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‘Ik ben van mijzelf niet zo spiritueel.

En bovendien ben ik goed gerefor-

meerd. Dus als je die twee samen

neemt, dan kun je nagaan dat ik er

nooit aan gedacht heb dat ik nog

eens een boek zou schrijven over de

gaven van de Geest...’

Zo begint ds. Willem Smouter zijn
boek ‘Herstelwerk’. Je proeft in die
paar zinnen al, dat voor hem het
werk van de Geest in de afgelopen
jaren veel dichterbij is gekomen. 
Deze groeiende openheid voor het
evangelisch-charismatische zie je
terug in de breedte van onze kerken
en dat geeft de beschrijving van
Smouter’s persoonlijke ontwikkeling
iets herkenbaars. 

Combinatie
Dat is één kant van het boek. De
andere is dat Willem Smouter er in 
de loop van de jaren niet minder
gereformeerd op is geworden. 
Die indruk krijg ik vooral als ik de bij-
belse bodem onder zijn boek op me
in laat inwerken. De overtuigende
lange bijbelse lijnen, heldere exegeti-
sche momenten en onverwachte
dwarsverbindingen, ze zijn onmisken-
baar van gereformeerde bodem. 
Deze combinatie van openheid voor
het werk van de Geest en eerbiedige
aandacht voor het Woord, maakt
Smouter’s boek volgens mij heel

geschikt voor gesprekken tussen gere-
formeerd en evangelisch. Ik noem een
paar mogelijke gesprekspunten.

Bijbels breed
Opvallend in het boek is het brede
kader, waarin Smouter het werk van
de Geest bespreekt. Je hoort dat
terug in de titel en ondertitel:
‘Herstelwerk; De Geest werkt van
schepping tot voleinding’, maar ook
in de samenvatting, die Smouter
elders aanreikt: ‘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’. 
Van kaft tot kaft gaat het in de bij-
bel dus over het werk van de Geest! 
‘De Geest deed geen tijdelijke klusjes
in de apostolische tijd en hij is er
ook niet om pepernoten rond te
strooien in onze tijd’, schrijft
Smouter prikkelend. Stof tot gesprek
voor al die evangelischen en gerefor-
meerden, die bij het werk van de
Geest direct doorstiefelen naar 
1 Korintiërs 12-14.

Smouter bouwt aan bruggetjes tussen gereformeerd en evangelisch

Gespreksopenend boek
over het werk van de Geest

F. Gerkema

Het boek van Willem Smouter kan onze kerken helpen bruggetjes te slaan tussen gereformeerd
en evangelisch.
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Voorschot
Een ander gesprekspunt is de pijnkant
aan dat door de Geest geleide herstel-
werk van God.
Dat is allereerst de pijn aan Gods kant,
met in het centrum het kruis van
Christus. Zonder dood en opstanding
van de Heer is het werk van de Geest
in zijn volheid niet denkbaar. Zonder
Pasen geen Pinksteren! Maar vervol-
gens voelt ieder die Jezus navolgt ook
de pijn van Gods herstelwerk. Smouter
brengt dat ter sprake, als het gaat
over de gaven van de Geest als ‘voor-
schot’. ‘Voorschot’ is aan de ene kant
al een beetje hemel op aarde, maar de
pijnlijke kant is er ook. De pijn van
een depressie die ondanks gebeden
blijft. Of een ander die wèl wonder-
baarlijk geneest. Het is nog ‘voor-
schot’! En daarmee zet Smouter de
bekende New Wine notie ‘verlangen
naar meer’ in een weids perspectief.
Uitnodigend voor huiverige gerefor-
meerden en prikkelend voor evangeli-
schen, die ‘verlangen naar meer’
teveel opsluiten in het hier en nu.

De mens Jezus Christus
Ook als het gaat om het hart van
Gods herstelwerk in Jezus, komt
Smouter met boeiende overwegingen,
die uitnodigen tot verdere doorden-
king - ook in de consequenties.
Opvallend is zijn grote aandacht voor

de menselijke kant van onze Heer
(met name in hoofdstuk 8). Het is de
méns Jezus Christus, die bij de doop
door Johannes de Geest ontvangt. En
vervolgens verkondigt en geneest de
méns Jezus in de kracht van de Geest.
Dat doet hij niet als een verklede
God, zoals Smouter het ergens puntig
zegt. Na Pinksteren zie je Jezus’ vol-
gelingen datzelfde verkondigende en
genezende werk doen. En dat doen
ze - bij alle zonde en tekort - net als
Jezus ‘in de kracht van de Geest’.
Pakkende details kwam ik in dit 
verband tegen. Bijvoorbeeld de
manier waarop Smouter het schep-
pingsgegeven van het menselijk 
‘heersen’ over de schepping (Genesis
1:26) in herstelde zin terugziet in de
volmacht, waarmee Jezus sprak en
genas. Waarbij Jezus die volmacht
ook weer overdraagt op zijn leerlin-
gen (Matteüs 10:1)!

Natuurlijk - bovennatuurlijk
Bij zijn bespreking van de gaven van
de Geest valt ook op, dat Smouter van
een onderscheiding tussen ‘natuur-
lijke’ en ‘bovennatuurlijke’ gaven niet
wil weten. Terwijl het zo voor de hand
ligt om een ‘gewonere’ gave als ‘die-
nen’ of ‘leiding geven’ in de eerste
categorie te plaatsen en ‘klanktaal’ of
‘genezing’ in de tweede. Maar de
Apeldoornse predikant ziet geen bij-
belse grond voor dit soort onderschei-
dingen en zegt van de gaven van de
Geest, dat ze vóór alles scheppingsga-
ven zijn, die altijd al behoord hebben
tot het menselijk bestaan. Smouter
kijkt er dan ook niet van op, wanneer
hij klanktaal en genezing ook onder
niet-christenen aantreft. Zijn grootste
bezwaar tegen de typering ‘bovenna-
tuurlijk’ is dat zo’n gave daarmee òf
werk van God òf werk van de duivel is
(of nep). Terwijl een scheppingsgave
open ligt voor aanvaarding onder
dankzegging en erkenning dat Jezus
Heer is. Op dat laatste komt het aan!
Echt iets om over door te praten. Ook
vanuit het hoofdstuk over alternatieve
geneeswijzen, dat vanuit de tegenstel-
ling natuurlijk-bovennatuurlijk niet
geschreven had kunnen worden.

Nabijheid
De hoofdstukken 4 tot 7 vond ik de
mooiste uit het boek. Daar gaat het
over Gods diepe verlangen om ons
mensen nabij te zijn. Dat proef je van
Genesis 1 tot Openbaring 22, van het
‘wandelen in de hof’ tot ‘Gods wonen
onder de mensen’. Dus ‘God met ons’

- Immanuël - en het is niet toevallig
dat je die wending in het hart van de
bijbelse boodschap vindt.
Smouter laat aan de hand van drie
bijbelse beelden - die van tempel,
tafel en thuiskomst - zien hoe God
door de heilige Geest deze nabijheid
aan het verwerkelijken is. Vooral het
beeld van de tempel confronteert je
daarbij met de diepste oorzaak van
de verstoorde nabijheid van God,
namelijk de zonde. Dat maakt ook
dat je in een wereld zonder ziekte en
dood, maar onverlost van de zonde
nog verder van huis zou zijn.

Bruggetjes
En zo is er meer te noemen, maar lees
en overweeg zelf! Willem Smouter
schreef een boeiend en inspirerend
boek over het werk van de Geest. Met
veel stof, die uitnodigt tot gesprek. Ik
denk dat Smouter’s werkstuk kan hel-
pen om bruggetjes te slaan tussen
gereformeerd en evangelisch. Zowel
binnen onze gemeenten, als ook in de
gesprekken met andere gereformeer-
de en evangelische kerken.

Drs. Freddy Gerkema is redactielid van

Opbouw en predikant van de NGK

Amersfoort-Noord.

Themanummer
De redactie van Opbouw heeft het
voornemen om met Pinksteren een
themanummer uit te brengen naar
aanleiding van de verschijning van
het boek ‘Herstelwerk’ van Willem
Smouter. Daarin hopen we een
aantal facetten van zijn boek ver-
der te doordenken met een brede
kring van scribenten. Verder zullen
we aandacht geven aan andere
boeken, die recent over het werk
van de Geest zijn verschenen. Niet
in de laatste plaats hopen we dat u
als lezer reageert. Vanuit de bezin-
ning op Smouter’s boek - op eigen
houtje of in kringverband. Of
omdat u de kracht van het werk
van de Geest hebt ervaren in eigen
leven of in de gemeente. Mocht
zo’n reactie van uw of jouw kant in
het themanummer verwerkt gaan
worden, dan nemen we voordien
contact met u op.

De redactie




