
Door de Geest 
bidden en spreken

tot opbouw

OVER 1 KORINTHE 14 



Paulus dankt God dat hij (...) 

de gave heeft in klanktaal te spreken.

 14:18

Wat is dat? 
Waarom is hij daar dankbaar voor? 



Inleiding: gebed en Gods Geest 

1. Tot opbouw

2. Twee manieren van bidden

3. Voor welke tijd? 

4. De relatie tussen bidden en spreken

5. De praktijk 



Vorige keer 

Vanuit Christus Jezus groeit het hele gebouw, 

steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, 

de Heer, in wie ook wij samen opgebouwd worden

 tot een plaats waar God woont door zijn Geest. 

Efeze 2:21-22



Gebed en Gods Geest

Efeze: Zitten → Wandelen → Standhouden 

‘Laat de Geest ons vervullen, en laten we zingen met elkaar: 
psalmen, hymnen en liederen die de Geest ons ingeeft’ 

Naar Efeze 5:18



Gebed en Gods Geest

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; 

Blijf waakzaam (=luisteren naar de Geest) en bid voortdurend voor 
alle heiligen. Bid ook voor mij …

Naar Efeze 6:18



1. Tot opbouw  οἰκοδομή

A. Bidden in talen (klanktaal, tongen) = tot opbouw van jezelf 

B. Spreken (profeteren) = tot opbouw van de anderen

● In het Grieks: 
a. Klankentaal - λαλῶν γλώσσῃ (laleōn glōsse)
b. Tot opbouw - οἰκοδομὴν (oikodomēn)



Tot opbouw



Tot opbouw



Tot opbouw



Tot opbouw

Bidden in tongen Profeteren 

Tot God, 

door het toedoen van de Geest in onbegrijpelijke 
taal  14:2 

Tot mensen, 

opbouwend, troostend en bemoedigend 14:2

Persoonlijk bij opgebouwd 14:4 (‘sticht zichzelf’) Gemeente bij opgebouwd  14:4

‘Prive’ - wens dat u allen in klankentaal sprak 14:5 Publiekelijk - vijf woorden ( …) 14:5

Met uitleg is het tot opbouw van de gemeente 
14:13 Een duidelijk signaal 14:8 

God is in uw midden! 14:25



2. twee manieren van bidden 
A. Bidden met mijn geest.  → in klankentaal (14:13 en 14) 

B. Bidden met mijn verstand. 

Conclusie: allebei doen. 



3. Voor welke tijd?

NU STRAKS 

Profetie, klankentaal, kennis 13:8 zullen verdwijnen, liefde blijft 13:8

Geloof, hoop en liefde 13:13 Liefde (agapē) is de grootste 13:8

Wazige spiegel  13:12 Oog in oog  13:12

Wat beperkt is, als een kind  13:10 Het volmaakte, volwassen   13:10 

Conclusie: Kortom broeders en zusters, streef ernaar te profeteren en 
verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt.     14:39



4. De relatie tussen bidden en spreken?

Zou het kunnen dat 

als je zelf opgebouwd wordt, 

Dat je dan iets ontvangt 

om  anderen mee op te bouwen? 

 



Andere dingen die tot opbouw van jezelf zijn…





5. De praktijk 

 

A. Prive: 
a. Paulus dankt God dat hij meer dan u allen de gave heeft in klanktaal te spreken. 14:18

b. Wanneer je in klankentaal bidt, bidt je geest, dat is tot opbouw van jezelf. 

B. In de samenkomst: 

a. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van profetie. 14:1 

b. Streef ernaar uit te blinken in de OPBOUW van de gemeente. Daarom moet iemand die in 

klanktaal spreekt bidden om om de gave die uit te kunnen leggen 14:12-13.

c. Wanneer u samenkomt draagt ieder wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een 

uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn 14:26 (...) 

 



Vorige keer 

Vanuit Christus Jezus groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit 
tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook wij samen 
opgebouwd worden tot een plaats waar God woont door zijn 
Geest. 

Efeze 2:21-22



Bonus: Bidden in vreemde talen in Handelingen

 

Handelingen 2:2 -4 (Joden) 
…en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon 
te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

Handelingen 10:46 Cornelius (heidenen)

Handelingen 19:6 Efeze. Bidden in vreemde talen en profeteren.

Marcus 16:17 tekenen die de gelovigen volgen.
 


