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Introductietekst over klanktaal, tongentaal 
 

 
Spreken in tongen 

Bij het bidden in tongen gebruikt men 
niet met het verstand geformuleerde 
woorden of zinnen. Men bidt uit het 
hart met onbekende klanken en ervaart 
dat als een werking van de heilige 
Geest die in ons bidt (Romeinen 8,26).  
 
Deze gave helpt om biddend op God 
gericht te zijn, ook als woorden te kort 
schieten. Het is geen extatisch 
spreken. Degene die deze gave 
ontvangt is vrij om wel of niet, hardop 

of zacht, in tongen te bidden of te 
zingen; men blijft daarbij bij het volle 
verstand.  
 
Soms wordt door iemand in tongentaal 
een boodschap voor de aanwezigen 
uitgesproken. In dat geval is vertolking 
nodig (vgl. 1 Korintiërs 14,27-28). Nog 
zeldzamer is dat er in tongentaal 
gesproken wordt en dat de 
toehoorders daarin hun eigen 
moedertaal horen (vgl. Handelingen 
2,4-13).  

 
 
Meer over tongentaal staat op www.stucom.nl in deze documenten:  
 
0210.pdf Acht redenen voor tongentaal Artikel van K. Slijkerman en J. van Beeck ofm, op basis van 
een tekst van Kim Kollins 
 
0085.htm | 0085.doc / 26-7-2002 
Tongen Uitleg over tongentaal in Bijbel en heden door Jan van Beeck ofm 
 
0071.htm | 0071.doc / 21-12-2001 
Tongentaal - kardinaal Suenens Wat is tongentaal in werkelijkheid en wat is de godsdienstige 
betekenis? Kardinaal Suenens schrijft er over uit eigen ervaring.  
 

 
Meer theologische artikelen op www.stucom.nl:  
0190.pdf 'Zo spreekt de Heer', spreekt de Heer zo? - Prof. dr. Jan van der Veken, Baak, 
1988. Antwoord op vragen, deel 1. N.a.v. lezing over tongentaal, profetie en woorden van 
kennis 
 
0189.pdf De woordgaven: tongentaal, profetie en woord van kennis  
Prof. dr. Jan van der Veken, in 1988 in Baak. 
 
0107.pdf  Profetieën, ingevingen en visioenen. Omgaan met bijzondere ervaringen. 
Rapport van deputaten voor het contact met de Charismatische Werkgemeenschap 
Nederland, van de Gereformeerde kerken in Nederland, 1995. - dr. C. van der Kooi e.a. 
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