienaren	  der	  gerechMgheid,	  maar	  hun	  einde	  zal	  zijn	  naar	  hun	  werken.

Ik	  ben	  ervan	  overtuigd	  dat	  we	  nu	  duidelijk	  hebben	  aangetoond	  dat	  de	  Pinksterse	  valse	  
Tongen	  Beweging	  van	  het	  christendom	  geen	  beweging	  is	  van	  de	  Heilige	  Geest	  maar	  stoelt	  op	  
Oosters	  heidendom	  zoals	  het	  Hindoeïsme,	  etc.
Hoewel	  er	  wel	  degelijk	  echte	  gaven	  van	  talen	  in	  de	  Bijbel	  zijn	  te	  vinden,	  laten	  we	  nu	  dan	  eens	  
de	  Bijbel	  bekijken	  en	  zien	  wat	  de	  reden	  was	  van	  deze	  gave,	  mits	  alles	  wat	  Yahweh	  doet	  een	  
doel	  heeB	  zoals	  we	  lezen	  in	  de	  SchriB.

Hebreeuwse	  is	  de	  taal	  van	  de	  grondtekst	  van	  de	  Bijbel	  en	  het	  is	  de	  taal	  waarin	  de	  Thenakh	  
(OT)	  werd	  opgeschreven.	  Abraham	  werd	  in	  de	  SchriB	  de	  eerste	  Hebreeër	  (Heb	  14:13)	  
genoemd.	  Dat	  woord	  betekent	  "iemand	  die	  oversteekt"	  want	  Abraham	  stak	  over	  van	  Aram-‐
Naharain	  (Grieks:	  Mesapotamië)	  naar	  het	  Beloofde	  Land	  en	  hij	  stak	  ook	  over	  van	  de	  
heidense	  aanbidding	  van	  zijn	  voorvaderen	  naar	  de	  ware	  aanbidding	  van	  Yahweh.

Toen	  de	  Israëlieten	  naar	  het	  Beloofde	  Land	  Israël	  kwamen	  spraken	  zij	  Hebreeuws,	  als	  mede	  



een	  dialect	  van	  het	  Hebreeuws	  dat	  zich	  ontwikkeld	  had	  genaamd	  Aramees.	  Het	  is	  voor	  
discussie	  vatbaar	  als	  Aramees	  of	  Hebreeuws	  eerst	  werd	  gesproken	  maar	  beiden	  zijn	  heel	  
gelijkaardig	  en	  deel	  van	  dezelfde	  Semi5sche	  taalfamilie.	  Mits	  Israël	  een	  introverte	  na5e	  was	  
begrepen	  alle	  Israëlieten	  elkaar	  en	  was	  er	  geen	  taalbarrière	  die	  moest	  overkomen	  worden.

Maar	  toen	  de	  noorderlijke	  stammen	  van	  Israël	  in	  ballingschap	  werden	  genomen	  tussen	  734	  
en	  718	  v.	  Ch.,	  gingen	  zij	  in	  ballingschap	  doorheen	  de	  wereld	  en	  na	  verschillende	  genera5es	  
waren	  zij	  het	  Hebreeuws	  niet	  meer	  meester.	  Het	  werd	  zelfs	  zo	  erg	  in	  de	  2de	  eeuw	  v.	  Ch.	  dat	  
vele	  Israëlieten	  en	  Judeeërs	  in	  ballingschap	  niet	  meer	  in	  staat	  waren	  om	  de	  Thora	  te	  lezen,	  
waardoor	  70	  geleerden	  samenkwamen	  en	  de	  Septuaginta	  produceerden,	  wat	  in	  essen5e	  een	  
Griekse	  versie	  is	  van	  de	  Thenakh,	  mits	  in	  het	  Westen	  het	  Grieks	  de	  gangbare	  taal	  was	  in	  de	  
meeste	  gebieden	  terwijl	  dat	  in	  het	  oosten	  eerder	  het	  Aramees	  was.	  Er	  werd	  ook	  een	  
Aramese	  vertaling	  geproduceerd	  rond	  deze	  5jd.	  Toen	  Yahshua	  dus	  naar	  Israël	  kwam	  als	  de	  
beloofde	  Messias	  in	  het	  jaar	  27	  leefde	  slechts	  de	  stam	  van	  Jehoeda	  in	  Israël,	  aangevuld	  met	  
een	  beperkt	  aantal	  mensen	  van	  verschillende	  andere	  stammen	  die	  naar	  Jehoeda	  in	  het	  
zuiden	  waren	  gegaan	  na	  de	  ballingschap	  van	  de	  noorderlijke	  stammen	  van	  Israël	  doorheen	  
de	  wereld.	  Maar	  zoals	  we	  weten,	  was	  Yahshua	  de	  Messias	  voor	  het	  voltallige	  Israël	  inclusief	  
zij	  die	  in	  de	  diaspora	  waren	  en	  niet	  alleen	  diegenen	  in	  Israël.	  Dit	  is	  de	  reden	  dat	  Yahshua	  zijn	  
discipelen	  beval	  om	  de	  wereld	  rond	  te	  trekken	  en	  het	  Goede	  Nieuws	  te	  brengen	  naar	  alle	  
na5ën,	  zo	  zoekende	  de	  verloren	  stammen	  van	  Israël

Ma[	  10:5-‐6	  	  5	  Deze	  twaalf	  heeC	  Yahshua	  uitgezonden	  en	  Hij	  gebood	  hun,	  zeggende:	  Wijkt	  
niet	  af	  op	  een	  weg	  naar	  heidenen,	  gaat	  geen	  stad	  van	  Samaritanen	  binnen;	  6	  begeeE	  u	  
liever	  tot	  de	  verloren	  schapen	  van	  het	  huis	  Israël.

Ma[	  28:18-‐20

18	  En	  Yahshua	  trad	  naderbij	  en	  sprak	  tot	  hen,	  zeggende:	  Mij	  is	  gegeven	  alle	  macht	  in	  de	  
hemel	  en	  op	  de	  aarde.	  19	  Gaat	  dan	  henen,	  maakt	  al	  de	  volken	  tot	  mijn	  discipelen	  en	  doopt	  
hen	  in	  de	  naam	  van	  YAHWEH	  en	  van	  de	  Zoon	  en	  de	  heilige	  Geest	  	  en	  leert	  hen	  
onderhouden	  al	  wat	  Ik	  u	  bevolen	  heb.	  20,	  En	  zie,	  Ik	  ben	  met	  u	  al	  de	  dagen	  tot	  aan	  de	  
voleinding	  der	  wereld.	  Amen.

Natuurlijk	  is	  het	  zo	  dat	  toen	  zijn	  discipelen	  het	  Goede	  Nieuws	  wereldwijd	  brachten	  aan	  het	  
Huis	  van	  Israël,	  dat	  iedereen	  uit	  de	  na5ën	  die	  gehoor	  gaf	  aan	  de	  boodschap	  en	  daarop	  tot	  
inkeer	  kwam	  van	  diens	  zonden	  én	  Yahshua	  zijn	  bloed	  aanvaarden	  als	  offer	  voor	  die	  zonden,	  
dan	  konden	  ook	  zij	  deel	  worden	  van	  het	  verbond	  met	  Yahweh	  want	  Hij	  ziet	  niet	  naar	  het	  
gezicht.	  Yahweh	  werkte	  nog	  steeds	  met	  Israël	  maar	  hun	  verstrooiing	  werd	  tot	  verlossing	  voor	  
de	  na5ën.

Rom	  11:11	  Ik	  vraag	  dan:	  zij	  zijn	  toch	  niet	  zo	  gestruikeld,	  dat	  zij	  wel	  vallen	  moesten?	  
Volstrekt	  niet!	  Door	  hun	  val	  is	  het	  heil	  tot	  de	  heidenen	  gekomen,	  om	  hen	  tot	  naijver	  op	  te	  
wekken.

Maar	  er	  was	  wel	  een	  probleem;	  de	  12	  apostelen	  van	  Yahshua	  waren	  doodgewone	  vissers	  die	  
niet	  verschillende	  talen	  meester	  waren,	  hoe	  konden	  zij	  dan	  het	  Goede	  Nieuws	  van	  Yahshua	  
wereldwijd	  brengen	  bij	  gebieden	  waar	  men	  geen	  Hebreeuws	  begreep?	  Daarnaast	  waren	  er	  
nog	  geen	  andere	  gelovigen	  ter	  wereld	  dan	  in	  Israël	  mits	  deze	  beweging	  nieuw	  was.

Yahweh	  is	  logisch	  en	  alles	  doet	  Hij	  met	  een	  doel	  en	  dit	  was	  dan	  ook	  de	  reden	  van	  de	  gave	  van	  



talen	  in	  het	  Nieuwe	  Testament.	  Het	  was	  een	  heel	  logische	  reden	  mits	  de	  eerste	  eeuwse	  
discipelen	  geen	  jaren	  hadden	  om	  een	  speciale	  training	  te	  ondergaan	  waar	  zij	  de	  talen	  van	  
andere	  na5ën	  zouden	  leren	  om	  het	  Goede	  Nieuwse	  te	  brengen.

Werd	  het	  ook	  geprofeteerd	  dat	  omwille	  van	  Israël's	  zonde	  dat	  ze	  zouden	  gestraB	  worden	  en	  
dat	  wanneer	  de	  Goede	  Nieuws	  boodschap	  van	  Yahweh	  wereldwijd	  zich	  zou	  verspreiden,	  dat	  
het	  niet	  in	  het	  Hebreeuws	  zou	  zijn?

Jes	  28:8-‐11

8	  Ja,	  alle	  tafels	  zijn	  vol	  walgelijk	  braaksel,	  geen	  plek	  is	  er	  over.	  9	  Wie	  wil	  hij	  kennis	  leren	  en	  
wie	  wil	  hij	  een	  openbaring	  doen	  verstaan?	  Hun	  die	  van	  de	  melk	  gespeend,	  aan	  de	  borst	  
ontwend	  zijn?	  10	  Want	  het	  is	  wet	  op	  wet,	  wet	  op	  wet,	  eis	  op	  eis,	  eis	  op	  eis,	  hier	  wat,	  daar	  
wat."	  11	  Voorwaar,	  door	  mensen	  die	  een	  onverstaanbare	  taal	  spreken.

Opmerking:	  Omwille	  van	  de	  ononderbroken	  zonde	  en	  ongehoorzaamheid	  aan	  de	  
Thora	  van	  Yahweh	  zouden	  ze	  niet	  enkel	  in	  ballingschap	  gaan	  naar	  de	  na5ën	  maar	  ze	  
zouden	  ook	  beschaamd	  en	  gestraB	  worden	  doordat	  de	  boodschap	  om	  hen	  terug	  te	  
roepen	  naar	  verbondsrela5e	  niet	  in	  de	  heilige	  Hebreeuws	  taal	  zou	  gebeuren	  maar	  
dat	  het	  zou	  gebeuren	  door	  de	  talen	  der	  na5ën	  waar	  ze	  leefden.

Vanwaar	  kwamen	  de	  aanwezigen	  op	  de	  dag	  van	  de	  eerste	  Sjaboeoth	  van	  de	  Nieuwe	  
Verbondsgemeente	  in	  Handelingen	  2?

Hand	  2:5	  Nu	  waren	  er	  Judeeërs	  te	  Jeruzalem	  woonachMg,	  vrome	  mannen	  uit	  alle	  volken	  
onder	  de	  hemel.

Hand	  2:8-‐11	  

8	  En	  hoe	  horen	  wij	  hen	  dan	  een	  ieder	  in	  onze	  eigen	  taal,	  waarin	  wij	  geboren	  zijn?	  9	  Parten,	  
Meden,	  Elamieten,	  inwoners	  van	  	  Mesopotamië,	  Judea	  en	  Kapadocië,	  Pontus	  en	  Asia,10	  
Frygie	  en	  Pamfylië,	  Egypte	  en	  de	  streken	  van	  Libië	  bij	  Cyrene,	  en	  hier	  verblijvende	  
Romeinen,	  zowel	  Judeeërs	  als	  Judeeërsgenoten,	  11	  Kretenzen	  en	  Arabieren,	  wij	  horen	  hen	  
in	  onze	  eigen	  taal	  van	  de	  grote	  daden	  van	  YAHWEH	  spreken.

Opmerking:	  Er	  waren	  Judeeërs	  en	  Israëlieten	  aanwezig	  uit	  vele	  verschillende	  plaatsen	  en	  
velen	  onder	  hen	  spraken	  verschillende	  talen	  naar	  hun	  land	  van	  herkomst.	  Het	  is	  ook	  
interessant	  dat	  vele	  plaatsen	  die	  in	  het	  bovenstaande	  genoemd	  worden,	  eigenlijk	  plaatsen	  
zijn	  naar	  waar	  de	  verstrooide	  Israëlieten	  zijn	  gegaan.

Met	  deze	  gave	  van	  talen,	  spraken	  zij	  dan	  ook	  echte	  talen	  of	  gewoon	  gebrabbel?

Hand	  2:4	  En	  zij	  werden	  allen	  vervuld	  met	  de	  heilge	  Geest	  en	  begonnen	  met	  andere	  talen	  
te	  spreken,	  zoals	  de	  Geest	  het	  hun	  gaf	  uit	  te	  spreken.

Hand	  2:6-‐8	  

6	  En	  toen	  dit	  geluid	  gekomen	  was,	  liep	  de	  menigte	  te	  hoop	  en	  verbaasde	  zich,	  want	  een	  
ieder	  hoorde	  hen	  in	  zijn	  eigen	  taal	  spreken.	  7	  En	  buiten	  zichzelf	  van	  verwondering	  
zeiden	  zij:	  Zie,	  zijn	  niet	  al	  dezen,	  die	  daar	  spreken,	  Galileeërs?	  8	  En	  hoe	  horen	  wij	  hen	  dan	  



een	  ieder	  in	  onze	  eigen	  taal,	  waarin	  wij	  geboren	  zijn?

Opmerking:	  Het	  staat	  buiten	  kijf	  dat	  deze	  mensen	  niet	  alleen	  echte	  talen	  spraken	  maar	  ten	  
5jde	  	  van	  dit	  mirakel	  hoorden	  de	  mensen	  de	  booschap	  dan	  ook	  in	  hun	  eigen	  taal.	  Wat	  we	  
hier	  lezen	  in	  Handelingen	  2	  gelijkt	  totaal	  niet	  op	  wat	  we	  zien	  in	  de	  hedendaagse	  
Pinkstergemeentes.	  Petrus	  gaf	  een	  heel	  belangrijke	  boodschap	  die	  dag	  en	  hoe	  zouden	  de	  
aanwezige	  Israëlieten	  het	  kunnen	  hebben	  verstaan	  als	  Yahweh	  niet	  deze	  wonderlijke	  gave	  
had	  gegeven	  waardoor	  ze	  andere	  echte	  talen	  konden	  spreken	  en	  begrijpen?

Het	  lijkt	  erop	  dat	  naargelang	  de	  Goede	  Nieuws	  boodschap	  de	  wereld	  rondging	  tegen	  het	  
eind	  van	  de	  eerst	  eeuw,	  dat	  deze	  specifieke	  gave	  begon	  in	  te	  krimpen	  omdat	  er	  simpelweg	  
minder	  nood	  was	  aan	  deze	  gave	  omdat	  er	  wereldwijd	  broeders	  tot	  geloof	  kwamen,	  
waardoor	  het	  wonder	  van	  talen	  spreken	  niet	  meer	  zo	  broodnodig	  was	  als	  voordien.	  Maar	  
toch	  bestaat	  deze	  gave	  nog	  steeds	  heden	  ten	  dage	  mits	  ten	  5jde	  van	  missie	  reizen,	  broeders	  
naar	  voren	  kwamen	  en	  zeiden	  dat	  ze	  akkoord	  waren	  met	  alles	  wat	  gezegd	  werd	  want	  ze	  
spraken	  geen	  Engels	  maar	  hoorden	  alles	  in	  hun	  eigen	  inheemse	  taal.

Het	  belangrijkste	  punt	  dat	  we	  moeten	  leren	  van	  deze	  verzen	  is	  dat	  Handelingen	  spreekt	  over	  
een	  gave	  van	  het	  begrijpen	  en	  uitleggen	  van	  talen	  die	  echt	  is	  en	  bestaande	  talen	  zijn,	  geen	  
gebrabbel	  of	  demonische	  uitspraken	  dus.

Is	  de	  gave	  van	  talen	  in	  1	  Kor	  14	  dezelfde	  gave	  als	  wat	  we	  net	  lazen	  in	  Handelinge	  2?

1	  Kor	  14:1-‐6	  

1	  Jaagt	  de	  liefde	  na	  en	  streeC	  naar	  de	  gaven	  van	  Geest,	  doch	  vooral	  naar	  het	  profeteren.	  
Want	  wie	  in	  een	  onbekende	  taal	  spreekt,	  spreekt	  niet	  tot	  mensen,	  maar	  tot	  YAHWEH,	  
want	  niemand	  verstaat	  het,	  door	  de	  Geest	  spreekt	  hij	  geheimenissen.	  3	  Maar	  wie	  
profeteert,	  spreekt	  voor	  de	  mensen	  sMchtend,	  vermanend	  en	  bemoedigend.	  4	  Wie	  in	  een	  
tal	  spreekt,	  sMcht	  zichzelf,	  maar	  wie	  profeteert,	  sMcht	  de	  gemeente.	  5	  Ik	  wilde	  wel,	  dat	  gij	  
allen	  in	  talen	  spraakt,	  maar	  liever	  nog,	  dat	  gij	  profeteerdet.	  Wie	  profeteert,	  is	  meer	  dan	  
wie	  in	  talen	  spreekt,	  tenzij	  hij	  het	  ook	  uitlegt,	  zodat	  de	  gemeente	  sMchMng	  ontvangt.	  6	  En	  
nu,	  broders,	  als	  ik	  tot	  u	  kom	  en	  spreek	  in	  talen,	  wat	  nut	  zal	  ik	  u	  brengen,	  als	  ik	  mij	  niet	  tot	  
u	  richt,	  of	  met	  een	  openbaring,	  of	  met	  kennis,	  of	  met	  profeMe,	  of	  met	  onderricht?

1	  Kor	  14:13-‐	  Derhalve	  moet	  hij,	  die	  in	  een	  taal	  spreekt,	  bidden,	  dat	  hij	  het	  moge	  
uitleggen.

1	  Kor	  14:18-‐19	  

8	  Ik	  dank	  Élohaij,	  dat	  ik	  meer	  dan	  gij	  allen	  in	  talen	  spreek;	  19	  maar	  in	  de	  gemeente	  wil	  ik	  
liever	  vijf	  woorden	  met	  mijn	  verstand	  spreken,	  om	  ook	  anderen	  te	  onderwijzen,	  dan	  
duizenden	  woorden	  in	  een	  taal.

Opmerking:	  De	  gave	  van	  talen	  in	  1	  Kor	  14	  is	  dezelfde	  gave	  als	  die	  van	  Handelingen	  2.	  
Het	  enige	  verschil	  was	  dat	  de	  apostel	  Paulus	  deze	  gave	  wilde	  in	  context	  plaatsen	  mits	  
sommige	  broeders	  verwaand	  werden	  in	  hun	  vlees	  door	  de	  fysieke	  manifesta5e	  dat	  ze	  
in	  staat	  waren	  om	  een	  nieuwe	  taal	  te	  spreken	  zonder	  die	  ooit	  te	  bestuderen.

Sommigen	  gebruikten	  deze	  gave	  zelfs	  om	  te	  spreken	  zonder	  een	  uitlegger	  of	  zonder	  



een	  aanwezige	  die	  de	  taal	  kende	  die	  gesproken	  werd.	  Zodat	  de	  apostel	  Paulus	  de	  
gave	  in	  context	  plaatste	  door	  te	  zeggen	  dat	  het	  slechts	  baat	  had	  indien	  mensen	  
aanwezig	  waren	  die	  de	  taal	  begrepen	  die	  werd	  gesproken.	  Ik	  kan	  bv.	  naar	  China	  gaan	  
en	  de	  meest	  ongelofelijke	  boodschap	  ter	  wereld	  brengen	  en	  dat	  één	  uur	  lang	  maar	  
indien	  niemand	  Engels	  begrijpt,	  dat	  had	  het	  beter	  geweest	  dat	  iemand	  anders	  5	  
bemoedigende	  woorden	  in	  het	  Mandarijns	  had	  gesproken	  dat	  men	  had	  kunnen	  
verstaan	  dan	  mijn	  1	  uur	  durende	  toespraak	  waarvan	  niemand	  een	  woord	  heeB	  
verstaan.	  Daarna	  gaat	  Paulus	  hierop	  verder.

1	  Kor	  14:7-‐11

7	  Hoe	  toch	  zal	  men	  zelfs	  bij	  onbezielde	  dingen,	  die	  geluid	  geven,	  fluit	  of	  de	  citer,	  als	  zij	  geen	  
verschil	  in	  toon	  doen	  horen,	  te	  weten	  komen	  wat	  op	  de	  fluit	  of	  de	  citer	  gespeeld	  wordt?	  8	  
Immers,	  indien	  de	  bazuin	  een	  onduidelijk	  geluid	  geeC,	  wie	  zal	  zich	  gereed	  maken	  tot	  de	  
strijd?	  9	  Evenzo,	  indien	  gij	  met	  uw	  taal	  geen	  verstaanbare	  volzin	  spreekt,	  hoe	  zal	  men	  het	  
gesprokene	  begrijpen?	  Gij	  zoudt	  immers	  in	  de	  lucht	  spreken?	  10	  Er	  zijn	  wie	  weet	  hoe	  vele	  
soorten	  van	  klanken	  in	  de	  wereld	  en	  niets	  is	  zonder	  zijn	  eigen	  klank.	  11	  Indien	  ik	  nu	  de	  
betekenis	  van	  een	  klank	  niet	  ken,	  zal	  ik	  voor	  iemand,	  die	  spreekt,	  een	  vreemde	  zijn	  en	  de	  
spreker	  zal	  voor	  mij	  een	  vreemde	  zijn.

1	  Kor	  14:16	  Want	  anders,	  indien	  gij	  een	  zegen	  uitspreekt	  met	  uw	  geest,	  hoe	  zal	  iemand,	  
die	  als	  toehoorder	  aanwezig	  is,	  op	  uw	  dankzegging	  zijn	  amen	  spreken?	  Hij	  weet	  immers	  
niet,	  wat	  gij	  zegt.

Opmerking:	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  de	  apostel	  Paulus	  aantoonde	  dat	  de	  gave	  van	  talen	  
effec5ef	  echte	  talen	  zijn	  want	  hij	  haalt	  het	  voorbeeld	  aan	  van	  muzikale	  instrumenten	  
zoals	  fluit	  of	  harp	  waarbij	  elke	  noot	  anders	  is,	  net	  zoals	  elke	  lelergreep	  en	  elk	  woord	  
zich	  onderscheiden	  van	  taal	  tot	  taal.

Dan	  zegt	  hij	  duidelijk	  in	  vers	  16;	  indien	  de	  broeders	  niet	  begrijpen	  wat	  de	  spreker	  aan	  
het	  zeggen	  is,	  hoe	  kunnen	  zij	  dan	  ameen	  zeggen	  op	  het	  einde	  van	  het	  gebed?	  Ook	  dit	  
toont	  opnieuw	  aan	  dat	  de	  spreker	  van	  de	  nieuwe	  taal	  effec5ef	  een	  echte	  taal	  spreekt	  
dat	  de	  mensen	  konden	  begrijpen.

1	  Kor	  14:21-‐22

21	  In	  de	  wet	  staat	  geschreven:	  Door	  lieden	  van	  een	  andere	  taal	  en	  door	  lippen	  van	  
vreemden	  zal	  Ik	  tot	  dit	  volk	  spreken,	  en	  toch	  zullen	  zij	  naar	  Mij	  niet	  luisteren,	  zegt	  YAHWEH	  
(Jes	  28:11,	  12	  )	  22	  Derhalve	  	  de	  gave	  van	  talen	  een	  teken	  niet	  voor	  hen,	  die	  geloven,	  maar	  
voor	  de	  ongelovigen;	  de	  profeMe	  echter	  is	  niet	  voor	  de	  ongelovigen,	  maar	  voor	  hen,	  die	  
geloven.

Daarna	  gaat	  Paulus	  verder	  door	  Jes	  28:11-‐12	  te	  citeren	  en	  de	  echte	  reden	  toont	  van	  
de	  gave	  van	  talen	  en	  waarom	  die	  moest	  gegeven	  worden	  zoals	  de	  profe5e	  aangeeB.	  
Hij	  schrijB	  dat	  deze	  vervulde	  profe5e	  een	  teken	  zou	  zijn	  voor	  de	  ongelovigen	  dat	  het	  
Woord	  van	  Yahweh	  perfect	  is	  maar	  voor	  de	  gelovigen	  is	  het	  slechts	  nodig	  als	  er	  
broeders	  aanwezig	  zijn	  die	  de	  gesproken	  taal	  niet	  begrijpen.



Daarna	  eindigt	  Paulus	  door	  de	  laatste	  richtlijnen	  te	  geven	  voor	  het	  gebruik	  van	  talen	  
binnen	  de	  congrega5e.

1	  Kor	  14:27-‐28

27	  Indien	  er	  in	  talen	  spreken,	  laten	  het	  er	  twee,	  ten	  hoogste	  drie	  zijn,	  ieder	  op	  zijn	  beurt,	  en	  
laat	  één	  uitleg	  geven.	  28	  Is	  er	  echter	  geen	  uitlegger,	  dan	  moet	  men	  zwijgen	  in	  de	  gemeente,	  
maar	  tot	  zichzelf	  en	  tot	  YAHWEH	  spreken.

We	  kunnen	  dus	  zien	  dat	  bij	  de	  gave	  van	  talen,	  ook	  scheppingsorde	  er	  komt	  bij	  kijken	  want	  
anders	  is	  simpelweg	  verwarring.	  Er	  mogen	  maximum	  twee	  of	  drie	  het	  woord	  nemen	  in	  een	  
andere	  taal	  en	  dan	  nog	  alleen	  als	  er	  een	  uitlegger	  van	  de	  desbetreffende	  taal	  aanwezig	  is.	  Dit	  
is	  het	  volledig	  omgekeerde	  van	  wat	  je	  vandaag	  ziet	  in	  de	  Pinkstergemeenten,	  waar	  iedereen	  
tergelijker5jd	  zingt	  en	  er	  totale	  chaos	  en	  geluidsoverlast	  heerst.	  Dit	  zien	  we	  niet	  in	  1	  Kor	  14,	  
niets	  van	  wat	  men	  vandaag	  kan	  waarnemen	  in	  de	  Pinkstergemeenten	  is	  in	  dat	  hoofdstuk	  
terug	  te	  vinden.

Dan	  gaat	  Paulus	  ook	  nog	  verder	  door	  aan	  te	  tonen	  dat	  deze	  gave,	  net	  als	  alle	  andere	  
geestelijke	  gaven,	  in	  de	  scheppingsorde	  en	  structuur	  moet	  uitgevoerd	  worden.

1	  Kor	  14:32-‐33

32	  En	  de	  geesten	  der	  profeten	  zijn	  aan	  de	  profeten	  onderworpen,	  33	  want	  YAHWEH	  is	  geen	  
Elohiem	  van	  verwarring,	  maar	  van	  vrede,	  zoals	  in	  alle	  gemeenten	  der	  apart-‐geze[en.

1	  Kor	  14:40	  Laat	  alles	  betamelijk	  en	  in	  goede	  orde	  geschieden.

We	  zien	  dus	  dat	  er	  niet	  in	  het	  wild	  geschreeuwd	  wordt,	  noch	  vallen	  mensen	  
achterover,	  noch	  lacht	  men	  zonder	  zelfcontrole	  en	  men	  blaB	  zeker	  niet	  als	  een	  hond	  
of	  kakkelt	  als	  een	  kip.	  De	  gave	  van	  talen	  is	  een	  echte	  gave	  waardoor	  men	  in	  een	  
frac5e	  van	  een	  seconde	  kan	  spreken	  in	  een	  voor	  die	  persoon	  ongekende	  echte	  taal	  
om	  zo	  de	  waarheid	  van	  het	  Goede	  Nieuws	  te	  kunnen	  brengen	  aan	  zij	  die	  mogelijks	  de	  
moedertaaltaal	  van	  de	  spreker	  niet	  kennen	  en	  toch	  als	  de	  spreker	  niet	  kan	  uitleggen	  
wat	  hij	  aan	  het	  zeggen	  is	  of	  er	  is	  geen	  uitlegger	  aanwezig,	  dan	  dient	  de	  spreker	  niet	  
te	  spreken	  in	  een	  ongekende	  taal,	  dewelke	  niemand	  zou	  begrijpen.

Spreek	  1	  Kor	  13	  niet	  over	  een	  taal	  van	  engelen/hemelse	  boodschappers?

1	  Kor	  13:1	  Al	  ware	  het,	  dat	  ik	  met	  de	  talen	  der	  mensen	  en	  der	  engelen	  sprak,	  maar	  had	  de	  
liefde	  niet,	  ik	  ware	  schallend	  koper	  of	  een	  rinkelende	  cimbaal.

Opmerking:	  Sommigen	  hebben	  geprobeerd	  om	  het	  bovenstaande	  te	  verdraaien	  door	  
te	  beweren	  dat	  er	  een	  hemelse	  taal	  is	  van	  engelen	  die	  zij	  spreken	  als	  ze	  glossolalia	  
doen	  en	  niemand	  hen	  begrijpt	  maar	  wanneer	  we	  1	  Kor	  13	  lezen	  binnen	  de	  context,	  
zien	  we	  dat	  Paulus	  het	  niet	  heeB	  over	  het	  spreken	  van	  talen	  van	  engelen	  maar	  
slechts	  een	  vergelijking	  maakt	  met	  hyperbool	  om	  een	  punt	  te	  maken	  dat	  indien	  
iemand	  geen	  liefde	  heeB,	  dan	  heeB	  hij	  niets.	  Kijk	  naar	  de	  twee	  volgende	  verzen	  voor	  
bewijs.



1	  Kor	  13:2-‐3

2	  Wanneer	  ik	  profeMeën	  heb,	  en	  alle	  geheimenissen	  en	  alle	  kennis	  wist,	  en	  al	  het	  geloof	  
had,	  zodat	  ik	  bergen	  verze[e,	  maar	  had	  de	  liefde	  niet,	  ik	  ware	  niets.	  3	  Al	  ware	  het,	  dat	  ik	  al	  
wat	  ik	  heb	  tot	  spijs	  uitdeelde,	  en	  al	  ware	  het,	  dat	  ik	  mijn	  lichaam	  gaf	  om	  te	  worden	  
verbrand,	  maar	  had	  de	  liefde	  niet,	  het	  baa[e	  mij	  niets.

Er	  beweert	  toch	  niemand	  dat	  Paulus	  alle	  profe5e	  had	  of	  dat	  hij	  alle	  geheimenissen	  of	  alle	  
kennis	  had	  van	  alles	  ter	  wereld?	  En	  beweerde	  hij	  dat	  lelerlijk	  een	  berg	  kon	  verzelen?	  
Natuurlijk	  niet,	  hij	  nam	  simpelweg	  dichterlijke	  vrijheid	  om	  zijn	  punt	  aan	  te	  tonen	  dat	  de	  
liefde	  belangrijker	  is	  dan	  al	  de	  rest.	  En	  als	  er	  al	  iets	  was	  als	  een	  engelentaal	  dan	  zou	  dat	  
Hebreeuws	  zijn	  want	  telkens	  we	  een	  hemelse	  boodschapper	  zien	  spreken	  met	  een	  mens	  
zoals	  bv.	  in	  Gen	  19	  waar	  de	  twee	  hemelse	  boodschappers	  naar	  Lol	  komen	  of	  zelfs	  in	  het	  
boek	  van	  Daniël	  wanneer	  Gabriël	  spreekt	  met	  Daniël,	  zien	  we	  dat	  de	  hemelse	  boodschapper	  
al5jd	  Hebreeuws	  spreekt	  maar	  niet	  gebrabbel	  dat	  men	  niet	  kon	  verstaan.

Rom	  8:26	  En	  evenzo	  komt	  de	  Geest	  onze	  zwakheid	  te	  hulp,	  want	  wij	  weten	  niet	  wat	  wij	  
bidden	  zullen	  naar	  behoren,	  maar	  de	  Geest	  zelf	  pleit	  voor	  ons	  met	  onuitsprekelijke	  
verzuchMngen.

Opmerking:	  We	  hebben	  al	  aangetoond	  dat	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  leidt	  en	  gidst	  maar	  
de	  geest	  van	  de	  tegenstander	  probeert	  te	  overheersen.	  Iedereen	  heeB	  vrije	  wil	  die	  
aan	  hem	  werd	  gegeven	  door	  de	  liefde	  van	  Yahweh	  en	  elke	  persoon	  heeB	  de	  keuze	  
van	  wat	  zij	  zullen	  doen	  met	  die	  vrije	  wil.

Joh	  14:26	  Maar	  de	  Trooster,	  de	  heilige	  Geest,	  die	  de	  Vader	  zenden	  zal	  in	  mijn	  naam,	  die	  zal	  
u	  alles	  leren	  en	  u	  te	  binnen	  brengen	  al	  wat	  Ik	  u	  gezegd	  heb.

Deut	  30:19	  Ik	  neem	  heden	  de	  hemel	  en	  de	  aarde	  tegen	  u	  tot	  getuigen;	  het	  leven	  en	  de	  
dood	  stel	  ik	  u	  voor,	  de	  zegen	  en	  de	  vloek,	  kies	  dan	  het	  leven,	  opdat	  gij	  leeC,	  gij	  en	  uw	  
nageslacht.

Yahweh	  zal	  nooit	  iemands	  vrije	  wil	  afnemen	  en	  dwingen	  iets	  te	  doen	  maar	  Zijn	  Geest	  leert	  de	  
gelovige	  en	  leidt	  hem	  op	  zijn	  pad	  in	  dit	  leven	  waardoor	  de	  persoon	  ervoor	  kiest	  om	  zijn	  vrije	  
wil	  over	  te	  geven	  aan	  de	  wil	  van	  Yahweh.

De	  Apart-‐gezele	  Geest	  dan,	  kan	  iemand	  dan	  wel	  iemand	  inspireren	  5jdens	  een	  gebed	  door	  
bepaalde	  gedachten	  in	  hem	  te	  plaatsen	  want	  sommigen	  profeten	  hebben	  zelfs	  gesproken	  
onder	  inspira5e	  van	  de	  Heilige	  Geest	  maar	  nergens	  zien	  we	  in	  de	  SchriB	  zelfs	  maar	  één	  
voorbeeld	  waar	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  iemand	  zijn	  verstand	  of	  lichaam	  overneemt	  en	  in	  zijn	  
plaats	  spreekt.	  Door	  alles	  wat	  tot	  nu	  toe	  werd	  geciteerd	  kan	  men	  Bijbels	  gezien	  niet	  bewijzen	  
dat	  er	  zoiets	  is	  als	  een	  aparte	  gebedstaal,	  die	  los	  staat	  van	  de	  gewoonlijke	  gave	  van	  het	  
spreken	  van	  echte	  talen,	  waarbij	  de	  Heilige	  Geest	  bezit	  neemt	  van	  iemand	  en	  door	  die	  
persoon	  spreekt.

Het	  enige	  voorbeeld	  hiervan	  die	  we	  terugzien	  is	  wanneer	  demonen	  mensen	  bezilen,	  niet	  
Yahweh!

Mar	  5:7-‐9



7	  En	  zeide,	  roepende	  met	  luider	  stem:	  Wat	  hebt	  Gij	  met	  mij	  te	  maken,	  Yahshua	  ben	  Él	  
E'ljion?	  Ik	  bezweer	  U	  bij	  YAHWEH,	  dat	  Gij	  mij	  niet	  pijnigt.	  8	  Want	  Hij	  zeide	  tot	  hem:	  Onreine	  
geest,	  ga	  uit	  van	  deze	  mens.	  	  9	  En	  Hij	  vroeg	  hem:	  Hoe	  is	  uw	  naam?	  En	  Hij	  zeide	  tot	  Hem:	  
Mijn	  naam	  is	  legioen,	  want	  wij	  zijn	  talrijk.

Luc	  4:33-‐34

33	  En	  in	  de	  synagoge	  was	  iemand	  met	  een	  boze,	  onreine	  geest	  34	  en	  hij	  schreeuwde	  met	  
luider	  stem:	  Ha,	  wat	  hebt	  Gij	  met	  ons	  te	  maken,	  Yahshua	  van	  Nazaret?	  Zijt	  Gij	  gekomen	  om	  
ons	  te	  verdelgen?	  Ik	  weet	  wel	  wie	  Gij	  zijt:	  de	  heilige	  Elohiem.

Er	  moet	  ook	  gewezen	  worden	  op	  het	  feit	  dat	  1	  Kor	  14:34	  duidelijk	  zegt	  dat	  vrouwen	  geen	  
leraren	  mogen	  zijn	  in	  de	  congrega5e	  maar	  onder	  de	  scheppingsorde	  van	  de	  man	  zich	  
schikken.	  Maar	  de	  meerderheid	  van	  de	  mensen	  die	  deel	  hebben	  aan	  de	  valse	  tongen	  
beweging	  zijn	  vrouwen	  die	  geen	  bedekking	  hebben	  van	  een	  gepaste	  ouderling.

Wanneer	  we	  willen	  zien	  als	  iets	  een	  gave	  is	  die	  zichzelf	  uit	  door	  iemand,	  dat	  echt	  van	  de	  
Heilige	  Geest	  van	  Yahweh	  komt	  of	  simpelweg	  een	  neppe	  satanische	  versie	  is,	  dan	  is	  er	  een	  
simpele	  test	  die	  inzicht	  geeB.

1	  Joh	  4:1	  Geliefden,	  vertrouwt	  niet	  iedere	  geest,	  zijn,	  want	  vele	  valse	  profeten	  zijn	  in	  de	  
wereld	  uitgegaan.

1)	  Alles	  dat	  gedaan	  wordt	  moet	  beves5gd	  worden	  door	  het	  Woord	  van	  Yahweh	  (Jes	  
8:20)
2)	  Krijgt	  Yahweh	  de	  eer?	  Elke	  gave	  die	  van	  Yahweh	  komt	  dient	  om	  de	  mens	  Zijn	  werk	  
beter	  te	  laten	  doen,	  waardoor	  Zijn	  Koninkrijkboodschap	  wordt	  verspreid	  aan	  deze	  aarde	  
en	  alle	  eer	  gaat	  naar	  Hem	  (1	  Kor	  10:31).
3)	  De	  geest	  van	  de	  profeet	  is	  onderworpen	  aan	  de	  profeet	  (1	  Kor	  14:32).	  De	  Heilige	  
Geest	  zal	  dus	  nooit	  iemand	  in	  bezit	  nemen	  of	  iets	  laten	  doen	  tegen	  zijn	  wil.

Wanneer	  we	  kijken	  naar	  de	  Bijbelse	  richtlijnen	  hierboven,	  zien	  we	  duidelijk	  dat	  de	  huidige	  
valse	  tongen	  beweging	  op	  geen	  enkele	  manier	  of	  vorm	  overeind	  blijB	  staan	  als	  ze	  naast	  de	  
SchriBelijke	  richtlijnen	  van	  Yahweh	  worden	  gelegd	  die	  aanduiden	  als	  iets	  van	  Zijn	  Geest	  is	  of	  
niet.	  Yahshua	  waarschuwde	  ook	  in	  de	  laatste	  dagen	  dat	  er	  mensen	  zouden	  zijn	  die	  
beweerden	  dienaren	  te	  zijn	  van	  hem	  maar	  eigenlijk	  bedriegers	  en	  welelozen	  zijn.

Ma[	  24:4-‐5	  

4	  En	  Yahshua	  antwoordde	  en	  zeide	  tot	  hen:	  Ziet	  toe,	  dat	  niemand	  u	  verleide!	  5	  Want	  velen	  
zullen	  komen	  onder	  mijn	  naam	  en	  zeggen:	  Ik	  ben	  de	  Messias,	  en	  zij	  zullen	  velen	  verleiden.

Ma[	  7:15-‐23

Wacht	  u	  voor	  de	  valse	  profeten,	  die	  in	  schapevacht	  tot	  u	  komen,	  maar	  van	  binnen	  zijn	  zij	  
roofgierige	  wolven.	  16	  Aan	  hun	  vruchten	  zult	  gij	  hen	  kennen:	  men	  leest	  toch	  geen	  druiven	  
van	  	  dorens	  of	  vijgen	  van	  distels?	  17	  Zo	  brengt	  iedere	  goede	  boom	  goede	  vruchten	  voort,	  
maar	  de	  slechte	  boom	  brengt	  slechte	  vruchten	  voort.	  18	  Een	  goede	  boom	  kan	  geen	  slechte	  
vruchten	  dragen,	  of	  een	  slechte	  boom	  goede	  vruchten	  dragen.	  19	  Iedere	  boom,	  die	  geen	  
goede	  vrucht	  voortbrengt,	  wordt	  uitgehouwen	  en	  in	  het	  vuur	  geworpen.	  20	  Zo	  zult	  gij	  hen	  
dan	  aan	  hun	  vruchten	  kennen.	  21	  Niet	  een	  ieder,	  die	  tot	  Mij	  zegt:	  Meester,	  Meester,	  zal	  het	  



Koninkrijk	  der	  hemel	  binnengaan,	  maar	  wie	  doet	  de	  wil	  mijn	  Vader,	  die	  in	  de	  hemel	  is.	  22	  
Velen	  zullen	  te	  dien	  dage	  tot	  Mij	  zeggen:	  Here,	  Here,	  hebben	  wij	  niet	  in	  uw	  naam	  
geprofeteerd	  en	  in	  uw	  naam	  boze	  geesten	  uitgedreven	  en	  in	  uw	  naam	  vele	  krachten	  
gedaan?	  23	  En	  dan	  zal	  Ik	  hun	  openlijk	  zeggen:	  Ik	  heb	  u	  nooit	  gekend,	  gaat	  weg	  van	  Mij,	  gij	  
werkers	  der	  we[eloosheid!

Conclusie:	  De	  hedendaagse	  Pinksterbeweging	  die	  rolt	  van	  het	  lachen,	  dieren	  nabootst	  en	  
achterover	  valt,	  kan	  niet	  worden	  onderbouwd	  door	  de	  SchriB	  en	  heeB	  haar	  wortels	  in	  
Midden-‐Oosterse	  New	  Age	  gebruiken	  én	  het	  Hindoeïsme.	  Het	  is	  iets	  demonisch	  en	  dient	  te	  
worden	  vermeden	  door	  alle	  ware	  gelovigen.	  De	  echte	  gave	  van	  Yahweh	  is	  echte	  taal	  en	  heeB	  
nut	  en	  wordt	  gebruikt	  om	  het	  Goede	  Nieuws	  te	  brengen	  naar	  gebieden	  waar	  er	  nog	  geen	  
ware	  gelovigen	  zijn	  en	  het	  wordt	  gebruikt	  om	  nieuwe	  mensen	  tot	  verlossing	  te	  brengen.

Te	  Herinneren:

1)	  De	  gave	  van	  talen	  zijn	  echte	  talen,	  geen	  gebrabbel.

2)	  Yahweh	  geeC	  Zijn	  Geest	  aan	  hen	  die	  Hem	  gehoorzamen.

3)	  Geestelijke	  gaven	  worden	  gebruikt	  om	  eer	  te	  betonen	  aan	  Yahweh	  en	  vrucht	  te	  dragen	  
voor	  Zijn	  Koninkrijk.

4)	  De	  profeet	  Jesaja	  profeteerde	  dat	  het	  Goede	  Nieuws	  in	  de	  toekomst	  naar	  de	  naMën	  zou	  
gaan	  in	  een	  vreemde	  taal	  maar	  niet	  in	  het	  Hebreeuws.

5)	  De	  geest	  van	  een	  profeet	  is	  onderworpen	  aan	  de	  profeet	  en	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  zou	  
nooit	  ervoor	  zorgen	  dat	  iemand	  zich	  als	  een	  dier	  of	  onnozel	  gedraagt.

6)	  Moderne	  gebrabbel	  "tongen"	  is	  satanisch	  van	  aard	  en	  wordt	  niet	  onderbouwd	  door	  de	  
SchriC.
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