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Wonderen en tekenen 
 
Wonderen worden in de Bijbel ook wel ‘tekenen’ genoemd. Wonderen en tekenen zijn exact 
hetzelfde. Wonderen werden gedaan, en opgeschreven, met de bedoeling dat men zou 
geloven in de Heere Jezus, als de beloofde Messias, de Zoon van God. Maar ondanks deze 
wonderen en tekenen, geloofde men dit niet. Dit, terwijl zij er met hun neus bovenop zaten! 
Ondanks alle, aan de Joden, betoonde krachten en wonderen, werd Hij door hen gedood.  
 
Johannes 20 
30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen 
gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; 
31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en 
opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. 
 
Johannes 12 
37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet; 
 
Handelingen 2 
22 Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, 
onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan 
heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; 
23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij 
genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; 
24 Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet 
mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden. 
 
Zaken die wij niet in de hand hebben 
 
Wij mensen lopen vaak tegen de tekortkomingen aan van ons eigen lichaam. Maar niet 
alleen die van ons lichaam. Wij lopen tegen allerlei tekortkomingen aan. Dat brengt deze  
oude Schepping nou eenmaal met zich mee, en dat geeft soms grote zorgen. Voor eigen 
welzijn en gezondheid, zouden wij dan graag zien dat een Hogere Macht deze ongemakken 
verhelpt. In alle religies vind je dit verschijnsel. Niet alleen in het Christendom, maar In alle 
religies wordt, de daarbij behorende, god geclaimt om dingen te doen, die wij niet kunnen. 
Trouwens, ook ongelovigen hopen op wonderen.  
 
Bijbelse wonderen hebben geen praktisch nut 
 
De Bijbelse wonderen zijn overduidelijk echte wonderen. Het zijn geen dingen die per toeval 
zouden kunnen gebeuren. Er vinden zaken plaats die normaal gesproken niet plaats kunnen 
vinden. Zoals; lammen die gaan lopen, het opstaan van doden, of mensen die over water 
lopen. Wonderen die in de Bijbel staan, hebben zelden of nooit praktisch nut, maar dienen 
een ander doel. De functie van wonderen in de Bijbel is om de ‘Werking van de Levende 
God’ te demonstreren. Neem nou de doortocht door de Schelfzee;…een andere route had 
korter en praktischer geweest! Of het voorbeeld van Gideon. Gideon vroeg twee keer om 
een teken. Een schapenvacht werd nat en ook droog…Wat is daar nou het praktische nut 
van?  
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Wonderen bewijzen de Goddelijke zending van degene die de wonderen verricht 
 
Exodus 14 
30 Alzo verloste de HEERE Israël aan dien dag uit de hand der Egyptenaren; en Israël zag 
de Egyptenaren dood aan den oever der zee. 
31 Ook zag Israël de grote hand, die de HEERE aan de Egyptenaren bewezen had; en het volk 
vreesde (vrezen= ontzag hebben voor) den HEERE, en geloofde in den HEERE, en aan Mozes, 
Zijn knecht. 
 
Numeri 17 
6 Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls, en al hun oversten gaven aan hem een staf, voor 
elken overste een staf, naar het huis hunner vaderen, twaalf staven (een staf van elke stam 
van Israël); Aärons staf was ook onder hun staven. 
7 En Mozes leide deze staven weg, voor het aangezicht des HEEREN, in de tent der 
getuigenis.(Tabernakel) 
8 Het geschiedde nu des anderen daags, dat Mozes in de tent der getuigenis inging; en ziet, 
Aärons staf, voor het huis van Levi, bloeide; want hij bracht bloeisel voort, en bloesemde 
bloesem, en droeg amandelen. 
9 Toen bracht Mozes al deze staven uit, van voor het aangezicht des HEEREN, tot al de 
kinderen Israëls; en zij zagen het, en namen elk zijn staf. 
10 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Breng de staf van Aäron weder voor de getuigenis (Ark 
des Verbonds) , in bewaring, tot een teken voor de wederspannige (opstandige, ongewillige) 
kinderen; alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen (klagen, ontevredenheid) 
tegen Mij, dat zij niet sterven. 
 
Wat in de Bijbel wonderen en tekenen worden genoemd, hebben tot doel de Goddelijke 
zending te bewijzen, van degene die de wonderen verricht. Want met de doortocht door de 
Schelfzee, werd Mozes aangewezen en erkend door het Volk Israël als de door God 
gezonden verlosser. En de bloeiende staf van Aäron, had natuurlijk helemaal geen nut, maar 
het wees aan dat hij de door God aangestelde Hogepriester was. Er steekt altijd meer achter 
de wonderen en tekenen, maar het begint met de autorisatie, de bevoegdheid, van degene 
die die tekenen doet. Naast die autorisatie (volmacht) van God, zijn tekenen een symbolische 
uitbeelding van iets anders.  
 
Tekenen hebben een typologische of profetische betekenis 
 
Wonderen zijn tekenen. Achter die wonderen, die tekenen, zit dan ook een typologische 
en/of profetische betekenis. Een teken is een uitbeelding van iets anders. En dan niet het 
praktische nut, maar de symbolische betekenis. Een voorbeeld; de geboorte van de Zoon uit 
de maagd wordt in het Oude Testament al aangekondigd als een teken. Een teken dat als 
teken, als wonder, vervuld werd in de nacht waarin Hij geboren werd.  
 
Jesaja 7 
14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, 
en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. 
15 Boter en honig zal Hij eten, totdat Hij wete te verwerpen het kwade, en te verkiezen het 
goede. 
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Mattheüs 1 
21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig 
maken van hun zonden. 
22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, 
door den profeet (=Jesaja), zeggende: 
23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten 
Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. 
 
Al in het Oude Testament aangekondigd 
 
De tekenen die de Heere Jezus deed, en ook de tekenen die later de apostelen deden, zijn 
niet zomaar wonderen. Deze tekenen zijn gebeurtenissen die in het Oude Testament al zijn 
aangekondigd. Het is dus niet zo dat God, bij gelegenheid, zomaar Zijn trukendoos 
opengooide. Want hoe zouden de Joden de Messias moeten (her-)kennen, als de wonderen 
die Hij deed niet in de Schriften waren terug te vinden?  Als Hij de wonderen zomaar uit het 
niets had gedaan?  
 
Tekenen dat Hij de Zoon van God is 
 
De Heere Jezus heeft heel veel tekenen gedaan. Als teken dat Hij de Zoon van God is. Deze 
wonderen hadden het Joodse Volk wakker moeten schudden. Maar het ongelovige Joodse 
Volk wilde, door volharding in ongeloof, de typologische en profetische betekenis áchter 
deze wonderen niet begrijpen. Uit deze tekenen had men moeten begrijpen dat Hij de 
Messias wel moest zijn. Johannes de Doper begreep de tekenen wél… 
 
Lukas 7 
20 En als de mannen tot Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot U 
afgezonden, zeggende: Zijt Gij, Die komen zou, of verwachten wij een anderen? 
21 En in dezelfde ure genas Hij er velen van ziekten en kwalen, en boze geesten; en velen 
blinden gaf Hij het gezicht. 
22 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes weder de 
dingen, die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen 
wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den 
armen het Evangelie verkondigd wordt. 
 
Genezingen 
 
De Heere Jezus, de Messias, was natuurlijk niet alleen aan de wonderen te herkennen. Het 
Joodse Volk had Hem ook via Zijn afkomst kunnen herkennen; Zijn afstamming van David. En 
zij had Hem ook kunnen herkennen omdat ‘het de tijd was’, volgens de profetieën van 
Daniël. De Heere Jezus deed inderdaad de dingen die in het Oude Testament gezegd waren. 
Zoals Hij te herkennen is in de Messiaanse profetieën in Jesaja; de Messias zou op één of 
andere wijze genezing tot stand brengen. En letterlijk genas de Heere Jezus blinden, doven, 
kreupelen en melaatsen. Duidelijker kon niet, zou je zeggen! 
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Jesaja 53 
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; 
de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 
geworden.  
 
Jesaja 58 
8 Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en 
uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw 
achtertocht wezen. 
 
Jesaja 35 
5 Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend 
worden. 
6 Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in 
de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. 
 
De wonderen zijn ergens een beeld van 
 
Mattheüs 15 
30 En vele scharen zijn tot Hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, 
lammen, en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus; en Hij genas dezelve. 
31 Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen 
gezond, de kreupelen wandelende, en de blinden ziende; en zij verheerlijkten den God Israëls. 
 
Maar deze genezingen, deze wonderen, waren, zoals gezegd, ergens een beeld van. Ze 
hadden een betekenis. Als men blind is, kan men het Licht niet zien, oftewel men is dan 
ongelovig. Als men doof is, kan men Zijn Woord niet horen, oftewel men is ongelovig. Als 
men lam of kreupel is, kan men niet stevig in Zijn Woord staan en Zijn Weg niet volgen, 
oftewel men is dan ongelovig. In de laagste toepassing is het de geestelijke blindheid, 
doofheid en kreupelheid van de natuurlijke mens. Geloof in de Heere Jezus Christus en Zijn 
Woord is de oplossing voor al deze aandoeningen. Hij geeft nieuw, onsterfelijk Leven aan 
iedereen die gelooft. De blindheid en doof -stomheid en het kreupel zijn, verdwijnen na 
wedergeboorte.  
 
Jesaja 29 
18 En te dien dage (als het Nieuwe Verbond is aangebroken) zullen de doven horen (horen= 
gehoorzamen =geloven) de woorden des Boeks (het Woord van God); en de ogen der 
blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien.(wedergeboorte; nieuw 
leven) 
 
Verborgen Koninkrijk 
 
Handelingen 28 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen (niet-Joden) gezonden is, en 
dezelve zullen horen.(horen= gehoorzamen= geloven) 
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De hogere toepassing is, dat de kreupelen en de blinden en doven, een beeld zijn van de 
heidenen; de Gemeente. De heidenen, oftewel niet-Joden, zijn op grond van geloof 
deelgenoot geworden van de Zegeningen, de Beloften en Erfenissen die God in eerste 
instantie beloofd had aan Israël. Aan de Gemeente is de Zaligheid gegeven die eigenlijk 
bestemd was voor het Joodse Volk. Onder het Oude Verbond was dit een verborgenheid. 
Dus ook ten tijde van de Heere Jezus, was dit verborgen.  
 
Zalig zij die niet zien en tóch geloven 
 
Doven en blinden (de gelovigen uit de heidenen, de tien-stammen; de Gemeente) zouden 
respectievelijk geestelijk horen en zien wat voor de wereld onzichtbaar is. En Paulus heeft 
hen, en ons, de verborgenheden dan ook bekend gemaakt Net zoals de tekenen, spreken 
ook de gelijkenissen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk 
wat door ongeloof van de Joden niet werd geopenbaard op aarde, is nu een verborgen 
Koninkrijk in de Hemelen. Waar Christus zit aan de Rechterhand van de Vader. Hij is nu 
Koning en Hogepriester van een Hemels Volk; de Gemeente, Zijn Lichaam. (zie studie de 
Verborgenheid, Efeze drie) 
 
Mattheüs 13 
10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door 
gelijkenissen? 
11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u (de Gemeente) gegeven is, de 
verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien ( het Joodse Volk) is het 
niet gegeven. 
 
Gelijkenis van de maaltijd 
 
Lukas 14 
16 Maar Hij (de Heere Jezus) zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, 
(gamos= maaltijd= bruiloft= gemeenschap hebben met)en hij noodde er velen.(ze waren 
vooraf al uitgenodigd) 
17 En hij zond zijn dienstknecht uit (de genodigden werden bij elkaar geroepen) ten ure des 
avondmaals, om den genoden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed.(de maaltijd 
is klaar oftewel het Nieuwe Verbond is aangebroken) 
18 En zij (het Joodse Volk) begonnen allen zich eendrachtelijk te ontschuldigen. De eerste 
zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga, en hem bezie; ik bid u, 
houd mij voor verontschuldigd. (alle genodigden hebben smoezen waarom ze niet kunnen 
komen, maar ze zijn in feite met wereldse zaken bezig) 
19 En een ander zeide: Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven; ik 
bid u, houd mij voor verontschuldigd. 
20 En een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. 
21 En dezelve dienstknecht weder gekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen 
werd de heer des huizes toornig, en zeide tot zijn dienstknecht: Ga haastelijk uit in de straten 
en wijken der stad, en breng de armen, en verminkten, en kreupelen, en blinden hier in.(=de 
gelovige heidenen, nemen de plaats in van het Joodse Volk, de twee stammen. De 
Gemeente, Zijn Lichaam, heeft nu deel gekregen aan alle geestelijke Zegeningen, in Christus. 
Zij heeft de plaats van het Joodse Volk ingenomen) 
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22 En de dienstknecht zeide: Heere, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er 
plaats. 
23 En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze (= hen 
de noodzaak laten inzien) in te komen, opdat mijn huis (Mijn Koninkrijk)vol worde; 
24 Want ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen (het Joodse Volk; de twee stammen), 
die genood waren, mijn avondmaal smaken zal.(zij mogen niet deelnemen aan het Nieuwe 
Verbond; zij wijzen de Heer af, zij verwerpen Hem) 
 
Ook de apostelen verrichtten wonderen 
 
De apostelen hebben ook wonderen gedaan. Ook voor hen waren deze wonderen een 
autorisatie, een ‘bewijs’, van hun Goddelijke zending. Binnen Bijbelse maatstaven maakte dit 
hen hiermee ook tot profeten. Apostelen waren, net als de Heere Jezus, profeten, want zij 
werden geleid door God. Zij hadden gezag gekregen van de Heere; zij genazen mensen en 
dreven demonen uit. 
 
Handelingen 2 
43 En een vreze (ontzag) kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door 
de apostelen. 
 
De tekenen, de wonderen, vonden niet meer plaats 
 
Deze tekenen en wonderen hielden op toen duidelijk werd dat de Joden ook ná de 
Opstanding en Hemelvaart niks van de Heere Jezus Christus wilden weten. Dat deze 
wonderen van de apostelen daadwerkelijk waren gestopt, kun je lezen in de Brieven. Of 
beter gezegd; we vinden geen tekenen meer in de Brieven. Wel vinden we daarin terug dat 
Paulus flink last had van ‘een scherpe doorn in het vlees.’ En Timotheüs had maagpijn. Zij 
hadden dus duidelijk geen gave van genezing meer.  
 
Het zag er even hoopvol uit 
 
In het begin van Handelingen leek het er nog op dat op aarde alles aan Christus 
onderworpen zou worden. Het Koninkrijk van Christus werd op aarde gepredikt in alle 
Heidense talen en met vele grote wonderen en tekenen. Tegen alle verdrukkingen in 
kwamen er velen tot geloof in de Heere Jezus Christus. Velen werden toegevoegd aan de 
Gemeente, het Lichaam van Christus. Zelfs de gevangenisdeuren gingen voor Gods 
dienstknechten open.  
 
Nog geen geopenbaard Koninkrijk van Christus 
 
Maar aan het einde van Handelingen was er op aarde nog maar weinig over van al die grote 
manifestaties. Het bleek steeds meer dat er in deze Bedeling geen sprake meer zou zijn van 
het Geopenbaard Koninkrijk van Christus op aarde. Het Joodse Volk bleef in ongeloof. 
Wonderen hielden op, vreemde tongen en talen verstomden. Ná de zeventigste Jaarweek zal 
ook het Joodse Volk uiteindelijk genezing vinden. Dan zullen haar ogen worden geopend. 
Dan zal ook het Volk Israël de Heere aannemen als Verlosser en Messias. En dan is het de tijd 
dat de Heere Zijn, nu verborgen Koninkrijk der Hemelen, uitbreidt over de aarde.  
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De Joden begeren een teken 
 
Waarschijnlijk is de samenhang met het Oude Testament de reden dat van de Joden gezegd 
wordt, dat zij ‘tekenen begeren’. Hoewel de wonderen voor hun ogen gebeurden, wilden zij 
bij alles wat de Heere Jezus deed of zei, een teken zien. Een wonder waarmee bewezen zou 
worden dat Hij de Zoon van God was. Paulus zegt in Zijn Korinthebrief; ‘bij de Grieken moet 
je je betoog onderbouwen en de Joden willen enkel een teken’.  
 
Johannes 2 
16 En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; 
maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel. 
17 En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij 
verslonden. 
18 De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze 
dingen doet? 
 
Mattheüs 12 
38 Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeën, zeggende: Meester! wij 
willen van U wel een teken zien. 
39 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een 
teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet. 
 
1 Korinthe 1 
21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, 
zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; 
(alleen door geloof ontvangt men nieuw Leven) 
22 Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; 
 
De essentie van wonderen en tekenen 
 
De essentie van alle Bijbelse wonderen en tekenen is dat ze, op één of andere manier, gaan 
over Nieuw Testamentische zaken. De wonderen spreken in het bijzonder over zaken die in 
het Oude Testament verborgen moesten blijven. (zie studie Efeze drie; de Verborgenheid) 
De wonderen, ook die in het Oude Testament voorkomen, spreken allemaal  over wat God 
zou doen door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus, in deze tegenwoordige 
tijd.  
 
De Hogepriester doet een Werk aan de Gemeente 
 
Namelijk dat de zaligheid niet terecht is gekomen bij het Joodse Volk maar bij de Heidenen 
(de Gemeente). De Heere Jezus Christus is vandaag de dag Hogepriester en doet een Werk 
aan de Gemeente. Dit wordt dus al uitgedrukt in de tekenen die we vinden in het Oude 
Testament, maar zeker ook in de tekenen die de Heere Jezus en de apostelen deden in het 
Nieuwe Testament. Als we dit goed tot ons door laten dringen, dan weten we, dat het doel 
van de wonderen in de Bijbel dus niet het praktisch nut was.  
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Romeinen 16 
24 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. 
25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn (= apostel Paulus) Evangelie en de 
prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der 
eeuwen verzwegen is geweest;  
26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen 
Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;  
27 Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. 
Amen.  
 
De tekenen waren profetisch 
 
De gelijkenissen, en de wonderen en tekenen, spreken allemaal over onze tegenwoordige 
tijd. Daarom horen wonderen en tekenen helemaal niet meer thuis in deze tijd. De tekenen 
wezen vooruit op wat de Heere vandaag de dag zou doen. De tekenen waren profetisch. Hij 
zou doden tot leven roepen. Hij zou blinden laten zien, en stommen laten spreken. Hij zou 
de oren van doven openen. Nou, dat heeft Hij gedaan! 
 
De vervulling van de tekenen is voor de Gemeente ingegaan 
 
De vervulling van de tekenen is voor de Gemeente ingegaan; wij waren dood door zonden en 
misdaden maar zijn wedergeboren. Hij heeft ons nieuw leven geschonken. Wij waren blind 
(want heidenen) maar onze ogen zijn geopend, want wij zijn bekeerd tot de Heere. Wij 
waren doof voor het Woord van God maar Hij heeft ons de oren geopend. Wij waren doof 
en stom maar kunnen nu door de Geest verantwoording afleggen van de Hoop die in ons is. 
De Geest Die in ons woont, zal (indien nodig) getuigen. 
 
1 Petrus 3 
15 Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan 
een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. 
 
Spreken in tongen 
 
1 Korinthe 14 
18 Ik dank mijn God, dat ik meer vreemde talen spreek, dan gij allen; 
19 Maar ik wil liever in de Gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook 
anderen moge onderwijzen, dan tien duizend woorden in een vreemde taal. 
20 Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid, en 
wordt in het verstand volwassen. 
21 In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen 
(oftewel; belachelijke lippen) tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt 
de Heere. 
22 Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet dengenen, die geloven, maar den 
ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die geloven. 
23 Indien dan de gehele Gemeente bijeenvergaderd ware, en zij allen in 
vreemde talen spraken, en enige ongeleerden of ongelovigen inkwamen, zouden zij niet 
zeggen, dat gij uitzinnig waart? 
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Paulus spreekt in bovenstaande Korinthebrief zeer negatief over ‘spreken in tongen’. Hij zegt 
dat spreken in tongen geen teken is voor gelovigen, maar voor ongelovigen. Dus, zegt hij, 
waarom zou je dan spreken in andere talen als je onder gelovigen bent?! In andere Brieven, 
ook van andere apostelen, wordt er verder ook nooit meer over gesproken. Kennelijk dus 
toch ook een zaak van het verleden. Misschien heeft het spreken in tongen praktisch nut 
gehad op de eerste Pinksterdag maar het spreken in tongen was gewoon een teken en had 
dus een betekenis. We vinden het spreken in tongen van die eerste Pinksterdag namelijk 
terug in de gebeurtenis van Cornelius en Petrus 
 
Handelingen 2 
1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen (= alle apostelen) 
eendrachtelijk bijeen. 
2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, 
gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. 
3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van 
hen. 
4 En zij (de apostelen) werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken 
met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 
5 En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, 
die onder den hemel zijn. 
6 En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen (Joden en Jodengenoten), en 
werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 
 
Het spreken in tongen was ook een teken  
 
Cornelius was een heiden, dus een niet-Jood. Cornelius en zijn heidense gezelschap en 
apostel Petrus en zijn Joodse gezelschap werden door God bij elkaar gebracht. Terwijl zij met 
elkaar spraken over God en de Heere Jezus Christus, begon het heidense gezelschap 
plotseling in tongen oftewel in vreemde talen te spreken en God groot te maken. Het Joodse 
gezelschap was met stomheid geslagen dat ook heidenen de Heilige Geest hadden 
ontvangen. Petrus snapte meteen de link naar die eerste Pinksterdag. Op die eerste 
Pinksterdag sprak hijzelf, en de andere apostelen, immers ook in vreemde talen?! Dus niets 
hield hem meer tegen om ook deze heidenen te dopen. Het was een teken van God. 
 
Handelingen 10 
44 Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden. 
45 En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, 
ontzetten zich, dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. 
46 Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God groot maken. Toen antwoordde 
Petrus: 
47 Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den 
Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? 
48 En hij beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des Heeren. Toen baden zij hem, 
dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. 
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De Wet staat niet meer tussen de gelovige Jood en de gelovige heiden 
 
Petrus moest zich later verantwoorden waarom hij heidenen binnen de Gemeente had 
gehaald. Hij zei; ‘hoe kon ik ze weigeren te dopen terwijl zij de Heilige Geest op dezelfde 
manier hebben ontvangen als wij?! ‘Op gelijke wijze?’ Ja, ze begonnen ook in tongen te 
spreken, net als bij ons gebeurde op de Pinksterdag’. En Petrus had gelijk, het spreken in 
vreemde talen blijkt een demonstratie van Goddelijke autoriteit te zijn. Het is een teken dat 
het Gods bedoeling is dat de prediking van het Evangelie zou gaan naar de heidenen. 
 
Belachelijke lippen 
 
Handelingen 28 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen 
horen.(horen= gehoorzamen= geloven) 
 
Jesaja 28 
11 Daarom zal Hij (God) door belachelijke lippen, en door een andere tong (de heidenen 
oftewel de Gemeente. Door andere tong= niet door Hebreeuwse taal) tot dit volk (het 
Joodse Volk) spreken; 
12 Tot dewelken (het Joodse Volk) Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft den moeden rust, en 
dit is de verkwikking; (Rust en verkwikking zijn beelden van het Nieuwe Verbond) doch zij 
hebben niet willen horen.(horen= gehoorzamen= geloven De Joden houden zich vast aan het 
Oude Verbond der Wet en wilden/willen niks weten van het Nieuwe Verbond der Genade) 
    

De betekenis achter dit teken, dit wonder is; de zaligheid is gegaan naar een volk met 
belachelijke lippen. De zaligheid is van de Joden afgenomen en naar de heidenen gegaan. De 
Gemeente zal voortaan bestaan uit gelovigen uit de Joden (twee stammen) en gelovigen uit 
de heidenen. De Heere Jezus Christus heeft de middelmuur des afscheidsels gebroken, 
oftewel de Wet weggedaan, die tussen de Joden en de heidenen instond. Vanaf nu maakt 
het niet meer uit of je Jood of Heiden bent, besneden of onbesneden bent. Het gaat er om of 
je wedergeboren bent. Vanaf de Opstanding van de Christus, telt alleen of je een nieuw 
schepsel bent; een nieuw mens. 
 
Efeze 2 
14 Want Hij (de Heere Jezus Christus) is onze vrede, Die deze beiden (Jood en heiden) één 
gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in 
inzettingen bestaande; opdat Hij die twee Jood en heiden) in Zichzelven tot één nieuwen 
mens zou scheppen, vrede makende; 
16 En opdat Hij die beiden met God in één lichaam (de Gemeente Zijn Lichaam bestaat vanaf 
Zijn Opstanding uit Jood en heiden. De Wet staat niet meer tussen hen in.) zou verzoenen 
door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 
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Een teken aan het ongelovige Joodse Volk 
 
De gave van het spreken in tongen, hing samen met de verandering van Bedeling. De 
Bedeling der Wet was beëindigd met de dood van de Heere Jezus, en de Bedeling der 
Genade was aangebroken met de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Door ongeloof 
van het Joodse Volk, was de bediening van het Woord van God, van haar weggenomen. Haar 
priesterlijke functie werd afgenomen en aan de Gemeente gegeven; aan de gelovigen uit de 
heidenen. Heidenen spreken in andere talen, en dus met andere tongen, dan de Joden. 
Heidenen spreken, ten opzichte van de Joden, met belachelijke lippen. Het spreken in 
tongen was dan ook een teken aan het ongelovige Joodse Volk, de twee stammen. Het was 
dus geen teken aan gelovigen. 
 
Deuteronomium 28 
49 De HEERE zal tegen u een volk verheffen van verre (gij die verre waart, zijt nabij 
gekomen), van het einde der aarde, gelijk als een arend vliegt; een volk, welks spraak gij niet 
zult verstaan; 
        
Spreken in tongen is overbodig 
 
1 Korinthe 13 
8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; 
hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden. 
 
Op eerste Pinksterdag werd dit teken dus gedemonstreerd. Het Woord van God werd toen 
via heidense talen bekend gemaakt aan het Joodse Volk, in plaats van andersom. Daarom is 
het Nieuwe Testament ook in het Grieks geschreven en niet in het Hebreeuws zoals het 
Oude Testament. Na deze demonstratie was de gave van spreken in tongen, niet meer 
nodig. Dus met dit fenomeen hoeft men niet meer door te gaan. Het was een eenmalig 
publiekelijk teken. Paulus zei al dat het spreken in tongen zal verstommen ‘als het Volmaakte 
is gekomen’. En aangezien het Volmaakte gekomen is, en het Fundament gelegd is, is de 
gave dus al beëindigd.  
 
Spreken in tongen hoort niet thuis in de Gemeente 
 
Eigenlijk hoort het spreken in tongen helemaal niet gepraktiseerd te worden in de 
Gemeente. Het was tenslotte een teken voor het ongelovige Joodse Volk. De Gemeente 
wordt er helemaal niet mee opgebouwd! Ook al waren er tijdens Paulus’ leven nog gelovigen 
die de gave van het spreken in tongen hadden, het diende nergens meer toe. En daarom zei 
Paulus dan ook dat je beter vijf woorden met verstand kunt spreken, dan tienduizend 
woorden in een vreemde taal, want niemand heeft er wat aan. Degene die in tongen 
spreekt, begrijpt niet wat hij zegt, anders had hij het ook wel zélf uit kunnen leggen! Dus als 
iemand graag in tongen spreekt, laat diegene dat dan lekker thuis doen, in plaats van in de 
Gemeente. 
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Vage groep 
 
In mijn zoektocht naar de Waarheid, heb ik een tijdje meegelopen met een behoorlijk vage 
groep. Ik las toen nog niet zo lang in Zijn Woord en deed nog geen Bijbelstudie. In die groep 
werd ook regelmatig, door diverse mensen, in tongen gebeden. Ik werd er  kriegelig en 
nerveus van. Het was een gewauwel waar geen touw aan vast te knopen was, en deze 
mensen hadden hun volumeknop ook nog eens helemaal open staan…Er werd daar verteld, 
dat als je in tongen kunt spreken, je wel heel bijzonder bent voor God. Ik weet nog dat ik 
daar behoorlijk verdrietig van werd. Want waarom was ik niet speciaal voor God? Gelukkig is 
me nu duidelijk dat het spreken in tongen een zaak is tussen God en de individuele gelovige. 
En zeker geen fenomeen om mee te ‘pronken’.  
        

Wonderen en tekenen zijn Bijbels gezien niet meer nodig 
 
Kortom; de tekenen hebben hun vervulling in onze tegenwoordige tijd gekregen, dus 
worden die tekenen niet meer gegeven! Bovendien hoeven er ook geen wonderen meer te 
gebeuren om te bewijzen dat de Heere Jezus Christus de Messias is, want dat is al bewezen… 
Natuurlijk doet de Heere vandaag de dag nog wonderen. Maar die wonderen zijn niet meer 
voor algemeen nut. Profetische wonderen zijn nu niet meer nodig. Alles staat in de Bijbel. De 
Bijbel is compleet. God is uitgepraat.  
 
Gebeuren er eigenlijk nog wonderen?  
 
Eén ding is dus zeker; God communiceert vandaag de dag niet meer via tekenen, maar via 
Zijn Woord. Alles wat gelovigen moeten weten, is immers al geschreven. Tekenen om ons 
daarheen te verwijzen, zijn nu niet meer nodig. In het openbaar doet de Heere dan ook geen 
tekenen meer. Organisatoren van gebedsgenezingen hebben de Bijbel niet goed begrepen. 
Zij denken de Heere te kunnen dwingen tot publiekelijke wonder-demonstraties. Zij 
degraderen de Bijbelse wonderen en tekenen hiermee tot een soort kunstje van God. Een 
hokus-pokus show waar vooral de satan dol op is. Dit wil niet zeggen dat er geen wonderen 
meer plaatsvinden, natúúrlijk gebeuren er wonderen, maar deze zijn niet voor het grote 
publiek bestemd. Deze wonderen zijn een zaak tussen God en de individuele gelovige.  
 
Precies andersom 
 
Straks in de zeventigste Jaarweek zal de Satan tekenen en wonderen doen. (zie o.a. studie 
Openbaring dertien en studie de zeventigste Jaarweek) ) Deze tekenen en wonderen lijken te 
bevestigen dat hij de Christus is. Maar dat is hij niet, hij is de antichrist. Dat zou een 
waarschuwing moeten zijn voor degenen die in onze dagen tekenen en wonderen verlangen. 
De mensen willen tekenen, en wonderen zien en zullen zich daardoor laten verleiden. Zij 
zullen geneigd zijn om ze toe te schrijven aan de Heere of aan de Heilige Geest. Wonderen 
en tekenen zijn prachtige middelen om de mensen bij het Woord van God vandaan te 
houden. Zij suggereren namelijk dat we geen Bijbel meer nodig hebben omdat God zich 
rechtstreeks aan ons zou openbaren. Maar het is precies andersom. Wie de Bijbel leest en 
gelooft en zich daarin laat onderwijzen, zal niet door tekenen en wonderen verleid kunnen 
worden. Gewoon omdat men de Waarheid liefheeft. 
 



13 
 

Bij Zijn Wederkomst doet Hij wéér wonderen en tekenen 
 
Wij zijn overgeleverd aan wat God in het verleden gedaan heeft. God houdt Zich momenteel 
verborgen voor de wereld, maar Hij houdt wel degelijk in de gaten wat er op de aarde 
gaande is. Hij grijpt bij gelegenheid ook wel in. Maar voor ons zit er niets anders op dan te 
wachten tot Hij de Hemelen scheurt. De Heere Jezus Christus zal bij Zijn Wederkomst,ná de 
zeventigste Jaarweek, wéér wonderen doen in het openbaar. Zeker van genezing, want 
ineens worden de mensen duizend jaar en ouder, tijdens het duizend jaar binden van de 
Satan. En het land zal veel meer voortbrengen; zijn volle oogst. Hij zal met tekenen en 
wonderen demonstreren wie Hij is. Hij zal laten zien dat Hij Dezelfde is als degene die dat in 
het verleden gedaan heeft. 
 
Kun je bidden om een wonder? 
 
Als je problemen hebt, en de behoefte hebt om te bidden om een wonder, kun je dat 
natuurlijk doen. We mogen altijd aan God bekend maken wat onze bezorgdheid is, maar er 
staat nergens dat Hij dan ook doet wat je gevraagd hebt. Want dan was het niet in Zijn Naam 
maar in je eigen naam, dat je bijvoorbeeld genezen wilde worden. Wonderen zijn geen regel 
maar uitzonderingen. De wonderen hebben hun vervulling gehad in Bijbelse tijden. Wij leven 
in afhankelijkheid van de Heere; Hij weet wie wij zijn, Hij kent ons, Hij weet wat wij nodig 
hebben en Hij geeft wat wij nodig hebben. Christus bidt voor ons bij God. Hij weet beter dan 
wijzelf wat wij nodig hebben. Daar kunnen wij op vertrouwen, en daar leven wij uit.  
 
Filippensen 4 
6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met 
dankzegging bekend worden bij God; 
7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in 
Christus Jezus. 
 
1 Johannes 5 
14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij 
ons verhoort. (Wij zouden dus alleen bidden naar Zijn Wil. Niet mijn wil maar Uw Wil 
geschiede) 
15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden (naar Zijn Wil), zo weten wij, 
dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben. 
 
Romeinen 8 
34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. (Bidden is hier de 
vertaling van het Griekse woord voor ‘contact maken’ en ook ‘doel treffen’. Christus spreekt 
God aan. Christus ontmoet God voor ons. De Middelaar Christus bidt voor ons) 
 
 
                     
                                                                 Amen. 


