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Toch wil Smouter het in zijn boek niet alleen over de 
gaven van de Geest hebben. Hij zet breder in, en wel 
op het werk van de Geest. Dat maakt hij duidelijk door 
de zin die als een rode draad door het hele boek heen 
loopt: “Wat onze God bedoelde bij de schepping, wat 
Hij herstelde in Jezus en zal voltooien bij de weder-
komst, dat wil Gods Geest in ons werken en verster-
ken”.
En dan gaat het om Gods nabijheid; God die bij de 
mensen woont en met hen omgaat. Zo was het in het 
begin, in de tuin van Eden. Zo was het in ‘de volheid 
van de tijd’, toen Jezus op aarde was: ‘Immanuël’, God 
met ons - een begin van herstel. En zo zal het op de 
nieuwe aarde zijn: “God zal bij de mensen wonen”.

Aan deze ‘drieslag’ knoopt Smouter aan het begin van 
zijn boek een corresponderend drietal hoofdstellin-
gen vast.
Allereerst moet het onderscheid tussen natuurlijke en 
bovennatuurlijke gaven sneuvelen. De gaven van de 
Geest zijn scheppingsgave, door God in de schepping 
gelegd. Hieraan wijdt Smouter na het hoofddeel van 
het boek een aparte bezinning.
Vervolgens moet goed worden begrepen dat Jezus zijn 
tekenen en wonderen deed als mens, en niet als ver-
klede God. Ook hier wijdt Smouter een aparte bezin-
ning aan.
En in de derde plaats: als de Geest een voorschot is op 
het Koninkrijk van God, is het glashelder wanneer de 
gaven van de Geest overbodig geworden zijn, namelijk 
bij Jezus’ wederkomst.

Dit alles werkt Smouter in zijn boek verder uit. Hij 
gaat daarbij uit van een drieledige bedoeling van God 
bij de schepping. De eerste is: Dat de mens het even-
beeld van God zou zijn. Smouter verbindt hieraan de 
vrucht van de Geest. De tweede is: Dat de mens heer-
schappij zou voeren over de schepping. Hier zijn de 
gaven van de Geest van belang. De derde is: Dat de 
mens vruchtbaar en talrijk zou worden. Hier blijkt de 
onlosmakelijke band tussen de Geest en de zending.

Het goede en aansprekende van Smouters boek vind ik 
dat hij het werk van de Geest zo breed neerzet: vanaf 
de schepping tot aan de wederkomst. De nadruk op 
het werk van de Geest - waar de gaven een onderdeel 
van zijn - doet weldadig aan ten opzichte van de na-
druk op alleen de gaven van de Geest, zoals je dat zo 
vaak tegenkomt. Met dit oog voor de hele Schrift maakt 
Smouter zijn pretentie ‘goed gereformeerd’ waar.

Fascinerend vind ik ook Smouters uitleg van Luc. 4, 
dat Jezus de komst van de Messias en de dag van het 
oordeel uit elkaar haalt - ook al haal ik dat zelf niet zo 
snel uit Luc. 4: “Tussen de woorden over het genade-
jaar van de Heer en de dag van wraak voor onze God 
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a d E m b E n E m E n d  h E r S t E l w E r k
‘Hoopvol uitzien naar gesprek’ - die titel gaf ik in het vorige nummer aan mijn bespreking van Wierenga’s 
boek ‘Liever vijf woorden met mijn verstand’ over charismatische vernieuwing en de gaven van de 
Geest.
Een bijdrage aan dat gesprek is zeker ook het onderhavige boek ‘Herstelwerk’ van ds. Willem Smouter. 
Een boek met een drievoudig doel: de eer van God, de bevordering van het gebruik en de bestrijding 
van het misbruik van de gaven van de Geest.
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p r E d i k a n t E n t E k o r t

“Tekort aan voorgangers loopt de 
komende 15 tot 20 jaar flink op”. 
Aldus een alarmerende kop in het 
Nederlands Dagblad van 22 januari.

In de protestantse kerk (de samenvoe-
ging van nederlands Hervormd, Gerefor-
meerd en Evangelisch Luthers) zal dat het 
sterkst zijn: 45 tot 55 %. Dat percentage 
wordt ook weer betwijfeld. Fusies van 
gemeenten zijn niet in dit getal meege-
nomen, maar staan ook niet vast. Bij de 
Vrijgemaakten zijn er nu 70 vacatures 
en dat zal flink toenemen. De Christelijk 

Gereformeerden hebben nu 35 vacante 
gemeenten. Ook hier wordt een toename 
verwacht.
In onze kerken is het niet zo onrustba-
rend. Tot 2013 gaan 11 predikanten met 
emeritaat, terwijl 10 tot 12 gemeenten va-
cant zijn. Het jaartal 2013 heb ik gekozen, 
omdat de studenten die nu bezig zijn met 
de studie, in ongeveer 6 jaar hun studie 
zullen voltooien. Het aantal studenten, 
dat de leegkomende plaatsen moet vul-
len, lijkt voldoende: zo’n 20. Maar een 
kort onderzoek leert, dat hier wel iets op 
af te dingen valt.
Verschillenden zullen geen predikant 
worden. Uit eerdere berekeningen blijkt, 
dat gemiddeld tweederde de pastorie in-

gaat. Dan komen we uit op ongeveer der-
tien.
Hierbij moeten we wel bedenken, dat ook 
nog een paar broeders kortere of langere 
tijd beroepbaar zijn. Wanneer geen pre-
dikanten in de tussentijd om de één of 
andere reden vertrekken, lijkt het beeld 
tamelijk gunstig.

d E  o o r z a a k  v a n  h E t  t E k o r t
Waarom willen jongeren niet de theologi-
sche studie volgen en predikant worden? 
Is het, in het algemeen gesproken, een ge-
brek aan geloof? Gaan ze liever studeren 
voor een baan, die heel wat meer ople-
vert? Of waar meer in te bereiken is?
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Ñ haalde Jezus adem, hij rolde de boek-
rol op en ging de weg naar Golgotha” (p. 
23) - tot de dag dat de boekrol (weer) open 
gaat (Openb. 6:1).
Dit stelt Smouter in staat om - terecht - 
oog te hebben voor het ‘nog niet’, het on-
volmaakte: “pijnlijk onaf - en dat ook nog 
met opzet” (p. 16).

Maar het boek roept ook vragen op. Vooral 
als het over de gaven van de Geest gaat, en 
parallel daaraan de zending(sopdracht). 
Ook dit boek maakt duidelijk dat de waar-
dering van wat wordt geboden, wordt 
bepaald door het antwoord op de vraag 
‘Hoe leest u?’. Dat blijkt bij de uitleg van 
verschillende Schriftgedeelten. Ik haal er 
drie naar voren.

Het slot van Marc. 16. Anders dan Smou-
ter, en velen met hem, beluister ik - streep-
theologie of niet - in vers 20 de uitleg van 
vers 17. De tekenen en wonderen die Jezus 
aan ‘de gelovigen’ belooft, gebeurden toen 
de apostelen de wereld in trokken en het 
Evangelie verkondigden. Dat Marc. 16:15-
18 een opdracht en belofte inhoudt voor 
àlle gelovigen (p. 82), lijkt mij een aan-
name die de tekst niet oproept.
Dat hiermee niet alle vragen zijn beant-
woord, mag overigens duidelijk zijn. 
Want aan ons hier in nederland hebben 
niet de apostelen, maar anderen het Evan-

gelie gebracht. Op grond waarvan dan, 
als de zendingsopdracht slaat op ‘toen en 
daar’? Hier lijkt mij het gesprek nog lang 
niet afgelopen.

Ook Smouters uitleg van Marc. 2:1-12 
en (parallel daaraan Matth. 9:8) roept 
vragen op: de nadruk hierop, dat Jezus 
(ook) dit wonder als mens deed. Terwijl, 
zoals Smouter even verderop betoogt, de 
tekenen en wonderen bij Johannes juist 
dienden als bewijs dat Jezus (de Zoon 
van) God is. Smouter wil beide ‘naturen 
van Christus’ recht doen; maar waar hij  
prof. Van der Kooi aanhaalt die stelt “dat 
de oude kerk in haar denken naar de kant 
van het God-zijn van Jezus heeft overge-
held”, krijg ik uit dit boek de indruk dat 
hijzelf overhelt naar het mens-zijn van 
Jezus (o.a. p. 102-104).
Ook de veronderstelling dat Jezus na ge-
bed een ‘woord van kennis’ zou krijgen 
(p. 106), lijkt mij een aanname die de 
tekst niet oproept.

En tot slot de altijd weer terugkerende na-
druk op de opdracht ‘Streef naar de gaven 
van de Geest’. Vooral de opmerking dat 
je de gaven kunt beproeven, ermee kunt 
 oefenen en ze weloverwogen gebruiken 
(p. 131) - terwijl het toch niet de gaven 
van de gelovige zijn, maar van de Geest: Hij 
werkt daarmee - in en door een gelovige.

Verder hoor of zie ik ‘van charismatische 
zijde’ nooit het merkwaardige gegeven 
verklaard worden, dat deze opdracht al-
léén in 1 Cor. (14:1) voorkomt, en dat het 
verder in het n.T. véél meer gaat over de 
vrucht van de Geest, vervuld worden en 
zijn met de Geest, en over Jezus’ opdracht 
om elkaar lief te hebben - en dat 1 Cor. 
12-14 desondanks tòch programmatisch 
zou (moeten) zijn, dat wordt nooit aan-
nemelijk gemaakt. Ook Smouter doet dat 
in dit boek niet.

Dat is wat mij betreft een gemis van dit 
boek, dat ik overigens bijna in één adem, 
soms bijna  ademloos, heb uitgelezen.

– J.W. Ploeg

(n.a.v.: Willem Smouter, Herstelwerk. De Geest 

werkt van schepping tot voleinding, Boekencen-

trum Zoetermeer, 2006, ISBn 90-239-2142-9)




