De doop met de Heilige Geest
en het spreken in tongen

door E. van der molen

1 . Wat is de doop met de Heilige Geest
De belofte waar Johannes de Doper over spreekt:
"Ik doop u met water tot bekering, maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik.........die zal u dopen met de Heilige
Geest en met vuur".
( Matth. 3:11)
Deze belofte werd vervult op de pinksterdag:
"En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun
gaf uit te spreken".
( Hand. 2:4 )
2.

Werd op de eerste pinksterdag de Heilige Geest niet eens en voor altijd uitgestort?

De belofte van de Heilige Geest geldt voor ieder die tot geloof komt, in alle tijden en op alle plaatsen ook nog in
onze tijd.
"En Petrus antwoorde hun :
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult
de gave des Heilige Geestes ontvangen. want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn,
zovelen als de Heere, onze God ertoe roepen zal".
( Hand.2 : 38-39 )
3.

Leert de Bijbel dat de Heilige Geest ook ná pinksteren is uitgestort?

Ja zeker, in Hand. 8 : 17 lezen we, hoe de bekeerlingen uit Samaria de Heilige Geest ontvingen.
In Hand. 10 : 44-48 ontvangt het gezin van Cornelius de Geestesdoop.
Hand. 19 : 1-6 vertelt van de discipelen in Efeze , die de Heilge Geest ontvingen.

Deze uitstortingen van de Heilige Geesthadden lang na de Pinksterdag plaats en waren dus vervullingen van de
belofte in Hand.2: "..en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen, want voor u is de belofte...."
4. Maar geldt die belofte ook nog voor nu?
Wat toen waar was, is ook nu nog waar.
God wil ook nu nog mensen die tot geloof gekomen zijn, dopen met de Heilige Geest: "Want voor u is de
belofte.....".
5.

Ontvang men de Heilige Geest dan niet op hetzelfde moment dat men tot geloof komt?
Het geloof in Jezus Christus als je persoonlijk verlosser is toch ook het werk van de Heilige
Geest?

Dat laatse is waar. Het is de Geest die de mens overtuigt van zonde , gerechtigheid en oordeel. ( Joh. 16: 8 )
Maar God wil ons niet alleen tot geloof brengen maar ook vervullen met Zijn Heilige Geest.
Maria, de moeder van de Heere Jezus en de discipelen waren oprecht gelovige mensen.
Ze hadden de Heere Jezus aanvaard als hun Heiland.
Maar toch moesten ze nog gedoopt worden met de Heilige Geest. ( Hand. 1:8, 13-14)
6.

Hoe kan men weten dat men de geestesdoop heeft ontvangen of niet?

Het Bijbelse teken voor de Geestesdoop is het spreken in tongen
Dat is ook nu nog het teken.
7.

Zijn er Bijbelteksten waaruit blijkt dat de doop met de Heilige Geest gepaard gaat met het
spreken in tongen?

Zeer zeker . Leest u eens de volgende aanhalingen uit het boek Handelingen: "En zij werden allen vervuld met de
Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Heilige Geest het hun gaf uit te spreken." ( Hand
2:4)
"Terwijl Petrus deze woorden nog sprak , viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden.
En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren meegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de
Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zei hoorden hen spreken in tongen en God groot maken. "(
Hand. 10: 44 - 46)
"En toen ik begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons".
( Hand. 11 : 15 )
"Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven........" ( Hand. 19: 6 )
"En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen en zij spraken in tongen en profeteerden". (
Hand 19 : 6)
8.
Maar we lezen van de discipelen in Samaria (Hand. 8 ) n iet, dat ze in tongen spraken, toen ze met de Heilige
Geest gedoopt werden!
Nee, het staat er niet met zoveel woorden.
Maar evenmin dat ze niét in tongen spraken!
Er staat:
"En toen Simon zag dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven..." ( Hand. 8 :18)
In ieder geval blijkt uit deze beschrijving dat Simon de Tovenaar iets waarnam, waaruit bleek dat de discipelen
vervuld werden met de Geest.
Ongetwijfeld is dit het spreken in tongen geweest.

9.

Wat is het spreken in tongen eigenlijk?

Het is een taal die de Heilige Geest mensen laat spreken.
De persoon die dit ervaart, heeft zich geheel overgegeven aan de Heer.
Ook zijn/haar spraalvermogen.
De Heilige Geest laat hem/haar nu woorden zegen, die niet uit hem/haar zelf komene opkomen, maar die de Geest
hem/haar laat uitspreken.
10.

Kan men zelf die taal verstaan?

Nagenoeg nooit.
Men spreekt woorden en zinnen door de Geest, maar weet doorgaans de betekenis niet.
11.

Wat voor nut heeft het dan?

Zoals gezegd is het spreken in tongen het teken waarmee de Geestesdoop gepaard gaat.
De vervulling met de Geest is het belangrijkste, niet het spreken in tongen!
12.

Kan dit dan niet achterwege blijven?

Als we ons onbevangen openstellen voor wat de Bijbel zegt over de Geestedoop, dan is het niet mogelijk om te
zeggen , dat spreken in tongen achterwege zou kunnen blijven.
God heeft het ons zo getoond in Zijn woord.
Wie zijn wij om daar tegen in te gaan!
Als God ons wil dopen met Zijn Geest, moeten wij Hem dan de manier voorschrijven waarop Hij het zou moeten
doen?
13. Maar is het niet vreemd om klanken te uiten waarvan men de betekenis niet kent en die misschien helemaal
geen betekenis hebben?
Het zijn geen ongeartikuleerde klanken. het is een taal.
Net zo goed als Nederlands een taal is. Alleen het is een onbekende taal.
Als iemand wordt gedoopt met de Heilige Geest, gebeurt het wel dat de eerste woorden er hekkelend en stamelend
uitkomen.
Maar naarmate men zich overgeeft aan de werking van de Geest spreekt men beter en natuurlijker.

14. Hoe weet u dat het een taal is?
Men kan een baaplde taal herkennen aan verschillende dingen, o.a. aan de zinsmelodie.
Men kan bijvoorbeeld horen of er een Fransman of een Engelsman aan het woord is, alleen al aan de zinsmelodie ,
ook al verstaat men de afzonderlijk woorden niet.
Zo is het ook met de tongentaal. Men herkent zinnen aan de cadans en aan het verschil in toonhoogte van de
zinsdelen.
15.
Nee.

Is het spreken in tongen wel zo belangrijk?

Want het gaat niet om spreken in tongen, maar om de vervulling met de Heilige Geest ; om "Het bekleed worden
met kracht uit den hoge". (Luc. 24: 49)
Niet de taal die men uitspreekt is belangrijk, maar de kracht die men ontvangt.
Toch gaat de Geestesdoop steeds gepaard met dit spreken in tongen.
Zo lezen we het in de Bijbel en zo nemen we het ook telkens weer waar in onze tijd.
Men zou het enigzins kunnen vergelijken met een onweer.
De elektrische lading is de werkelijke kracht, de donder is slechts een begeleidend verschijnsel, dat echter nooit
ontbreekt..
16.

Waarom zou nu juist dit teken er bij horen?

Mischien heeft God hier een speciale bedoeling meee.
Als de Heilige Geest over ons komt, dan verwacht God van ons een totale overgaven van heel ons wezen aan Hem.
Waar we in dit opzicht de meeste moeite mee hebben is onze tong. "...De tong kan geen mens bedwingen..."( Jac. 3
:8)
Maar als we zo overgegeven zijn aan God, dat we zelfs het meest weerbarstige lid van ons lichaam aan Hem
onderwerpen, dan komt Hij en neemt bezit van ons wezen en spreekt door onze spraakorganen woorden en zinnen
die de Geest ons geeft uit te spreken. ( Hand. 2 : 4 )
17. Weet men wel zeker dat het de Heilige Geest is en niet één of andere boze geest?
Inderdaad kan ook een boze geest bezit van een mens nemen.
Maar als we oprecht en en met heel ons hart de Vader bidden om de Heilige Geest, dan zal Hij niet toelaten , dat een
boze geest bezit van ons neemt.
Jezus heeft gezegd : "Is er soms een vader onder u die als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een
slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven?
Indien dan gij, hoewel gij slecht xijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit
de hemel de Heilige Geest geven aan hem, die Hem daarom bidden?
( Luc. 11 : 11 - 13 )
18. In 1 Cor. 14 zet Paulus uiteen dat het spreken in tongen eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is. Profeteren is
veel nuttiger. Waarom legt u dan zo'n nadruk op het spreken in tongen?
De functie van het spreken in tongen is tweeledig:
a) Als begeleidend verschijnsel bij de doop on de Heilge Geest. ( Hand. 2:4)
b) Als één van de negen gaven van de Heilige Geest ( 1 Cor. 12 : 8-10)
In 1 Cor. 14 heeft Paulus het over het spreken in tongen als één van de negen gaven.
En inderdaad onder deze negen gaven is die van het spreken in tongen niet de belangrijkste.
Wat echter nog niet zeggen wil dat ze onbelangrijk is!
Hij zegt immers ook : "Wie in een tong spreekt, spreekt ook ..................tot God". (vs. 2 )
"Wie in een tong spreekt , sticht zich zelf"( vs. 4 )
Spreken tot God en stichten van zichzelf kan men toch moeilijk verkeerd of onbelangrijk noemem.
Ook zegt hij:
"Ik dank God dat ik meer dan fij allen in tongen spreek ". ( vs. 18 )
".....Belemmert het spreken in tongen niet". ( vs. 39 )

19. Leert 1 Cor. 13 : 8 niet dat het spreken in tongen zal verdwijnen?
Inderdaad.
Evenals kennis en profetie. Want dan zal het volmaakte zijn gekomen.
Maar nu zijn we nog in het stadium van het onvolkomene.
Onze kennis en profetie is onvolkomen, evenals ons spreken in tongen.
Maar evenmin als we om die reden in dit stadium de kennis en profetie als onbelangrijk zullen beschouwen doen we
dit met het spreken in tongen.
20.

Waarom is het nodig de Geestesdoop te otvangen?

Jezus zegt : "Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuigen zijn." ( Hand.
1 : 8)
Hij wil dat we getuigen van Hem zullen zijn.
Maar Hij weet dat ook onze eigen menselijke moed en kracht te kort schieten en dat we om die reden de kracht van
de Heilige Geest nodig hebben. Thans meer dan ooit.
Want het is niet alleen de taak van de apostelenen predikers om te getuigen, maar van elke gelovige.
Daarom werden dan ook allen vervuld met de Heilige Geest.
Daarom is de belofte voor allen die Jezus Christus aannemen. ( Hand. 2: 38 - 39 )
De Heere wil, dat we niet alleen getuigen van Hem zijn in daad maar ook in woord!
Dit vereist een bewogenheid en takt en moed, die we van nature niet bezitten , maar die God ons wil geven door de
vervulling met de Heilige Geest.

22.

Is het dan zo dat mensen die niet de Geestesdoop hebben ervaren, tweede rangs christenen zijn?

Volstrekt niet.
Alles is immers genade, de Geestesdoop evengoed als de vergeving van zonden.
De discipelen waren na de vervulling geen betere maar wel meer vrijmoedige mensen.
Voor die tijd hadden ze de Heere ook al oprecht lief.
Maar door de Geestesdoop kregen ze vrijmoedigheid om over het evangelie te spreken.
Dat met de Geest vervulde christenen niet volmaakt zijn blijkt wel uit het boek Handelingen en ook uit de eerste
brief aan de Cronthiërs.
En helaas, ook wel in onze tijd.

23.

Hoe kan dat: Met de Geest vervuld zijn en toch nog zonde doen?

Men moet niet alleen vervuld worden met de Heilige Geest, men moet ook vervuld BLIJVEN !
Ananias en Saffira hadden ongetwijfeld de Geestesdoop ervaren, maar door hun oneerlijkheid bedroefden zij de
Heilige Geest en deze week van hen.
Dat lezen we in het Oude Testament ook van Saul. (1 Sam. 16 : 14 )
De ervaring van de Geestesdoop betekent beslist niet dat het nu voortaan steeds voorspoedig zal gaan in het
geestelijk leven.
Integendeel vaak is er veel meer strijd, verzoeking en beproeving dan voorheen.
Dadelijk nadat Jezus met de Geest gedoopt was, werd Hij door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te
worden met de duivel. ( Matth. 3:16 en 4: 1 )

24. Is het niet beter , de Geestesdoop maar niet te zoeken?
God gebiedt ons in Zijn Woord: "Wordt vervuld met de Geest. "( Ef. 5 : 18 )
Maar wel neemt natuurlijk door het ontvangen van de Geestesdoop onze verantwoordelijkheid toe.
Jezus zegt:
"Van een ieder wien veel gegeven is, zal veel geëist worden en aan wien veel is toevertrouwd, van hem zal de te
meer worden gevraagd". ( Luc. 12 : 48 )

25. U hebt gezegd dat we door de Geestesdoop geen betere , maar wel vrijmoedigere mensen worden. Maar God
wil ons toch ook doen groeien , wat ons christelik karakter betreft?
Zeer zeker.
Dat is echter niet het werk van de Geestesdoop en de gaven van de Geest maar van de vrucht van de Geest. ( Gal. 5 :
22)
Vrucht brengen we voort door in Jezus te blijven als een rank in de ware wijnstol. ( Joh. 15 : 4 - 5 )
De beek die uit het heiligdom komt,. ( Ezech. 47 : 1 -2 ) moeten we toelaten in alle gebieden van ons leven. "Overal
waar de beek komt zal alles leven." ( Ezech. 47 : 9 )
Wij moeten ook "Door de Geest de werkingen van het lichaam doden". Zegt Paulus. ( Rom. 8 : 13 )
26.

Is het dan maar niet beter om te volstaan met de vrucht des Geestes en de Geestesdoop te laten voor wat ze is?

Er zijn velen die dit standpunt innemen.
Maar het is niet een Bijbels standpunt. De Bijbel zegt: "Wordt vervuldt met de Heilige Geest". ( Ef. 5 : 10 )
Jezus zegt :
"...............Hij (namelijk de Heilige Geest) blijft bij u en zal in u zijn". ( Joh. 14 : 17 )
Petrus zegt :
"Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden en gij zult
de gaven des Heiligen Geestes ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe
roepen zal". ( Hand. 2 : 38 - 39 )
Johannes de Doper zegt :
"Na mij komt die sterker is dan ik...................
Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest." ( Marc. 1 : 7 - 8 )
Men zou natuurlijk duidelijke uitspraken naast zich neer kunnen leggen.
Maar een oprecht kind van God zal dit nooit doen. Hij wil de Heilige Geest niet bedroeven.
Voor hem heeft de Bijbel goddelijk gezag, ook de bovengenoemde uitspraken.
27.
Hoe komt het dat deze dingen zo weinig in de verschillende kerken geleerd en ervaren worden en alleen
voorkomen in groepen zoals de Pinksterbeweging?
Inderdaad is het de Pinksterbeweging geweest die deze Bijbelse waarheden weer naar voren heeft gebracht.
Maar in onze tijd zien we de merkwaardige ontwikkeling dat de Geestesdoop en de geestelijke gaven hoe langer hoe
meer in allerlei kerken en kringen over de hele wereld worden ervaren.
De zogenaamde charismatische beweging laat praktisch geen enkele kerk onberoerd.
Men vraagt zich af of dit mischien niet de vervulling is van de profetische beloft : "Daarna zal het geschieden dat Ik
mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft.............."

( Joël 2 : 28 )

28.

Is nu alles wat we in onze dagen meemaken, werkelijk uit God?

De geschiedenis leert ons dat als God ergens machtig bezig is , ook de duivel niet stil zit en probeert het werk van
God af te breken door namaak, fanatisme en dergelijk.
Maar al te vaak gelukt het hem de zaak van God hierdoor in diskrediet te brengen.
Wie echter oprecht de Heere zoekt en zich laat leiden door de Bijbel zal geen stenen voor brood of schorpioenen
voor eieren krijgen. ( Luc. 11 : 12 )

29. U spreekt hier van zich laten leiden door de Bijbel. Is het niet zo dat vele mensen die zo de nadruk leggen op de
Geest de Bijbel een minder belangrijke plaats laten innemen ?
Mischien zijn er wel zulke mensen maar hun houding tegenover de Bijbel is beslist niet van de Geest!
Iemand die werkelijk vervuld is met de Heilige Geest, beschouwt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, als
enige richtsnoer voor geloof en leven.
Natuurlijk geloven we ook in de leidraad van de Geest.
De Bijbel zelf leert ons dat:
" De Geest der waarheid zal u de weg wijzen tot de volle waarheid". ( Joh. 16 : 13 )
"Want allen die door de Geest Gods geleid worden , zijn zonen Gods". ( Rom. 8 : 14 )
Maar nooit kan die leiding van de Geest in strijd zijn met het Woord van God.
Als we van iets denken dat het de leiding van de Geest is dan dienen we het te toetsen aan de Bijbel en ons
onvoorwaardelijk aan de Bijbel te onderwerpen.
30.

Hoe ontvangt men de Heilige Geest?

Het antwoord is heel eenvoudig: door er God om te vragen!
Een heel belangrijke voorwaarde voor gebedsverhoring is geloof in de beloften van God.
Herhaaldelijk geeft God ons de belofte van Zijn Heilige Geest :
"....... En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen, want voor u is de belofte...."
( Hand. 2 : 34 - 39 )
Jezus zei :
"Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft , gelijk de Schrift zegt, stromen van
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest........
"( Joh. 7 : 37 - 39 )
"Want ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost...."
( Jes. 44 : 3 )
"Hij geeft de Geest niet met mate".
( Joh. 3 : 24 )
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de vele voorbeelden van de vele beloften aangaande de Heilige Geest.
Het is van groot belang, dat men een groot verlangen , een geestelijke dorst heeft.
God wil waterstromen uitgieten op het dorre, ook geestelijk. God kan deze geestelijke dorst in ons doen ontstaan.
Hij kan ons begerig maken naar Zijn weldaden door het lezen van Zijn Woord en door gebed.
We moeten ook beseffen , dat God de Heilige Geest geeft aan hen "....die Hem gehoorzaam zijn..."
( Hand. 5 : 32 )

We moeten ons totaal overgeven aan God en met heel ons hart, met heel ons wezen zeggen :
"Niet wat ik wil, maar wat Gij wilt..." ( Marc. 14 : 36 )
Serieus zelfonderzoek voor het aangezicht van de Heere is hierbij noodakelijk.
Ook onze motieven, de reden waarom wij de Geestesdoop zoeken, moeten doorgelicht worden bij het licht van Gods
Geest.
Verder hebben wij volharding nodig.
Herhaaldelijk spoort de Bijbel aan te volharden in het gebed.
Dat geldt ook voor de belofte om vervuld te worden met Gods Heilige Geest.
We leven in een tijd dat alles snel moet gebeuren en dat iedereen haast heeft. Ook ons geestelijk leven kan hierdoor
beïnvloed worden.
Bijbelse uitdrukkingen als "wachten op de Heere" , "mijn ziel keert zich stil tot God " ( Ps. 62 : 2 ) , doen in onze
moderne tijd vreemd aan.
Toch is het nog waar wat de Bijbel zegt : "U komt stilheid toe, een lofzang, o God..."( Ps. 65 : 2 )
Laten we vooral bedenken dat het alleen Jezus is, die doopt met de Heilige Geest.
Een mens kan ons geloof versterken door ons de handen op te leggen, maar Jezus en Jezus alleen doopt met de
Heilige Geest. ( Matth. 3 : 11 )
Verwacht het uitsluitend van Hem.
Twijfel niet aan Zijn beloften, ja dank Hem ervoor, ook al hebt u het nog niet ontvangen.
Laat een rustig kinderlijk vertrouwen uw hart vervullen.
En op het moment dat de Geest over u komt, spreek de woorden uit, die Hij u geeft uit te spreken.
Laat Hij de Heer zijn over uw tong.
Juist die volkomen overgave, dat is het.....
Hij wil u geheel bezitten. Hij heeft volkomen recht op uw leven.
Jezus kocht u met de prijs van Zijn bloed.
Erken de heerschappij over u, over uw gehele wezen, ook over uw tong.
Wat hebben we onze tong vaak misbruikt. Hoeveel bittere, leugenachtige, wieze woorden hebben we niet gezegd.
Maar we hebben het beleden.
We hebben ons laten reinigen door Jezus' bloed.
Onze zonden, ook die van de tong , zijn uitgedelgd.
Van nu af mogen we onze tong gebruiken tot eer van God.
Om Hem te loven en te prijzen.
Ja, Hij geeft ons bovendien een nieuwe taal om dit te doen. Een taal die we nog nooit gesproken hebben, die we ook
nog nooit , zoals het geval was met onze moedertaal misbruikt hebben.
Hoe overweldigend groot is Zijn genade.
Het allergrootste is wel dat Hij ons , verloren zondaren, gered heeft, door onze zonden op Zich te nemen.
Dan heeft Hij ons doen wedergeboren worden en ons tot nieuwe schepselen gemaakt.
En nu wil Hij ons ook nog "aandoen met kracht van omhoog" (Luc. 24 : 49b ),"Om de grote daden te verkondigen
van Hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht".
( 1 Petr. 2 : 9b )
Er is een eeuwigheid voor nodig Hem te prijzen voor zoveel genade!

NASCHRIFT
"Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen:
wat moeten wij doen, mannen broeders?
En Petrus antwoorde hun :
Bekeert u, en een ieder van u late zich dope op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden en gij zult
de gaven des Heiligen Geestes ontvangen, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn,
zovelen als de Heere onze God er toe roepen zal".
( Hand. 2 : 37 - 39 )
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