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vangen. Nier dar eerhersrel her doel is. 
Her is voo r de kerken ze lf die onrechr 
pleegden, goed om u ir re spreken dar 
de schorsingsbeslu iren nier goed, nier 
kerkelijk, nier in overeensremming mer 
de karholicireir van de kerk zijn geweesr 
en daarom herroepen dienen re worden. 
Aldus een uirspraak van C. Veenhor, die 
drs. Compagnie via ds. J.c. Schaefrer 
cireerr (Informatieboel?je 2007, p. 174). 

Ook op de LV van de NGK waar 
gesproken werd over de Balans, kwam 
her verleden en de pijn erover rer sprake 
(bron: sire NGK, vergadering van 24 
maan 2007): 

In de bespreking werd door enkele af 
gevaardigden aandacht gevraagd voor 
pijn en verdriet dat vooral bij oudere 
lVederlands Gereformeerden bestaat 
over de breuk van de jaren zestig en 
voor de noodzaak om die te benoemen 
in plaats van te negeren. Voorzitter D e 
Boer van de Commissie voor contact 
en samenspreking erkende dat en gaf 
aan dat het klaarkomen met het eigen 
verleden primair de verantwoordelijk
heid is van de Gereformeerde kerken 
(vrijgemaakt) en niet van NG-zijde 
als claim op de besprekingen is gelegd. 
Naast de persoonlijke pijn die verwerkt 
moet worden, wees hij' op kerkelijk on
recht jegens nog levende ambtsdragers, 
waarvan het belangrijk is dat dat on
gedaan wordt gemaakt, zolang dat nog 
kan. 

War is er nu in reire bij de NGK 
veranderd wanneer men zo blijfr spreken 

over her verleden? Waar is de erkenning 
dar de trouw aan de belijdenis in geding 
was? War vair er nog re praren? 

Vrouw in het ambt 

Or. D e Boer noemr als één van de 
gesprekspunren 'vrouwen ambr' (Re! 
van 21 apr il 2007, p. 493). Alsor dir 
aan de kanr van de NGK nog een open 

gesprekspunr is. Inmiddels fungeren op 
diverse plaarsen vrouwelijke ambrsd ra
gers. Ook is de eersre vrouw roegelaren 
ror her ambr van predikanr. Her is een 
illusie dar hierover nog een open gesprek 
mogelijk is, waarbij wordr reruggekomen 
op war volop in prakrijk wordr gebrachr. 
Opnieuw: war vair er nog re praren? 

Argesloren op 24 mei 2007 

Ds. Willem Smouter 
verantwoordt zich 

Wie enigszins thuis is op het ker
kelijk erf, weet dat de charisma
tische beweging in de Nederlands 
Gereformeerde Kerken aanzienlijke 
invloed heeft. Sinds enige tijd is 
ook ds. Willem Smouter, predikant 
te Apeldoorn, onder de profeten van 
New Wine en hij is er niet de man 

stelwel'k. De Geest van schepping 
tot voleinding, waarin hij zich (naar 
eigen zeggen) verantwoordt voor 
zijn enthousiasme ten aanzien van 
het 'meer van de Geest'. Het boek 
wil geen praktijkboek zijn, maar 
bedoelt het 'meer van de Geest' in 

een bijbels-theologisch kader te 
plaatsen, anders gezegd: het wil 
ons een model aanreiken waarbin
nen de charismata zijn te verstaan. 
De gaven van de Geest zijn geen 
losse aardigheidjes, leuke dingetjes 
voor vrome mensen, maar zijn expo
nenten van het grote herstelwerk 

naar om daar geheimzinnig over te van de Heilige Geest, die op weg is 
doen. Onlangs verscheen van zijn Thema A.N. Hendriks naar de voleinding. 
hand een boek onder de titel Hel' -
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Ju isr doordar Smou rer het 'meer van 
de Geest' u irrilr boven de beperkte visie 
daarop bij vele charismarisch bevloge
nen , is zijn boek een bijdrage aan de 
discu ss ie rond de Geestesgaven en waard 
om aandachr re krijgen. Daarbij is het 
onmiskenbaar een pre dat Smouter hel
der en toegankelijk schrijft. Als hoofd
lijn ziet hijze lf: 'Wat onze God bedoelde 
bij de schepping, war hij hers relde in Je
zus en za l voltooien bij de wederkomsr, 
dat wil Gods Gees r in ons werken en 
versterken' (p. 11 ). Deze hoofd lijn wordt 
consequent gevolgd en nader uirgewerkr. 
Her is echter juisr de nadere uit werk ing 
van deze hoofd lijn, die bedenkingen 
oproepr. 

Geen bovennatuurlijke 
gaven 

De auteur meent dar men de Geest
gaven vaak veel te 'gees relijk ' of ' boven
naruurlijk' heeft gemaakt. Een gevolg is 
dat je 20 geen verweer hebr regen mis
bruik van die gaven. Maar de Heilige 
Geest werkr ni et 'boven natuurlijk', inte
gendeel, waar de Geesr bezig is, komt de 
schepping tot haar rechr, bloeir her leven 
weer op, wa ls God her bedoeld heefr. 
Smourer rekent dan ook af mer her 
onderscheid ru ssen 'naru urlijke' en ' bo
ve nnaruu r1 ijke' gaven, dar je noga I eens 
in beschouwingen ove r de charismara 
regenkomt. ' iedere gave, hoe geesrelijk 
ook en hoe gewoo n of bijlOnder wij die 
ook vinden , is scheppingsgave. Door 
God in de sc hepping gelegd, ook al zijn 
wij vanwege onze zo nden de roegang ror 
die gaven grotendeels kwij rgeraakr' 
(p. 12). 

Een hoeksreen in het hele beroog 
va n her boek vormt dan ook de ove rtui
ging dar we in de gaven van de Geesr re 
doen hebben mer herstelwerk, een sru kje 
hersrelde naruur of verloste sc hepp ing. 
God schiep de mens om zijn evenbeeld 
op aarde re zijn. Als beeld va n God 
moesr de mens heersen over her gescha
pene, als koning optreden. Om dat te 
kunnen doen, sierde God d e mens met 
gaven van wijsheid en kennis, maar ook 
mer gaven die we larer in d e Schrifr bij 
Jezus naar vore n zien komen : mac hr 
over wind en golve n, over demonen en 
ziekren. 

Wat de Geesr ons wi I geven, is 
daarom in het geheel nier ' bovenna
tuurlijk'. Her zijn volgens Smourer 'de 
rijkdommen van de schepping, waar we 

door Gods Gees t al van mogen proeven' 
(p. 71). 

I k waardeer dar Smourer het ver
ni euwende werk van d e Heilige Geest 
nier (op doperse manier) als een totaal 
ni euwe schepping w iJ ve rsraan . Z ijn 
verzet regen de vis ie van de oudere pink
srerbeweging is rer zake . De Geest een 
het werk van de Vader en doer de schep
ping ni er over. Hij had hier kunnen ver
wijze n naar war de Dordtse Leerregels 
zeggen over de wedergeboorte. 'De god
delijke genade van de wedergeboorte ... 
vernietigt de wil mer zijn eigenschappen 
nier en dwingr de mens nier regen wil 
en dank. Maar zij maakr de w il gees
relij k levend , geneesr, herstelt hem en 
buigr hem liefdevol en regel ijk krachtig' 
(JIJ/IV, 16). De Geesr depersonaliseert 
ons nier, maar hersre lr en vernieuwt ons 
in onze eigen heid . 

Maar Smourer gaar mijns inziens re 
ver als hij al de gaven die de Geesr geefr, 

schepping noemr, herstelde schepping 
(p.35). 

i k srem roe dat de Geesr aa nsluir 
bij war in de ge lovige reeds aanwezig is 
en w her werk va n de Vader-Sc hepper 
honoreerr. Er zijn capaciteiren di e onder 
leiding van de Geesr ontplooid en in 
diensr van de gemeenre worden gesreld. 
Maar je kunt niet alles wat we in her 
Nieuwe Testamenr aan Geesrgaven naar 
voren zien komen, 'herstelde schepping' 
noemen! 

Je loopr hi er vas t bij charismara als 
van het ongehu wd zijn (I Kor. 7:7), van 
genezingen (1 Kor. 12:9) en bij de vol
macht om demonen uir re drijven (Mar. 
lG:17), doden op te wekken (Mar. 10:8), 
lOnden te vergeven (Joh. 20:23). Je kunt 
toch n iet volhouden dat deze gaven en 
volm achten de mens al bij de schepping 
gesc honken waren, door de zonde z ij n 
verspee ld , maar nu door de Geest weer 
in ere worden hersreld? 
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Bij zijn ijver om de Geestgaven van 
al het ' bovennatLIuriijke' en 'geheimzi n
nige' te ontdoen, loopt Smouter te hard 
van stapel. Wanneer aLLe chatismata en 
volmachten oorspronkelijk 'schepping' 
zijn , dan leidt dat mijns inziens tot de 
onzinnige bewering dat Adam vOOt de 
val doden kon opwekken, demonen kon 
uitdrijven, ja zonden kon vergeven! 

Ik houd het erop dat de Heilige 
Geest in het verlenen van chatismata 
Zich veelal aansluit bij wat reeds door 
geboorte en levensgang bij gelovigen 
aanwezig is, maar daaraan n iet gebon
den is en in zijn vrijmacht 'een ieder 
toedeelt in het bijzonder, gelijk Hij wil' 
(J Kor. 12:7). 

Jezus de Charismaticus 

Er zijn in het Nieuwe Testament 
duidelijk twee lijnen te ontdekken wan
neer het gaat om de ve rhouding tu sse n 
Chtistus en de Geest. Er is de I ijn va n 
de Geest naa t Christus toe . H et is de 
Geest die op Jezus neerdaalt en Hem 
tOt de Gezalfde maakt (Mat. 3: 16). Al
les wat Jezus als de Chtistus doet, blijkt 
Hij door de Geest te doen (Heb. 9:14). 
De Geest ieidt Hem (Mat. 4: 1) , stelt 
Hem in staat demonen uit te werpen 
(Mat. 12:28). Maar er is ook de lijn van 
Christus naar de Geest tOe. Hij is het die 
met de Geest doopt (Joh . 1:33), die door 
zijn dood en opstanding de Gees t voo r 
de zijnen verwerft (Joh. 7:39) en ze met 
zijn Geest tOt gezalfden maakt (I Joh. 
2:27). 

In de moderne theologie is het 
usance vooral de eerste lijn a lle nadt uk 
te geven. Jezus is de met de Geest Ver
vulde, de mens naar Gods oorspron
kelijke bedoeling. Smouter gaat in die 
accent mee, maat wil tegelijk krachtig 
handhaven wat de kerk i n Chalcedon 
beleed over het 'ware God en waar 
mens'. 

Dat Smourer zo aa ndacht vraagt 
voor Jezus als de met de Geest Vervulde, 
vloeit VOo[[ uit zijn over tuigin g dat het 
in de Geestgaven om herstelde schep
pingsgaven gaat. Jezus wo tdt nu Iemand 
bij wie dat herstel op o ns toetreedt. Hij 
is a ls Pneu matOfoor (Drager van de 
Geest) de Charismaticus bij u itstek : be
giftigd met de gaven van de Geest. 

Een cruciale stelling in het betoog 
van Smou te r is dat Jezu s zijn wonderen 
en tekenen deed als mens, begiftigd met 
de Geest. Wanneer Hij de wind bestraft, 
demonen uitwerpt, zie n we hoe God in 

H em de oorspronkelijke heetschappij 
va n de mens over het geschapene het
stelt. Aan Jezus' wondetwetk ontdek je 
wat het is a ls mens gesierd te zijn met de 
gaven van de Geest. 

Smou ter meent d a t de 'onrlediging' 
waatvan Filippenzen 2:6-7 spteekt, 
inhoudt dat Jezus steeds weet ervoor 
koos, afstand te doen van zijn godde
lijke krachten (p. 103). Jezus bestraft 
de wi nd, werpt demonen uit, vergeeft 
zo nden dan ook aLs mens, 'niet als een 
verklede God, niet in zijn eigen god
delijke kracht, maar door de Geest van 
God die op hem rust' (p. 77). De aureur 
noemt het zelfs 'een van de twee pijlers' 
waar zijn boek op rusr: 'het geloof dat 
Jezus zijn genezingen en wonderen deed 
a ls waatachtig mens, ofwel: in zijn men
selijke natuur ' (p. 99). 

Het blijft niet onhelder waarom 
Smourer hier zo op hamerr. Van Jezus 
als dé Chatismaticus trek t hij d e lijn 
naar de gaven die de Geest in ons leven 
wil geven. 'Omdat Jezus zijn wonderen 
deed als een mens die d e Geest ontva n
gen heeft, is het principieel mogelijk 
dat ook anderen hem navolgen. En dat 
blijkt ook Jezus' bedoeling te zijn. Van 
bijna elk wonder dat hij doet, kun je 
lezen dat de leerlingen het moeten na
doen' (p. 77). 

Jezus leert ons 'net als hij de krach 
ten van het koninkrijk te doen door de 
kracht van de Geest, zij het d at Jezu s de 
Geest volkomen en blijvend heeft ter
wijl wij er nooit meer dan een deel va n 
krijgen' (p. 103). De tekenen di e Jezus 
deed en zijn leerlingen vootdeed , zijn in 
Matcus 16:17 de tekenen waaraan de ge
Lovigen zijn te herken nen. Door de G ees t 
worden ook wij op onze beutt begiftigd 
met gaven en volmachten en openbaart 
zich een stukje hers te lde schepping. 

Christologische 
verworteling 

Ik heb grote moeite met deze christO
logische verwoneling va n wa t Smouter 
ziet als krachten van het koninkrijk, 
waarin de gemeente nu nog deelt door 
de Geest. 

Alleteerst al lijkt wat hij stelt ove r die 
'onrlediging', a ls een volgehouden afzien 
van eigen goddel&"ke kracht, nie t te tij
men met wat wij belijden in antwoord 
17 van de H eide lberger: d e Middelaat 
droeg d e last van Gods toorn uit kracht 
van zijn godheid aan zijn menselijke na

tuur. Jezus leed a ls mens, jawel, maar 
zijn goddelijke kracht ondersteunde 
H em. Met K. Schilder is te handhaven 
dat Ch ri stu s a lIeen i n de kracht en ca
paciteit van zijn beide natLIren het lijden 
heeft kunnen volbrengen . Nooit mogen 
we bepaalde daden va n Chtistus isoleten 
va n zijn goddelijke of va n zijn mense
lijke natuut : de een heid van zijn Persoon 
s taa t hi er op he t spel! 

Vervolgens: het is niet vol te hou
den dat Christus zijn wonderen in de 
kwaliteit van waarachtig mens deed. 
Johan nes beschrijft die wonderen 'op
dat gij geloofr dat Jezus is de Christus, 
de Zoon van God ... ' (Joh. 20:31). Ze 
getuigen juist van Jezus' heerlijkheid 
- nier a ls waarachtig mens, maar - als de 
Eniggeborene van de Vadet (Joh. 1:1 4) . 
Wanneer Jezus zijn macht toOnt over 
storm en golven, erkenn en de leerlingen : 
'Waarlijk , Gij zijt Gods Zoon' (Mat. 
14:33). Deze góddelijke majes teit z ien de 
mensen ook in de genezing van een jon
gen met een boze geest (Luc. 9:43a). En 
wanneer Jezus een verlamde van zonden 
vrij spreekt, verstaan de schriftgeleerden 
hee l goed dat H ij daarmee naar het 
werk van God grijpt (Mar. 2:7). Ik wijs 
ook nog op het reinigen van meÎaatse n 
en het opwekken van doden, wat even
zeer goddeLijk werk is. 

In de derde plaats: de wonderen die 
Jezus doet, zijn niet vermeld om ons te 
laten zien wat een mens door de Geest 
kan doen. Deze wonderen hebben heils
histori sch een unieke functie: z ij staa n 
in dienst van Jezus ' prediking, a ls teke
nen va n de waa theid daarvan . Ik geloof 
er dan ook niets van d a t de H ere Jezus 
ze ons voordeed en dat wij Hem d aa rin 
mogen navoLgen (p. 77) . 

Smoutet gooit daarbij a lles te ge
makkelijk op één hoop: de wonderen 
die Christus deed, de tekenen die de 
gelovigen zullen volgen (Mar. 16:17-1 8) 
en de chatismata waatover Paulus in 
Romeinen 12 en I Korinriërs 12 spteekt 
(p. 97). De laatste sta an nie t zozee r 
in dienst van de verkondiging, maar 
meer in dienst van de opbouw van de 
gemeente. Ik lees nergens in het Nieuwe 
Testament dat wij de Heiland moeten 
'navolgen ' in het doen va n wonderen, 
maar wel in liefde en toewijding. 

Ten slotte : Smouter spring t van 
de volmachten die de twaa lven (Mar. 
10:5-8) en de zeventig (Luc. 10:17-19) 
ontvingen, zomaar over op een belofte 
en opdracht voor á ll e ge lovige n (p. 82), 
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waarbij hij her heilshistorisch mo menr 
va n deze uirze ndingen vergeer. Inco n
sequenr is dar we dan niers meer ho ren 

over die volmachr om doden op re wek
ken. Wel over genezing en vergev ing, 
maar nier over her 'wekr doden op' 

(Ma r. 10:8). Waarom, zo vraag ik de 
au reur, loopr her ene wel door naa r de 
gemeen re van nu en her andere nier? 

En ove r vergeving gesproken ... 
Smourer zie r ook vergeven als een gave 
die de men s bij de schepping meekreeg 
(p. 138). Daa rom kan hij schrij ve n: ' En 
a ls Jezus genas, de harren doorgrondde 
of de zonden vergaf, dan deed hij d ar a ls 
mens, ne r zoals u en ik mens zijn' (p. 99). 
Zo kan de aureur de gave van de sleu
relmachr (vg!. Mar. 16:19) uirbreid en ror 
alle gelovigen, die ner als Jezus zonden 
mogen vergeven: 'Waar God ruimre 

geefr om iemand persoonlijk deze ver
geving roe re zegge n, daar komr echr 
de krachr va n de komende wereld vr ij . 
D aa r is door de Geesr de Mensenzoon 
gezaghebbend aan her werk via mensen
kinderen - mer hoeveel schroom we d a r 
ook nas preken' (p. 79) . 

Smourer durfr nier duidelijk re zeg
gen da r gelovigen zonden kunnen ver
geven , hij spreekr over 'roezeggen' van 
vergevin g. M aa r inrussen is dar wel war 
anders da n Chrisrus deed: Hij zegde 
Gods vergeving nier slechrs 'onvoor
waardelijk ' toe, maar Hij verga/daad
werkelijk (Luc. 7:48). Daarvoor was Hij 
d a n ook ware God! Ook hier blijkr dar 
je zo maa r nier va n de Here Jezus kunr 
overspringen naar de gelovigen van nu! 

Argumentatie 

Er lopen in her boek van Smourer 
rwee lijnen , wanneer he r gaar om de ar

gumenrarie die hij bij war hij srelr, geefr. 
Enerzijds is er aand achr voo r schrifrge
gevens (mer een mooie excu rs over her 
wonen va n God bij mensen), anderzijds 
horen we relkens weer wa r de aureur va n 
iers ervaa rr , vindr of gel 00fr. Direcr al 
in her eersre hoo fd sruk klinkr her: '... ik 
heb iers mogen z ien en ervaren war de 

gaven van de Geesr zijn ' (p. 9). Tijdens 
een rerraite in H o uten mocht de auteur 

'een profetie voor mijzelf onrvangen, die 
zo onmiskenbaar va n God was dat het 
me openbra k ' (p. 8). Van z ijn u irwerpen 

van boze gees ren herinnert Smouter zich 
' hoe geweldig God dat wilde zegenen '. 

Her is moeilijk discussiëren, wanneer 
zo de eigen ervaring word t ingebracht. 
Vooral ook wanneer Smoute r eigenlijk 

Ds. Wiffem Smourer 

nier de moeite neemt om wat a nderen 
uir de Schrift tegen een charismarische 
bijsrelling hebben aangevoerd, degelijk 
re weerleggen. Hoezeer ervar ing een 
rol speelr, zien we wanneer hij schrijfr: 
'Tijdens een gesprek mer iema nd en 
ze ker rijd ens een gebed ku n je vragen of 
God je door zijn Geesr kenni s wil ge
ve n over de persoon of een profetie. D e 
Gees r ka n en wil daarop anrwoorden 
met woorden, beelden of reks ren en dar 
kan echr het licht van de hemel over 
mensen laren schijnen' (p. 137). Hier is 
nie r meer de Bijbel een lichr op o ns pad, 
maar wordr srurend war de pastor i n

nerlijk hoort en zier. AI reke nr Smourer 
erbij aan dar de pastor niet mag zegge n: 
'zo spreekr de Here', waarmee de aureu r 
treffend demon srreert hoe weinig je met 
zulk pasroraar opschier! 

Ook in her laarsre hoofdsru k, dar 
gewijd is aan 'gebedspasroraar', ho ren we 
hoe zegen rijk dir ervaren is: '... ik moet 

op mijn pen bijren om nier in super
larieven re vervallen als ik ga vertellen 

hoeveel her voor Harm of Sonja plus de 
rwee voorb idders berekend blijkr re heb
ben ' (p. 147). En dan volgt een beschrij

ving van hoe her in de prakrijk toegaat, 
waa rbij her ministrygebed, 'een vorm va n 
gebed die wij bij "New Wine" geleerd 
hebben', funcrioneert, her bidden waar
roe hoort' dar je geregeld sril benr om re 

luisreren naa r G od, dar de bidders door
gaans de ogen open hebben om re zien 
war God doer en hoe Harm reageert, en 
dar ze geregeld mer hem overleggen wa t 
er gebeurc en war hij van God verlangt ' 
(p. 148v). 

Smouter noemr dir ministrygebed 
'een ideale leerschool va n de heilige 

Geesr ' en jubelr d ar he r je kan over
komen ' dar je zo onder je handen de 
vrucht van de Gees r voelr groeien ... ' 

Maar mijns inziens z ijn we hier 
re rec hrgekomen i n je reinsre subjecri
visme en bele vings hy pe , waarbij allerlei 
herkenbare psychologische effecren als 
heerlijk werk van de Gees r worden be
noemd. 

Ten slotte 

Her zal duidelijk zijn dar ik nier 
zo blij ben mer her boek va n ds. 
Smourer. I k vi nd her rheologisch soms 

gewoon nie r goed doordachr. Neem 
nu nog eve n zijn hoofdlijn : ' War onze 

God bedoelde bij de schepping, war hij 
herstelde in Jezus en za l vol rooien bij 
de wederkomsr, dar wil God s Geest in 
ons werken en versterken.' Hoe is die 

hoofdlijn re rijmen mer war de auteur 
zegr over her beperkt houdbare va n de 
gaven waa rmee d e H eilige Geesr ons nu 
wil sieren ? De Gees rgave n z ijn volgens 
Smourer roch hers relde schepping? Hoe 
ka n hij dan srell en: ' ... a ls de Gees r 
een voorschot is op de komst van her 
koninkrijk Gods, dan is het glas helder 
wanneer zijn gaven overbod ig geworden 
zijn' (p. 12)? De Geestgaven ' hebben een 
beperkte houdbaarheid ' (p . 135): 'alleen 
de liefde gaar mee ror in a lle ee uwig
heid' (p. 136). 

Daarmee legr Smourer dynamier on

d er de hoofdlijn in zijn boek. Wa nr war 
bi ij fr er dan over va n dit hentel van de 
schepping en va n he t voltooien daarvan 
bij de wederkomsr? 

De uireindelijke conclusie moer zijn 
dar her de aureur nier ge lu kr is zijn doel 
waar re maken: on s een veranrwoo rd 

bijbels-rheologisch model aan re reiken 
waarbinnen de Geesrgaven te verstaan 

zijn, en dat zijn bijdrage aa n her huidige 
debat teleu rstelr. 

Dit arrikel is geschreven naar aa nlei
ding van her boek Herstelwerk. De Geest 
werkt van schepping tot voleinding, door 
Willem Smourer (Boekencentrum, Zoe
rermeer, 2006, 

ISBN 1397890239 2 14 24, 152 pag. 
Prijs € 12,90). 


