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1.  De Geest en de schepping
De hoofdlijn van deze studie: de Geest wil ons niet 
geestelijk maken, maar menselijk – de mens zoals 
God die bedoelde

Ik ben van mijzelf niet zo spiritueel.
En bovendien ben ik goed gereformeerd.
Dus als je die twee samen neemt, kun je nagaan dat ik er nooit 

aan gedacht heb dat ik nog eens een boek zou schrijven over de 
gaven van de Geest...

Laat ik eerst illustreren wat het betekent dat ik niet zo spiritueel 
ben van mijzelf. Ik heb, zoals ieder fatsoenlijk christen, het besef 
dat ik een dag eigenlijk met gebed moet beginnen en dat je tijd 
moet maken voor God. Maar ik verbeeld me ook altijd dat ik het 
erg druk heb en dat ik meteen aan de slag moet, wat in mijn tekst 
verwerkende vak inhoudt dat de computer aan gaat. Dus ik heb ooit 
een soort compromis gevonden: ik heb geprobeerd mijn stille tijd 
te houden in de periode van het opstarten van mijn computer. Dan 
ging er geen tijd verloren en ik had toch stille tijd gehad... Goed, ik 
heb dat idee ontwikkeld in de tijd van de Headstart II van V&D en die 
startte verschrikkelijk traag op. Maar toch was het uiteraard niet 
zo’n goed idee en het was zeker niet erg spiritueel!

Dan wat mijn goed-gereformeerd-zijn betreft. Ik bedoel dat niet 
in de betekenis dat ik ooit geloofd zou hebben dat de gaven van de 
Geest alleen voor vroeger waren, of in onze tijd hoogstens voor op 
het zendingsveld. Nee, dat heb ik altijd een rare gedachte gevonden, 
zeker als er dan het argument bij kwam dat wij dat vandaag niet 
meer nodig hebben. Maar aan de andere kant merkte ik in de prak-
tijk maar heel weinig van de gaven. Dat verontrustte me niet, want 
ik had daar destijds een mooi standpunt over, al zeg ik het zelf. Ik 
zei daar dan over: aan de ene kant heb je de pinkstermensen en die 
schrijven de heilige Geest precies voor dat hij nu dezelfde gaven 
moet geven als in de tijd van de Bijbel. Als je geen tongentaal en 
genezing in de kerk hebt, dan deugt het niet. En aan de andere kant 
heb je traditioneel gereformeerden en die schrijven de heilige Geest 
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voor dat dat vandaag allemaal niet meer hoort omdat het alleen iets 
van vroeger was.

Welnu, zei ik dan, dat komt er alle twee op neer dat je de Geest 
iets gaat voorschrijven en dat deugt niet, want je zou het aan de 
Geest zelf moeten overlaten of hij ons die gaven vandaag nog wil 
geven of niet.

Wat zegt u me daarvan? Vindt u dat geen evenwichtig stand-
punt? Ik vond van wel destijds. Toch kom je daar nergens mee. In 
de eerste plaats is het inhoudelijk natuurlijk zwaar onder de maat 
van 1 Korintiërs 14: ‘Streef naar de gaven van de Geest, vooral naar 
die van de profetie.’ Voor Paulus is het echt iets om naar te streven, 
iets waar een christen zich reikhalzend naar uitstrekt.

En in de tweede plaats kan zo’n ‘evenwichtig’ standpunt het 
karakter krijgen van een stevige verdedigingslinie. Links deugt 
niet, rechts deugt niet en ik sta daar onwrikbaar tussen! En voordat 
de Geest daar doorheen komt...

Het heeft, denk ik, God veel werk gekost en mij in ieder geval veel pijn 
om dat ‘evenwichtige’ standpunt te doorbreken. Toch heeft de Geest 
gaandeweg mijn ogen geopend. Ik heb in mijn werk als predikant 
meegemaakt dat mensen genezen werden op het gebed, zo duidelijk 
dat ik er niet omheen kon. Of dat ik ergens geroepen werd om boze 
geesten uit te drijven, wat ik tijdens mijn opleiding in Apeldoorn 
ook niet geleerd had. Ik herinner me nog mijn geaarzel en gestuntel, 
maar veel meer nog hoe geweldig God dat wilde zegenen. Zodat ik 
na een pastoraal bezoek wel eens terugkwam in mijn auto en besefte 
dat ik in plaats van te danken eerst mijn excuses aan God moest 
maken: ‘Heer God, het spijt me dat ik wel gebeden heb van tevo-
ren, maar niet met de verwachting dat u zó duidelijk zou verhoren.’ 
 Op één punt trouwens kan ik zeggen dat ik van jongs af aan al 
een werking van de heilige Geest heb gekend. Wanneer ik een preek 
voorbereid, dan heeft gebed daar een belangrijke plaats in en ik ken 
het, dat de Heer antwoord geeft – zo helder dat ik er stil van word. 
Ik ken het, zeg ik. Dat betekent natuurlijk niet dat ik er over kan 
beschikken als met een toverstokje. Zeker niet. Maar het is er wel, 
altijd al.

En daarna kwam een tijd dat ik ging zoeken en luisteren en stu-
deren, en vooral verlangen. Er werd op een retraite in Houten voor 
me gebeden en ik mocht een profetie voor mijzelf ontvangen, die 
zo onmiskenbaar van God was dat het me openbrak. Later heb ik in 
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het pastoraat ook zelf wel woorden van kennis mogen krijgen waar 
ik een ander mee kon helpen.

Daar wil ik mee zeggen: ik heb íets mogen zien en ervaren van 
wat de gaven van de Geest zijn, al verlang ik nog altijd zo naar meer 
en meer.

Maar daarover gaat dit boek eigenlijk niet. Er zijn genoeg boe-
ken van schrijvers die hier (ik zeg dat zonder spot) veel meer van 
weten dan ik. Maar zelf ben ik veel gaan nadenken over de vraag: 
wat zijn die gaven van de Geest nu uiteindelijk? Ik bedoel dus niet 
welke gaven er allemaal zijn maar: al die gaven bij elkaar, wat ís het 
nou eigenlijk? Wat gebeurt er als je in tongen spreekt, hoe ‘werkt’ 
gebedsgenezing en wat wil de Heer God nou eigenlijk met die bij-
zondere gaven?

Laat me die laatste vraag iets uitwerken. Bedoelt God de gaven 
van de Geest als
• vervulling voor vermoeide christenen?
• of was het een eenmalig signaal met Pinksteren?
• of is het de late regen in de eindtijd?

Dat laatste is een boeiende gedachte. Ik verdiep me op dit moment 
in de manier waarop de pinkstergedachte geland is, vanaf april 
1906 tijdens een opwekkingsbeweging in Azuzastreet, Los Angeles. 
Een intrigerende geschiedenis over een beweging die in het begin 
helemaal waarmaakte wat we zingen in het lied: ‘Want de Geest 
doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt’. Zeker die 
hardnekkige scheidslijn tussen zwarten en blanken, maar ook die 
tussen rijk en arm, eenvoudig en geleerd werden doorbroken door 
wat ervaren werd als een vuur uit de hemel. Tongentaal en genezin-
gen, diep berouw over de zonde en grote vreugde over de genade: 
men zag het als een tweede Pinksteren, als de late regen die in de 
eindtijd zou vallen. Je leest in de Bijbel over de vroege en de late 
regen en dan zag men Pinksteren als de vroege regen en de werking 
van de Geest in de eigen tijd als de late regen.

Daar valt nogal wat op af te dingen, maar het mooie was toch 
wel dat men de bijzondere gaven niet als een attractie zag, maar als 
een stimulans om nog voor de terugkomst van Christus het vuur 
te verbreiden door het evangelie te verkondigen tot aan de einden 
der aarde. En binnen vijf jaar nadat het begonnen was, had de halve 
gemeente zich verspreid over alle volkeren van de wereld!
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Wat je hierin herkent als een waardevol element, past natuurlijk 
bij die middelste opvatting: dat de gaven in de tijd na Pinksteren 
een signaal van God waren dat hij echt achter de zending naar de 
volkeren stond. Er moesten enorme kloven worden overbrugd – nog 
dieper dan die tussen blank en zwart – om de joodse mensen ervan 
te overtuigen dat God het evangelie echt bedoelde voor iedereen, 
zelfs voor mensen die onrein eten niet eens zouden herkennen 
als ze er met de neus in geduwd werden. Onvoorstelbaar was dat! 
Denk aan wat Petrus moest uitleggen aan de kerkenraad om te ver-
dedigen dat hij bij de heiden Cornelius binnen was gegaan. Dan 
gebruikt Petrus inderdaad als argument dat de Geest op die mensen 
was neergedaald op dezelfde manier als op de pinksterdag – dus hij, 
Petrus, kon het ook niet helpen!

Ik geloof dan ook stellig in de betekenis van de Geest voor de 
zending, en in het signaal dat met Pinksteren gegeven werd. De 
vraag is alleen: is die signaalfunctie de essentie van het werk van 
de Geest? Is het dan werkelijk een incident geweest, een noodmaat-
regel zolang de Bijbel nog niet af was? Ik vind het gewoon ondenk-
baar en, zo moet ik natuurlijk eerst zeggen, het valt ook niet te rij-
men met de rest van het Nieuwe Testament. In de brieven aan de 
Romeinen, Korintiërs, Galaten, Efeziërs en ga zo maar door komen 
de gaven van de Geest zowel terloops en vanzelfsprekend, als ook 
nadrukkelijk en uitvoerig ter sprake, zonder dat het maar even lijkt 
op een signaal voor de doorbraak van het evangelie uit de Joodse 
kring vandaan naar de heidenen toe.

Dus nee, het klopt echt niet met de teksten dat de heilige Geest 
en zijn bijzondere gaven van tongentaal en krachtige wonderen 
alleen maar voor de eerste eeuw bestemd zouden zijn geweest. Het 
klopt niet, maar ik vind het ook gewoon ondenkbaar. De Geest doet 
geen tijdelijke klusjes voor God; hij is integendeel de grote gave 
van God en van Christus voor de eindtijd, waardoor Jezus zelfs zei: 
‘Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de 
pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem 
jullie zenden’ (Johannes 16:7).

En voor heel die tijd dat Jezus van ons weg is, voor héél die tijd 
hebben we de heilige Geest nodig, als steun en toeverlaat (pleitbe-
zorger), inclusief alles wat hij ons vandaag nog geven wil.

Maar net zo goed als de Geest geen tijdelijke klusjes deed in 
de apostolische tijd, zo is hij er ook niet om pepernoten rond te 
strooien in onze tijd. De gaven van de Geest kunnen geen losse aar-
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digheidjes zijn, niet de slagroom op onze taart, niet de leuke dingen 
voor vrome mensen. Als het wat is en als ik daarin mag geloven, dan 
zal het te maken moeten hebben met de kern van het evangelie. En 
met de hoofdlijn van wat God doet van het begin van de wereld tot 
aan het einde.

En daar wil ik het graag over hebben in dit boek: over het werk 
van de Geest dat behoort bij de hoofdlijn van wat God aan het doen 
is, waarin Jezus centraal staat en waarin de gaven een natuurlijke 
plaats hebben. Ik heb daarover gedacht en gelezen, gezocht en 
gebeden en vond de volgende zin, die het hele boek samenvat:

‘Wat onze God bedoelde bij de schepping,
wat hij herstelde in Jezus
en zal voltooien bij de wederkomst,
dat wil Gods Geest in ons werken en versterken.’

Dit is niet bedoeld als een definitie van de gaven van de Geest alleen, 
maar als een manier om heel het werk van de Geest in onze harten 
te beschrijven. In de Bijbel leren we de Geest kennen als degene die 
voorschot op de eindtijd is, terwijl hij bij de schepping al rustte op 
de oervloed. En daar tussenin, in het midden van de tijd, rustte hij 
op Jezus Messias volkomen en mateloos.

Praktisch betekent dit dat het werk van de heilige Geest wel heel 
bijzonder maar niet buitenissig is. Zijn werk, zijn vrucht, zijn gaven 
zijn een voorproefje van de hemel op aarde en dat is inderdaad heel 
bijzonder. Tegelijk is het niet raar en zweverig, integendeel: als de 
Geest in je werkt, dan word je pas echt mens. Mens zoals God het 
bedoelde bij de schepping.

En wat voor moois houdt dat in en hoe bereik ik dat ooit, terwijl 
ik toch van mezelf een beetje weet wat een zondaar ik ben? Wat 
dat inhoudt, kun je zien aan Jezus Christus, onze Heer. Hij is de 
mens zoals God bedoelde en er is geen werk, geen vrucht en geen 
gave van de Geest die niet uit Jezus is. Overigens: niet alleen kénnen 
we de gaven door Jezus, maar we kunnen ze ook alleen door hem 
ontvangen. Het is alleen door Christus’ offer dat de Geest een gave 
mocht zijn voor alle mensen: op zonen en dochters, op jongeren 
en oude mensen, ja ook op dienaren en dienaressen heeft God zijn 
Geest uitgegoten.
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Van schepping tot voltooiing

Het hele boek zal nodig zijn om deze stelling uit te werken, te toet-
sen en concreet te maken. Maar ik licht er nu vast drie punten uit 
die samenhangen met achtereenvolgens de schepping, de persoon 
van Jezus en de voleinding bij zijn wederkomst.

Ten eerste zal het onderscheid tussen natuurlijke en boven-
natuurlijke gaven moeten sneuvelen. We vinden dit onderscheid 
nergens in de Bijbel, maar wel in heel veel geestelijke boekjes en 
daarom zal het toch wennen zijn: alleen God is bovennatuurlijk 
en verder niks en niemand. Iedere gave, hoe geestelijk ook en hoe 
gewoon of bijzonder wij die ook vinden, is scheppingsgave. Door 
God in de schepping gelegd, ook al zijn wij vanwege onze zonden 
de toegang tot die gaven grotendeels kwijtgeraakt.

Ten tweede is het van cruciaal belang te begrijpen dat Jezus 
zijn tekenen en wonderen hier op aarde deed als waarachtig mens, 
vervuld met de heilige Geest. Zolang we Jezus beschouwen als een 
verklede God, zullen we bij de verslagen van zijn genezingen hoog-
stens de schouders ophalen: allicht, hij is God en die kan alles. Maar 
zodra we geloven dat hij waarachtig mens geworden is, dan wordt 
het spannend: wat is dit voor gezag en macht dat de demonen hem 
gehoorzamen, dat zieken genezen worden en dat hij op aarde zon-
den vergeeft? En wie is hij eigenlijk dat hij het zijn leerlingen voor-
doet, de twaalf en de zeventig, en dat hij belooft dat wie tot geloof 
komen ook aan deze tekenen herkenbaar zullen zijn?

Ten derde: als de Geest een voorschot is op de komst van het 
koninkrijk Gods, dan is het glashelder wanneer zijn gaven overbo-
dig geworden zijn. Bij Jezus’ wederkomst namelijk, wanneer het de 
voltooiing van Gods plannen is en er een einde zal komen aan de 
gebrekkigheid waarmee wij de gaven van de Geest ontvangen heb-
ben. Vanuit de visie die ik hier beschrijf, is het – ik zeg het maar eer-
lijk – een absurde gedachte dat wij vandaag de gaven van de Geest 
niet meer nodig hebben. We zullen er integendeel om bidden en 
naar streven, ook al beseffen we dat het allemaal gebrekkig blijft 
zolang het volmaakte er nog niet is.

En als het volmaakte gekomen is? Dan kan de hoofdstelling van dit 
boek aanzienlijk worden ingekort, want dan mogen we zeggen:

‘Wat onze God bedoelde bij de schepping, dat is... gelukt.’
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Model

U begrijpt: wat ik probeer in deze studie is in wezen het formuleren 
van een model waarbinnen de gaven van de Geest zijn te verstaan. Ik 
ben me ervan bewust dat dat niet zo charismatisch is. In de boeken 
die ik uit die hoek over de gaven gelezen heb en waar ik veel van 
geleerd heb, is de hoofdlijn veeleer: let God and let go. Dat betekent 
zoiets als: laat het maar aan God over. Doe maar gehoorzaam wat we 
in de Bijbel lezen, namelijk Jezus navolgen en je door de Geest laten 
vervullen, en dan komt het goed. Een poging om alles te begrijpen 
kan in die visie veeleer een belemmering zijn, want dan wil je zelf 
de dingen beheersen in plaats van God op de troon te laten.

En eerlijk gezegd zit daar veel waarheid in. Ik herken dat maar al 
te zeer. Bij een lezing met daarna discussie voel ik me erg op mijn 
gemak en het levert niks op. Maar als iemand de gaven van de Geest 
rijk en uitdagend beschrijft, – we gaan het daarna gewoon doen en 
beoefenen – dan gebeurt er wat! En als je moest kiezen tussen dit 
hele boek begrijpen of één gave van de Geest werkelijk ontvangen, 
dan zou ik je dat laatste aanbevelen.

Maar toch, toch zoekt het geloof ook het begrijpen. En niet in 
die zin dat ik het werk van de Geest wil snappen. Ik snap er nog 
steeds niets van hoe de Geest in mij en in anderen werkt en daar 
verlang ik niet eens naar. Maar ik probeer toch wel te verstaan waar 
God mee bezig is. Dat verlangen heb ik gewoon en het helpt me ook 
bij het ontvangen van Gods Geest.

Dat brengt me op het doel van deze studie. Dat doel is drievoudig: 
de eer van God, de bevordering van het goede gebruik en de bestrij-
ding van het misbruik van de gaven van de Geest.

Eerst over de eer van God. Ik vind het geweldig dat God zulke hoge 
bedoelingen heeft met de mens als zijn schepping en dat hij me laat 
geloven dat het er echt van komt. Als ik van mijn bewondering iets 
zou kunnen overdragen zonder dat verder iemand er iets aan heeft, 
dan is het me de moeite al waard.

Maar dan vind ik het verder toch wel doodzonde dat er zo veel 
christenen zijn die het heel normaal vinden dat je niks merkt van God 
en dat je gewoon geloven moet. Ik zou hen echt willen helpen om 
alles te ontvangen wat God vandaag nog geven wil; ze zouden zo veel 
kunnen betekenen als levende getuigen! Welnu, ik heb hoop dat een 
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goed verstaan van wat de Geest doen wil, daarbij kan helpen. En tege-
lijk weet ik best dat het verband niet een-op-een is. Ik ken wel men-
sen – hoewel niet zo veel – die weinig van de Geest (willen) weten en 
toch levende getuigen zijn. Ik ken ook mensen – hoewel niet zo veel 
– die veel van de Geest weten, maar er als getuige weinig mee doen. 
 En mijn derde bedoeling is eraan bij te dragen dat een verkeerd 
gebruik van de gaven, tot misbruik toe, wordt tegengegaan. Daar-
voor is nodig te bepalen wat verkeerd gebruik – misbruik – is. Dat is 
uiteraard nog niet zo eenvoudig. Wie maakt eigenlijk uit wat goed 
en verkeerd is en zo meer? Toch zal deze invalshoek een essentieel 
onderdeel van alle theologische bezinning zijn. Ik geloof echt dat, 
zolang we de gaven als ‘bovennatuurlijk’ beschouwen, er ten diep-
ste geen verweer tegen misbruik bestaat. En andersom: zodra we in 
rekening brengen hoe gelovig en nuchter Paulus de controle over 
de gaven bespreekt, zullen we die fixatie op bovennatuurlijkheid 
graag laten vallen. Alleen God is bovennatuurlijk en alleen de zonde 
is tegennatuurlijk. En waar de Geest werkt, komt de schepping tot 
haar recht en juist dat is, zo lijkt me, Gods bedoeling.

Opzet van het boek

We zetten deze studie naar het werk van de heilige Geest in waar 
Jezus inzette: bij zijn eerste preek, over de zalving met de Geest. 
Daarmee wordt vanaf het begin duidelijk hoe schitterend mooi 
de Geest op Jezus rustte, maar ook hoe ergerlijk onaf het nog was 
(hoofdstuk 2).

Daarna leren we van de apostel Paulus dat deze dubbelheid ook 
geldt voor de Geest in óns leven: het is echt geweldig om de Geest als 
voorschot op de verlossing te hebben, maar juist daarom zuchten 
we des te meer over de gebrokenheid die blijft. Ja, de Geest zucht 
zelf mee met ons en de hele schepping tot aan de volkomen verlos-
sing (hoofdstuk 3).

In de vier hoofdstukken die volgen, beschrijven we het werk van 
de Geest als herstel van Gods bedoeling met de schepping. Dat God 
zou wonen tussen de mensen op de aarde is het allesomvattende 
doel (hoofdstuk 4). God werkt dat centrale doel nader uit wanneer 
hij de mens omschrijft als zijn evenbeeld, als heerser over de schep-
ping, en hem oproept vruchtbaar en talrijk te zijn op de aarde. Wij 
beschrijven dit onder de titels beeld van God, kracht van God en 
volk van God (hoofdstuk 5, 6 en 7). Heel veel van Gods oorspron-
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kelijke bedoeling is gefrustreerd door de zonde en daarom is de 
wereld zoals die is. Maar God laat nooit varen wat zijn hand begon 
en dat proberen we te belichten door in elk van deze vier hoofdstuk-
ken dezelfde orde te volgen. We bespreken wat God bedoelde bij 
de schepping, wat hij herstelde in Jezus Christus, hoe hij het zal 
voltooien bij de wederkomst en wat we er als voorschot van mogen 
ervaren door de heilige Geest.

Vervolgens zijn er twee hoekstenen uit het betoog die aparte 
uitwerking en verantwoording vereisen: dat Jezus zijn genezingen 
en wonderen niet deed als een verklede God maar als waarachtig 
mens (hoofdstuk 8) en dat we deze daden liever niet bovennatuur-
lijk moeten noemen, maar herstelde natuur (hoofdstuk 9).

De hoofdmoot van het boek eindigt dan met een weergave 
van het uitvoerigste onderwijs uit de Bijbel over de gaven van de 
Geest, in 1 Korintiërs 12-14 (hoofdstuk 10). Ten slotte zijn er twee 
hoofdstukken die min of meer een excurs zijn: een visie op wat we 
alternatieve geneeswijzen noemen (hoofdstuk 11) en een praktisch 
hoofdstuk over gebedspastoraat zoals ik dat geleerd en toegepast 
heb in het werk van New Wine (hoofdstuk 12).
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