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Cees van der laaD en Paul van der Laan, 
Toen de kracht Gods op mij viel. 100 jaar 
Pinksterbeweging in Nederland 1907-2007. 
Kampe n: Kok, 2007. ISBN 9789043 513890. 
223 blz. € 29,90 
Dit boek dat het licht zag naar aanleiding van het 

honderd jarige jubileum van 

de pinksterbeweging in Nederland, is geschreven 

door Cees en Paul van der Laan, beiden gepromo

veerd in de kerkgeschiedenis. In 1982 schreven 

zij al het boek 'Pinksteren in beweging', ter gele

genheid van het 75 jarige bestaan van Pinksteren 

in Nederland en Vlaanderen. Zij zijn dus zeker 

bekwaam om over dit onderwerp te kunnen schrij

ven. Toen de kracht Gods op mij viel' staat bol 

met historische foto's in zwart-wit en in kleur. De 

uitgeverij heeft veel werk van de kleurrijke vorm

geving gemaakt en dit boek in koffietafel formaat 

uitgegeven . De tekst indeling in kolommen maakt 

dat de tekst prettig te lezen is. De noten bij de tien 

hoofdstukken en de conclusie zijn achterin het 

boek te vinden. Daar treft men ook een statistiek 

van de Nederlandse pinksterbeweging, een verant

woording van de illustraties, een namenregister en 

een korte beschrijving van de auteurs aan 

De inhoud is kort gehouden, maar toch zeer vol

ledig te noemen. Dit is het gevolg van het beoogde 

doel van de schrijvers, namelijk om een informatief 

en voor een ieder toegankelijk werk te schrijven. 

De eerste twee hoofdstukken geven een beeld over 

het ontstaan van de Pinksterbeweging in het bui

tenland alvorens het in Nederland vorm aannam. 

Hoofdstuk 3 t/ m 7 geeft in grote lijnen weer hoe de 

pinksterbeweging zich in Nederland ontwikkelde en 

manifesteerde, terwijl hoofdstuk 8 en 9 laten zien 

waar het Pentecostalisme vandaag de dag staat. 

leder hoofdstuk wordt gevolgd door een portret 

waarin een zendelinge, een genzingsprediker, een 

groepering, of een aspect van het werk nader wordt 

uitgelicht. Kortom het is een prachtig boek gewor

den, waarin iedereen zich in het kort kan oriënteren 

in de geschiedenis van de pinksterbeweging en die 

de huidige stand van zaken weergeeft. lPZ 

Willem Smouter, Herstelwerk. De Geest 
werkt van schepping tot voleinding. 
Zoetermeer: Boekencentrum, 2006 ISBN 
90-239-2142-9 152 pag. Euro 12,90. 
Smouter heeft voor een breed publiek een lezens

waardig boekje geschreven over het werk van de 

heilige Geest. Het is dus geen zwaar aangezette 

pneumatologie geworden . Toch verankert hij 

zoals blijkt uit de ondertitel 'De Geest werkt van 

schepping tot voleinding' - zijn bijdrage in een 

theologische reflectie op het werk van de Geest. 

Dus het werk van de Geest wordt niet alleen 

gezien als toerusting voor de zending in de wereld 

vanaf de Pinksterdag, noch ziet hij het als beperkt 

tot een 'tijdelijke bijstand totdat bijbel af was'. 

Tekstgedeelten als Joh.1 6:7 stroken noch met de 

gedachte dat de Geest een tijdelijke 'klusjesman' 

is , noch met de suggestie dat hij in onze tijd met 

'pepernoten rond strooit' . Die laatste opmerking 

slaat op het eigenlijke onderwerp van het boek, 

n.l. het functioneren van de gaven van de Geest. 

In twaalf hoofdstukken betoogt de schrijver dat we 

door het werk van de Geest mens worden zoals 

God dat had bedoeld (1); dat de Geest in de bedie

ning van Jezus werkzaam was(2); dat de gemeente 

leeft vanuit de Geest als voorschot op de toekom

stige volkomen verlossing (3); dat de Geest werkt 

aan het herstel van Gods plan , nl . dat Hij bij de 

mensen zou wonen (4); dat de vrucht van de Geest 

in het leven van gelovigen herstel van de bedoe

ling van God, nl. dat de mens beelddrager van de 

Schepper zou zijn (5); dat de kracht die Geest geeft 

past bij de tweede opdracht van God aan de mens, 

nl. om te heersen over de schepping (6); dat de 

Geest ten nauwste met de zending is verbonden 

en dat dit spoort met de derde opdracht aan de 

mens, nl. om talrijk te worden (7). In volgende 

hoofdstukken werkt Smouter eerder geponeerde 

stellingen nader uit. Zo is er een hoofdstuk over 

de menselijkheid van Christus , waari n Smouter 

de stelling betrekt dat Hij genezingen en wonde

ren deed door de kracht van de Geest (8) ; dat de 

gaven van de Geest niet zozeer bovennatuurlijk 

zijn als wel herstelde natuur (9) . Dan volgt er een 

hoofdstuk waarin Smouter aan de hand van 1 Kor 

12·14 de gaven van de Geest bespreekt (10) . De 

laatste twee hoofdstukken betreffen een theologi

sche bezinning op alternatieve geneeswijzen(l I) 

en een praktijksituatie over gebedspastoraat waar

in de toepassing van de principes van deze studie 

ontsloten wordt ( 12). 

Vooral hfdst. 9 waarin Smouter de charismata als 

scheppingsgaven bespreekt is interessant. Met 

zijn betoog dat het onderscheid tussen natuur

lijke gaven en bovennatuurlijke Geesteswerkingen 

ongelukkig is en pastoraal voor nare situaties 

zorgt, ben ik het eens. Het gaat hier om een slecht 

begrepen onderscheid dat in filosofische kaders 

van de oudheid en theologische kaders uit de 

Middeleeuwen zinvol was, maar dat moderne men

sen op het verkeerde been zet. De consequentie is 

dat God en diens handelen in de praktijk (want de 

belijdenis zegt iets anders) worden beperkt tot het 

'bovennatuurlijke'. Smouter heeft dat goed gezien 

en dit hoofdstuk verraad zijn worsteling met die 

problematiek. In het voorlaatste hoofdstuk doet de 

schrijver een dappere poging - maar meer dan dat 

is het ook niet - om vanuit de door hem neergeleg

de theologische principes te komen tot een beoor· 

deling van m.n. alternatieve geneeswijzen. Daar 
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komt een genuanceerde visie uit, waarbij hij het 

onderscheid tussen de regu liere en de alternatieve 

geneeswijzen wat relativeert. Dat hoofdstuk stemt 

tot nadenken en verdient en nadere uitwerking' 

De schrijver is een 'man van de praktijk' , heeft 

weet van het onderwerp waarover hij schrijft. Toch 

krijg je niet het gevoel dat hij de Schrift interpre

teert vanuit de praktijkervaring. Smouter tracht 

zorgvuldig om te gaan met wat hij in de bijbel 

aantreft, zonder erg technisch te worden. De brede 

blik van dit boekje is tegelijkertijd de kracht (het 

zet in kort bestek een belangrijk onderwerp neer) 

en de zwakte ervan (want het is onmogelijk om elk 

van de onderwerpen naar behoren uit te diepen). 

Smouters boek je is het lezen en kritisch overden

ken zeker waard. HZ 

Angela Roothaan & Joke van Saane (red.), 
War is wijs? Reflecties op spirituele vorming, 
Kampen: Ten Have, 2007. ISBN 978 90 259 
57940, 176 blz. € 19,90 
"Wat is wijs?" ; deze eeuwenoude vraag is de titel 

van dit boek, waarin artikelen gebunde ld zijn die 

allemaal te maken hebben met spirituele vorm ing. 

Deze artikelen zijn door verschi llende auteurs 

met uiteenlopende achtergronden en werkvelden 

geschreven, maar wat hen allen verbindt, is dat ze 

op de één of andere manier bezig zijn met spiritu

ele vorming. Het boek heeft als uitgangspunt de 

volgende definitie voor spiritualiteit gekozen: "Een 

zich voortdurend ontwikkelende levensoriëntatie, 
die voortkomt uit de verwerking en interpretatie 
van (Ievens)ervaringen die vormend zijn voor 
iemands morele en zinperspectief. Men geeft vorm 
aan deze oriëntatie in zowel het denken, de erva
ring als in het handelen." 
Sommige artikelen zijn voornamelijk theoretisch 

gericht. Door de artikelen heen wordt het onder

werp "spir ituele vorming" belicht vanuit de the

ologie, filosofie, antropologische wijsbegeerte, 

godsdienstpsychologie, enz . Terwijl andere schrij 

vers ervoor gekozen hebben om als uitgangspunt 

voor hun artike l vooral de praktijk te nemen van 

het werkveld waarin zij werkzaam zijn. Dat heb

ben bijv. Hans van Drongelen en Ton Meijknecht 

gedaan, als zij schrijven over hun werkzaamheden 

als pastors voor de Technische Universiteit in Delft. 

Ook in de bijdrage van Connie Karsten, docente is 

aan Azusa theologische hogeschool, en werkzaam 

als justitiepredikant namens de VPE, komen veel 

praktijksituaties naar voren. Ik denk dat laatst

genoemd artikel het meest zal aansluiten bij het 

gedachtegoed van de lezers van Parakleet; vooral 

zij die gelnteresseerd zijn in pastorale of spirituele 

vorming, of nog specifieker: in gevangenis pas 

toraat. Maar ook de andere artikelen zijn zeker 

interessant. Alle artikelen samen bieden de lezer 

een breed en gevarieerd beeld van wat "sp irituele 

vorming" kan inhouden, en op we lke verschil lende 

manieren dit kan worden vormgegeven. HB 


