
 1

Hollywoodactrice en “Tongen” 
Friday Church News Notes, 30-8-2013, 

http://wayoflife.org/index_files/friday_church_nees_14_34.html 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 

 
Hollywoodactrice Megan Fox beschreef in een recent interview haar ervaring met het zogenaamde 
“spreken in tongen”1 
“Het voelt alsof er grote hoeveelheid energie door de top van je hoofd binnenkomt…. Je hele li-
chaam wordt gevuld met deze elektrische stroom en dan begin je gewoon te spreken, maar je 
denkt daar niet bij want je hebt geen idee wat je zegt. Woorden komen uit je mond, en je kan 
het niet beheersen. …”2 
Het idee is dat het een taal is die enkel God verstaat. Het is naar men meent de taal die in de hemel 
wordt gesproken. Het wordt ook het “krijgen van de Heilige Geest” genoemd. 
Deze praktijk wordt door haar aanhangers “tongenspreken” of “spreken in tongen” genoemd, maar 
ze staat haaks op elke bijbelse toets. 
Het bijbelse spreken in talen (dit is de correcte uitdrukking) bestond uit bestaande menselijke talen, 
die miraculeus gesproken werden, zonder dat die taal werd aangeleerd (Handelingen 2:1-4). 
Het was een teken voor de Joden (1 Korinthiërs 14:20-22) en er waren telkens Joden aanwezig 
wanneer in talen werd gesproken in Handelingen (2:5-11; 10:46; 19:6). 
Zij die in talen spraken of profeteerden hadden de controle over hun geest en konden daarmee stop-
pen wanneer dat nodig was (1 Korinthiërs 14:29-30, 32-33). 
Het is vrouwen verboden om in de gemeente in talen te spreken (1 Korinthiërs 14:34-35). 

In talen spreken was nooit een teken van het “krijgen van de Heilige Geest”. De 3000 die gered 
werden op de dag van Pinksteren, bijvoorbeeld, spraken niet in talen. 

De charismatische beweging met haar valse “geestelijke gaven” is een van de belangrijkste elemen-
ten in het bouwen van de afvallige eengemaakte wereldkerk. 

 
 

 
Lees ook:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tongen-tekenIsrael.pdf 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/spreken_in_talen.pdf 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/50dingen.pdf 
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1 Technische term : glossolalie. Glossolalie is de samentrekking van glóssa (talen) en lalein (spreken). Het 
gaat in feite over het spreken van echt bestaande buitenlandse talen. De term glossa, die in veel bijbels onte-
recht vertaald werd met ‘tongen’ (zie b.v. NBG), wordt in het Nieuwe Testament altijd toegepast op echte 
talen (Openb. 5:9; 7:9; 10:11; 11:9; 13:7; 14:6; 17:15), behalve waar het lid ‘tong(en)’ werd bedoeld (zoals 
bv. in Hand. 2:3, Rom. 3:13). In de Herziene Statenvertaling (HSV) werd glossa altijd met ‘talen’ weergege-
ven. Op de dag van Pinksteren (Hand. 2:4-6) werden echte talen gesproken door de discipelen. De uitdruk-
king ‘allerlei talen’ (1 Kor. 12:10, 28) is enkel begrijpelijk indien glossa echte talen zijn. In 1 Kor 14:9 is 
duidelijk dat glossa te maken heeft met woorden en dat kan men van extatisch gebrabbel niet zeggen. 
2 http://www.christianpost.com/news/megan-fox-reveals-speaking-in-tongues-seeing-magical-healings-at-church-88319/ 


