
Liever vijf woorden 
met mijn verstand
Een pastorale handreiking 
over gaven van de Geest

Ds. W. Wierenga

Veel gereformeerde broeders en zusters worden in verwarring 
gebracht door allerlei charismatische invloeden die als een 
vloedgolf de kerken overspoelen. Jonge mensen missen goede 
voorlichting en niet alle predikanten stellen zich afwijzend 
op. Vooral met het oog op hen allen is dit boekje geschreven.
Aan de orde komen vragen als:
Hoe spreekt de Schrift over gaven als tongentaal, genezing, 
demonenuitdrijving en profetie?
Komen die opvallende Geestesgaven nog voor in onze tijd?
Wat is de betekenis van de streeptheologie?
Kun je wel spreken van de charismatische beweging?
Waarom stappen gereformeerden over naar baptistische of 
evangelische gemeenten?
Wat is NewWine voor een beweging? Hoe denken zij onder-
wijs te geven in de kerken?

Van charismatici valt ook wel te leren. Dit boek is zeker 
geen veroordeling van alles wat de charismatische bewe-
ging leert en doet. Maar de vinger wordt wel gelegd bij 
zaken als gebedsministry, zoals die wordt gepraktiseerd 
door NewWine-Nederland. De gebeurtenissen in de fictieve 
gemeente Hoopvol worden als voorbeeld genomen en zijn 
heel herkenbaar.

Een drietal bijlagen vormt een belangrijk onderdeel van het 
boek. Ze gaan o.a. over de persoon van de heilige Geest en 
over de vraag of evangelischen de Bijbel anders lezen dan 
gereformeerden.

Ds. W. Wierenga is emeritus predikant van de Gereformeerde 
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Den Lezer Heil!

Waar zet je de komma?
Het boekje dat u in handen hebt, is geschreven door een ‘oude’ man, die de geest 

van verjonging kreeg, toen hij om zich heen zag wat het spreken over de bijzon-

dere werkingen van de Geest aan bijzondere werkingen teweegbracht. Het kwam 

zomaar, ineens was het er, de wind van een nieuwe spiritualiteit, die de verkokering 

van de Gereformeerde Kerken zou opblazen. Was er niet altijd te weinig aandacht 

geweest voor de bijzondere gaven van de Geest? Híer was er iemand die het nog 

slechts voorzichtig meende te moeten opmerken. Maar daar was er al iemand die 

met veel méér nadruk begon te spreken. Waar was in de gereformeerde wereld de 

tongentaal gebleven, waar waren de gaven van genezing, van profetie? Anderen 

schrokken ervan. Maar was dat misschien toch een heilzame schrik? Of was er 

terecht reden voor wantrouwen? Er werden teksten gebruikt, stellingen verdedigd, 

nieuwe waarheden gedebiteerd. Onbehagen groeide aan de ene kant, verhoogd 

enthousiasme maakte zich sterk aan de andere kant. En daartussenin waren er 

velen die steeds maar riepen dat er toch opening moest zijn om naar elkaar te 

luisteren: er werden toch ook altijd zulke goede dingen gezegd aan weerszijden! En 

hebben we elkaar niet nodig om eenzijdigheden te voorkomen? Werd het niet ook 

tijd voor een vernieuwing, een herbeleving van oude waarheden die misschien wel 

wat te vaak herhaald waren om nog echt ervaren te worden? En de gelijkgezinden 

zochten elkaar en versterkten elkaar in de intieme kring van de vertrouwden.

We kennen het, we kennen het zo langzamerhand allemaal. De auteur spreekt over 

een charismatische vloedgolf, die over ons heengegaan is de laatste jaren. Ze heeft 

discussies veroorzaakt, onzekerheid gebracht, tegenstellingen blootgelegd, zelfs 

polarisatie bewerkt en verwijdering tussen enerzijds de begeesterden die door een 

nieuw elan werden aangegrepen en anderzijds anderen die zich sterk maakten in 

gevoelens van aversie of die met schuldgevoelens bleven zitten. En daartussendoor 

wordt geschermd met het begrip ‘gereformeerd’. Soms worden oude woorden op 

een manier gebruikt die nieuwe inhouden doen vermoeden, zonder dat die duidelijk 

worden gedefinieerd. Soms worden teksten op een suggestieve manier geciteerd, 

zonder dat er een nauwkeurige exegese aan ten grondslag ligt. En ook worden er 

ook zomaar wat ballonnetjes opgelaten.

Wat is nu eigenlijk tongentaal? Wat zit er achter de vertaling klanktaal? Wat 
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gebeurde er nu precies op de pinksterdag in Jeruzalem? Is dat wat er verteld wordt 

over de gebeurtenissen in Samaria een poosje later, en zijn de verschijnselen in het 

huis van Cornelius daarmee gelijk te stellen? Hoe moeten we de klanktaal in de 

gemeente te Korinte beoordelen? Moeten we bidden om het opnieuw voorkomen 

daarvan? Schreef Paulus er in ieder geval niet zeer terughoudend over? En dan de 

wonderen die de apostelen hebben verricht: zijn ze echt voor herhaling vatbaar? En 

als er zelfs in bepaalde charismatische kringen serieus gesproken wordt over nieuwe 

dodenopwekkingen, waar komen we dan uit? Is het waar wat sommigen suggere-

ren, dat al deze wonderen als gaven van de Geest daarom zo weinig voorkomen 

onder ons, omdat we er met elkaar niet genoeg om gebeden hebben? Waren de 

gaven die voorkwamen in de tijd der apostelen dan wel meteen opdrachten? Waren 

het meteen beloften? Matteüs 28, Marcus 16, Handelingen 2, Handelingen 18, 

1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 14, en verder Matteus 10 en Lucas 10, en nog veel 

meer: hoe zit dat dan allemaal? En moeten we niet allemaal ‘meer van de Geest’ 

willen? Maar wat is dat eigenlijk voor een uitdrukking: ‘meer van de Geest’?

De auteur van dit kleine boekje stelt deze vragen. En zijn antwoorden zijn vaak 

verrassend. Hij trekt niet van leer tegen uitwassen. Hij is begonnen met de Bijbel 

te lezen, nauwkeurig de teksten te onderzoeken waar er over klanktaal gesproken 

wordt, over wonderen van genezing, over duiveluitdrijvingen, over dodenopwekkin-

gen, over gaven van de Geest. Hij leert onderscheiden tussen feiten en opdrachten, 

feiten en beloften. En eigenlijk gebruikt hij niets anders dan de aloude vragen die 

altijd gesteld moeten worden bij zuivere exegese: wat gebeurt er precies, waarom 

op dat moment, wie is er aan het woord, tegen wie wordt iets gezegd, wat wordt 

er beloofd, wat is de opdracht, voor wie geldt die precies? Misschien zijn deze oude 

vragen in de hitte van de discussies over wat we voelen of niet voelen wel eens 

ondergesneeuwd. Hij doet dat zonder theologische termen of moeilijke begrippen: 

recht op de man af, precies zoals hij preekt. Zo simpel dat je soms schrikt. En soms 

worden er ballonnetjes doorgeprikt, ballonnetjes die zijn gaan dansen op de wind 

van onhoudbare uitleggingen of onbeantwoord gelaten vragen. En soms overkomt 

je een gevoel dat de keizer in het bekende sprookje gehad moet hebben, toen een 

kind uit de massa ineens riep dat hij in zijn hemd liep, terwijl zijn directe omgeving 

zo enthousiast zijn nieuwe kleren geprezen had, dat hij ten slotte zelf geloofde in 

hermelijn gekleed te zijn.

De auteur beschrijft de gebeurtenissen in de fictieve gemeente Hoopvol in Zuid-

Brabant. Het is zeer herkenbaar. En ik moest bij het lezen daarvan denken aan 

de wet van het pannetje melk. Daar hoorde ik ooit iemand over spreken die het 
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allemaal al eens meegemaakt had, die hele charismatische bevlogenheid. Het was 

een Braziliaan. Ik zie hem nog voor me. Hij had niks bijzonders. Hij was zo geweldig 

gewoon. Geen deftigheid. Geen dure woorden. Een gegroefd gezicht. Geen geleerd-

heid. En nog minder geleerddoenerij. En toen zei hij het zomaar. Vanuit zijn erva-

ring in een plaatselijke gemeente ergens in het grote Brazilië waar alles ook altijd 

nog vermenigvuldigd wordt met de factoren emotie en ontvankelijkheid. 

‘Het is net een pannetje melk, je zet het op het vuur, en als het dan begint te koken, 

moet je er gauw bij zijn, want anders kookt het over. Het kookt bijna altijd over, 

omdat je het vuur niet goed kunt regelen. En wat is dan het resultaat? Je houdt 

aan het eind altijd minder over in het pannetje… Zo gaat het ook met die bevlo-

gen begeestering. Er wordt ineens van alles georganiseerd. En het lijkt geweldig. 

En de mensen worden meegesleept. En er komt beweging, en wie niet bewogen 

wordt, wordt aangepakt, want nu zal het gaan gebeuren! En wie niet voor is, die is 

tegen. En wie tegen is, moet worden geneutraliseerd. En dan komt er ruzie. Nou ja, 

onenigheid, polarisatie, groepjesgedoe. Er vallen grote woorden. En het eind van 

het lied is, dat er mensen zijn weggelopen: sommigen omdat ze zich eraan ergerden 

dat ze niet iedereen mee konden krijgen. Anderen ergerden zich eraan dat ze ineens 

al die nieuwe dingen over zich heen kregen. En als alles voorbij is, zit je gewoon 

met minder mensen in de kerk, die ook nog een gevoel van teleurstelling moeten 

wegslikken. Dat is de wet van het pannetje melk.’

De Goede Herder zag ooit eens afgematte schapen en ontfermde Zich over hen. 

Heel onopvallend staat er dan ergens in één van de evangeliën, dat Hij ‘in die tijd 

ook eens zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor 

wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt 

onthuld.’ Maar wat Hij toen zei, was zeer opvallend: het was het geheim van zijn 

identiteit en de kern van zijn werk. ‘Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en 

niemand dan de Vader weet wie de Zoon is en wie de Vader is, dat weet alleen de 

Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’ En toen volgde het zinnetje 

dat altijd en overal zal blijven gelden in alle simpelheid en directheid: ‘Kom naar 

mij …’ Je moet er kennelijk erg eenvoudig voor zijn. De meeste mensen liepen een 

poosje mee, maar haakten toch af. En ten slotte stond Hij helemaal alleen, stond 

niet eens meer, hing alleen maar. En toen Hij opgestaan was uit de doden en opge-

varen was naar de hemel, kwam de Geest die daardoor gekenmerkt wordt dat Hij 

eenvoudigen bij de kudde van deze Goede Herder brengt.

Rustige analyses, scherpe vragen, niets volhouden als je weet dat het niet houdbaar 

is, geen napraterij van anderen omdat je er zo’n goed gevoel bij hebt, of omdat er 
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zovelen zijn die hetzelfde zeggen, of omdat je dan zoveel bijval van gelijkgezinden 

krijgt; durven aanwijzen van onzuivere methodes in de exegese, zonder opgeklopte 

emoties, zonder overslaande stemmen. Geen pannetjes melk. Ze koken over en je 

houdt altijd minder over dan waarmee je begint. Geen ballonnetjes die dansen in 

de wind. Als ze doorgeprikt worden, blijven er slechts zielige velletjes over.

De betekenis van het verbond, de waarde van de kinderdoop, de rijkdom van de 

heilshistorische uitleg, de wijsheid van de gereformeerde belijdenisgeschriften, 

de weldaad van de gereformeerde omgang met de Bijbel, oude wijn als nieuwe 

schatten geserveerd door deze ‘oude’ man, u komt het allemaal tegen in dit kleine 

boekje. Het is een woord op zijn tijd. Zoek elders niet, wat de gereformeerde leer 

u biedt. Of is het tegenwoordig pas goed als de komma één woordje naar voren 

wordt geplaatst: zoek elders, niet wat de gereformeerde leer u biedt. Het lijkt er 

soms op, dat velen zo lezen!

Ja, het is maar net, waar je de komma zet!

Secuur lezen, daar komt het op aan.

Neem en lees.

Den Lezer tot Heil.

J.T. Oldenhuis

Helpman, 12 juli 2006
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Woord vooraf
De belangrijkste doelgroep van dit boekje zijn mijn gereformeerde broeders en 

zusters die in verwarring worden of ook zijn gebracht door de charismatische bewe-

ging. Ik wil hun graag te hulp komen. Ze zullen wel merken dat ik vrijwel geen theo-

logische termen gebruik en ook geen andere indrukwekkende woorden.

De tweede doelgroep vormen de jongere leden van de Gereformeerde Kerken (vrij-

gemaakt), die voorlichting nodig hebben over het onderwerp dat wordt behandeld 

in dit geschriftje. De derde doelgroep bestaat uit díe collega-predikanten van wie ik 

graag een afwijzender houding zou zien tegenover de charismatische beweging en 

dus ook tegenover de stichting NewWine-Nederland.

Heel populair gezegd: dit boekje gaat over de charismatische vloedgolf die veel 

gemeenten overspoelt. Hoe zit het met die opvallende Geestesgaven als tongen-

taal, en gaven van genezing en van profetie, gaven die door de charismatische 

beweging zo worden gepromoot, dat je een minderwaardigheidsgevoel zou krijgen 

als je niet ook zulke gaven hebt, of althans begeert. 

De charismatische beweging: kun je daar eigenlijk wel van spreken? Is er geen 

verschil tussen de ene charismatische vereniging of beweging of stichting, en de 

andere? Zijn er geen mensen die slechts bepaalde ideeën van de charismatische 

beweging overnemen en van andere charismatische overtuigingen niet veel moeten 

hebben? Dat is ongetwijfeld waar. De aanduiding charismatische beweging is 

eigenlijk een bulkbegrip. Ik denk dat ik zeggen mag, dat stichtingen of bewegingen 

die in hun naam op één of andere wijze het woord charismatisch gebruiken, alle 

met meer of minder kracht de zogeheten opvallende Geestesgaven verdedigen en 

promoten. Dit geschrift gaat dan ook voornamelijk over de vraag hoe het met het 

vóórkomen van die gaven staat. 

Vaak spreek ik van: charismatici zeggen. Op die manier wil ik laten merken dat ik 

besef dat er verschillen zijn binnen die beweging. Ik spreek dan niet van de charis-

matici alsof ze allemaal hetzelfde zeggen. Wanneer ik bepaalde ideeën die binnen 

de charismatische beweging gevonden worden, als onbijbels en/of ongereformeerd 

afwijs, tref ik daarmee niet alle charismatici of charismatische verenigingen alsof 

alle charismatici dezelfde verkeerde ideeën hebben.

Ik ben van mening dat gereformeerde mensen ook iets van charismatici kunnen 

leren. Hun nadruk op de warmte die er in de gemeente van Christus moet zijn, 

onderschrijf ik van harte. De nadruk die ze leggen op een eerlijk en vertrouwelijk 
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leven met God, onderschrijf ik eveneens. Ook hun nadruk op een vroom christelijk 

leven. Hoeveel bezwaren ik ook heb tegen een gebedsministry zoals NewWine 

die aanbeveelt én praktiseert, tegen samen bidden met een eenzame, zieke of 

verslaafde of wie ook, heb ik geen enkel bezwaar, ook niet als zo’n praktijk min of 

meer officieel wordt ingevoerd in een plaatselijke kerk. Mijn verzoek is daarom dit 

geschrift niet te lezen als één massieve veroordeling van alles wat de charismati-

sche beweging leert en doet. Het gaat over de bijzondere Geestesgaven, de streep-

theologie én over NewWine-Nederland.

De bespreking van de streeptheologie (het is afgelopen met het voorkomen van 

die gaven) loopt dan over in een bespreking van de beweging/stichting NewWine-

Nederland. Een zo op het eerste gezicht sympathieke beweging, die bij nadere 

kennismaking ernstig tegenvalt.

Ik dank mijn vrouw Ineke en mijn zoon Klaas hartelijk voor de hulp die ze mij 

verleenden bij het schrijven van dit boekje.

W. Wierenga, 

Midlaren, juni 2006
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Inleiding
Over de heilige Geest en zijn werk wordt tegenwoordig veel gesproken, geschreven 

en gestreden. Dit geschrift gaat ook over dit onderwerp. Niet over alles wat met 

dit thema samenhangt. Het beperkt zich tot zaken rond de zogeheten opvallende 

gaven van de Geest. Daaronder verstaat men:

1. de gave om te genezen en doden op te wekken,

2.  de gave van de tongentaal,

3.  de gave om demonen uit te drijven,

4 . de gave van de profetie.

Charismatische bewegingen overal ter wereld zijn ervan overtuigd dat deze gaven 

van de Geest evengoed nu (moeten kunnen) voorkomen als in de apostolische tijd.

In de Gereformeerde Kerken van Nederland heeft echter lange tijd de overtui-

ging geheerst dat die bijzondere gaven wél beperkt waren tot de oudchristelijke 

kerk. Men was algemeen van oordeel dat na de totstandkoming van het Nieuwe 

Testament die gaven niet meer nodig waren. Deze overtuiging noemt men tegen-

woordig wel de streeptheologie. Men beweert immers in feite dat de Geest een 

streep heeft gezet: nu is het afgelopen met die gaven. In de Gereformeerde Kerken 

van Nederland begint men tegenwoordig echter aan de juistheid van de streep-

theologie te twijfelen. In die kerken ontstaan zelfs hier en daar grote verwarring en 

onenigheid over deze kwestie. Dat is de reden van het verschijnen van dit geschrift. 

Het wil voorlichting geven juist op het punt van die opvallende gaven. Laat ik direct 

zeggen dat ik geen aanhanger ben van die streeptheologie, maar er wel sympathie 

voor heb. De stelling van de charismatische beweging dat die opvallende gaven 

nog (moeten) voorkomen, verwerp ik beslist.

In het vervolg noem ik af en toe de naam NewWine (hierna meestal met NW 

aangeduid). NW is een charismatische beweging in Nederland, opgericht naar het 

voorbeeld van een beweging in het Verenigd Koninkrijk, die dezelfde naam voert. 

Deze beweging moet evenmin als andere charismatische bewegingen iets van de 

streeptheologie hebben. In de beweging NewWine, die in 2003 een stichting heeft 

opgericht onder dezelfde naam, werken mensen uit allerlei kerken samen om, zoals 

zij zeggen, vernieuwing te brengen in de gevestigde kerken. Ze willen de kerken 

toerusten met het oog op het koninkrijk van God. Veel nadruk legt deze beweging/

stichting op onderwijs over de Geest en zijn werk. Ze geeft uitgebreid voorlichting 

over de vier opvallende gaven van de Geest en besteedt onder meer veel aandacht 

aan het zogeheten ministry-gebed (de term wordt later verklaard).
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Er is veel over die beweging/stichting te zeggen. NW wordt in de hoofdstukken 

1-19 genoemd als een voorbeeld van een charismatische beweging. In de hoofd-

stukken 20 en volgende wordt NW breder besproken. In het vervolg komt ook 

herhaaldelijk de uitdrukking spontaan onwrikbaar geloof voor. De uitdrukking is 

overgenomen van NW. NW maakt namelijk gebruik van een handleiding voor het 

ministry-gebed. In die handleiding (niet officieel uitgegeven) staat een hoofd-

stuk over bidden om genezing. Daarin staat onder andere te lezen: ‘God wil ook 

vandaag graag mensen genezen.’ Er staat bij: ‘de volle nadruk valt op het nú: het 

koninkrijk is bij u, Lukas 17:21.’ Natuurlijk speelt het geloof een grote rol bij het 

bidden om genezing. En dan wordt aangedrongen op spontaan onwrikbaar geloof. 

‘Spontaan onwrikbaar geloof dat God op een krachtige manier zal werken.’
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1 Korinte
Ik vind het een opmerkelijk gegeven dat van de brieven die Paulus aan verschil-

lende gemeenten schreef, alleen in 1 Korintiërs sprake is van de vier opvallende 

Geestesgaven. De steden waarin deze gemeenten leefden, lagen allemaal in 

hetzelfde wereldrijk en in dat rijk bestond een algemeen verbreide en aanvaarde 

cultuur, het hellenisme.

Ik beweer niet dat alles in alle gemeenten daarom op dezelfde manier moet zijn 

toegegaan. Ik beweer ook niet dat als in Paulus’ brief aan bijvoorbeeld de Efeziërs 

en in die aan de Filippenzen geen sprake is van die opvallende gaven, ze in die 

gemeenten dus ook niet bestonden. Ik ga niet verder dan: ik vind het wel opmerke-

lijk: alleen in 1 Korintiërs.

De stad Korinte was een bijzondere stad. Er bestond een uitdrukking in die tijd: 

leven als een Korintiër. En dat was zeer ongunstig bedoeld. Hoe diep de verwor-

ding in die stad was, kun je naar mijn oordeel ook wel opmaken uit wat er in de 

christelijke gemeente in die stad aan de hand bleek te zijn. Je krijgt geen fraai 

beeld van die gemeente in de tijd dat Paulus er zijn brief 1 Korintiërs heen stuurde. 

Verder was Korinte een belangrijke havenstad, met veel internationale contacten, 

tot in China toe. Er kwam in die stad dus veel vreemd volk. Daar lagen dus ook veel 

kansen tot verbreiding van het evangelie. Dat maakt de gemeente in die stad van 

bijzonder belang.

Ik wijs er verder op dat het Nieuwe Testament nog niet bestond in de tijd dat 

Paulus zijn eerste brief aan Korinte schreef. Het eerst geschreven boekje van het 

Nieuwe Testament is niet Matteüs of Marcus, maar (hoogst waarschijnlijk) Paulus’ 

eerste brief aan de Tessalonicenzen (vermoedelijk in het jaar 51). De evangeliën 

ontstonden (waarschijnlijk) op zijn vroegst enkele tientallen jaren later. Niemand 

in de gemeente van Korinte kon dus zeggen: ik zal het evangelie van Johannes 

even raadplegen of Paulus’ brief aan de Romeinen er nog eens op nalezen. Die 

bestonden nog niet. Er bestond nog helemaal geen christelijke lectuur in de tijd dat 

Paulus aan Korinte schreef.

Dat is een situatie die wij ons bijna niet kunnen indenken, wij die allemaal wel 

beschikken over een gedrukte Bijbel en over allerlei lectuur over de Bijbel. Hoe 

bleven die al langgeleden gestorven broeders en zusters in het geloof toch trouw 

aan het evangelie? Paulus, die de gemeente te Korinte had gesticht, kon daar ook 

niet steeds blijven.
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Bovendien was het analfabetisme zeer groot. Ons woord school komt uit het 

Oudgrieks. Dat kent een werkwoord ‘scholadzo’, dat betekent: vrije tijd hebben, en 

een zelfstandig naamwoord ‘scholè’, dat vrije tijd betekent. Alleen wie er de midde-

len en dus de tijd voor hadden, konden zichzelf of hun zonen laten onderwijzen. 

Dat waren de rijken. Andere kinderen moesten zo vroeg in hun leven aan het werk 

dat ze niet naar school konden: ze hadden daar de tijd en de middelen niet voor. 

Daardoor kon slechts een kleine, voornamelijk mannelijke elite lezen en schrijven. 

De gemeente van Korinte telde ‘niet vele aanzienlijken’. Het waren vooral ‘onaan-

zienlijke en verachte’ lieden (zie 1 Kor. 1:26-29). Werklieden, slaven en vrouwen. 

Werklieden werden door de welgestelden veracht. Het percentage analfabeten zal 

in de christelijke gemeente extra hoog zijn geweest: het evangelie trok immers de 

verdrukten en rechtelozen aan.

Het Oude Testament bestond wel in die dagen. Zowel in het Hebreeuws als in een 

Griekse vertaling (de Septuaginta). Maar wie in de gemeente van Korinte kon dat 

Oude Testament lezen? En wie kon zich de luxe permitteren een exemplaar van dat 

Oude Testament aan te schaffen? Zo moesten de gemeenteleden daar het doen 

zonder enig geschrift. En dat terwijl de stad waarin ze woonden, door haar ligging 

en haar functie als internationale haven de gemeente daar heel belangrijk maakte 

voor de verspreiding van het evangelie.

Zou het vreemd zijn wanneer Christus daarom juist daar, in Korinte en misschien 

wel alleen in die stad voor extra krachten heeft gezorgd? Dat moet Hij als de grote 

generaal tenslotte uitmaken, nietwaar? In volle vrijheid. Zonder dat men in een 

andere gemeente, toen of nu, gaat zeggen: ‘En wat krijgen wij dan, wij willen dat 

ook!’

Oud Korinte 
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2 Gave van genezing te Korinte?
Men gaat er over het algemeen van uit dat in de gemeente van Korinte in de tijd 

dat Paulus’ eerste brief daar arriveerde, de gave van de genezing bestond. Maar dat 

staat, dunkt me, niet in die brief. Veel van de gemeenteleden waren ziek en zwak. 

Er stierven ook opvallend veel gemeenteleden. Dat staat er wel (1 Kor. 11:30). Om 

een antwoord te vinden op de vraag of de gave om te genezen in Korinte voor-

kwam in genoemde tijd, moeten we ons bezig houden met de interpretatie van 1 

Korintiërs 12:8-11 en 1 Korintiërs 12:28-30. Daar staat dat de Geest allerlei gaven 

geeft: wijsheid, overdragen van kennis, groot geloof, de gave om te genezen, de 

kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie, tongentaal, het onderschei-

den van geesten (zie vs. 8-10). Dus ook opvallende gaven zoals de gave om te 

genezen. Aan wie werden die gaven geschonken? Aan het lichaam van de kerk, laat 

Paulus weten in de verzen 12-26. Vervolgens staat er in vers 28: ‘God heeft in de 

gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten 

tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonde-

ren te verrichten, de gave om te genezen ...’, en dan volgt weer de opsomming die 

Paulus gaf in de verzen 8-10.

Wat betekent dat woord gemeente in vers 28? De Bijbel gebruikt het woord 

gemeente (in het Grieks ekklesia) in twee betekenissen. Zie bijvoorbeeld 1 Korintiërs 

1:1: ‘aan Gods gemeente in Korinte.’ En zo ook in 2 Korintiërs 1:1. En op vele ande-

re plaatsen. Het woord duidt dan een plaatselijke gemeente aan. Maar er komt ook 

een andere betekenis van dit woord voor. Christus zegt tegen Petrus: jij bent Petrus, 

de rots waarop ik mijn ekklesia zal bouwen (Mat. 16:18). In Handelingen 9:31 

staat dat de ekklesia in heel Judea en Galilea en Samaria vrede (of rust) had. In 

deze passages slaat het woord niet op een plaatselijke gemeente, maar alle lokale 

kerken in Kanaän (Judea, Galilea en Samaria) worden samen hier de gemeente 

genoemd. Het is duidelijk dat ook in Matteüs 16:18 Christus zijn kerk van alle 

eeuwen en plaatsen aanduidt met het woord ekklesia. Dat gebruik is ook te vinden 

in Zondag 21 HC: dat de Zoon van God zijn gemeente vergadert vanaf het begin 

tot het einde van de wereld en dat uit het hele menselijke geslacht.

Wat betekent nu gemeente in 1 Korintiërs 12:28? In vers 27 zegt Paulus: ‘Welnu, u 

bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.’ Daar heeft 

Paulus het over de lokale gemeente in Korinte. En dan vers 28: ‘God heeft in de 

gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen …’, en 
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zie verder boven. Het lijkt mij toe dat Paulus in vers 28 het oog heeft op het totaal 

van de gemeenten die toen bestonden. Ik denk dat, omdat er sprake is van de 

(gave van de) apostelen. De apostelen zijn toch niet alleen aan de lokale gemeente 

te Korinte gegeven? Zij waren dienaren van de hele toenmalige christelijke kerk. Ze 

trokken ook voortdurend door de wereld. Zij hoorden bij geen enkele plaatselijke 

gemeente, of het moest zijn dat ze leden bleven van de gemeente te Jeruzalem of 

te Antiochië. In Antiochië was het immers dat Paulus de handen opgelegd kreeg en 

vandaar werd hij uitgezonden.

Paulus was op de dag dat hij deze brief schreef, geen lid van de gemeente van 

Korinte en hij vertoefde daar niet eens. Hij was in Efeze. Hij was en is een charisma 

(gave van de Geest) voor alle kerken samen; voor de grote gemeente die toen, 

verdeeld over vele lokale gemeenten in het grote Romeinse wereldrijk, bestond. En 

hij is evenzeer een charisma voor de kerk van vandaag: via zijn geschriften oefent 

hij nog een immense invloed uit.

Als deze verklaring juist is, dan kun je van geen enkel charisma dat genoemd wordt 

in 1 Korintiërs, met stelligheid beweren dat het in Korinte aanwezig was (tenzij er 

in de brief nog andere gegevens zijn, zie onder). Dan kun je ook niet met stelligheid 

beweren dat de gave van de genezing in Korinte aanwezig was toen Paulus’ eerste 

brief daar arriveerde.

Maar de gave van de glossolalie (tongentaal) en van de profetie dan? Van die 

beide zegt Paulus met zoveel woorden dat die aanwezig waren in Korinte. Zie 1 

Korintiërs 14. Dat zegt hij niet met zoveel woorden van de gave van de genezing. 

En dus weten we het niet. We kunnen het in ieder geval niet concluderen uit de 

eerste brief van Paulus aan Korinte.
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3 Opvallende Geestesgaven
 beloofd?

Zijn die opvallende gaven ooit aan de individuele gemeente toegezegd of beloofd? 

Of anders gesteld: zijn ze ooit aan de kerk als geheel toegezegd? Ik ben van mening 

dat die gaven niet aan de kerk van alle eeuwen zijn toegezegd.

Neem de gave van genezing. Ik weet alleen maar van een opdracht tot genezen, 

die aan de apostelen (en eventueel hun helpers) is gegeven. In dit verband is naar 

mijn oordeel de volgende uitspraak van Paulus van groot belang. Hij schrijft in 

2 Korintiërs 12:11: ‘Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien: elke 

volharding, alle tekenen en wonderen, elke kracht.’ De Korintiërs waren onder de 

indruk van bepaalde mensen geraakt. Wie die mensen waren, is onbekend. Paulus 

noemt ze in 2 Korintiërs 10:12: mensen die zichzelf erg aanprijzen. In 11:5 noemt 

hij ze: die geweldige apostelen van u. Hij noemt ze in 11:13: schijnapostelen, en 

zelfs indirect in vers 15: dienaren van de satan. In 2 Korintiërs 12:11 noemt hij ze 

nog eens: die geweldige apostelen van u. Vergeleken met hen vinden de Korintiërs 

Paulus blijkbaar maar een onbetekenend mannetje. We weten niet veel van die 

nep-apostelen. Ik krijg de indruk dat ze een zedeloze vrijheid propageerden (zie 

12:21).

Hoe onderscheidt men echte apostelen van schijnapostelen? Konden die geweldige 

apostelen gelijk hebben met hun boodschap, ook al week die af van de boodschap 

van Paulus? En daarom zegt de apostel: ‘Alles wat een apostel tot apostel maakt, 

heb ik u laten zien.’

Hij noemt dan twee dingen. Twee kenmerken van echte apostelen. Het eerste 

kenmerk is: volharding in alle omstandigheden. In wat voor omstandigheden moest 

Paulus volhouden met zijn werk als apostel? Daarover schreef hij in 11:24v: stok-

slagen, steniging, allerlei gevaren, honger en dorst, zwalken op zee en nog veel 

meer. Maar hij bleef doorgaan. Hij was een geweldige doorzetter. Een man met een 

roeping. Dat waren alle twaalf apostelen. Mannen met een roeping van de hoogste 

gezagsdrager in de wereld: Jezus Christus. En daarom hielden ze vol.

Het tweede kenmerk is: het verrichten van tekenen, wonderen en krachten. Wie het 

boek Handelingen doorleest, zal die drie woorden in allerlei combinaties aantref-

fen. Met die woorden worden meestal de genezingen aangeduid die de apostelen 

verrichtten. Ook bezetenen werden door hen in grote aantallen bevrijd. Maar ook: 

Ananias en Saffira werden geëxecuteerd. Elymas de tovenaar werd met blindheid 
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geslagen. Petrus wekte de gestorven Tabita (Dorkas) op en Paulus de jongen die 

in Troas uit het raam was gevallen. Als Petrus’ schaduw op zieken viel, werden 

ze genezen. De werkkleren van Paulus leken wel genezende kracht te hebben. 

Buitengewoon grote wonderen. Wie het boek Handelingen der apostelen doorleest, 

staat versteld.

Met deze wonderen, die ook tekenen en krachten genoemd worden, mochten de 

apostelen hun echtheid en de waarheid van hun prediking onderstrepen. Tekenen 

van de genezende kracht van het evangelie. Tekenen, dat deze mannen in dienst 

stonden van Hem die deze tekenen ook verrichtte: Jezus Christus. Er is geen sprake 

van dat die nep-apostelen in Korinte deze twee kenmerken vertoonden. Die hadden 

niet alles over voor Christus en zijn gemeenten. Het ging hun om hun eigen belang. 

In 2 Korintiërs 11:20 zegt Paulus immers: ‘Tenslotte verdraagt u het ook dat men u 

tiranniseert, uitzuigt, onderwerpt, zich boven u verheft en u beledigt.’ Dat wat het 

eerste kenmerk betreft.

Deze schijnapostelen hadden geen belofte of opdracht tot het verrichten van die 

tekenen en wonderen. Weten we dat zeker? Ja, dat weten we zeker. We hebben 

immers gezien dat die opdracht en belofte alleen aan de echte, door Christus 

geroepen apostelen waren gegeven. Daarom vermeldt het boek Handelingen ook 

alleen van hen en van twee van hun medewerkers deze tekenen en wonderen. Het 

onderscheid tussen echte en schijnapostelen kon dus aan de Korintiërs bekend zijn. 

Maar die twee kenmerken: volharding in het zware werk van apostel, en het teke-

nen en wonderen verrichten, onderscheiden de apostelen evenzeer van de ‘gewone’ 

gelovigen. Van gelovigen van destijds en van nu.

Het kan nu duidelijk zijn dat deze bijbelplaats, 2 Korintiërs 12:12, van groot belang 

is in het debat tussen charismatici en gereformeerden over het (moeten) voorkomen 

van die opvallende gaven. Apostelen komen niet meer voor. Met hen zijn ook de 

kenmerkende opdrachten en beloften die Christus hun gaf, weggevallen. In over-

eenstemming hiermee bericht het boek Handelingen alleen van de apostelen en 

van twee van hun medewerkers (Stefanus en Filippus) dergelijke tekenen en wonde-

ren.

Men zou kunnen tegenwerpen dat het boek toch ook heet: de Handelingen der 

apóstelen: geen wonder dat er dan alleen over wonderen en genezingen van de 

apóstelen en hun helpers wordt verteld. De titel van dat boek echter is niet de titel 

die de schrijver zijn boek meegaf. Het boek ziet niet de apostelen als de belangrijke 

handelende personen, nee, zoals blijkt uit het begin van dit tweede boek van Lucas 

(Hand. 1:1-3) gaat het over de activiteiten van Jezus Chrístus. Daar passen best 
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mededelingen in over anderen dan de apostelen. Die mededelingen over anderen 

dan de apostelen en hun helpers zijn er ook wel, zij het niet veel. Verslagen van 

genézingen door anderen dan de apostelen hadden er ook best in gepast, maar die 

zijn er niet.

De vier evangelisten (onbekende schilder)
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4 Wondertekenen: 
 aan wie opgedragen?

Volgens Matteüs 10 gaf onze Heer aan zijn twaalf leerlingen de macht om onreine 

geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen (vs. 1). Verderop in 

dit hoofdstuk staat dat Christus tegen hen zei: Genees zieken, wek doden op, reinig 

melaatsen en drijf demonen uit. Dat zijn geen beloften, maar opdrachten. Aan een 

aantal mensen. Ze hadden het maar te doen. Zij hadden volmacht daartoe gekre-

gen van de Heer zelf. Net zoals Jezus Christus die volmacht had gekregen van zijn 

Vader en die volmacht ook uitoefende.

Er staat hier zelfs niet eens dat de apostelen die volmacht ontvingen voor de rest 

van hun leven. Deze volmacht werd hun gegeven in verband met de opdracht van 

dat moment. Zouden ze die volmacht hebben behouden na het volbrengen van hun 

opdracht? Of later opnieuw hebben ontvangen? Als het laatste het geval is, moet 

je maar heel voorzichtig zijn met het trekken van conclusies uit Matteüs 10 voor de 

volmacht die de kérk zou bezitten.

Staat er ergens in het Nieuwe Testament dat Jezus Christus die volmacht ook gaf 

aan zijn gemeente van alle tijden en plaatsen? Dat de heilige Geest wonderbaarlij-

ke gaven aan gewone gemeenteleden van de eerste eeuw gaf en aan gewone chris-

tenen van de 21e eeuw kán geven, dat is niet het punt in geding. Niemand zegt 

dat de Geest dat niet kán. Ook gaat het niet om de vraag wat de heilige Geest ooit 

heeft gedaan en dus vandaag ook zou kunnen doen. Hij, de Geest, is de soevereine 

God, die geeft en niet geeft, zoals Hij wil. Je kunt hem niet dwingen te geven wat 

Hij ooit eens gaf in het verleden. Het is ook onmogelijk te stellen wat de streep-

theologie doet, namelijk dat die opvallende gaven nooit (meer) zullen voorkomen. 

Als Hij wil, zet Hij elke streeptheoloog te kijk.

Hij heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat een ongetrouwd meisje van een jaar 

of zestien in verwachting raakte zonder toedoen van een man. Ik denk niet dat 

iemand daaruit zou durven concluderen dat een meisje van die leeftijd vandaag 

aan God zou mogen vragen om op diezelfde manier in verwachting te mogen 

raken. Laat staan dat ze erop zou mogen rekenen dat de Geest er op haar gebed 

voor zou zorgen. Dat geldt van het wonder bij Maria, en van de geweldige kracht 

van Simson, en van de vruchtbaarheid van Sara en Rebekka en van het spreken 

van de Geest tot Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen’ (Hand. 8:29) en het 

geldt ook voor een verschijnsel als tongentaal. Als iets niet beloofd is, moet je maar 
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nergens op rekenen, zou ik willen zeggen. En er ook niet met spontaan onwrikbaar 

geloof om bidden, maar desgewenst erom bidden onder beding (zie onder).

Ik wijs erop dat we er goed aan doen het volgende in gedachten te houden. Alle 

beloften ons gegeven, zijn verbóndsbeloften. Die verbondsbeloften worden in de 

Bijbel duidelijk vermeld. En wat niet als belofte vermeld is, is ook niet beloofd. Van 

allerlei dingen die God ooit deed voor of gaf aan zijn volk, moet je niet zomaar 

beloften maken. Op de plaats van het verbond in de gereformeerde leer en bij de 

charismatische beweging kom ik nog enkele keren terug.

De heilige Geest met twaalf apostelen (glas-in-loodraam) 
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5 Over Matteüs 10 en Lucas 10
Alles draait om de vraag: wat is aan de kerk als geheel en/of aan elke gelovige 

beloofd? Ik bracht Matteüs 10 al ter sprake. Daar is geen sprake van een belofte. 

Zelfs niet van een belofte aan de twaalven. Er is sprake van een opdracht voor de 

twaalven met de toezegging dat ze die opdracht zullen kunnen vervullen. Maar van 

een belofte aan de kerk als geheel of aan elke aparte gelovige lees ik hier niets. 

Ik lees slechts van een opdracht aan een bepaald aantal (twaalf) mensen. Wie 

verder wil gaan dan spreken over een opdracht gegeven aan de twaalven, moet dat 

verantwoorden. Waarom zou dit een belofte zijn aan de kerk van alle eeuwen?

Lucas vertelt dat Jezus Christus ook eens niet maar de twaalf leerlingen, maar 72 

mensen twee bij twee uitzond. En Hij zei: Genees de zieken. Als die 72 terugkomen, 

delen ze hun Heer mee, dat zelfs demonen zich aan hen onderwierpen bij het horen 

van de naam van Jezus Christus. In zijn reactie zegt Christus dan nog iets opmer-

kelijks, namelijk: ‘Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schor-

pioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie 

kan schaden.’ Lucas vermeldde dat niet bij hun uitzending. Maar van een belofte 

aan de kerk als geheel of aan elke aparte gelovige lees ik ook hier niets. Ik lees van 

een opdracht aan een bepaald aantal (72) mensen. Wie verder wil gaan, moet dat 

verantwoorden. Waarom zou dit een belofte zijn aan de kerk van alle eeuwen?

Majesteit van Christus, met ‘citaten’ uit Openbaring 

4:7-8 en Ezechiël 1:5-14

(schildering in een kerk in Capua, Italië)
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6 Marcus 16:9-20
Waar moet ik dan beloften vinden die aan de kerk van alle eeuwen en/of aan de 

individuele gelovigen (om die vreemde onderscheiding maar even te gebruiken) 

zijn gegeven, en die de opvallende gaven van profetie, tongentaal, dodenopwek-

king, genezing en demonenuitdrijving betreffen? Let wel: ook opwekking van doden 

wordt in charismatische kringen een gave en opdracht van de kerk van alle eeuwen 

genoemd. Iemand zou nu kunnen wijzen op Marcus 16:15-18. Ik citeer wat Marcus 

daar schrijft over een toespraak van Christus vlak vóór zijn hemelvaart.

‘En Hij zei tot hen (de elf overgebleven discipelen, WW): Gaat heen in de gehele 

wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich 

laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen ze boze 

geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen, 

en zelfs indien ze iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken 

zullen ze de handen leggen en zij zullen genezen worden.’

Ik wijs erop, dat de NBV, net als de vertaling van 1951, laat merken dat er twijfel 

bestaat over de vraag of dit gedeelte Marcus 16:9-20 wel van de hand van Marcus 

is en daarom in de Bijbel hoort. De vertaling van 1951 heeft dat hele gedeelte 

tussen vierkante haken gezet. De NBV merkt op: ‘16: 9-20: in andere handschriften 

ontbreken deze verzen. Weer andere handschriften hebben na vers 8 en vóór vers 

9 nog de volgende tekst: “Alles wat hun opgedragen was, meldden zij in het kort 

aan de kring rond Petrus. Daarna stuurde Jezus zelf zijn leerlingen erop uit om van 

het oosten tot het westen de heilige en onvergankelijke boodschap van de eeuwige 

verlossing te verkondigen. Amen.”’

Er is dus nogal wat aan de hand met dit gedeelte Marcus 16:9-20. Ik kan daar nu 

niet diep op ingaan. Slechts het volgende. Er kan met recht gezegd worden dat 

er op grond van de handschriften geen beslissing genomen kan worden over de 

vraag of Marcus de verzen 9-20 zelf heeft geschreven. Er spreekt evenveel tegen 

als ervoor pleit, wat de handschriften betreft. Wat moet men dan? In elk geval 

niet doen alsof er niets aan de hand is. De mensen niet onwetend houden van 

dit probleem. Gods mensen kunnen zo’n probleem best aan zonder hun geloof te 

verliezen.

Wat er in dit geval (en er zijn geen andere gevallen waarin een zo lang gedeelte 

omstreden is) moet gebeuren, is mijns inziens dit: goed naar woordkeus, stijl en 

inhoud van het stuk kijken. Zijn daar aanwijzingen te vinden die tot een verant-
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woorde beslissing kunnen leiden? Dat is een weg vol valkuilen. Het volgen van je 

eigen voorkeur ligt als verleiding op de loer. En kan een schrijver in een bepaald 

gedeelte zijn woordkeus en zinsconstructies niet variëren ten opzichte van de rest 

van zijn geschrift, en dat om voor ons niet na te trekken redenen? De meest aange-

wezen mensen om te kijken naar de in dit gedeelte gebruikte taal zijn de profes-

sionals: de kenners van het klassieke Grieks. Twee door mij geraadpleegde profes-

sionals hebben me gezegd van oordeel te zijn dat Marcus 16:9-20 niet van dezelfde 

schrijver is als de hoofdstukken 1:1 – 16:8.

Ik heb daarom besloten om voorlopig Marcus 16:9-20 buiten beschouwing te laten. 

Alleen dit: dit is nu juist de enige tekst waar sprake is van een belofte betreffende 

de opvallende gaven. Beloften ja. Gegeven door Christus zelf. Maar ga je er nu even 

van uit dat dit gedeelte authentiek is, dan ben je nog niet uit de problemen. Want 

de vraag moet gesteld worden: aan wie worden hier die opvallende gaven dan 

beloofd? Dat wordt beslist door de uitleg van de verzen 17 en 18. En het woord 

waar het dan om gaat, is gelovigen in vers 17. Er volgt in dat vers en in vers 18 nog 

zesmaal een voornaamwoord (vijfmaal zij en eenmaal hun) dat terugslaat op de 

gelovigen, genoemd in het begin van vers 17. Wie zijn die gelovigen? Zijn dat alle 

gelovigen, ongeacht wanneer en waar ze leven? Dus alle oprechte christenen? Kijk 

eens in vers 16: ‘Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden, maar wie niet gelooft 

zal veroordeeld worden.’ Dat zijn volgens dit omstreden gedeelte woorden van onze 

Heer zelf. Hij zei dit tegen zijn elf discipelen. En Hij sprak over elke gelovige, zei in 

het enkelvoud: wie gelooft = ieder die gelooft. Díe wordt behouden, stuk voor stuk.

De vraag is nu: betekent in vers 17 de uitdrukking de gelovigen eveneens: allen die 

geloven, of ieder die gelooft, net als in vers 16? Prof. dr. J. van Bruggen meent van 

niet. Het element volgen is duidelijk aanwezig in het Griekse woord, hier gebruikt. 

Volgen veronderstelt a. iemand beweegt zich, en b. iemand beweegt zich achter de 

eerste aan. Welnu: wie worden in vers 15 in beweging gezet? De discipelen: trek 

heel de wereld rond. Christus had hun even tevoren hun ongeloof en hardheid van 

hart verweten. Maar dat ongeloof was nu voorbij. Ze waren gelovigen geworden. 

Gelovigen die erop uit moesten, zoals ze zo-even hadden gehoord. Welnu: die pas 

gelovig geworden discipelen, die worden bedoeld met het woord gelovigen aan het 

begin van vers 17. De tekenen zullen hen volgen op hun tocht de wereld rond.

Bij deze uitleg is er sprake van een belofte voor de discipelen/apostelen. En klopt 

dat niet met het laatste vers: het woord (dat de apostelen predikten, WW) werd 

door de Heer bevestigd door de tekenen die erop volgden? Deze verklaring geeft 

Van Bruggen in zijn commentaar op Marcus. Volgens hem is hier dus geen sprake 
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van een belofte aan alle christenen van alle tijden. De belofte beperkt zich tot de 

apostelen. En dat is wat we ook zien in het boek Handelingen der apostelen: alleen 

de apostelen (en hun helpers) verrichtten opvallende tekenen. Ik laat me hier niet 

uit over de geloofwaardigheid van deze interpretatie van Van Bruggen. Ik zeg 

alleen dat we én vanwege de grote verschillen in de (belangrijke) handschriften én 

vanwege de problemen met de interpretatie van vers 17 (en van dat vers overigens 

niet alleen) er beter aan doen Marcus 16:9-20 niet in de discussie te betrekken.

 Verschijning van de herrezen Christus aan de apostelen (Duccio di Buoninsegna, ca 1300)
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7 Verder zoeken
We zoeken nog steeds in de Bijbel naar beloften aan de kerk van alle eeuwen 

betreffende de opvallende Geestesgaven. We gaan daarom nu naar Matteüs 28:19. 

Weer, net als Marcus 16:9-20, het zendingsbevel, maar er is nu geen noemens-

waardig probleem met de handschriften. Hoe luidt vers 19? Jezus Christus spreekt 

tot zijn elf leerlingen en zegt (NBV): ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 

leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 

Geest, en (door, WW) hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie 

opgedragen heb.’ Het is misschien goed om ook even de vertaling van 1951 te 

citeren: ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de 

naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden 

al wat Ik u bevolen heb.’

Juist de vertaling van 1951 brengt mensen ertoe het volgende in deze passage 

te lezen. Het gaat om de uitdrukking: leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen 

heb. Die hen zijn de toekomstige gelovigen die er zullen komen door de prediking 

van de apostelen. Zeg maar: alle toekomstige christenen. Die u zijn de apostelen. 

Welnu: wat betekent: al wat Ik u bevolen heb? De volgende uitleg kwam onder 

mijn aandacht: het gaat hier over alles wat Christus ooit aan de apostelen heeft 

opgedragen gedurende zijn omgang met hen. Daar mag je niets van uitzonderen, 

want er staat: alles. Zo leggen charismatici deze passage uit. Alles wat Christus zijn 

discipelen ooit beval te doen, moeten de discipelen doorgeven aan de toekomstige 

christenen en dan zeggen: dat moeten jullie ook allemaal doen. Dus ook genezen 

van zieken, doden opwekken en demonen uitdrijven.

Het is zonder veel moeite aan te tonen dat deze uitleg tot vreemde resultaten leidt. 

Nietwaar: ooit heeft Christus zijn leerlingen opgedragen: sla niet de weg naar de 

heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad (Mat. 10:5). Moet dat als bevel 

aan alle toekomstige christenen doorgegeven worden? Dat zou dan het einde van 

de zending onder de heidenen betekenen. Of is dat verbod ingetrokken via het 

zendingsbevel van Matteüs 28? Een ander voorbeeld: Christus zei (Mat. 4:18-22) 

tegen Petrus, Andreas, Johannes en Jakobus: ‘Kom, volg mij, Ik zal van jullie vissers 

van mensen maken.’ Moeten de apostelen dat aan alle toekomstige christenen als 

een bevel doorgeven? Wat betekent dat dan? Niemand kan Jezus Christus toch 

volgen zoals die vier het moesten gaan doen; moet elke christen een visser van 

mensen worden zoals de apostelen dat moesten, namelijk door de wereld rond te 

trekken? En geldt dan ook voor een hedendaagse zendeling dat hij in zijn beurs 
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geen gouden, zilveren en koperen munten mag meenemen, en ook geen reistas, 

geen extra kleren, geen sandalen en geen stok mag meenemen (Mat. 10:10)? En 

als niets uitgezonderd mag worden, moet ik dan ook tenminste éénmaal in mijn 

leven naar het Meer van Galilea gaan om daar een vis te vangen en in de bek te 

kijken (Mat. 17:24-27)? En moet ik tenminste éénmaal in mijn leven naar Jeruzalem 

gaan om daar het Paschamaal te bereiden? En voor wie moet ik dat dan doen (Mat. 

26:17-19)? Genoeg.

Maar er staat toch wel in Matteüs 28:19 dat Christus tegen de apostelen zei: leert 

de toekomstige gelovigen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Toch wel degelijk: 

alles wat Ik u bevolen/opgedragen heb. Waar slaat dat alles dan wél op, als het 

niet kan slaan op alle opdrachten die Christus ooit aan zijn leerlingen gaf? Moet je 

dat alles met een korreltje zout nemen? Met de uitleg waarvan ik het merkwaardige 

karakter hiervoor aantoonde, denken (sommige?) charismatische mensen uitein-

delijk uit te komen bij: de christenen van alle tijden en plaatsen moeten leren de 

volgende bevelen te onderhouden die de apostelen zelf ontvingen: genees zieken, 

wek doden op, werp demonen uit, reinig melaatsen, kortom, al die bevelen die 

je vindt in Matteüs 10. En die je als beloften ook vinden kunt in dat omstreden 

gedeelte Marcus 16:9-20. En uit die bevélen kun je dan opmaken dat deze gaven 

ook belóófd zijn. En wel: beloofd aan de kerk van alle eeuwen, of ook: aan alle 

christenen stuk voor stuk.

Het was zonder veel moeite aan te tonen dat men bij deze uitleg in moeilijkheden 

verstrikt raakt. Als men het woordje alles in Matteüs 28:19 ietwat minder absoluut 

neemt, zodat men niet tot de vreemde conclusies komt die boven als voorbeelden 

werden beschreven, dan roept men natuurlijk ook kritiek op: pas op, er staat echt 

alles. En als men die kritiek als overdreven naast zich neer legt, dan moet men gaan 

uitmaken wat dat alles wél en niét inhoudt. En dan heeft ieder het recht te gaan 

kiezen waar hij voor voelt. Het wordt willekeur.

Ziet u maar: waarom uit Matteüs 10 wel gekozen voor de bevelen: ‘genees zieken, 

wek doden op, drijf demonen uit, reinig melaatsen’ als bevelen voor alle toekom-

stige christenen, en niet uit datzelfde hoofdstuk de bevelen voor alle toekomstige 

christenen halen als: neem (bijv. als zendeling) geen geld of extra kleren mee? En 

waarom niet uit een ander hoofdstuk van dit evangelie: breng ze mij (namelijk vijf 

broden en twee vissen). En waarom niet uit Lucas: vaar naar diep water en gooi 

jullie netten uit om vis te vangen? En waarom niet uit Marcus: ga naar het dorp dat 

daar ligt en maak dat ezelsveulen los en breng het hier? Dit is onverantwoordelijk 

omgaan met de Bijbel.
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8 Ondoordacht bijbelgebruik
Ondoordacht gebruik van de Bijbel is geen privilege van charismatici. Die maken 

het mijns inziens soms wel erg bont. Maar wij gereformeerden gaan ook niet vrijuit 

in dit opzicht. Hoe is het te verantwoorden bijvoorbeeld, dat we de bijbelse term 

prediking zonder degelijke verantwoording toepassen op preken van preekmannen 

van vandaag? Hoe is het te verantwoorden dat we wat Paulus zegt over zijn ambts-

opdracht en ambtsdienst, zonder degelijke verantwoording toepassen op het ambt 

en werk van de predikanten? En dan gaan spreken over: de bediening der verzoe-

ning die aan de predikanten zou zijn toevertrouwd? Ik ben van oordeel dat elke 

bijbelgetrouwe christen zich bij elk bevel dat in de Bijbel voorkomt, vrijmoedig mag 

afvragen of dat bevel ook hem geldt.

Wij doen dat ook allemaal. Wij zeggen met grote vrijmoedigheid dat het bevel dat 

Noach ooit kreeg, namelijk om de ark te bouwen, geen bevel is aan ons vandaag. 

Dat lijkt ons vanzelfsprekend en dat is het ook. Niemand van ons gehoorzaamt 

vandaag het bevel aan Israël om een tabernakel te bouwen en om een zondoffer 

te brengen. En ook dat vinden we vanzelfsprekend en dat is het ook nu Christus 

zijn leven voor ons offerde. Moeilijker wordt dit: niemand van ons gehoorzaamt de 

aanwijzing die Paulus geeft over de hoofdbedekking van de vrouwen in 1 Korintiërs 

11. (Ik ga er even van uit dat Paulus het hier werkelijk heeft over een hoofdbedek-

king). Maar we weten dat er christenen zijn die dat wel doen, die vinden dat die 

aanwijzing van Paulus een algemeen en duurzaam gebod is voor de kerk van alle 

eeuwen.

Dat laatste is een goed voorbeeld. Wie geeft die opdracht? Paulus, die toen en toen 

en in die en die cultuur leefde. Tegen wie zegt hij dat? Tegen de Korintiërs. Ook 

tegen de Filippenzen? Dat kan ik zelfs niet opmaken uit 1 Korintiërs 11:16. (Daar 

gaat het om de gewoonte altijd gelijk te willen hebben). Zegt hij dat ook tegen 

ons, nu, in de 21e eeuw? Wij vinden blijkbaar van niet, om welke reden dan ook. 

Vrouwelijke leden van de Gereformeerde Gemeenten vinden blijkbaar van wel. Wat 

zou er achter dit verschil zitten? Werkelijk geen domheid of zo. Niets om lacherig 

over te doen. Daarachter ligt een verschil in interpretatie van 1 Korintiërs 11. En 

daarachter ligt naar mijn oordeel weer een andere manier van omgaan met de 

Bijbel.

We moeten de opdrachten die mensen van God kregen, en waarvan we in de Bijbel 

lezen, niet zomaar lezen als waren ze ook opdrachten voor ons. Dat gaat niet in 

tegen mijn overtuiging betreffende het goddelijke karakter van de Bijbel of tegen 
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de inspiratieleer. Ik ben ervan overtuigd dat de heilige Geest Paulus leidde toen hij 

de brief 1 Korintiërs schreef.

Maar dat impliceert toch niet dat zijn concrete aanwijzing betreffende de hoofd-

bedekking van vrouwen te Korinte bedoeld is voor de kerk van alle eeuwen? De 

heilige Geest leidde Paulus om dat aan de Korintiërs te schrijven. Juist, aan de 

Korintiërs. Ik vind dat je eerbiediger met de Bijbel omgaat als je dat goed in reke-

ning brengt, dan wanneer je het zomaar zonder goede verantwoording toepast op 

de kerk van vandaag. Ik zeg niet dat die aanwijzing niét voor ons geldt, ik ga niet 

verder dan te zeggen: men moet het verantwoorden als men het bevel gaat hante-

ren als een bevel aan de kerk van alle eeuwen.
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9 Matteüs 28:19 beter lezen
Zo zijn we dus vastgelopen met deze interpretatie van Matteüs 28:19: ‘leert hen 

onderhouden alles wat Ik bevolen/opgedragen heb.’ Bij deze interpretatie gaat 

men als volgt te werk: eerst vult men in wie die hen en die u zijn. En dat gebeurt 

bij deze uitleg correct. Dan verandert men (weer correct) het woord onderhouden in 

trouw verrichten. Dan vult men het zinnetje aan door aan het einde toe te voegen: 

te doen. En dat is geoorloofd en mogelijk. Nu komt er dus te staan: leert de toekom-

stige christenen trouw te doen alles wat Ik jullie, discipelen, heb opgedragen te 

doen. Ofwel: jullie, mijn leerlingen, moeten de toekomstige christenen leren doen 

wat jullie zelf in mijn opdracht doen. En zo wordt de opdracht om zieken te gene-

zen die de leerlingen ontvingen, een opdracht voor alle toekomstige christenen.

Zo verklaren charismatici dit zinnetje. Taalkundig is daar niets mis mee voor zover 

ik dat kan beoordelen. Maar deze verklaring kan niet juist zijn omdat je dan komt 

tot absurde opdrachten aan de kerk van alle tijden. En als je die absurditeiten wilt 

vermijden, kom je tot de grootste willekeur: wat valt wél binnen dat alles en wat niet?

Taalkundig is er ook een andere interpretatie mogelijk. Deze interpretatie gaat als 

volgt te werk: hen zijn inderdaad de toekomstige christenen; u zijn de apostelen. 

Onderhouden is inderdaad: trouw doen. Maar nu het verschil: aan het slot wordt 

niet toegevoegd: te doen, maar hun te leren. Dat is volstrekt geoorloofd en moge-

lijk. Nu komt er dus te staan: leert de toekomstige christenen trouw te doen wat 

Ik jullie heb bevolen hun te leren. Nu staat er niet dat de toekomstige christenen 

moeten doen wat de apostelen in opdracht van Christus moesten doen (bijv. zieken 

genezen), maar nu staat er dat de toekomstige christenen trouw moeten doen wat 

de apostelen hun in opdracht van Christus leren. Nog korter: de christenen moeten 

leren zich te houden aan de leer van de apostelen. Aan de hele leer (alles), die de 

apostelen hun in opdracht van Christus brengen. En dan, gezien het woord onder-

houden, vooral de leer over het christelijke leven. Deze interpretatie leidt niet tot 

absurditeiten en ook niet tot willekeur.

Deze tweede interpretatie is ook de gebruikelijke. Prof. dr. J. van Bruggen schrijft 

in zijn commentaar op Matteüs bij deze tekst: ‘Jezus draagt zijn leerlingen op, de 

gelovigen uit de volken te brengen onder het zachte juk van zijn geboden ...’ En hij 

verwijst naar de Bergrede en spreekt over een opdracht aan de apostelen hier ‘tot 

het voortgaand arbeiden aan de heiliging van de gelovigen’ (zie zijn boek Matteüs, 

p. 477 en 478). Om tot die interpretatie te komen, heeft hij niet een zodanig lange 

weg hoeven af te leggen als ik deed. De reden daarvoor is dat ik een andere inter-

pretatie moest weerleggen, wat prof. Van Bruggen niet hoefde doen.
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10 Voorlopige conclusies en 
nadere bespreking ervan

Voorlopige conclusies van deze bespreking van de streeptheologie zijn:

1. Er is in de Bijbel geen sprake van een belofte aan de christelijke kerk dat zij 

zieken zal kunnen genezen en demonen uitdrijven.

2. Er is in de Bijbel geen sprake van een opdracht aan de christelijke kerk om 

zieken te genezen, doden op te wekken, melaatsen te reinigen en demonen uit 

te drijven.

3. Er is de Bijbel geen belofte te vinden dat sommige christenen, in welke tijd ze 

ook leven, in tongentaal zullen kunnen spreken.

Over conclusie 1 het volgende: als er geen passages in de Bijbel te vinden zijn 

waarin aan de christelijke kerk van alle eeuwen wordt beloofd dat zij zieken zal 

kunnen genezen, doden zal kunnen opwekken en demonen zal kunnen uitdrijven, 

dan verandert er veel in de heftige discussie tussen charismatici en mensen die de 

charismatische beweging niet zijn toegedaan.

Nu zegt een charismaticus tegen een medekerklid: jij pakt de geschenken van de 

heilige Geest niet uit. Dat is schokkend. Waarom durft hij dat te zeggen? Omdat 

hij ervan overtuigd is dat aan de kerk en haar leden die opvallende gaven van de 

Geest beloofd en gegeven zijn. Wanneer iemand die gaven niet alleen niet blijkt 

te hebben, maar ook in die beloften voor de kerk van alle tijden niet gelooft (die 

beide samen), dan laat hij beloften (en dus gaven) van de Geest gewoon in de kast 

liggen, terwijl ze voor het grijpen zijn.

De niet-charismaticus voelt zich gekwetst. Eigenlijk wordt hem verweten dat hij iets 

wat God geeft, niet aanneemt en/of niet wil aannemen. In zijn gekwetstheid zegt 

hij misschien iets lelijks terug. Zachtmoedigheid is niet der gereformeerden voor-

naamste deugd. En daar gaat het. Anderen kiezen partij, de verwijten vliegen over 

en weer, de spanningen nemen toe en de gemeente is hopeloos verdeeld. En waar 

ligt nu de oorzaak? Niet allereerst in een gebrek aan liefde en verdraagzaamheid 

en elkaar niet de ruimte gunnen, maar in verkeerd bijbelgebruik. Het gaat om de 

hermeneutiek. Hermeneutiek is de wetenschap die regels wil geven aangaande het 

juist lezen, juist uitleggen en juist toepassen van wat er in de Bijbel staat (en niet 

alleen in de Bijbel), regels voor tekstinterpretatie dus.
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De voorlichting die ik in het bovenstaande heb gegeven, vat ik wat dit punt betreft 

in conclusie 1 samen: er is in de Bijbel geen belofte te vinden aan de kerk van alle 

eeuwen dat zij zieken zal kunnen genezen, doden zal kunnen opwekken, demonen 

zal kunnen uitdrijven en in tongentaal zal kunnen spreken. Dat is mijn vaste en 

beredeneerde overtuiging. Ik vind dat ik die overtuiging luid en duidelijk mag uiten, 

al weet ik dat ik daarmee charismatici kan ergeren.

Nu nog iets over conclusie 2. Iemand schreef mij een keer dat hij hoopte dat de 

kerk spoedig weer zou beseffen dat er opdrachten voor haar lagen op het gebied 

van de vier opvallende gaven van de Geest: genezing en demonenuitdrijving, 

dodenopwekking, tongentaal en profetie. Een sympathisant van NewWine zei me: 

Wij hebben als kerk de opdracht de Geest veel meer ruimte te geven. Nu staan we 

Hem in de weg. Als we dat niet deden, zouden we wel weer de opdracht op ons 

kunnen nemen om ook doden op te wekken naast die andere gaven.

Beiden gaan dus uit van de opdracht aan de kerk om die wonderbaarlijke krachten 

te hébben en daarmee wérkzaam te zijn. Daarin ligt dan duidelijk het verwijt dat 

de kerk nu een opdracht verzuimt en de Geest zijn krachten niet laat gebruiken in 

haar midden. En zij die het niet eens zijn met de mensen die dat verwijt maken en 

die in die opdrachten niet geloven, worden dan in feite aangewezen als degenen 

die de Geest belemmeren zijn werk te doen in die opvallende krachten. Dat is dan 

meteen de geladenheid die de discussie over de streeptheologie beheerst: blijkbaar 

is in geding de vraag wie de Geest wel de ruimte geeft en wie Hem belemmert 

die opvallende krachten te doen. Daardoor komen gemeenteleden tegenover 

elkaar te staan. Deze onverkwikkelijke toestanden doen zich in verschillende van 

de Gereformeerde Kerken voor, evenals in andere kerkgemeenschappen. Door de 

manier waarop de discussie verloopt, is het gesprek vrijwel nutteloos: men overtuigt 

elkaar niet en gaat uit elkaar.

Maar aan de basis van de charismatische opvatting ligt een verkeerd bijbelgebruik. 

Dát moet aangetoond worden. Er is in de Bijbel geen sprake van een opdracht 

aan de kerk van alle eeuwen om dergelijke opvallende krachten te hebben en te 

gebruiken. Dat is eenvoudig niet uit de Bijbel af te leiden. Dat heb ik boven willen 

aantonen. Als nu het schriftbewijs eens goed werd nageplozen en iedereen zorgvul-

dig en voorzichtig en verantwoord te werk gaat bij de interpretatie van de gegevens 

terzake, zouden we dan niet verder kunnen komen met elkaar?

Zoals zo vaak draait het om tekstinterpretatie. Ik heb de vaste en beredeneerde 

overtuiging dat de kerk van vandaag (wat je ook precies onder kerk verstaat) 

niet alleen niet de belofte, maar ook niet de opdracht heeft om navolgers van de 
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apostelen te (kunnen) zijn in het genezen van zieken, uitbannen van boze geesten 

en opwekken van doden. Het gaat om het woord opdracht aan de kerk. In die 

opdracht geloof ik niet! Ik loop dan het gevaar dat iemand me gaat verwijten dat 

ik de Geest niet de ruimte geef in mezelf of in de gemeente, omdat ik de opdracht 

en de belofte betreffende die opvallende gaven afwijs. Dat is anderen ook verwe-

ten. Laat ik hier mogen zeggen dat ik dagelijks bid om de krachtige werking van de 

heilige Geest in mijn hart en leven. En in de gemeenten van Christus.

Christus verschijnt aan de apostelen (Rembrandt)
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11 Opwekking van doden
De redenering van charismatici is als volgt: Christus kwam om te genezen. Hij gaf 

die opdracht (en de belofte) door aan zijn leerlingen. En de leerlingen gaven die 

opdracht (en belofte) door aan de kerk van alle eeuwen. Mag je deze redenering 

ook toepassen op het opwekken van doden? Dat was mijn vraag aan de voorzit-

ter van NewWine. Die antwoordde: Met die redenering is niets mis. Er worden ook 

doden opgewekt en hij noemde een geval uit Afrika. En men is bij NW van plan 

daar meer nadruk op te gaan leggen als een opdracht (en belofte) aan de kerk, ook 

die van vandaag.

Wel, Petrus en Paulus hebben inderdaad één of twee keer een dode opgewekt. 

Slechts een enkele keer dus. Daar waren ze kennelijk erg terughoudend in. Er 

zijn wel veel genezingen van hen vermeld in Handelingen. Onze Heer was ook 

terughoudend in het opwekken van doden. Heel veel genezingen en maar weinig 

opwekkingen van doden. Maar pas op: in Matteüs 27:52-53 staat dat toen onze 

Heer stierf, graven opengingen en vele lichamen van ontslapen heiligen opgewekt 

werden en na zijn opstanding aan velen verschenen in Jeruzalem. Zijn dood brengt 

het leven. Hij heeft de dood overwonnen en mocht het leven al vóór zijn dood en 

opstanding uitdelen. Hij wekte doden op. Maar verder is er dus op dit terrein grote 

terughoudendheid vergeleken met genezingen.

Dat is ook geen wonder. Je doet mensen die dit leven hebben verlaten, heel wat 

aan als je ze terugroept. Die mensen moeten dan later voor de tweede keer sterven. 

Maar dat niet alleen. Ze moeten de heerlijke omgeving van Gods wachtkamer (de 

hemel, waar de gestorven mensen van God wachten op de voltooiing van Gods 

werken) verlaten en terugkeren naar dit aardse tranendal. Dat doe je mensen toch 

niet aan? Dat doe je ze alleen aan als het echt nodig is, bijvoorbeeld om iets te 

bewijzen. Zo moest Christus bewijzen dat Hij de beloofde Messias was, dat Hij 

de opstanding en het leven is. En de leerlingen mochten die gave en opdracht 

ook gebruiken om te laten zien dat ze in dienst stonden van de Redder van het 

leven. Daarom zijn die opwekkingen ook aan ons bekend gemaakt in de Bijbel. Als 

bewijsmateriaal. Nu is ons bewezen wie Jezus Christus is: de echte Redder. En ook 

is bewezen dat de apostelen in zijn dienst het evangelie verkondigden en schreven. 

Daar moeten we genoeg aan hebben. En verder geldt de regel: het is de mensen 

gezet eenmaal (en dus niet ooit eens een keertje), nee, het is over de mensen door 

God beslist dat ze éénmaal (en niet tweemaal) moeten sterven en daarna het 

oordeel (Heb. 9:27). Daar laat ik het bij.
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12 Beloften en opdrachten 
slechts voor korte tijd?

Waren de beloften en opdrachten betreffende die opvallende krachten: genezen, 

doden opwekken, melaatsen genezen, doven doen horen, lammen doen lopen, blin-

den doen zien enz., dan maar voor heel korte tijd bedoeld? Alleen bij de apostelen? 

Ja, dat is correct. Al wil ik beslist geen afbreuk doen aan de vrijheid van de Geest 

om, als Hem dat belieft, wonderbaarlijke dingen nu en dan weer te laten gebeuren. 

Waarom gebeurden die wonderbaarlijke dingen? Het ging om de vraag: wie is die 

Jezus van Nazaret? Dat weten wij. Ja. Maar de Joden van zijn tijd dan? Die moesten 

Hem op één of andere manier zo gaan zien.

Johannes de Doper ervoer dat de zaken toch wel wat anders gingen dan hij van 

Jezus van Nazaret had verwacht. Hij vroeg: Bent U het nou of niet: de Messias 

(Luc. 7:18-23)? De man zat in de gevangenis. Hij maakte niet mee wat er allemaal 

gedaan werd door Jezus van Nazaret. Ga het hem maar vertellen, zei Christus. Al 

die opvallende krachten die Ik doe. En zeg erbij: en aan armen wordt het evangelie 

verkondigd. De oude profeten hebben een profielschets gegeven van de komende 

Messias. Zo is er maar één. En Jezus van Nazaret voldeed aan dat profiel. Dat liet 

Jezus aan Johannes weten.

De tekenen, wonderen, krachten en hoe ze verder genoemd worden, geschiedden 

om drie redenen, die eigenlijk één zijn.

1. Ze dienden ter identificatie en legitimatie van Jezus van Nazaret als de Messias. 

Hij móest deze werken doen. Zodat men Hem herkende als de Koning-Redder.

2. Ze dienden eveneens ter identificatie en legitimatie van de apostelen, zodat 

de mensen konden zien dat zij de rijksgroten, ambassadeurs waren van deze 

Koning-Redder. Ze deden immers hetzelfde wat Hij ook gedaan had, maar dan 

in zíjn Naam (zie Hand. 3)! Daarom heeft Paulus het over: alles wat een apostel 

tot apostel maakt: het verrichten van die opzienbarende tekenen.

3. Deze werken toonden ook de aard van het koninkrijk van Jezus Christus. De 

arme, verdrukte mensen van God horen het evangelie van de redding die God 

geeft door Jezus. Zijn koninkrijk is het koninkrijk van eeuwige vertroosting voor 

Gods arme, verdrukte volk. Het is het koninkrijk van gezondheid (genezingen), 

van leven (dodenopwekking), van vreugde (water in wijn veranderd). Het is 

ook het koninkrijk dat alle gehuichel (Ananias en Saffira) en alle tegenstand 

(Elymas, die blind werd op Paulus’ bevel, Hand. 13:8v) opruimt. Al die werken 
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zijn dáárom geschied. Als bewijzen. En ze zijn waarheidsgetrouw opgeschreven 

en doorgegeven. Wij kennen die bewijzen nu. En die moeten ons genoeg zijn. 

We wachten geduldig tot de nu in de hemel verkerende en werkende Koning 

klaar is en kan terugkomen.

Christus gebruikte dit beeld: toen de bruidegom hier was, was het feest. Lammen 

sprongen mee in de reidans. Nu is het meer een tijd van vasten en wachten en 

bidden: uw koninkrijk kome. Als de bruidegom weerkomt, straks, is het weer volop 

feest (Mat. 9:15). Of ook: toen de koning hier was, konden de vlaggen uit en als 

kinderen hadden gezwegen, zouden zelfs de stenen van de tempel hebben gezon-

gen. Dat zouden de doven hebben kunnen horen. Nu is de koning buitenslands 

gereisd, voor zaken. Straks komt de koning weer en gaan alle, alle vlaggen uit. Er is 

een heilsgeschiedenis. Die geweldige opvallende dingen die Christus en de aposte-

len deden, waren dus heilshistorisch bepaald. Het is me heel duidelijk geworden uit 

geschriften van charismatici dat ze erg weinig geoefend zijn in het heilshistorisch 

lezen van de Bijbel.

Reidans
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13 Andere benadering van 
opvallende Geestesgaven

Dus: er is geen belofte en geen opdracht voor de kerk van alle eeuwen betref-

fende de opvallende gaven van de Geest. Maar is dat alles wat er te bespreken 

valt, als we discussiëren over de streeptheologie? Kan de zaak van de opvallende 

Geestesgaven ook niet van een heel andere kant bekeken worden? Je mag toch ook 

wel graag zaken van God willen ontvangen die Hij niet beloofd heeft? Daar mag je 

toch om bidden? En Hij wil toch ook wel zaken geven die Hij niet beloofd heeft?

Als tongentaal niet beloofd was (en dat is mijn overtuiging), dan blijft toch maar 

het feit dat het verschijnsel in de gemeente van Korinte wel voorkwam in de tijd 

dat de brief 1 Korintiërs van Paulus daar werd bezorgd! Daarover het volgende.

Ik weet niet of het verschijnsel dat men vandaag tongentaal (klanktaal, glos-

solalie) noemt, zoals dat nu voor zou komen, hetzelfde is als de tongentaal 

waarover Paulus het heeft en die voorkwam in Korinte. Ik stel dat geen mens dat 

weet. Geluidsbanden zijn er niet. Vermeldenswaard is dat ook de volgende uitleg 

gegeven wordt van de tongentaal. Korinte was, zoals gezegd, een havenstad. Er 

kwamen mensen, ook christenmensen, vanuit allerlei landen. Die bezochten de 

samenkomsten in Korinte. En dan kwam het voor dat een dergelijke buitenlander 

in zijn moedertaal begon te spreken. Een voor hem doodgewone taal, maar voor 

niemand anders in de gemeente verstaanbaar. Nu, zegt Paulus, die kan dan in de 

samenkomsten beter zijn mond houden. Niemand begrijpt er immers iets van. Hij 

mag alleen spreken als hij tweetalig is en het gezegde dus in de taal van de andere 

aanwezigen kan vertalen, of als er een ander in de zaal tweetalig is en wat hij zegt, 

kan vertalen voor de anderen in de samenkomst. Dan is hier dus sprake van gewo-

ne menselijke talen. Men noemt dat wel xenolalie (van het Griekse woord xenos = 

vreemd, vreemdeling, dus iemand die een andere taal spreekt). Ik ben er nog niet 

uit. Al neig ik steeds meer tot de laatstgenoemde opvatting.

Is het zo moeilijk uit te maken wat die klanktaal in Korinte was? Ja, dat is moeilijk. 

In 1 Korintiërs 14:2 staat: wie in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen. Paulus 

schrijft in dit hoofdstuk niet alleen dat niemand de spreker verstaat, maar lijkt hier 

ook te zeggen dat het gesprokene niet voor mensen is bedoeld. Er volgt immers: 

maar (hij spreekt) alleen tot God. Wijst dit niet in de richting van glossolalie? Het 

is blijkbaar niet eens de bedoeling dat mensen hem verstaan. Er staat eveneens 

in vers 2: niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt 
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hij onbegrijpelijke taal. Door toedoen van de Geest. Zou Paulus het spreken in de 

eigen moedertaal noemen: spreken door toedoen van de Geest? Wijst dit eveneens 

niet meer in de richting van glossolalie?

Verder staat er ook in vers 2: niemand kan hem verstaan. Dat klinkt erg absoluut. 

Je bent geneigd aan te vullen: behalve natuurlijk God, want het is alleen voor Hem 

bedoelde, niet-menselijke taal. Maar ja, het kan ook betekenen: hij is de enige die 

de buitenlandse taal beheerst, althans de enige in de samenkomst. Betekent vers 

13 dat iemand op zijn gebed opeens tweetalig kan/zal worden? Wekt vers 13 ook 

niet de indruk dat het spreken in een taal of tong een gave is die iemand in de 

gemeente permanent bezit? Niet een geval van een passerende zeeman die alleen 

zijn moedertaal kent en niet anders dan daarin kan spreken?

Verder staat er: hij spreekt onbegrijpelijke taal (NBV). De Statenvertaling had 

verborgenheden. De vertaling van 1951 had geheimenissen. Er staat een Grieks 

woord mustèria, mysteries. Men kan inderdaad ook vertalen: hij spreekt geheimen 

uit, hem door God bekendgemaakte, religieuze waarheden. Christus spreekt over 

de mysteries van het koninkrijk der hemelen (Mat. 13:11). Paulus spreekt in Efeziërs 

6:19 over het mysterie van het evangelie dat hij via de verkondiging mag openba-

ren. In Openbaring 1:20 is sprake van het mysterie van de zeven sterren in de rech-

terhand van Christus. Dat mysterie wordt in vers 20 ook onthuld: die zeven sterren 

zijn namelijk de zeven engelen van de zeven gemeenten. In Openbaring 17:7 is 

sprake van het mysterie van de vrouw op het beest (zie vers 3), en dat mysterie 

wordt door de engel die tot Johannes spreekt, ook onthuld: de vrouw is de grote 

stad, die heerst over de koningen op aarde.

Er is blijkbaar voortdurend sprake van iets wat aanvankelijk onbegrijpelijk is, maar 

niet noodzakelijkerwijs ook onbegrijpelijk zal of moet blijven. In 1 Korintiërs 14:2 

zal het dan wel hetzelfde betekenen dat eerst is uitgedrukt met: niemand kan hem 

verstaan. Nu blijkt verderop in 1 Korintiërs 14, dat de mogelijkheid aanwezig is dat 

de spreker zelf in staat is uit te leggen wat hij gezegd heeft (vs. 5). Is hij tweetalig? 

Waarom staat er dan dat hij moet bidden om de gave te kunnen uitleggen wat hij 

zegt? Wordt hij dan op het gebed opeens tweetalig? Wat in vers 27 staat, wekt de 

indruk dat ook een ander dan hijzelf uitleg kan geven van wat hij heeft gezegd. Al 

met al blijft het nogal mysterieus gesteld met die tongentaal. Is wat hij zegt, nu 

onbegrijpelijke taal omdat het een door niemand anders in de samenkomst van de 

gemeente gekende, vreemde, menselijke taal is, een taal die je kon leren, zoals je 

tegenwoordig een vreemde taal leert op school en met geluidsbandjes en cd-roms? 

Of is er sprake van onbegrijpelijke taal omdat het geen menselijke taal is? Zoals ik 

al zei, de afweging valt niet mee.
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Ik wil waarschuwend nog een keer zeggen: maak van dat voorkomen van tongen-

taal in Korinte niet ongemerkt een belofte voor vandaag. Wie stelt dat alles wat de 

heilige Geest ooit bewerkte, een belofte inhoudt voor vandaag, moet zich ernstig 

afvragen of hij wel goed beseft waar een zodanige stelling toe zou leiden. Denk 

wat kinderen krijgen betreft dan maar eens terug aan Sara, aan Rebekka en aan 

Maria, de moeder van Jezus Christus. Denk wat kracht betreft maar eens terug aan 

Simson. En zo kun je wel doorgaan. Dat is een doodlopende weg van redeneren. 

Uit een feit kun je geen norm halen, zegt de ethicus terecht. Uit een feit kun je ook 

geen belofte halen, zegt de dogmaticus terecht. Ook niet uit feiten over wat de 

heilige Geest ooit heeft gedaan in de loop van Gods werk op aarde.

 Abraham en Sara (mozaïek Basilica di San Vitale)



Liever vijf woorden met mijn verstand

42

14 Bidden om niet-beloofde 
zaken

Ieder vraagt God wel om dingen die niet beloofd zijn. En dat mag ook. ‘Weest in 

geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 

dankzegging bekend worden bij God’ (Fil. 4:6). Mag je onze God bidden om goede 

concentratie tijdens het examen dat je moet gaan afleggen? Mag je God bidden 

om beter te worden als je ziek bent? En ga zo maar door. Zeker mogen we God 

daarom vragen. Door Gods goedheid mogen we om alle dingen bidden die we 

menen nodig te hebben.

Als we maar bedenken dat God niet belooft ons zulke zaken dan ook te zullen 

geven. Daarom sprak Ursinus (medeopsteller van de Heidelbergse Catechismus) 

niet over spontaan onwrikbaar geloof als het gaat om bidden om deze niet-beloof-

de zaken. Ursinus sprak dan van bidden onder beding. Als je vraagt om zaken die 

niet beloofd zijn, moet je zo bescheiden zijn het aan God over te laten en moet je 

niet proberen iets van Hem af te dwingen. God is wijzer dan wij. Hij is in de hemel 

en wij zijn op aarde. Hij overziet de tijden. Hij overziet het geheel van zijn werk tot 

redding van deze wereld. Hij overziet alle verbanden tussen wereldgeschiedenis en 

kerkgeschiedenis. Hij overziet ook wat het beste is voor mij, voor mijn geliefden, 

voor mijn familie, voor de gemeente, voor de wereldwijde kerk en voor zijn verdere 

werk. Hij weet daarom heel goed wat Hij met mijn vragen aan Hem aan moet, veel 

beter dan ikzelf.

Als je dus bidt om wat niet beloofd is, moet je die bescheidenheid betrachten. Dat 

is bidden onder beding. Ik zeg bij mijn wensen die ik Hem bekend maak: ik laat het 

met vertrouwen aan U over. Inwilligen van mijn wensen of niet inwilligen ervan: U 

hebt er alle verstand van. Het moet passen in uw hele plan met mijn leven, in uw 

plan met mijn familie, in uw plan met de gemeente waarbij ik hoor, en in uw plan 

met heel deze wereld die U bestuurt en gaat redden. Zo bidden is iets anders dan 

bidden met spontaan onwrikbaar geloof.

Inderdaad is dit een heel andere benadering dan de benadering vanuit belofte 

en/of opdracht. Om wat beloofd is, mag je zonder beding vragen. En anders moet 

je onder beding vragen. Zullen we dan zó bidden om de opvallende Geestesgaven? 

Ik bid niet om de gave van de tongentaal. Waarom niet? Het is nooit in mijn hoofd 

opgekomen. Evenmin als bidden om de gave van de genezing of van dodenopwek-

king of van demonenuitdrijving. Ik heb ook nooit in de Bijbel gelezen dat ik mijn 
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God daarom zou moeten vragen. Ik heb om veel andere dingen gevraagd. Dingen 

die ik ook nu nog steeds veel belangrijker vind dan die opvallende Geestesgaven. 

Om wat bijvoorbeeld? Om een sterk geloof en om een eerlijke christen te zijn in 

alles. Om veel eerbied voor Hem en om blijdschap vanwege het evangelie. Om in 

alles een goede christen te zijn. Als echtgenoot, als vader, als kerklid, als buurman 

enz. Ook om het volgende heb ik regelmatig gebeden: om geduld met de catechi-

santen; om verstandig te kunnen omgaan met zoveel verschillende mensen die 

bij de gemeente horen; om een goed inzicht in de Bijbel en vooral in de passages 

waarover ik voornemens was te gaan preken; om zachtmoedigheid (niet te gauw 

kwaad worden en op je strepen gaan staan). Om trouw aan Hem en aan de gezon-

de leer. En om meer. Kortom, om een goede predikant te zijn.

Wat betekent tongentaal nou toch helemaal, vergeleken daarbij? Beteken ik mét 

tongentaal meer voor God, zijn werk en zijn kerk dan zonder tongentaal? Wie in 

tongen spreekt, sticht alleen zichzelf, zegt Paulus. Honderden, duizenden keren heb 

ik zieken bezocht. Ik heb erg veel pasgestorven christenen gezien en hun begrafenis 

geleid. Het is nooit in mijn hoofd opgekomen om mijn God te vragen om de gave 

van genezing of van demonenuitdrijving of van opwekking van doden. Ik heb de 

lastigste en vervelendste mensen meegemaakt in de gemeenten, en vaak gedacht: 

wat heeft God wonderlijke kostgangers in huis, maar ik heb nooit gedacht aan 

demonenuitdrijving. Ik heb nogal eens als ik in de gemeente op mijn fiets rondreed, 

een plotselinge opwelling gehad: laat ik daar eens even aanbellen; en dan kwam ik 

als geroepen. Ik heb daarbij nooit gedacht aan de mogelijkheid dat ik een profetie 

had gekregen. De vraag is dus: moet je om die opvallende gaven aankloppen bij 

God? Ook al zijn ze niet beloofd?
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15 Schuldig?
Van charismatici moet ik me, als ik het wel heb, toch wel wat schuldig voelen dat 

ik in mijn leven niet één keer gebeden heb om die opvallende gaven van de Geest. 

Ik moet bekennen dat ik me er niet schuldig om voel. Ik denk dat dit ook niet zal 

gebeuren. Ik hecht eraan om tegen al mijn broeders en zusters in het christelijke 

geloof te zeggen, dat zij waarlijk geen schuldgevoel hoeven te hebben en zich 

geen tweederangs gelovigen hoeven te voelen, omdat zij die opvallende gaven niet 

hebben en er ook nooit om gebeden hebben.

De Heidelbergse Catechismus vraagt in vraag 118: ‘Wat heeft God ons bevolen 

van Hem te vragen?’ Bevolen! Valt daaronder het bidden om de opvallende gaven 

van de Geest? Dat kan denk ik op geen enkele manier aangetoond worden. Het 

antwoord op vraag 118 luidt: alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben. 

Wie heeft die opvallende gaven voor lichaam of ziel nódig? Alles wat we voor 

lichaam en ziel nodig hebben, zegt het antwoord op vraag 118 verder: dat alles 

heeft Christus samengevat in het gebed dat Hij zelf ons geleerd heeft. Staat in dat 

gebed, hoe diep je in je uitleg ervan ook graaft, iets over bidden om die opvallende 

gaven?

Niet schuldig. Om dit te kunnen zeggen, heb ik dit hoofdstukje ingelast. Zo belang-

rijk vind ik het bovenstaande voor mijn broeders en zusters geloofsgenoten.

Detail uit ‘Het Laatste Oordeel’ 

(Rogier van der Weyden)
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16 Streeptheologie kan ook 
onjuist zijn. Meer van de 
Geest?

Ik vind dat de streeptheologie ook te ver kan gaan. Als de streeptheologie stelt dat 

die opvallende gaven niet beloofd zijn aan de kerk van alle eeuwen, dan ben ik het 

van harte met haar eens. Als de streeptheologie stelt dat het niet tot de opdrachten 

van de kerk behoort zieken te genezen, doden op te wekken, demonen uit te drij-

ven en in tongentalen te spreken, dan ben ik het van harte met haar eens. Als de 

streeptheologie stelt dat God de kerk van alle eeuwen niet heeft opgedragen om te 

bidden om die opvallende gaven, ben ik het van harte met haar eens. Als de streep-

theologie zou zeggen: die opvallende gaven waren er eens en ze zullen nooit meer 

voorkomen, dan zou ik daar vraagtekens bij zetten. Dat gaat me te ver.

Ik ben ervan overtuigd dat de Heer van de kerk, als Hij het nuttig en nodig zou 

vinden, nog wel heel andere gaven ook zou kunnen geven. Bijvoorbeeld de gave 

van de telekinese: dat is de gave om dingen te laten bewegen alleen door het te 

willen. Of de gave van de telepathie: de gave om gedachten en gevoelens van 

anderen te weten te komen zonder enig verbaal of ander contact. Of zelfs de gave 

om over water te lopen, zoals Christus het eens deed. Of de gave om water in wijn 

te veranderen, zoals Hij dat ook een keer heeft gedaan. Dat zijn dingen waarover 

Hij gaat. Daar gaat geen streeptheoloog over, toch?! Waarom zou Hij gebonden 

zijn aan gaven die Hij 2000 jaar geleden aan zijn apostelen gaf, of aan tongentaal, 

die Hij eens aan de gemeente van Korinte gaf?

Welnu, waarom zouden we niet om die oude opvallende of die nieuwe (door mij 

net opgesomde) opvallende gaven mogen bidden? Om gaven die geweldige indruk 

maken op gelovigen (wat een bemoediging!) en niet-gelovigen (dat zou hen toch 

trekken!). Deze vraag formuleert men dan tegenwoordig zo: wilt u dan niet meer 

van de Geest? Daarmee bedoelt men vaak ook, maar niet uitsluitend, die opval-

lende gaven van de Geest (ook bijvoorbeeld meer krachtsontplooiing van de Geest, 

om levend, enthousiast geloof en blijde gehoorzaamheid). Ik heb deze uitdrukking, 

meer van de Geest, al even ter sprake gebracht in hoofdstuk 11.

Ik vind de vraag ‘wilt u niet of wel meer van de Geest’ verkeerd geformuleerd. Door 

die vraag zo te formuleren, worden mensen op het verkeerde been gezet. Op een 

ongereformeerd been om zo te zeggen. Hoezo? Omdat je zo de indruk wekt dat je 
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de heilige Geest in porties kunt ontvangen. De ene christen heeft wat meer en de 

andere christen wat minder van de Geest en die laatste moet er nodig een scheut 

bij. Of misschien wel twee scheuten. Dat is ongereformeerd, dat is onbijbels. Immers 

de heilige Geest is niet een kracht die op stand 1 tot 5 gezet kan worden. Ook geen 

versterkende vloeistof waarvan je meer of minder hebt en waarvan je meer moet 

zien te krijgen.

De heilige Geest – Hij is God. God de Vader geeft zijn volle liefde als Hij je God 

wil zijn. God de Zoon gaf zijn hele leven voor je redding. God de heilige Geest 

wil in de mensen van Christus wonen. Dat is ons bij de doop verzegeld. Dat is 

beloofd. Wonen. Niet een kijkje nemen of die woning Hem wel geschikt lijkt en 

dan pas beslissen, gelukkig niet. Ook niet: Ik kom een poosje in je logeren, je zult 

wel merken hoelang Ik blijf. Ook niet: je moet het doen met een deel van Me (of 

van mijn tijd), er zijn tenslotte anderen die ook wel wat van Mij willen hebben. De 

Geest deelt Zichzelf niet op in parten. Het is zoals Zondag 20 HC dat mooi zegt: 

De heilige Geest is ook mij gegeven, om mij door waar geloof aan Christus en aan 

al zijn weldaden deel te geven, mij te troosten (houvast te geven) en eeuwig bij 

mij te blijven. Dat laatste is geen voorspelling, maar een belofte. Het zal niet aan 

Hem liggen als je woning leeg van de Geest komt te staan. Dan heb je Hem eruit 

gewerkt, en is Hij boos vertrokken omdat Hij je niet overal en in alles mag beheer-

sen. Hij woont in je, of Hij woont niet in je. Daarom verwerp ik die uitdrukking: 

meer van de Geest.

Let wel: Ik beweer niet dat iedereen die de uitdrukking meer van de Geest gebruikt, 

ongereformeerd is. Allerminst, maar de uitdrukking zelf is onnauwkeurig en wekt 

misverstanden. Misschien bedoelt men met die uitdrukking wel hetzelfde als ik be-

doel met een gebed als: Mijn God, neem uw heilige Geest niet van mij (Ps. 51:13), 

of: Mijn God, beheers mij meer en meer door de Geest die U me hebt gegeven. 

Of: Mijn God, ruim door de kracht van uw heilige Geest die U me gegeven hebt, 

alles wat slecht en zondig is in mij, toch op. Of: beheers me door de Geest die in 

me woont zó, dat ik steeds meer een oprechte, overtuigde, enthousiaste en actieve 

christen wordt.

Ik zeg: misschien bedoelt men dat wel als men het heeft over meer van de Geest. 

Als men dat bedoelt, laat men het dan ook zo zeggen. En geen misverstand 

wekkende uitdrukkingen gebruiken. Die kunnen namelijk op de langere duur 

verkeerde denkbeelden in ons kweken.
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17 Opvallende gaven nodig voor 
deze tijd?

Zal ik, moet ik nu bidden om die opvallende gaven of niet? Is daar niet alle aanlei-

ding toe? Laat ik eens op twee dingen wijzen. In de eerste plaats: het gaat niet 

goed met vrij veel gemeenten in het verband van de Gereformeerde Kerken in 

Nederland. Ik noem enkele problemen.

Er bestaat in vele gemeenten grote moeite om ouderlingen te krijgen. Geen tijd. 

Of ook: niet geschikt wegens tekort aan meeleven of kennis. De financiën zijn een 

probleem. Flinke tekorten, en het sleept maar door.

De catechisaties worden slecht bezocht. Er wordt slecht geleerd. Anderen voegen 

toe: ze hoeven niets meer te leren. En dan ligt het dus ook aan de catecheten. En 

de ouders leven zo slecht mee met de catechisaties.

De kerkgang gaat, vooral op zondagmiddag, erg achteruit. En ’s morgens is 

het soms erg leeg wanneer er ’s middags een bijzondere dienst is, bijvoorbeeld 

een kinderdienst. Er is hier en daar grote verdeeldheid en zelfs ruzie over de 

charismatische beweging. Er vertrekken tegenwoordig nogal wat mensen uit de 

Gereformeerde Kerken om naar de baptisten te gaan of naar een evangelische 

gemeenschap, omdat daar meer vuur (= heilige Geest?) is. Er zijn er ook zoveel die 

breken met het christelijke geloof, of in elk geval met de kerk.

Twijfel over de legitimiteit van de kinderdoop lijkt bij vrijgemaakte mensen op te 

rukken. Een andere doopopvatting lijkt veld te winnen: de doop als uiting van je 

overgave aan God, in plaats van als verzegeling van Gods verbond en beloften. De 

menselijke (geloofs)gevoelens staan tegenwoordig veel te veel in de belangstelling, 

ook in de preken.

De preken zijn te rationeel. De dominees preken niet enthousiasmerend. Ze kunnen 

de prachtige boodschap van de Bijbel uitleggen zonder een spier te vertrekken en 

zonder enige blijdschap uit te stralen. De preken zijn veel te moralistisch.

We zijn veel te materialistisch geworden: bezit, eten en drinken, alles willen hebben 

en willen genieten, alles willen meemaken, alles willen zien en ervaren staat bij veel 

gereformeerde mensen veel te hoog genoteerd, naar het lijkt hoger dan de liefde 

van God en de liefde voor God. Waar zijn we eigenlijk vól van?

Is er ook niet een tekort aan zorg over al die ongelovigen vlak bij ons? Laten we die 

niet zonder waarschuwing verloren gaan? Of gelóóft niemand meer in de eeuwige 
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verdoemenis? De één beklemtoont meer dit tekort, de ander meer dat. Ook over de 

aard en ernst van deze problemen lopen de meningen uiteen. Ik heb gemerkt dat 

voor velen de charismatische beweging (bijvoorbeeld NW) aantrekkelijk is, omdat 

men van haar hulp verwacht in deze zorgwekkende situatie en dat men daarom 

ook verlangt naar die opvallende gaven van vroeger.

In de tweede plaats: het gaat niet goed met de invloed van het christelijke geloof 

in ons land (om me daartoe te beperken). Ik woon in een omgeving waar niemand 

van de nabij en verder weg wonende buurtbewoners naar een kerk gaat. Elke 

poging om een gesprek over het christelijke geloof te voeren stuit af op een niet te 

doorbreken muur van volstrekte onwil. Of is het angst? Als iemand al eens even iets 

aanhoren wil, is de reactie meteen: ieder zijn overtuiging, wie maakt uit wat waar 

is? Is er dan niet extra kracht van de heilige Geest nodig in de vorm van de (vier) 

opvallende gaven van de Geest? Als die nu eens aanwezig waren in de kerk, als we 

die eens zouden laten zien als kerk, zou dat dan niet de kracht van het christelijke 

geloof zichtbaar maken en mensen van buiten de kerk aantrekken?

Als je die beide zaken: 1. de volgens velen belabberde situatie in vele 

Gereformeerde Kerken, en 2. het gebrek aan invloed van het evangelie onder de 

niet-gelovigen, nu heel ernstig neemt, zou je dan toch niet moeten gaan bidden om 

extra krachtsontplooiing van de heilige Geest, zowel de kracht van vurigheid als de 

kracht van de opvallende gaven? Nu zou het debat weer opnieuw kunnen begin-

nen: zullen we erom bidden? Maar op heel andere wijze. Niet met beroep op belof-

ten van bijzondere gaven die er zouden zijn, en niet met beroep op opdrachten die 

de kerk zou hebben om de bijzondere dingen te verrichten die beloofd zouden zijn. 

En niet meer in de trant van: ben jij vóór de streeptheologie of tegen. Niet met de 

verwijten: je hebt niet goed gebeden, jij laat de cadeaus van de heilige Geest onuit-

gepakt. Niet meer met: ‘jij bent ook bijna zover’, of met ‘wat heb jij een armetierig 

geloof’. Maar ook niet met uitspraken als: al dat ongereformeerde gedoe van die 

opvallende gaven. Maar in een nieuw debat kón wel eens blijken dat de wijze van 

omgaan met de Bijbel, dat de hermeneutiek opnieuw verdeeldheid brengt.
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18 De Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt) van Hoopvol 
(Zuid-Brabant)

Ik vertel u over een gemeente, over de Gereformeerde Kerk van Hoopvol. In deze 

gemeente ging het als volgt toe. Bij een aantal gemeenteleden was het gevoel 

ontstaan, vaag en onbestemd nog, dat er iets mis was met hun eigen geloof en dat 

de toestand in de gemeente zorgwekkend was. Ze gingen op zoek en vonden een 

charismatische beweging. Daar werden ze tot diep in hun gevoelsleven geraakt. 

Het christelijke geloof, zo merkten ze, was bij hen tot dusver wel erg beperkt geble-

ven tot een verstandelijke overtuiging. Nu werd het anders: ze raakten vol vuur en 

enthousiasme voor God en Christus. Ze konden er niet meer over zwijgen.

En de gemeente? Daar hadden ze een duidelijke taak, zagen ze. Ze spoorden 

mensen aan om ook kennis te gaan maken met die beweging. Ze begonnen te 

spreken over opvallende gaven van de Geest. Ze kregen instructie hoe de gemeente 

van Hoopvol te vernieuwen. Ze probeerden medekerkleden aan te zetten hun leven 

te wijzigen en veel meer te doen aan bijbelstudie en veel meer te gaan bidden. 

Ze probeerden jeugdverenigingen beter te laten werken. Ze kwamen bij elkaar als 

gelijkgezinden, niet om een groep te vormen, zo wilden ze niet gezien worden, maar 

om samen te overleggen, om elkaar te steunen, om samen te bidden.

In hun enthousiasme overkwam het sommigen van hen dat ze in tongen gingen 

spreken. En ze gingen erop aandringen dat anderen zich open zouden stellen voor 

die gave. Ze meenden ook dat ze allerlei ingevingen van de Geest van God kregen. 

Ze kregen ingevingen, beelden en dromen waarin hun een speciale boodschap 

werd gegeven over hoe ze op een gegeven moment moesten handelen. Ze noem-

den dat: profetieën krijgen. Openbaringen ontvangen. Ze gingen erop aandringen 

dat ook anderen in de gemeente beter zouden opletten of hun iets werd ingegeven. 

Een enkele begon over de gave van demonenuitdrijving en zelfs van dodenop-

wekking. Die beide zaken zouden ook aan de gemeente van nu zijn opgedragen. 

Ze gingen ook spreken over de gave van genezing en ze gingen voorbede doen 

en waren ervan overtuigd dat er beterschap zou volgen. Toen die verbetering in 

sommige gevallen niet volgde, gingen ze twijfelen: hebben we wel goed genoeg 

gebeden? Vast niet! Zo ging het in de gemeente van Hoopvol.

Er werden ook verkeerde dingen gezegd of gedaan door de mensen die zich door de 
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charismatische beweging lieten inspireren. Dat zagen ze later ook wel in. Een enke-

le keer viel de uitdrukking: Jullie, gemeenteleden, moeten ook zover zien te komen. 

Of ook: Jullie zijn er ook bijna. Er werd gesproken op een manier die de indruk 

wekte dat men van mening was dat je, als je op je gebed geen genezing ontving, 

niet goed gebeden had of dat er wellicht een zonde meespeelde bij de zieke of dat 

er sprake was van een boze geest die moest worden uitgedreven. Iemand van hen 

zei: Je bent niet vol genoeg van God als je niet wordt zoals wij nu geworden zijn. 

Iemand van hen zei: Jij hebt maar een armzalig geloof als je nooit profetieën krijgt. 

En meer van die kwetsende uitspraken.

Zo ontstond er in de gemeente van Hoopvol geweldige spanning. Er groeide verzet 

tegen wat men noemde: het drijven van de charismatici. Alsof die lui de superchris-

tenen zouden zijn die de anderen wel eens tot hun hogere niveau zouden brengen. 

En dat gedoe met beelden, dromen en profetieën, hebben we aan de Bijbel niet 

genoeg? En dat vreemde gepraat over de gave van genezing en demonenuitdrij-

ving. Zijn die mensen eigenlijk wel gereformeerd? Laten ze toch opkrassen. Ook 

van die kant werden dus kwetsende dingen gezegd. En zo ging het steeds meer 

escaleren. Het ging erop lijken dat er geen hoop meer was voor de gemeente van 

Hoopvol.

Het Lam (deel uit een mozaïek in de basiliek van Torcello)
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19 De ontwikkelingen in Hoopvol 
nader bekeken

Deze gang van zaken en deze situatie wil ik nu gaan analyseren en beoordelen. 

Want de gemeente van Hoopvol is niet de enige gemeente die met deze dingen te 

maken heeft. Helaas niet. Ik weet van zeker vijf vrijgemaakt-gereformeerde kerken 

waar de zaken zo zijn toegegaan of zo toegaan. Nieuwe wijn doet oude zakken 

scheuren.

Of iemands geloof lange of korte tijd erg beperkt is geweest tot een verstande-

lijke overtuiging, daarover kan men alleen zelf oordelen. En dat oordeel kan juist 

zijn. Dat het anders bij hem geworden is, is dan tot zijn eigen vreugde en tot mijn 

vreugde. Maar wanneer in het algemeen gezegd wordt, en dat wordt gezegd: in de 

vrijgemaakte kerken is het voornamelijk verstandswerk geweest, de Bijbel was voor 

de mensen van zo’n tien tot vijftig jaar geleden eigenlijk meer een boek om argu-

menten uit te halen in een debat, hete hoofden koude harten – dan verwerp ik zo’n 

aanklacht met verontwaardiging. Ik weet dat het heel anders was!

Dat er minder over het persoonlijke geloofsleven werd gepráát dan vandaag, dat is 

waar. Maar daar was niets mis mee. Tegenwoordig zijn we zo druk met onszelf en 

ons geloofsleven en onze geloofservaringen bezig, dat ik het ongezond ga vinden. 

Ik wilde voor een lief ding dat we weer wat meer bezig waren met Gods werk, met 

Gods kerk, met de zuivere leer en met het bestuderen van de Bijbel én de gerefor-

meerde belijdenisgeschriften, en met de kerkorde en met levensheiliging. Dat lijkt 

me nu in deze tijd weer hard nodig. Ik heb niet zoveel aan wat anderen over hun 

geloof en hun geloofsbelevenissen vertellen.

Dat iemand van de kerk te Hoopvol bezorgd is over de situatie in de gemeente, 

kan best geheel terecht zijn. Met een aantal van de boven opgesomde bezwaren en 

aanklachten ben ik het eens. Ik heb ook zorgen. Het lijkt niet hoopgevend. Maar de 

gereformeerde mensen moeten zich geen diagnose laten opdringen door anderen. 

Een charismatische beweging als NewWine wil gelovigen en kerken toerusten met 

het oog op Gods koninkrijk. Ze wil, zoals ze zegt, vernieuwing brengen in de kerken 

en ze spreekt over gerichte verandering tot stand brengen. In die doelstellingen ligt 

een diagnose opgesloten. Deze diagnose: de kerken zijn niet (goed genoeg?) toege-

rust voor Gods koninkrijk. En: de kerken lijden aan ouderdomsgebreken, en dus 

moet er vernieuwing of verjonging komen. Een gerichte verandering.
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Deze diagnose zegt míj niet veel. Het is nogal wat om een dergelijke algemene 

diagnose uit te spreken over de gevestigde kerken. Maar het is ook wel heel gemak-

kelijk om zoiets te zeggen, want er is altijd wel wat aan te merken op de kerken. 

Meer toerusting is nodig, ja, dat kun je altijd wel zeggen. Het spreken van gerichte 

verandering, ja, dat is wel wat merkwaardig (zie verderop). NW wil vooral ook 

onderwijs geven aan kerken en kerkleden. Ze vindt dus dat er gebrek is aan onder-

wijs of kennis in de kerken. En dat gebrek aan onderwijs of kennis wil of moet NW 

aanpakken.

Ik wil hier al een paar vragen formuleren over die taakstelling: onderwijs geven aan 

kerken en kerkmensen. Mijn eerste vraag is: wie heeft NW tot deze taak geroepen 

en/of aangesteld? Voor onderwijs binnen de kerken zijn toch anderen aangesteld: 

ambtsdragers? Mijn tweede vraag is deze: wat voor onderwijs wil NW brengen? Ze 

brengt een onderwijs waarin verbond en doop als grondslag voor het geloofsleven 

en als thema van bezinning ontbreken. Dat kan ook moeilijk anders. Dat begrijp ik. 

Ook baptisten en evangelischen doen mee in NW. En die moeten van het gerefor-

meerde spreken over verbond en doop weinig of niets hebben, helaas. Daarom kan 

een dergelijke charismatische beweging als beweging geen mening hebben over 

verbond en doop. Laat staan die mening als onderwijsthema aan de orde stellen. 

De Evangelische Alliantie heeft me ook te kennen gegeven geen onderwijs te willen 

geven over (verbond en) doop. Het zwijgen over dat thema zal heel het onderwijs 

dat NW geeft, beïnvloeden, zoals de verbondsleer van de Gereformeerde Kerken 

haar onderwijs geheel en al doortrekt (zie onder). De diagnose van NW acht ik dus 

oppervlakkig, een soort altijd wel te uiten algemeenheid. De onderwijstherapie die 

NW volgens haar eigen publicaties aanbiedt, is niet verbondsmatig, dus ook niet 

gereformeerd.

Mijn derde vraag is: wat bedoelt NW met vernieuwing en met gerichte verandering? 

Hangt dat samen met meer nadruk op de opvallende gaven van de Geest? Dat is 

geen onbehoorlijke vraag, want NW zegt zelf dat ze de kerken wil herinneren ‘aan 

dingen die misschien vergeten waren, maar waarvan wij denken dat ze behoren tot 

de navolging van Jezus’. Zo staat het letterlijk in één van de publicaties van NW.

Ik ben er wel zeker van dat NW met die misschien vergeten dingen inderdaad doelt 

op: ministry-gebed, tongentaal, genezingen, demonenuitdrijving, profetieën en 

dodenopwekkingen. En dat het streven naar en werken met die opvallende gaven 

van de Geest valt onder de nagestreefde vernieuwing van de kerken. Ik denk dat we 

als Gereformeerde Kerken en als gereformeerde mensen maar geen hulp moeten 

gaan halen bij een charismatische beweging als deze.
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Het is duidelijk dat deze beweging niets van de streeptheologie moet hebben. Ik 

loop met die ‘theologie’ ook niet verrukt weg. Maar als NW ergens schrijft dat al 

de theologische theorieën, aangevoerd tegen het nog (moeten) voorkomen van 

de opvallende Geestesgaven, zo langzamerhand zijn doorgeprikt, zou ik willen 

antwoorden dat nauwkeurige en verantwoorde uitleg van de relevante bijbelplaat-

sen niet bij deze charismatische beweging te vinden is. En voor zover ik het kan 

overzien, ook niet bij andere voorstanders van de opvallende Geestesgaven.

Ik vind het een fout van de leden van de gemeente van Hoopvol dat ze NW als 

beweging niet goed bestudeerd en grondig beoordeeld hebben. En dat sommigen 

veel te onkritisch NW hebben geprezen, aangeprezen en nagevolgd; maar ook dat 

anderen veel te snel en zonder de vereiste zorgvuldige studie alles fors ongerefor-

meerd hebben genoemd. Je zou ook kunnen vragen: hadden de ambtsdragers in 

Hoopvol niet moeten zorgen voor goede voorlichting en leiding in dit opzicht?

De zingende engelen (detail uit ‘Het Godsretabel’, Van Eyck)
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20  NewWine en verbond
Ik wil nu terugkomen op mijn opmerking in hoofdstuk 19. Het feit dat NW moet 

zwijgen over verbond en doop, maakt het onderwijs dat NW wil geven, ongerefor-

meerd. Is dat niet een heel boude bewering? Ik wil er dit van zeggen. Alle beloften 

van God zijn beloften binnen het verbond dat door Christus’ offer rechtsgeldig is 

geworden. Hebreeën 7:22 zegt dat Jezus borg van een beter verbond is geworden. 

Hebreeën 8:6 zegt dat Jezus de middelaar is van een beter verbond, waarvan de 

rechtskracht op betere beloften berust. En dan volgt in Hebreeën 8:8-12 een groot 

aantal beloften die gelden binnen dat nieuwe verbond (nieuw ten opzichte van dat 

prachtige, zij het gebrekkige verbond, bij de Sinaï aan Israël gegeven). Beloften en 

verbond horen bij elkaar dus. 

De wet die bij de Sinaï speciaal aan de Joden werd gegeven (om met de Dordtse 

synode van 1618/19 te spreken) is, wat men ook verder zegt over de universele 

wet van God, binnen dat bij de Sinaï gegeven verbond afgekondigd. Het is een 

verbondswet. Ons enige houvast in leven en sterven is dat we een eeuwig verbond 

met God hebben (om met het doopformulier te spreken). Besnijdenis en doop zijn, 

wat de baptisten er ook van gemaakt hebben, dikke strepen onder de beloften 

van het verbond. Gereformeerde mensen voeden hun kinderen op als kinderen die 

mede zijn opgenomen in het verbond met God, en wij doen hen daarmee staan op 

de grondslag van dat verbond: een vaste bodem van Gods plechtig verzekerde en 

verzegelde verbondsbeloften.

Het verbond verzekert ons dat God de eerste was en is, die naar ons toekomt en 

ons in een vaste relatie met Hem plaatst. Die ons een positie geeft, bij de doopvont 

plaatst om zo te zeggen, en zegt: loop nooit weg. Wij doen pas veel later belijdenis 

van het geloof en zeggen dan: dit plekje bij de doopvont, mijn erfdeel, bekoort mij 

en hier wil ik, geholpen door mijn God, blijven ook.

Nu wil NW mensen instrueren. Kerkmensen moeten toegerust worden tot, onder 

andere, evangelisatiewerkers en ze moeten (zelf en via hen ook anderen) komen tot 

een nieuwe beleving van het christelijke geloof en ze moeten gaan meehelpen de 

plaatselijke gemeenten tot vernieuwing te brengen. Deze instructie wordt gegeven 

zonder te spreken over het verbond en de doop. Ook zonder dat voor een aantal 

onderwerpen uit te werken, kan toch rustig gezegd worden dat het onderwijs dat 

NW geeft, en dat voor haar een dergelijke belangrijke opdracht is, nooit gerefor-

meerd kán zijn.

Eén voorbeeld slechts. Als kinderen niet worden opgevoed als verbondskinderen, 
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welke verbindende kracht heeft dan de wet voor hen? Het is een verbondswet toch? 

Voor mensen binnen het verbond gegeven. Als God niet evenzeer de God van de 

kinderen der gelovigen is als van de volwassenen, dan kunnen we de kinderen niet 

Gods beloften als voor hen geldend op het hart binden. Dan wordt de wet er één 

van een God bij wie ze niet horen. In feite wordt de wet en niet het evangelie het 

eerste in hun leven, want er wordt wel gezegd tegen die kinderen: dat wil God niet 

hebben, maar je kunt niet zeggen: dat belooft God je, die en die positie heb je van 

God gekregen.

Zo wordt het wetsonderwijs aan de kinderen los van het verbond gegeven, voor 

zover het van NW afhangt. Ouders worden zeker ook geïnstrueerd om hun kinde-

ren toe te rusten met het oog op het koninkrijk. Maar de ouders krijgen niets mee 

over de positie van hun kinderen, over beloften voor hun kinderen, en de wet blijft 

een wet van een God bij wie ze geen positie hebben. Dat is erg scheef. Het is niet 

volgens de Bijbel en de gereformeerde leer.

Wie wil weten hoe fundamenteel voor het gereformeerde leven en voor de gere-

formeerde opvoeding het verbond is, raad ik aan eens wat te lezen van A. Janse 

(bijv. Van de rechtvaardigen of Leven in het verbond) of ook van dr. J.G. Woelderink 

(zijn prachtige boek Het doopsformulier en zijn bundel onder de titel Verbond en 

bevinding). Laat me één citaat mogen geven van Woelderink: ‘... zien zij niet, hoe zij 

zonder de verbondsgedachte de genade tot willekeur maken en den grondslag van 

het leven des geloofs ondermijnen?’ Waarom willekeur? Wel, als er geen verbonds-

beloften zijn, dan heeft onze God Zich toch nergens op vastgelegd? Grondslag 

van het leven des geloofs ondermijnd? Wel, wat blijft er voor zekerheid over als ik 

ernstig twijfel aan mijn vroomheid, om welke reden ook? Ik kan niet terugvallen op 

het verbond, en dat lijkt me vreselijk. Inderdaad: de leer van het verbond beheerst 

de leer over de sacramenten, over de enige troost, over de wet, over de verhouding 

van iedere gelovige en van de kerk met God en over de zekerheid van het geloof.

Hoe kan NW dan toch kerken en kerkleden goed toerusten en vernieuwen zonder 

onderwijs te geven over het verbond? Moeten kinderen niet ook toegerust worden? 

Moeten de ouders dat doen zonder het verbond en de doop ter sprake te bren-

gen? NW leert hen niet wat verbondsmatige opvoeding is. Hoe erg is het dat 

gereformeerde mensen in deze tijd overstappen naar baptistische en evangelische 

gemeenten. Erg voor henzelf en erg voor hun kinderen.
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21 Meer fouten gemaakt in 
Hoopvol?

De gemeente in Hoopvol had mijns inziens, onder leiding van de ambtsdragers, 

een eigen inventarisatie moeten maken van de situatie in de gemeente om tot een 

eigen diagnose en een eigen therapie te komen, als gereformeerde kerk. Ik hoop 

dat die gemeente van Hoopvol dat alsnog gaat doen onder leiding van de kerken-

raad. Wanneer een aantal gemeenteleden een diagnose overneemt van NW en dan 

de door NW aanbevolen therapie wil gaan propageren en uitvoeren, dan vragen 

deze gemeenteleden om moeilijkheden en krijgen ze die ook. Zelfs als hun diagnose 

en therapie juist zouden zijn, zouden er moeilijkheden komen, omdat die diagnose 

en die therapie niet gemeentebreed zijn besproken en aanvaard.

Wie heeft de broeders van NW toch tot diagnostici en therapeuten aangesteld? Ik 

laat me door niet-gekwalificeerden toch geen diagnose en therapie voorschrijven? 

Is een charismatische beweging nu echt een door ons als gereformeerde mensen te 

erkennen diagnostica? Is NW nu echt een door ons gereformeerde mensen te erken-

nen therapeute? En onderwijzeres? En instructrice? Door wie dan aangesteld? Ooit 

examen gedaan? Ooit gekwalificeerd? Onder wiens controle? Die van een wettige 

kerkenraad? Zijn enkele gemeenteleden gekwalificeerd om aan de andere gemeen-

teleden de diagnose en de therapie van een charismatische beweging als juist en 

waardevol aan te prijzen? Kunnen zij die beoordeling maken? Dat is toch vragen 

om moeilijkheden?

Als het niet goed lijkt te gaan met de gemeente van Hoopvol, dan moet er wat 

gebeuren, zeker. Daar moet je je als gehele gemeente op bezinnen: wat is er aan 

de hand en wat zit erachter? Hoe komt het allemaal zo en wat doen we eraan? De 

gehele gemeente. Dat betekent in een gereformeerde kerk: ordelijk, niemand op 

eigen houtje of met een paar gelijkgezinden. Dat is wanorde. Nee, onder leiding van 

de kerkenraad. Daar zitten de eerstverantwoordelijke mensen. Die zijn geroepen om 

aan de gemeente leiding te geven in het benoemen en bestrijden van wat verkeerd 

is. Geroepen om onderwijs te geven, zij wel. En dat op gereformeerde wijze. Vroeger 

zou men dan zeggen: in gebondenheid aan Schrift, belijdenis en kerkorde. Een 

dergelijke leidinggevende kerkenraad kan ontzaglijk veel ellende voorkomen. Was 

het maar op die manier in Hoopvol aangepakt. Het kán nog! Het is geen recept 

voor succes (zegen), maar ordelijk te werk gaan heeft altijd voordelen boven onor-

delijk te werk gaan. Orde en vrede hebben, die beide zaken liggen dicht bij elkaar. 

Zegt Paulus niet: God is geen God van wanorde maar van vrede (1 Kor. 14:33)?
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22 Nog eens: bidden om 
opvallende Geestesgaven?

Ik stelde: ik bid niet om tongentaal, niet om de gave van genezen, niet om de gave 

van onderkennen en uitbannen van demonen, niet om de gave van dodenopwek-

king, niet om de gave van profetie in de betekenis die NW eraan geeft (ontvangen 

van mededelingen over andere personen, bijvoorbeeld over personen voor wie je 

bidt; mededelingen krijgen in de trant van: dat moet je nu doen en daar moet je nu 

heen enz.; ik kom daar nog op terug). Ik ben ook niet van plan om te bidden om die 

gaven.

Ik bid niet om de gave van de tongentaal. Ik spreek nu eenmaal liever vijf woorden 

met mijn verstand dan duizenden in een onbegrijpelijk koeterwaals. Als het verstan-

dige, ware woorden zijn, dan zijn ze, al zijn ze maar met zijn vijven, in elk geval 

nuttig. Heeft iemand er een vermoeden van of er in Korinte eerst gebeden is om de 

gave van de tongentaal? Is bidden om dat vermogen iets wat God van ons vraagt? 

Dat is nergens te lezen in de Bijbel. En waarom zou ik me een juk laten opleggen?

Ik bid niet om de gave van genezing. God heeft ons nu een gave geschonken die 

niet bestond toen Paulus zijn brief aan de gemeente van Korinte stuurde, namelijk 

de geweldige gave van de medische kennis en medische technologie en medische 

vaardigheid. Al weet ik dat God de medici best kan overtroeven door plotselinge 

of onverklaarbare genezingen te geven. Ik ben ook, toen het nodig was, blijven 

bidden zolang er hoop was. Onder beding. Dat is mij voldoende. Ik zit trouwens nog 

met deze vraag: wordt de gave van genezing door NW nu ongeveer gelijkgesteld 

met wat er gebeurt bij het ministry-gebed om genezing? Ik begrijp dat niet goed. 

Is de gave van genezing niet veeleer wat Christus deed en wat bijvoorbeeld ook 

Petrus en Johannes volgens Handelingen 3 deden en waarvan NW zegt: hier past 

de navolging van Christus? Dan gaat het zo: ‘sta op,’ en het is klaar. ‘Ik wil: word 

genezen,’ en het gebeurt. ‘Word geopend,’ en de dove hoort. ‘Word ziende,’ en de 

blinde ziet. ‘Neem uw bed op en wandel’ en patsboem, daar gaat hij. Dat vind ik 

pas navolging van Christus. Armelijk vergeleken met deze patsboem-genezingen is 

dat alsmaar bidden en bidden om genezing met, volgens NewWine, ongeveer 51% 

kans van slagen.

Ik bid niet om de gave van de profetie in de betekenis die NW eraan hecht. Ik 

geloof niet eens dat zulke profetie bestaat! Het is mijn ervaring dat veelal voor 
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profetie wordt uitgegeven wat men allang wilde of van plan was. Waarom de 

verantwoordelijkheid voor wat je doet, afschuiven op de heilige Geest die je iets zou 

hebben ingegeven te doen?

Ik bid niet om de gave van dodenopwekking. Het is de mens tenslotte gezet 

eenmaal te sterven en daarna het oordeel.

Ik bid niet om de gave van demonenuitdrijving. Het is voor mij zeer de vraag of het 

verschijnsel bezetenheid waarvan in de Bijbel sprake is, voorkomt onder de mensen 

van God. Demonen zijn allang overwonnen en kunnen niet op tegen bidden. 

Christus zag de overste der demonen als een bliksemschicht uit de hemel vallen 

(Mar. 9:28). Er is echt verandering gekomen in de positie en de macht van de satan. 

Ook op dat punt heeft Christus iets bereikt. Dus houd ik het maar op bidden tegen 

beïnvloeding door boze machten, in wier bestaan ik zeker geloof.

Verder moet in rekening gebracht worden dat op het tijdstip van de beslissende 

veldslag alle troepen worden ingezet. Die beslissende slag werd gevoerd door 

Christus. Geen wonder dat de grote tegenstander al zijn troepen heeft ingezet 

in die tijd, tegen de kampvechter voor God en de kerk. En Hij was ze allemaal de 

baas! Hij wierp de demonen uit. Hij beval: ‘Ga uit van die mens’ en het geschiedde! 

Dat geldt ook voor de tijd dat het evangelie de door deze tegenstander beheerste 

heidenwereld introk. Het was erop of eronder voor die tegenstander. Daarom 

lezen we van een man die vele demonen in zich had: die werden ingezet toen de 

kampvechter Christus de Dekapolis introk, een gebied vol heidense invloeden, waar 

grote kudden zwijnen (onreine dieren) werden gehouden. Omdat de kampvechter 

van God de sterke satan ging binden, daarom zette die grote tegenstander al die 

demonen in. Vandaag is de situatie onvergelijkbaar anders. Ik zou verwarde of zich 

vreemd gedragende mensen een goede psychotherapeut aanraden, eventueel een 

bekwaam en vooral nuchter pastor.
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23 Zijn wij niet rijk voorzien?
Ik zou heel graag willen dat een gemeente waarin het niet goed gaat, waar veel 

van die problemen zijn die ik opsomde in hoofdstuk 18, zich onder leiding van de 

eigen ambtsdragers diepgaand gaat bezinnen op die problemen en op de oorza-

ken daarvan. Ik kan me voorstellen dat de kerkenraad speciale gebedsdiensten 

uitschrijft om de Heer van de kerk om hulp en beterschap te vragen en om een 

sterke werking van de aan de gemeente geschonken heilige Geest. Ik wil niet 

uitsluiten dat de Heer van de kerk kán antwoorden met het geven van opvallende 

Geestesgaven. Daar kan immers geen streeptheoloog Hem in tegenhouden. Maar ik 

zou er niet op rekenen. Ik zou zeggen: laat niemand daarop rekenen.

Wij hebben immers zoveel meer ontvangen dan de gemeente te Korinte in Paulus’ 

dagen. Wij hebben de hele Bijbel en die is goedkoop verkrijgbaar en door 99,5% 

van de gereformeerde mensen te lezen. Staat in die Bijbel niet alles wat men moet 

weten om te leven tot Gods eer en om behouden te worden? Ja, dat belijden we in 

artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. En verder hebben wij een kerkge-

schiedenis van 2000 jaar achter ons; die heeft ons prachtige belijdenisgeschriften 

opgeleverd met een schat aan goede uitleg van de Bijbel. Wij hebben zusterkerken 

met wie we een geregeld contact oefenen, tot onderlinge steun en tot onderling 

toezicht en vermaan. Alles volgens een gereformeerde kerkorde geregeld. Wat een 

rijkdom boven wat de gemeente van Korinte had.

Ik kan me voorstellen dat de Heer van de kerk tegen een gemeente die bidt om 

opvallende gaven van de Geest, zou zeggen: jullie hebben Mozes en de profeten. 

Verder hebben jullie mijn onderwijs en de evangeliën waarvoor Ik gezorgd heb 

door discipelen met Mij mee te laten reizen en jullie hebben prachtbrieven van 

een aantal speciale dienaars van Mij. Hij zou misschien ook zeggen: Ik sta achter 

de leer en het verdere onderwijs van de apostelen. Dat heb Ik destijds wel laten 

zien door hun de macht te geven allerlei opvallende dingen te doen. Lees het boek 

maar dat bij u heet: Handelingen der apostelen, maar dat in feite over Mij gaat. Ik 

heb ze verder de bevoegdheid gegeven bindende uitspraken te doen over geloof en 

gedrag (de sleutels van het hemelrijk). Die uitspraken vinden jullie in het Nieuwe 

Testament dat jullie van Mij gekregen hebben.

Ik kan me voorstellen dat de Heer van de kerk dat zegt en ons eraan herinnert dat 

Hij persoonlijk de heilige Geest heeft uitgestort om zijn kerk op de rechte weg te 

houden. En dat zijn Geest dat wil doen met die geschriften, heilig en canoniek.
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Ten slotte zou het me niet verbazen wanneer Hij daar op strenge toon nog iets aan 

zou toevoegen. Abraham zei volgens de gelijkenis die deze Heer der kerk vertelde: 

‘Ze hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten ze luisteren.’ Als ze dat niet 

doen, voegde Abraham eraan toe, dan zullen ze ook als iemand uit de doden 

opstaat, zich niet laten gezeggen (Luc. 16:27-31).

Het zou me niet verbazen wanneer de Heer van de kerk, die deze gelijkenis vertelde, 

tegen ons op strenge toon zou zeggen: jullie hebben veel meer dan Mozes en de 

profeten. Ik heb jullie vier evangeliën gegeven en Handelingen der apostelen en 

een heel stel brieven van verschillende van die apostelen, en een brief van een 

bloedeigen broer van me en Hebreeën en mijn Openbaring aan mijn vriend-apostel 

Johannes. Is het nu eindelijk eens genoeg? Je moet het doen met wat Ik je heb 

gegeven. En wel totdat Ik kom. Is het gebrek aan geloof dat je nog meer wilt zien 

en ervaren?

Mozes breekt de tafels van de wet (Rembrandt)
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24 Doelstellingen en naam van                      
NewWine

Ik ga nu verder over NewWine. Ik doe dat om nu heel concreet deze charismatische 

beweging (die in 2003 de rechtsvorm van een stichting heeft aangenomen) te 

confronteren met de gegevens uit wat hierboven aan materiaal is bijeengebracht. 

Sommige dingen leest u voor de tweede keer. Dat moet u maar niet te erg vinden. 

Ik zeg met een variant op wat Paulus eens schreef: voor mij is hetzelfde nog eens 

zeggen geen last en voor u is het nuttig.

NewWine laat weten dat haar doelstelling is kerken en kerkleden toe te rusten 

met het oog op Gods koninkrijk en het ‘vernieuwen en toerusten van christenen en 

kerken in Nederland’. Blijkbaar is NW tot de conclusie gekomen dat de gevestigde 

kerken niet of niet voldoende zijn toegerust met het oog op het koninkrijk. Blijkbaar 

is NW ook tot de conclusie gekomen dat de gevestigde kerken toe zijn aan een 

opknapbeurt (vernieuwing), of dat die kerken wat te oud, te stram en te stijf zijn 

geworden.

Ik stel nog eens de vraag: wie heeft dat vastgesteld? Hoe komt men aan die diag-

nose? Is er een analyse van bijvoorbeeld de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 

aan voorafgegaan? En moeten die toerusting en vernieuwing dan de doelstelling 

zijn van een stichting met een viertal bestuursleden? Wie heeft hen daartoe geroe-

pen? Hebben zij een aanstelling van hogerhand, zoals de plaatselijke ambtsdra-

gers? Ze stellen zich op als een soort kerk-artsenmaatschap en formuleren toch wel 

een buitengewoon pretentieuze doelstelling: kerken toerusten en vernieuwen.

Ik heb ook deze mijns inziens belangrijke vraag: waarom heet die stichting eigenlijk 

zo? NewWine. Nieuwe wijn. De nieuwe wijn zal wel zijn: het nieuwe, frisse leven uit 

de Geest dat NW wil brengen. Dat zegt althans de moederorganisatie in Engeland. 

Ik wil in verband met deze naam en ter wille van de oude, gevestigde kerken en 

gezien de pretentieuze doelstelling van de stichting het volgende opmerken: wie de 

naam NewWine op zich laat inwerken, komt tot de associatie nieuwe wijn in oude 

zakken (gevestigde kerken). Wat gebeurt er dan? Ik denk er niet aan te zeggen dat 

de mensen van NW willen bewerkstelligen dat de zoveel oudere kerken (NW is als 

stichting immers nog geen vijf jaar oud) gaan scheuren en verloren gaan. Ik weet 

wel zeker dat ze dat niet bedoelen of willen. Laat ik maar weer even onzakelijk zijn 

en zeggen dat ik de broeders van NW geen enkele kwade bedoeling toedicht en 

hen inderdaad beschouw als medechristenen, bemind bij de Heer van de kerk. Maar 
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daarom hoef ik het nog niet met hen eens te zijn. Het gaat niet om bedoelingen. 

Het gaat om wat er gebeuren kan en om wat er helaas ook werkelijk gebeurt.

Ontmoeting Rachel en Jacob (paneel uit ‘Het verhaal van Jacob’, 17e eeuw)
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25 Ministry-gebed bij NewWine
Ik wil nu iets opmerken over een voor NW belangrijk onderwerp: het ministry-

gebed. Met het woord ministry wil men duidelijk maken dat voorbede voor anderen 

behoort tot de ambtelijke dienst van de kerk. Er is een diaconale dienst van de 

kerk, een onderwijsverplichting voor de kerk (denk aan de catechese) en zo ook een 

dienst, opdracht of verplichting tot het doen van voorbede. Men kan op de bijeen-

komsten die NW organiseert, om het ministry-gebed vragen. NW leidt ook mensen 

op tot voorbidder. Bij die opleiding wordt een handleiding gebruikt. Die handlei-

ding heb ik bestudeerd.

Vraagt iemand om voorbede, dan worden twee voorbidders aangewezen om te 

bidden voor de aanvrager. In een zaaltje apart of met een aantal koppels in een 

grotere ruimte. Gereformeerde mensen maken ook van deze mogelijkheid gebruik 

bij NewWine-evenementen. Ik vind dat buitengewoon vreemd. Je hebt een eigen 

kerkenraad, een eigen wijkpredikant, een eigen wijkouderling, je krijgt huisbezoek, 

je gaat naar de kerk en dan ga je voorbede vragen bij voorbidders, opgeleid door 

een stichting.

Ik heb zelf ook als predikant met en voor veel mensen gebeden, publiek in de 

samenkomsten, maar ook in ziekenzalen en in gewone kamers. Met en voor zieken. 

Gebeden om genezing, om krachtige werking van de heilige Geest, om vergeving, 

om uitkomst in moeilijke situaties. Ik heb ook veel genezingen na deze gebeden 

meegemaakt. Waren die genezingen van lager orde dan de zogenaamde wonderge-

nezingen waarover de charismatici het steeds hebben? Predikanten, ouderlingen en 

diakenen doen nog altijd voorbede op verzoek. Dat is een onderdeel van hun werk. 

Is dat allemaal tweederangs vergeleken met het ministry-gebed? Ik snap daar niets 

van. Waarom elders zoeken wat je thuis kunt vinden? Mensen, eer toch uw eigen 

door de gemeente, en zo door God, aangestelde ambtsdragers, dat versterkt de 

band binnen de gemeente.

De context waarin NW het ministry-gebed plaatst, roept ook veel vragen op. Ik 

citeer uit de handleiding: ‘Wees (als voorbidder, WW) niet bang voor stiltes (tijdens 

een dergelijke ministry-gebedsessie, WW), bid onderwijl eventueel in tongen als je 

die gave hebt ontvangen.’ Mijn reactie: ook dit vind ik zeer vreemd. Stiltes? Onze 

God kan het best hebben als je gewoon doorbidt, nietwaar? Waarom juist bidden 

in tongen? Daar heeft de aanvrager in elk geval niets aan. Heeft dat bidden in 

tongen meerwaarde ten opzichte van ‘gewoon’ bidden? Zou die tongentaal waar 

Paulus over spreekt in 1 Korintiërs, eigenlijk nog wel bestaan? Hoe kun je constate-
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ren dat wat er nu voor doorgaat, hetzelfde is als het verschijnsel destijds in Korinte? 

En is het niet zo dat Paulus die gave in 1 Korintiërs danig relativeert? Maar duide-

lijk is dat het ministry-gebed bij NW nauw is verbonden aan haar opvattingen over 

tongentaal. Dat blijkt ook uit het volgende.

Ik lees in de handleiding: als je als voorbidder met en voor een ander bidt dat deze 

vervuld mag worden met de heilige Geest, en als dat op het gebed ook gebeurt, zal 

die vervulling ‘herhaald vergezeld gaan van de gave van de tongen’ en ‘ook andere 

Geestesgaven kunnen dan ontvangen worden’. Mijn reactie: ook hier legt men weer 

de verbinding tussen het ministry-gebed en de opvallende gaven van de Geest.

Nog iets uit de handleiding: als voorbidder kun je voor de aanvrager ook vragen 

dat deze de gave van de tongen ontvangt. NW stelt terecht dat de gave van de 

tongentaal niet de belangrijkste gave is en ook niet hét teken van vervulling met 

de Geest. Maar wel is NW van mening dat het gaan gebruiken van deze gave van 

de tongentaal vaak een doorbraak is naar het ontvangen van ook andere gaven 

van de Geest. Mijn reactie: dit alles is hier zo geformuleerd, dat ik de indruk krijg 

dat er slechts sprake is van herhaalde ervaringen die voorbidders en de aanvragers 

hebben opgedaan. Het lijkt me duidelijk dat men zich voor die samenhang niet kan 

beroepen op bijbelgegevens.

De Bijbel kent volgens mij dit hele ministry-gebed niet. Daarmee is die vorm van 

voorbede doen niet illegitiem. Maar het voorbijlopen van de eigen ambtsdragers 

acht ik wel illegitiem en NW werkt dat in de hand. Wat de verbinding van voorbede 

met tongentaal en andere Geestesgaven betreft, zou ik van die ervaringen van 

voorbidders en van aanvragers wel eens wat meer willen weten. Kan men nu min of 

meer rekenen op die bijzondere Geestesgaven, of niet? Betreffende die opvallende 

Geestesgaven is in dit geschriftje al gebleken dat ze niet beloofd of opgedragen zijn.

Ik lees ook het volgende: de gave van profetie en van het onderscheiden van 

geesten zijn ‘bij uitstek gaven die samengaan met het bidden om genezing’. Wat 

bedoelt men hiermee? Dit: God kan ons, voorbidders, tijdens het ministry-gebed 

verborgen zonden (bij de aanvrager) openbaren en God kan ons openbaren ‘wortels 

van ziekte, bijvoorbeeld het niet kunnen vergeven, jezelf niet kunnen vergeven’ (bij 

de aanvrager) en God kan je als voorbidder en tijdens je voorbede ook openbaren 

dat er demonische invloeden schuilgaan achter de ziekte van de aanvrager.

Mijn reactie: openbaren? Dat wordt dus bedoeld met de gave van de profetie en 

het onderscheiden van geesten. God deelt rechtstreeks aan de voorbidder iets mee 

over de persoon van de aanvrager. Men spreekt daarbij van beelden krijgen of van 

tekenen van boven. De leider van een conferentie van NW kan vanaf het podium 
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van de zaal zomaar opeens de zaal in roepen: ‘Ik krijg een profetie over u, mevrouw 

daar, dat God (misschien) wil dat u uw leven gaat wijden aan de zendingsarbeid.’ 

Dat noemt men ook profetie.

Dat is nogal vrijblijvend. God wil het misschien. Is profetie zo vrijblijvend? Ik dacht 

dat profeten spraken vanuit een opdracht en zeiden: Zo zegt de Here. Het gevaar 

van manipulatie lijkt me hier allerminst denkbeeldig. Wat een wonderlijke opvat-

ting van profetie. De gereformeerd-vrijgemaakte ds. G. Hutten schrijft zoiets ook in 

zijn boek Verrast door de Geest (p. 195).

Eerlijk gezegd geloof ik niet dat iets dergelijks een profetische gave is. Ik heb wel 

enig idee waar deze vreemde opvatting van profetie vandaan komt. Ik denk, maar 

heb dat niet gelezen, dat dit profeteren een uitwerking is van wat Paulus schrijft in 

1 Korintiërs 14:24 en 25. Mocht dat zo zijn, dan moet men die verzen beter leren 

begrijpen. Die gaan namelijk over iets anders en wel over het religieus doorzien van 

de ongelovige mens.

De handleiding voor ministry-voorbidders vermeldt dat de voorbidders de instructie 

meekrijgen de aanvrager aan te raken (als die dat goed vindt natuurlijk). Nogal 

tot in details: de voorbidders moeten hun hand leggen op hoofd of schouders van 

de aanvrager. Verder staat er in de handleiding: als de voorbidders bezig zijn met 

bidden, moeten ze hun ogen open houden en goed letten op het gezicht van de 

aanvrager, want van het gezicht kun je dan nogal eens afleiden of er al iets veran-

dert bij de aanvrager en dan kun je in je verdere bidden daarop inspelen. Verder 

moet je je natuurlijk concentreren op God, tot Wie je spreekt, maar er ook op letten 

of God je ondertussen misschien een openbaring geeft over de persoon van de 

aanvrager.

Mijn reactie: wie is tot zoveel tegelijk in staat? Is dit nog wel echt en nederig 

bidden? Ik vind het niet eerbiedig meer. Verder lees ik: ‘Maak (na de voorbede, WW) 

gebruik van je volmacht en gezag, bijv. om vergeving uit te spreken na schuldbe-

lijdenis’, met een verwijzing naar Johannes 20:23. Mijn reactie: op die bijbelplaats 

staat vermeld wat de opgestane Christus tegen zijn elf discipelen zei. Aan hen werd 

de bevoegdheid gegeven om bindend en niet-bindend te verklaren, en in verband 

daarmee te vergeven en niet te vergeven. Dat kun je toch niet zonder enige verant-

woording gaan toepassen op predikanten, ouderlingen, gemeenteleden en door 

NW gescreende en aangestelde voorbidders? Waarom niet na schuldbelijdenis en 

gebed om vergeving even als broeder onder de broeders napraten over de vraag of 

je gelooft dat je zonde je nu is vergeven? Niets gezag en volmacht. Wij kennen het 

hart niet van de ander.
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26 Bidden om genezing 
(ministry-gebed)

Ik lees in de handleiding in het hoofdstuk, getiteld Bidden om genezing, dat het 

geloof bij de voorbidder en bij de aanvrager een grote rol speelt. Het gaat om 

‘spontaan onwrikbaar geloof dat God op een krachtige manier zal werken’. Er staat 

net niet dat God op een krachtige manier genezing zal geven. Nét niet. Ik heb, 

denk ik, het recht om het zo te zeggen. Want dat God op een krachtige manier zal 

werken, wordt wel gezegd juist bij ‘bidden om genezing’. Daar hangt mee samen 

het feit dat in ditzelfde hoofdstuk staat: ‘Wakker geloof aan. God wil ook vandaag 

graag mensen genezen’, en even verderop: ‘de volle nadruk valt op het nu: het 

koninkrijk is bij U, Lukas 17:21.’

Eerste vraag: is het zo dat genezing afhankelijk is van de kracht van iemands 

geloof? Afhankelijk van het geloof van de voorbidder of dat van de aanvrager? Of 

van beiden? En als het geloof van de één nu veel minder sterk is dan dat van de 

ander? En als men, zoals vaak het geval is, met zijn drieën het ministry-gebed beoe-

fent, wordt het nog veel ingewikkelder. Of geldt een gemiddelde?

Tweede vraag: is het dan ook zo, dat als genezing uitblijft, het geloof niet sterk 

genoeg was? En moet dat dan ook tegen die bidder gezegd worden? Dat zou pijn-

lijk zijn. Maar NW zegt wel: wakker geloof aan! Waar kom je zo toch terecht? Wat 

die verwijzing naar Lucas 17:21 betreft: het Griekse voorzetsel (entos) hier vertaald 

met bij (het koninkrijk is bij u), betekent vaak ‘binnen in’. Zo kan het hier vertaald 

worden: binnen in u, oftewel: in uw harten. Zo is en wordt het ook wel vertaald. Ik 

denk niet dat die vertaling juist is. Het kan ook van tijd gebruikt worden: binnen 

twintig dagen. Of: hij is nog binnen = onder de twintig jaar = hij is nog geen twin-

tig jaar. Of: binnen schootsafstand (van een pijl), of binnen de eigen gelederen.

Ik denk dat iets als het laatste hier in Lucas 17:21 is bedoeld: het koninkrijk is 

binnen uw bereik. Zo vertaalt de NBV het ook. En dat is direct begrijpelijk. Jezus 

zegt dit tegen de Farizeeën die gevraagd hadden wanneer het koninkrijk van God 

zou komen. Jezus antwoordt: die komst laat zich niet aanwijzen met een hier is 

het of daar is het. Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. 

Ze hoefden hun hand maar uit te steken: binnen handbereik. Dan konden ze het 

koninkrijk aanraken. Want daar stond de Koning zelf voor hen. In hun midden (zo 

kan men het ook vertalen). Weer blijkt mijns inziens dat NW de Bijbel niet zorgvul-

dig genoeg leest. Maar dat terzijde.
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Wat betekent nu eigenlijk: God wil ook vandaag graag mensen genezen? Zelden 

kwam ik een zodanig niet-verantwoorde uitdrukking tegen. Theologisch onzorg-

vuldig en onverantwoord. God wil ook vandaag graag mensen genezen? God kan 

het. Ja zeker. God wil het ook? Graag? Is dat werkelijk zo? Smekend wordt er Hem 

om gevraagd. En Hij doet het niet. Niet omdat Hij het niet kan. Ook niet omdat Hij 

het niet wil, Hij wil het juist wel, zegt NW. Graag zelfs. Waarom doet Hij het dan 

niet? Ik kan maar één ding bedenken. Hij vindt het niet verstandig, niet wijs en niet 

bijdragen aan zijn werk. Hij wil het dus eigenlijk niet. Hij wil toch niets onverstan-

digs? Een dergelijke uitspraak van NW wekt wel verwachtingen. Maar het blijken 

toch vaak loze verwachtingen te zijn.

Bovendien: als God het echt graag wil, waarom moet er dan soms zo lang om gebe-

den worden? De voorbidders wekken op om toch vooral weer te komen en nog eens 

te komen. Hoe kun je dat verenigen met het voorbeeld van Jezus, waarnaar NW 

verwijst? (zie even verderop). NW zegt ook wel dat God een ziekte in iemand kan 

toelaten om bepaalde Hem moverende redenen, ja, toelaten ‘bijna net zo goed als 

Hij zou kunnen genezen’. Bijna! Dat zegt ene Max Turner (aangehaald door NW). 

Vooral het gebruik van het woordje bijna brengt mij ertoe te vragen: hoe weet de 

man dat zo precies? Maar als het zo ligt, dan moet een mens er toch om bidden 

met ‘spontaan onwrikbaar geloof’, dat God op een krachtige manier zal werken? 

Nadere bezinning bij NW op dit punt lijkt me hard nodig.

Ik vind het ongepast en het staat me tegen dat deze dingen tegen zieke mensen 

gezegd worden. NW vermeldt dat één van de bijbelse methoden bij genezen is: 

Jezus’ voorbeeld. Hij zei: Word rein, strek uw hand uit, word geopend. En het voor-

beeld van de discipelen Petrus en Johannes in Handelingen 3: Wandel, en het 

gebeurde. Let wel: ik verwijs niet naar onze Heer en naar de discipelen. Dat doet 

NW. En NW spreekt over het voorbeeld van Christus. Een voorbeeld is om na te 

volgen. Sta op en het is klaar. Dat is nog eens wat anders dan dat zeuren aan de 

troon der genade (om met wijlen ds. D.K. Wielenga te spreken).

Ik wil ook graag deze vraag te berde brengen. Onze Heer heeft een storm bevolen 

te gaan liggen en zo gebeurde het. Mag ik daaruit concluderen dat God graag 

verwoestende stormen tot bedaren brengt? En heeft de kerk op dat punt ook een 

ministry (een ambtelijke opdracht)? Naar het voorbeeld van Jezus Christus? En zo 

niet, waarom dan niet? De volle nadruk valt toch op het nu van het koninkrijk? 

Mag ik ook zeggen: God wil geen aardbevingen? God wil geen verkeersongelukken. 

Heeft de kerk op dat punt ook een ministry? Wat beweer ik als ik zulke dingen zeg? 

Wat beweer ik als ik zeg dat God vandaag ook graag mensen geneest? Wat een 
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onzorgvuldigheid. En zo moeten de kerken toegerust worden met het oog op het 

koninkrijk? En zo moeten de kerken vernieuwd worden?

Men begrijpe mij goed. Ik weet van genezing op gebed. Ik heb veel genezingen 

meegemaakt nadat erom gebeden was. Of is dat wat anders? Was elke genezing 

maar genezing op gebed. En werd elke genezing maar gevolgd door dankzeg-

ging aan God. Ik weet ook wel dat er wonderbaarlijke genezingen te melden zijn. 

Genezingen waarvoor geen medische verklaring te geven is. Ik weet van zulke 

genezingen bij bidders en niet-bidders. Ook ongelovigen kunnen van reeksen 

medisch onverklaarbare genezingen verhalen. Prachtig zoals onze God de medische 

wetenschap kan overtroeven. Maar van een belofte van plotselinge genezingen, 

een belofte waarin je spontaan onwrikbaar mag geloven, weet de Bijbel niets. Net 

zomin als de Bijbel weet van een belofte van tongentaal waarom je met spontaan 

onwrikbaar geloof mag of moet bidden.

Acht genezingen (anoniem werk uit de Gotiek)
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27 De profetie van NewWine
Van het verschijnsel profetie zoals NW daarover spreekt, weet de Bijbel ook niets. 

De voorbeelden die ik ervan gehoord en gelezen heb, geven me ook geen vertrou-

wen in de waarde van dit verschijnsel. Ik noem een aantal voorbeelden.

Voorbeeld 1:  Broeder A, vrijgemaakt-gereformeerd, werd op zondag opgebeld. Na 

afloop van het gesprek wist A zeker dat hij ’s middags 100 km moest 

reizen om ergens anders een kerkdienst mee te maken. Niet bij een 

zusterkerk, maar bij een gemeente van een ander kerkverband.  

A beschouwde (delen van) dat gesprek als een profetie.

Voorbeeld 2:  Iemand vertelt me dat God hem gezegd had een boek te schrijven.

Voorbeeld 3:  Iemand (B) weet iets van een ander (C), wat B niet van C kán weten. 

Dus is B een profeet.

Voorbeeld 4:  Iemand ontvangt tijdens het uitoefenen van zijn functie van voorbid-

der openbaringen, beelden en tekenen over de aanvrager.

Voorbeeld 5:  Iemand vertelt dat hij driemaal over dezelfde bijbeltekst heeft 

gedroomd (‘Troost, troost mijn volk’) en dat hij toen wist dat hij naar 

Israël moest gaan om te werken aan verzoening tussen Joden en 

christenen.

Vijf voorbeelden waarvan ik zelf gehoord of gelezen heb. Laat ik maar ronduit 

zeggen dat ik het erg ongeloofwaardig vind, in die gevallen over profetieën te spre-

ken. Onze God heeft beloofd dat Hij ons verstand wil heiligen. Met mijn geheiligd 

verstand probeer ik in het licht van de Bijbel uit te maken wat ik in een bepaald 

geval moet doen. Ik bid om leiding. Ik draag dan zelf de verantwoordelijkheid voor 

de beslissing die ik neem. Ik ga me niet verschuilen achter: ik heb een profetie 

gekregen. Ik vind dat onvolwassen en wegkruipen voor je verantwoordelijkheid.
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28 Strategie van NewWine
Ik heb nog iets ter sprake te brengen in verband met NewWine. Iets wat me vrees 

aanjaagt. Ik citeer uit een publicatie van NewWine, gevonden op internet, van 

recente datum. ‘Het NewWine Netwerk heeft als missie: een nationaal, niet-denomi-

natiegebonden netwerk op te zetten van locale kerken die zich baseren op dezelfde 

waarden van aanbidding, onderwijs en ministry in de kracht van de Heilige Geest, 

zoals dat tot uitdrukking wordt gebracht tijdens alle NewWine activiteiten.’

Let op de term missie. Het gaat er volgens de toelichting om, kerkleiders in lokale 

netwerkgroepen met elkaar in contact te brengen en om geestverwante kerkleiders 

en ook kerken met elkaar in contact te brengen, om de krachten te bundelen en 

om waar mogelijk samen te werken. Het gaat ook om het identificeren van sleu-

telkerken die andere kerken ondersteunen en trainen. En om het identificeren en 

toerusten van leiders die een rol kunnen vervullen in het regionaal, nationaal en 

internationaal geven van onderwijs en toerusting.

Niet-denominatiegebonden. Dat betekent: christelijke gereformeerde kerken, een 

PKN-gemeente, baptistische gemeenten, gereformeerd-vrijgemaakte gemeenten, 

evangelische gemeenten, misschien een rooms-katholieke parochie: ze moeten 

volgens NW hun krachten gaan bundelen en waar mogelijk samenwerken. Daarbij 

kan een sleutelgemeente vooroplopen en training geven aan andere gemeenten, en 

zo sleutelleider worden met een rol in onderwijs en toerusting van eigen en andere 

gemeenten en leiders. Er is eigenlijk maar één voorwaarde waaraan gemeenten 

moeten voldoen om in een dergelijk netwerk te mogen meedraaien. En die ene 

voorwaarde is, kort geformuleerd: ze moeten het eens zijn met waar NW voor staat. 

Zie citaat boven over dezelfde waarden. Er is dus sprake van een goed doordachte 

strategie, met sleutelfiguren en sleutelkerken.

Nu is me van de kant van NW verzekerd, dat het absoluut niet de bedoeling is om 

een soort schaduw-kerkverband te gaan vormen. De man die de taak op zich heeft 

genomen om deze missie te volbrengen (dat netwerk op te zetten en te leiden), is 

de christelijke gereformeerde predikant G.J. Brienen. Dat kunt u op internet vinden 

in een publicatie van NW.

Ik geloof NW op zijn woord (ik heb geïnformeerd) dat het niet de bedoeling is een 

soort schaduw-kerkverband te gaan vormen. Het is immers ook niet de bedoeling 

de bestaande kerken uiteindelijk te vervangen door bijvoorbeeld NW-kerken. De 

bestaande kerken moeten van binnenuit vernieuwd of veranderd worden. Toch ben 
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ik niet gerust. Ik lees immers de woorden samenwerken en krachten bundelen. Niet 

maar van leiders, nee, ook van kerken. Ik lees niet van enige binding aan een belij-

denis. Een netwerk kan veel betekenen. Ik ben bang dat een dergelijk netwerk, dat 

immers niet-denominatiegebonden zal zijn, ten koste zal gaan van het eigen kerk-

verband van bijvoorbeeld de CGK en de GKV. Gemeenten gaan zich wellicht meer 

verwant voelen met een vernieuwde gemeente binnen bijvoorbeeld de PKN dan 

met de eigen zusterkerken waar alles nog bij het oude is gebleven.

Ik zou voor een lief ding willen dat NW van dit voornemen, of als het al in uitvoe-

ring is, van deze activiteit zou afzien. Ik wantrouw geen personen. Ik denk dat de 

mensen die stuur geven aan NW, betrokken christenen zijn die in alle eerlijkheid 

te werk gaan. Het lijkt me toe dat zij zelf niet geheel overzien en doorzien, wat het 

effect van het oprichten van een niet-denominatiegebonden netwerk van kerken zal 

zijn. Dat kan ik ook niet allemaal overzien en doorzien, maar ik ben er op zijn minst 

ongerust over. Voor mij is alleen al dit punt voldoende om me niet te associëren 

met NW.
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29 Nogmaals de doelstellingen 
van NewWine

NewWine wil onder meer kerken vernieuwen. Dat staat als doelstelling duidelijk 

vermeld. Iets vernieuwen in de liturgie en in de kerkorde? Misschien ook wel, maar 

dat is niet de hoofdzaak. Vernieuwen betekent hier echt: kerken veranderen. NW 

schrijft: ‘(er moet) een draagvlak ontstaan van gerichte verandering.’

Gerichte verandering. Om welke verandering gaat het dan precies? Daar kon ik niet 

goed achter komen. Tenminste niet door het raadplegen van geschriften van NW. 

Nadere informatie heb ik niet kunnen krijgen. NW spreekt over: 

a. Vernieuwing in de vreugde van het kennen en aanbidden van Jezus Christus; 

b. Toerusting om het koninkrijk te verkondigen in de liefde van God de Vader en in 

de kracht en de gaven van de heilige Geest. 

Verder vond ik dit: 

c. ‘Wij willen gaan waar de Bijbel ons wijst, en afwijzen wat niet strookt met 

het bijbelse onderwijs. Daarbij willen we de kerken herinneren aan dingen die 

misschien vergeten waren, maar waarvan wij denken dat ze behoren tot de navol-

ging van Jezus.’

Ik citeer ook nog het volgende: ‘We willen geen controle uitoefenen over mensen 

of ze manipuleren, maar hun juist helpen de christelijke vrijheid te ontdekken en te 

ervaren.’ Alles blijft hier vaag.

Wat bedoelt men bijvoorbeeld met de christelijke vrijheid? Wat ik van NW-sympa-

thisanten daarover gehoord heb, maakt mij ongerust. Deze zogenoemde christelijke 

vrijheid wordt onder meer gebruikt om het bezoeken van de tweede kerkdienst op 

zondag wettisch te noemen. Dat hebben wij – zegt men – nu, nu we via NW de 

christelijke vrijheid hebben ontdekt, achter ons gelaten. Dat behoorde tot dat oude 

bestaan. Zo werd het mij vrijwel letterlijk gezegd door een sympathisant van NW.

Ik heb de uitdrukking christelijke vrijheid horen gebruiken door NW-sympathisanten, 

die daarmee trouw aan de belijdenis voor ouderwets verklaren en zich niet langer 

bekommeren om kerkordelijke bepalingen. Ik heb de term horen gebruiken om te 

rechtvaardigen dat men, hoewel gereformeerd, gaat shoppen bij de baptisten. Ik 

geef dat door en denk dat de uitdrukking christelijke vrijheid hier dient om ontrouw 

te verhullen.

Wij willen geen controle uitoefenen over mensen, schrijft NW. Dat is mooi. Maar 
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of dat niet-willen ook resulteert in niet-doen, waag ik te betwijfelen. Vooral bij het 

ministry-gebed lijkt mij het gevaar van manipulatie erg groot. Ik wees daar al op. 

Er kunnen dan, zegt NewWine, openbaringen van God ontvangen worden over de 

persoon van de aanvrager. Ik geloof niet in zulke openbaringen. Wat er volgens mij 

gebeurt, is dit: de voorbidder heeft vóór het gebed een kort gesprekje gevoerd met 

de aanvrager. Dat is voorschrift. De voorbidder heeft daarbij dingen gehoord die 

doorwerken in zijn brein, zodat hij later, tijdens het bidden, op een idee komt. Hij 

noemt dat een openbaring van God, want hij vindt het een schitterend idee. Hij 

verbindt dus de naam van God met de inhoud van zijn idee.

Wat uitdagend geformuleerd: ik stel dat het zo toegaat. Is dat te weerleggen? En 

als het zo toegaat, is manipulatie eigenlijk al een feit. Omdat je gaat spreken over 

profetie. Wie is dan niet geneigd het hoofd nederig te buigen? En als die vermeen-

de openbaring nu eens iets akeligs inhoudt over de aanvrager? Dan adviseert NW 

de voorbidders dat niet aan hem door te geven. Is dat het handelen van profeten? 

Zwijgen als de verkregen profetie onaangenaam is voor degene voor wie de profetie 

is bestemd of over wie de profetie gaat? Moet je je eens voorstellen dat Amos zo 

gehandeld had. Hij was door Jahweh meteen ontslagen. Overigens worden er wel 

eens akelige dingen gezegd tegen de aanvrager, bijvoorbeeld: Je gelooft niet sterk 

genoeg, anders was je al genezen. Misschien keurt NW dat af. Ik hoop het. Maar 

het is meer dan eens gezegd door NW-voorbidders.

De nederdaling van de heilige Geest tijdens Pinksteren (fresco van Giotto)
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30 Nog eens: 
 opvallende Geestesgaven

Ik heb de uitdrukking opvallende Geestesgaven al meer dan eens gebruikt en al 

gezegd dat ik die geleend heb van NW. Die gebruikt de uitdrukking voor de gaven 

van tongentaal, genezing, demonenuitdrijving, dodenopwekking en profetie. Ik lees: 

‘De Geest geeft gaven, soms heel gewone en soms opvallende, om het lichaam van 

Christus te laten functioneren zoals het bedoeld is. We willen ingaan op de behoef-

te aan praktisch onderwijs hierover …’

Onderwijs dus. Nog een citaat: ‘Een gemeenteconferentie is bedoeld als toerusting 

voor het leven van de plaatselijke gemeenten. We zien in onze tijd een verlangen 

naar geestelijke vernieuwing in allerlei kerken. We zien dat gemeenteleden en 

predikanten bemoedigd en enthousiast worden om zich in te zetten voor God en 

Zijn rijk. We zien dat kerken nieuwe mensen trekken en dat jongeren er graag bij 

willen horen.’ Ik citeerde al (zie hfdst. 29): ‘vernieuwing in de vreugde van het 

kennen en aanbidden van Jezus Christus.’ Daaraan wil NW werken. Daar moet een 

diagnostische constatering achter liggen. En wel deze: er is niet voldoende blijd-

schap in de gevestigde kerken.

Ik wil wel zeggen dat ik inderdaad ook hier en daar wel eens wat blijdschap mis 

in de Gereformeerde Kerken. In het heden en in het verleden zijn er christenen 

(geweest), die het christen-zijn vooral of in de eerste plaats beleefden als het nako-

men van een menigte geboden en verboden. Deze beleving is er altijd geweest en 

zal er helaas ook wel altijd blijven, al moet ze met kracht en volharding bestreden 

worden. Het christelijke geloof is het geloof in de reddende God. Geloof in een 

evangelie. In gratis eeuwig leven. En: het koninkrijk van God bestaat in vrede, 

gerechtigheid en blijdschap, schrijft Paulus. De beleving van het christelijke geloof 

als – in de eerste plaats en vooral – het nakomen van veel geboden en verboden 

gaat vaak gepaard met een sterke angst voor en een krachtig besef van zonde en 

schuld. Ook vaak met een grote afkeer van elke verandering in de liturgie, de orga-

nisatie e.d. En met diepe zorg over de toekomst van de kerk en vaak met strenge 

veroordelingen van mensen.

Christenen zouden zo niet moeten leven. Het koninkrijk van God is geen zaak van 

eten en drinken (o, pas toch op: wat mag je wel en niet eten en drinken; dat is 

bedoeld zoals blijkt uit het verband), maar van gerechtigheid, vrede en blijdschap 
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door de heilige Geest, eerlijke gehoorzaamheid en vrede houden met elkaar, en het 

koninkrijk is een zaak van blijdschap.

Nog eens: we geloven in een evangelie, in een blíjde boodschap. De kerk is een 

vereniging van feestgangers die zich te allen tijde verblijden: ze horen bij de Redder 

van de wereld. Ze zijn verzoend met God. Ze erven koninkrijken. Ze staan onder 

de hoogst mogelijke bescherming. Ze ervaren de liefde en trouw van hun God. Ze 

hebben altijd houvast. Ze hebben een grootse toekomst. Dat betekent niet dat 

je niet bedroefd kunt of mag zijn. Ziekte, gemis van een geliefde, door je man of 

vrouw verlaten zijn, werkloosheid, het feit dat een kind van je zonder God is gaan 

leven en zoveel andere dingen maken dat mensen niet juichend en jubelend door 

het leven gaan. Je kunt je leven lang iets zwaars moeten meetorsen. Je hoeft en 

kunt waarlijk niet altijd met een smile over straat lopen. En zijn er geen geliefde 

kinderen van God met een overgeërfde neiging tot depressiviteit? Kunnen er in 

iemands jeugd geen dingen gebeurd zijn, die blijvend pijn doen?

Pas maar op met het constateren van gebrek aan vreugde. Het mag wel, maar 

wees er erg voorzichtig mee. Er is in een leven soms erg veel narigheid waaronder 

iemand gebukt gaat. Mensen voortdurend tot vertoon van blijdschap oproepen kan 

wreed zijn. Maar gebukt gaan betekent toch niet dat Jezus Christus dan niet de 

vreugde van je leven kan zijn. Paulus schreef: laat de Heer uw vreugde blijven; ik 

zeg nogmaals: wees altijd verheugd (Fil. 4:4-5).

Hij, Christus, kan soms de enige vreugde zijn van een mens in een gekweld leven. 

Moeten we elkaar de maat nemen? Terwijl we misschien zo weinig weten van 

de ander? Wat een veralgemenisering is dat eigenlijk weer: de vreugde om onze 

Redder moet vernieuwd worden. En die vernieuwing van de vreugde wil NW tot 

stand brengen terwijl ze zelf moet zwijgen over verbond en doop. Voor mij is het 

verbond waarin ik samen met het hele volk van God ben opgenomen, de grond-

slag van mijn leven, van mijn rust, van mijn moed en hoop, van mijn blijdschap 

en verlangen. Ik heb diepe dalen meegemaakt, maar in de diepste dalen heb ik, 

vanwege het verbond, durven zeggen: mijn God. Ook als ik helemaal niet blij was 

en in feite twijfelde aan mijn christen-zijn. Zo gaat het toe in het leven van christe-

nen; lees het boek der Psalmen er maar op na. Ik zeg niet dat de mensen van NW 

dit niet beseffen, maar zij hebben een soort juichtheologie waarin deze moeilijke, 

gebroken situaties te weinig aan de orde komen. Ik kom daar nog op terug.



Liever vijf woorden met mijn verstand

76

31 Toerusting van NewWine?
Toerusten met het oog op Gods koninkrijk of ook: toerusten om Gods koninkrijk 

te verkondigen. Zo formuleert NW de tweede doelstelling. Betekent dit dat wij 

allemaal door NW geschoold moeten worden om goede zendelingen of evangelisa-

tiewerkers te worden? Voor veraf en bij de buren? Werd en wordt dat niet altijd al 

gedaan door de kerken: toerusten van zendelingen en anderen? Zijn de NW-mede-

werkers daarvoor nodig? En geschikt?

Ik acht ze niet nodig voor de Gereformeerde Kerken. Die geven hun zendelingen 

een goede opleiding en hebben hun eigen middelen om mensen over het geloof te 

leren spreken.

Maar ik acht de NW-medewerkers ook niet geschikt. Ik oordeel niet over hun geloof. 

Maar goede toerusting kan ik niet verwachten van mensen die moeten zwijgen over 

het nieuwe verbond dat door Christus’ offer rechtsgeldig is geworden en waarvan 

de kinderen van de gelovigen evengoed erfgenamen zijn als de volwassenen. In 

feite acht ik elke toerusting die over deze zeer elementaire noties van verbond en 

doop zwijgt, onvoldoende en onjuist.
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32 Vergeten zaken?
We zagen (hfdst. 29) dat NW als derde doelstelling formuleert: ‘Wij willen de 

kerken herinneren aan dingen die misschien vergeten waren, maar waarvan wij 

denken dat ze horen bij de navolging van Jezus.’ Dat is duister geformuleerd. 

‘Misschien vergeten dingen.’ Ik kan daar maar geen nadere uitleg van krijgen. Laat 

ik als gereformeerd-vrijgemaakte nu eens mogen vragen: welke dingen hebben de 

Gereformeerde Kerken misschien vergeten? Ik ben daar erg nieuwsgierig naar.

Als men, zoals ik, ouder wordt, weet men steeds beter wat vergeten eigenlijk is. 

Hoe lastig en vervelend. En mijn kerkgenootschap is al in de zestig. Waarom nou 

niet gewoon even tegen deze al wat oudere mevrouw gezegd wát zij is vergeten? 

Je kunt tegen dit wat oudere kerkgenootschap gewoon even zeggen: Hé, juffrouw, 

je hebt je bijbeltje vergeten. Nu blijft het tobben: wat heb ik nu misschien weer 

vergeten?

Ik ben er, denk ik, achter gekomen. Ik heb de volgende gedachtegang gevolgd. 

Die vergeten dingen kunnen geen dingen zijn die in de gereformeerde belijdenis-

geschriften staan. Alle ambtsdragers beloven zich in hun werk aan die leer van de 

gereformeerde belijdenis te houden. En gelukkig weten de meesten van hen dan 

waar ze het over hebben. De Gereformeerde Kerken hebben ook de fundamentele 

leerstellingen over verbond en doop niet vergeten. NW-kringen zullen die, vrees ik, 

eerder vergeten. Wat zijn dan die misschien vergeten dingen waaraan de kerken 

weer moeten worden herinnerd?

Dat zijn, denk ik, de opvallende Geestesgaven. Daar spreken de belijdenisge-

schriften met geen woord over. Dat hebben de gereformeerde mensen vergeten 

erin te zetten. Jammer nou. Of is er geen sprake van misschien vergeten? Hadden 

de Gereformeerde Kerken misschien een andere opvatting over de opvallende 

Geestesgaven? Dat zou toch kunnen? Misschien hebben die nu wat oudere kerken 

meer tijd gehad dan de zo jonge stichting NewWine, om over die opvallende gaven 

na te denken en zijn ze tot een evenwichtige beoordeling van die gaven gekomen? 

Dat zou toch kunnen? Zijn er in de geschiedenis van de protestantse kerken niet al 

eerder met NW vergelijkbare stromingen geweest, die de bijzondere gaven hebben 

gepropageerd? Stromingen die allang goed gefundeerd zijn afgewezen?

De oude gereformeerde kerken en haar leraren waren gewend de Bijbel minutieus 

te lezen. Wat ik van de charismatische bewegingen heb gelezen, geeft mij niet veel 

vertrouwen als het gaat om nauwkeurig en zorgvuldig lezen van de Bijbel. Ik moet, 
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dat is boven wel gebleken, niets hebben van het propageren van die opvallende 

gaven. Die zijn niet beloofd aan de kerk van alle eeuwen en haar niet opgedragen. 

Ze hoeft er niet eens om te bidden. Als het toerusten en vernieuwen van kerken en 

kerkleden het propageren van de opvallende Geestesgaven impliceert, zal ik me 

stevig verzetten tegen dergelijke vernieuwing en toerusting.
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33 Juichtheologie
Of NW een uitgewerkte theologie heeft, weet ik niet. Die hoeft ze ook niet te 

hebben. Al was het misschien wel heel nuttig. Maar toch neem ik bij NW een soort 

juichtheologie waar. Een theologia gloriae. ‘God wil ook vandaag graag mensen 

genezen.’ ‘De nadruk valt op het nu van het koninkrijk van God.’ NW weet heel 

goed van een nu al en van een pas later. Daar schrijft ze ook over. Er zijn zaken 

van het koninkrijk van God nu al aanwezig als vervulde beloften. Bijvoorbeeld de 

uitstorting van de heilige Geest en de inlijving van de heidenen. Er zijn ook dingen 

beloofd die pas straks gegeven worden: bijvoorbeeld blijvende gezondheid en de 

afwezigheid van de dood. Maar NW zegt: ‘alle nadruk valt op het nu; het Koninkrijk 

is bij U.’

Waarom valt daar alle nadruk op? Paulus spreekt in Romeinen 8 van het zuchten 

der gehele schepping, ten prooi gevallen aan zinloosheid als zij is. En ook wij, zegt 

hij dan, ook wij christenen zuchten. We hebben een voorschot ontvangen, zeker, 

maar wij zuchten. We hopen. En je hoopt op dingen die je nog niet ziet of hebt. 

Zelfs de heilige Geest (het voorschot dat we ontvingen) zucht. En in Romeinen 7 

schrijft hij over zichzelf: ik ellendig mens, wie redt mij uit dit bestaan dat beheerst 

wordt door de dood? Bij Paulus valt in elk geval niet alle nadruk op het nu van het 

koninkrijk.

NewWine doet dat wel. En daarom: spontaan onwrikbaar geloof dat God krachtig 

zal werken (gezegd bij het ministry-gebed om genezing). De gave van genezing, 

uit te oefenen naar het voorbeeld van Christus en de apostelen, is ook voor nu. Al 

wordt er ook een terugtrekkende beweging gemaakt, gelukkig: God kan bijna net 

zo goed een ziekte toelaten als een ziekte wegnemen. Het spreken over de Geest 

en de opvallende gaven; de berichten die de wereld in gestuurd worden door NW-

internationaal over tekenen en wonderen; over een gouden stofregen die vanuit de 

hemel neerdaalde op conferentiegangers (echt waar!), daar gaat het voortdurend 

met veel vertoon over. Vanuit Engeland (daar heet de beweging ook NewWine) vind 

ik de propaganda zelfs ergerlijk en schreeuwerig. Kan deze gerichtheid van NW op 

het nu ten koste gaan van het verlangen naar en bidden om de wederkomst?

Waar lees ik iets over: zelfs de allerheiligsten hebben maar een klein begin van de 

door God geëiste gehoorzaamheid; waar lees ik iets over jezelf verloochenen; waar 

iets als: ik ellendig mens; waar iets over armen van geest; over: straf mij niet in uw 

toorn; waar iets over vreemdeling en bijwoner zijn; waar iets over: zo Gij in het recht 

wilt treden? Waar iets over: de duivel gaat rond als een brullende leeuw? Ik beweer 
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niet dat de mensen van NW deze dingen niet kennen en geloven.

Maar het gaat toch wel wat lijken op wat mensen van de pinksterbeweging soms 

zeggen: wie gedoopt is met de heilige Geest, is de zonde zo ongeveer te boven 

gekomen, met uitzondering van wat restverschijnselen hier en daar misschien. 

Terwijl Paulus die in tongen kon spreken als geen ander, dus toch zeker met de 

heilige Geest gedoopt was, van zichzelf blijft zeggen: ik ellendig mens. Daarom 

maakt wat NW publiceert, op mij zo sterk de indruk van eenzijdigheid. Onrealistisch 

in het licht van de Bijbel kun je het ook noemen. Kortom een soort juichtheologie.

Een van de apostelen (detail uit het gevelreliëf Mars-sur-Allier)
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34  Verbondsloze theologie
Ik kom nog één keer terug op het zwijgen van NW over het verbond van God met 

zijn volk. Het baptistische standpunt daarover is niet eensluidend. Sommige baptis-

ten willen helemaal niet spreken over een verbond dat vandaag zou bestaan tussen 

God en zijn volk. Andere baptisten zeggen dat er alleen een verbond is tussen God 

en de ware gelovigen. Daar wil ik nog iets over zeggen. Dus niet direct over NW, 

maar eerst over baptistische denkbeelden.

Of iemand echt bij God hoort, kan pas blijken, zeggen de baptisten, als hij weet 

te verhalen van zijn angst voor Gods oordeel en van zijn heerlijke ervaring van de 

bevrijding van die angst en van diepe vreugde daarover. Heb je dat ervaren, dan 

laat je je dopen en dan mag dat ook. De kinderen van die gelovigen zijn geen lid 

van de gemeente, althans niet net zoals de volwassenen, zoals wij gereformeerden 

belijden. Ze kunnen dan ook pas gedoopt worden, als ze eveneens weten te vertel-

len van hun bekering. Na de ervaring dus. Dan pas behoren ze tot het verbond en 

tot de gemeente. Dan pas horen ze bij God.

In deze tijd, in 2005 en 2006 vertrekken nogal wat gereformeerd-vrijgemaakte 

mensen naar baptistische gemeenten. Zou dat alleen komen door het feit dat 

sommige baptistische predikanten zo enthousiast kunnen preken en omdat daar 

soms veel aandacht aan kinderen wordt gegeven? Ik kan me dat niet voorstel-

len. De oorzaak ligt dieper, vrees ik. Ik constateer dat van degenen die naar de 

baptisten vertrekken, een groot percentage beïnvloed is door het charismatische 

gedachtegoed. Welnu, het zwijgen van NW over verbond en doop kon wel eens 

mede een oorzaak zijn van dat vertrek naar de baptisten. Gereformeerde mensen 

moeten voor de toerusting tot een leven als actief lid van een gereformeerde kerk 

beslist niet in de leer gaan bij NW. Wie daar de toerusting verwacht en zich laat 

onderwijzen, zal de leer over het verbond en de doop niet op de juiste waarde leren 

schatten. Misschien zelfs vergeten. Hij of zij kan zijn verweer tegen de leer van de 

baptisten verliezen. In plaats van het verbond dreigt de eigen ervaring de grondslag 

te worden van het geloofsleven. En dat is een wankel fundament.

Ik betreur het dan ook ernstig dat er gereformeerd-vrijgemaakte predikanten 

meedoen met NW en/of die stichting aanbevelen. Er zijn gereformeerd-vrijgemaak-

te gemeenten die in ernstige nood verkeren door het opdringende, charismatische 

geweld. Men kan dat niet blijven toeschrijven aan wat wild optreden en wat wilde 

uitspraken van charismatici die pas, zoals ze zeggen, een vernieuwing en verdieping 
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van hun geloof hebben meegemaakt, en in hun eerste enthousiasme af en toe wat 

over de schreef gaan bij wat ze zeggen tegen hun medekerkleden. Men kan het ook 

niet blijven toeschrijven aan onverstandige, harde uitspraken van tegenstanders 

van het charismatische optreden en spreken. Daarom is het uiteindelijk vruchte-

loos om aldoor maar op te roepen tot verdraagzaamheid en liefdevol omgaan met 

elkaar. Niet de liefde in de eerste plaats is in geding. Het gereformeerde karakter 

van de Gereformeerde Kerken is in geding. We nemen ook binnen de GKV niet 

duidelijk genoeg stelling tegen het geweld van de charismatische beweging en 

NewWine.

Je bent ook zomaar verdacht als je het wel doet. Je laadt de verdenking op je dat 

je de Geest tegenwerkt. ‘Jij begeert niet méér van de Geest.’ ‘Is het dan bij ons 

allemaal zo vurig en goed. Nou dan!’ Eigenlijk tast je de gevorderden aan, hen die 

vernieuwing al hebben ervaren en die vernieuwing ook willen bewerken bij anderen 

en die dat doen met een zeker geweld. En de gewone, gereformeerde broeder en 

zuster voelen zich in de hoek gezet van de achterblijvers, de zittenblijvers. Zij zijn de 

minder gevorderden. Zij krijgen langzamerhand een minderwaardigheidsgevoel: wij 

zijn beneden niveau. Ik beweer niet dat dit de bedoeling is van de charismatici. Dat 

is vast en zeker hun bedoeling niet. Maar ik wil niet spreken over bedoelingen: het 

werkt namelijk wel degelijk zo.

Dat is mij in vele gesprekken gebleken. En het ligt ook voor de hand. Zo heeft het 

altijd gewerkt in de geschiedenis van de kerk. De tweedeling. Dat bedoel ik met 

geweld. Er is wellicht veel mis binnen de GKV. Maar haal er dan geen charismati-

sche beweging bij om uit de problemen te komen. Ik heb er nog niets goeds van 

zien komen in de gemeenten. Wel eens bij een enkeling of bij een paar mensen. 

Zeker. En het merendeel ervan vertrekt na zekere tijd.

Eerlijk gezegd is mijn zorg om de gewone broeder en zuster de reden dat ik dit alle-

maal schrijf over de streeptheologie en de charismatische vloedgolf. Mijn doelgroep 

bestaat niet in de eerste plaats uit de charismatici of de NewWine-sympathisanten. 

Ik heb nog nooit gemerkt dat die met een minderwaardigheidsgevoel te kampen 

hebben. Dat klinkt niet lief of aardig, maar het is wel de waarheid. Bovendien: wat 

ik ook over de charismatische beweging in het algemeen of over NewWine in het 

bijzonder heb gezegd en geschreven, steeds is de reactie van die kant, dat ik het 

weer niet goed begrepen heb, dat ik argwanend ben, dat ze al zo vaak verdacht 

gemaakt worden en dat je toch vooral niet schrijven, maar met elkaar praten moet, 

face to face. Of de reactie is: niet reageren. Dat is mij steeds weer overkomen.

Toch zou het me deugd doen en verblijden, wanneer ook deze medechristenen de 
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zaken nog eens ernstig overwegen naar aanleiding van wat ik geschreven heb. 

Ik hoop dat de preekmannen van de Gereformeerde Kerken in hun preken volop 

aandacht besteden aan Gods verbond en woorden om die als de schatten van 

de kerk gade te (doen) slaan. Ik merk hoe blij de mensen van God ermee zijn, te 

worden aangesproken als het volk van Gods verbond. Te horen over de vastheid van 

dat verbond voor ouders en kinderen. Hen heb ik lief, de gewone gereformeerde 

mensen. En de gewone Gereformeerde Kerken. Zoals ik de gereformeerde leer lief-

heb. Het is heerlijk christen te zijn. Maar gereforméérd christen zijn – dat slaat alles. 

Noemde K. Schilder dat geen weelde?
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Bijlage 1

De heilige Geest is een persoon
Inleiding

De Gereformeerde Kerken zijn herkenbaar aan:

a. de erkenning van de Bijbel als het hoogste gezag en dus geen geknoei met de 

Bijbel;

b. de aanvaarding van zes belijdenisgeschriften met afgeleid gezag, drie algemene 

en drie gereformeerde: dat zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB), de 

Heidelbergse Catechismus (HC) en de Dordtse Leerregels (DL);

c. de handhaving van de gereformeerde kerkorde. In een beroepsbrief die een 

beroepen predikant krijgt, staat vaak nog eens extra vermeld dat de beroepen-

de kerk leeft bij de geldende kerkorde.

Elke ambtsdrager in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt, GKV) heeft verklaard 

van oordeel te zijn dat de leer van de drie formulieren van eenheid in alle delen 

geheel met Gods Woord overeenstemt en heeft de schriftelijke belofte gedaan, zich 

in zijn ambtswerk te zullen houden aan die drie gereformeerde belijdenisgeschrif-

ten, en te zullen weerleggen en bestrijden wat ermee in strijd is.

Duidelijke trouw aan deze kerkelijke geschriften is kenmerkend voor een gerefor-

meerde kerk. Wat vastgelegd is in deze geschriften, bepaalt de grenzen van wat in 

een gereformeerde kerk geleerd en gedaan mag worden. Wat daartegen ingaat, is 

niet meer gereformeerd. Binnen die grenzen zijn nog steeds verschillen van inzicht 

mogelijk en te verdragen. Er is ruimte voor open discussie.

1. De heilige Geest is een persoon
De heilige Geest is samen met de Vader en de Zoon de echte en eeuwige God. Zo 

staat dat in de eerste zin van zondag 20. Dat sluit aan bij zondag 8, waar staat 

dat er in God drie Personen zijn. Wat is dat: een persoon? Dat is niet eenvoudig te 

definiëren. Maar dat hoeft ook niet. Ik zal u enkele dingen uit de Bijbel noemen die 

laten zien dat de Geest een persoon is. En niet maar een kracht of een energie. Een 

kracht of energie is bijvoorbeeld elektriciteit. Elektriciteit kan verblindend helder 

licht geven, sneltreinen rijden op elektriciteit en je computer kan evenmin zonder. 

Dat zijn prachtige toepassingen. Maar elektriciteit kan ook doden. In één klap 

doden. Zoals die jongens in Parijs die in een transformatiehuisje werden geëlektro-

cuteerd.
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2. De heilige Geest is geen kracht
Maar we weten allemaal dat elektriciteit niet weet wat ze doet: ze is geen persoon. 

Ze wordt bestuurd. Ze heeft geen wil, ze denkt niet, ze overweegt niet, ze beslist 

niets zelf, niet wat ze doet en niet waarheen ze gaat enz. Maar de heilige Geest 

is een persoon. De Geest, zo staat in de Bijbel, onderzoekt alle dingen, zelfs de 

diepten van God. De Geest deelt uit zoals Hij wil. De Geest verhinderde Paulus een 

bepaalde route te nemen op zijn zendingsreis. Hij had dus een eigen plan. Je kunt 

de heilige Geest bedroefd maken. Hij heeft dus gevoel. De Geest brengt de discipe-

len iets te binnen. De Geest kan uit iemand weggaan (weggenomen worden, 

Ps. 51) en kan in iemand komen wonen, en daarin kiest Hijzelf. Dat doet de Geest 

in volkomen harmonie met de Vader en de Zoon. Deze drie Personen voeren geza-

menlijk een plan uit in deze wereld, het grote reddingsplan. Ze hebben daarover 

overleg gevoerd (dat duiden wij aan met de omschrijving: Raad des vredes) en zij 

voeren samen dat plan uit. Elk van de drie Personen heeft daarin zijn eigen taak. 

Ook de heilige Geest dus. Hij kan doden (Ananias en Saffira die Hem bedrogen 

hadden, zoals Petrus zei) en Hij kan levend maken. Hij weet wat Hij doet en doet 

wat Hij wil.

De Geest is dus veel meer dan een door de andere twee Personen in God bestuurde 

kracht. Als de Geest Zich laat sturen – en dat zegt de Bijbel ook – dan gebeurt dat 

volgens een door Hemzelf mede opgesteld plan. Als Petrus op de pinksterdag zegt 

dat Christus de Geest uitgestort heeft (een uitdrukking die bij Joël vandaan komt), 

dan moeten we niet denken aan een soort vloeistof (het Griekse woord betekent 

wel gewoon: uitgieten van vloeistoffen, bijvoorbeeld van wijn, van water, van 

tranen, en ook overdrachtelijk: van woorden uitspreken), maar aan beeldspraak. 

Want vloeistoffen denken niet, hebben geen wil en geen gevoel en beslissen niets. 

De heilige Geest wel!

3. Pinksteren
Als de Geest in een mens wil wonen, dan doet Hij dat. Hij maakt via de Bijbel ook 

duidelijk in wie Hij wil wonen. Dat bleek trouwens ook wel op de pinksterdag. Hij 

ging voorbij aan de priesters in de tempel, aan allerlei religieuze leiders en aan 

allerlei rijke bonzen. Hij kwam wonen in de mensen van Jezus Christus. En dat kon 

je toen ook zien: vuur was er, maar het verteerde hen niet. Zoals toen bij Mozes: 

een brandende struik die niet verkoolde. Jahweh verscheen toen aan Mozes. En 

Pinksteren is: God de Geest is present in díe gemeente! Je kon het ook horen aan 

het geweldige stormgeluid. Als een bazuin, precies zoals toen Jahweh verscheen op 

de Sinaï. Nu dus: Jahweh met zijn Geest in de gemeente. En dat spreken in vreemde 

talen was spreken in talen die de hoorders allemaal verstonden, alle mogelijke 
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bestaande spreektalen. Jahweh gaat met zijn Geest, zijn evangelie en zijn gemeente 

de wereld met al haar spreektalen in. Toen en voor alle volgende eeuwen was het 

duidelijk: de Geest woont in de gemeente van Christus (tempel) en in ieder apart 

lid van die gemeente (tempeltje). Dat geldt van de gelovigen en hun kinderen 

(minitempeltjes). Vuur en wind, dat zijn de tekenen van de aanwezigheid van God 

Jahweh. Al bekend van de Sinaï. We zitten, als gemeente van Jezus Christus, dicht 

bij het vuur. Dat betekent warmte. Maar dicht bij het vuur betekent ook: verteerd 

kunnen worden. Het is vreugde: tempel van God zijn. Maar pas op: ook hoogspan-

ning. Denk eraan: waar Jahweh aanwezig is, is het heilige grond. Dat was al zo bij 

Mozes en dat is ook zo bij Ananias en Saffira! Maar de vreugde overheerst: God 

met ons, Immanuël.

4. De heilige Geest is mij gegeven
Er staat in het antwoord van zondag 20: de Geest is ook aan mij gegeven. Wie zegt 

dat? Dat zei de catecheet zelf, van zichzelf, en hij leerde het zijn catechisanten, 

kinderen van de gemeente, ook van zichzelf zeggen. Met dat woordje mij zijn dus 

ook de kinderen van de gelovigen bedoeld.

Onze kinderen worden gedoopt. Van onze kant bezien is dat een wonder. We 

worden in zonden ontvangen en geboren; dat betekent dat vanaf de conceptie 

onze kinderen zondige schepseltjes zijn en dat zijn ze nog als ze geboren worden. 

Wat een wonder dat ze toch gedoopt mogen worden. Ja, dat ze gedoopt moeten 

worden. Ouders zeggen immers ja op de vraag of ze ook belijden dat hun kinderen 

behoren gedoopt te zijn. Ze behoren gedoopt te zijn. Ook in de naam van de heilige 

Geest. Dat is een wonder van liefde van God.

Het is van Gods kant bezien heel vanzelfsprekend. Net zo vanzelfsprekend als het 

feit dat de lammetjes die in de schaapskudde geboren worden, samen met de grote 

schapen bij de eigenaar van de kudde horen. Ze krijgen net als de schapen een 

brandmerk zonder dat ze weten wat een brandmerk is, zonder dat ze weten wie 

hun eigenaar is en zonder dat ze weten van wie het grasveld is waarop ze lopen 

en grazen. Staat er van de beloofde herder in Jesaja 40:11 niet geschreven dat hij 

de lammeren in zijn arm zal vergaderen en ze zal dragen in zijn schoot (d.w.z. in 

de plooien van zijn mantel)? Ze werden zo gauw moe van het vele lopen. Dat is 

nu Gods werkwijze. Hij schept Zich een volk waarin kinderen geboren worden die 

dan ook van Hém zijn. Tegen zijn volk Israël liet Jahweh via Ezechiël zeggen: jullie 

hebben mijn zonen geslacht en voor de afgoden verbrand (Ez. 16:21). Daarom 

worden onze kinderen gedoopt: het zijn zíjn kinderen. Ze worden gedoopt ook in de 

naam van de heilige Geest.
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5. Dwaling
Ik heb laatst via de televisie een dienst van de baptisten gezien, waarin een pasge-

boren kind werd opgedragen, zoals men daar zegt. Er werden prachtige dingen 

gezegd, het ging feestelijk toe. ‘Dit mooie kind is een schepsel van God, Hij heeft 

het als een sieraad gegeven; wat heeft Hij ouders en ons allemaal blij gemaakt met 

dit kind.’ Het kind kreeg ook een tekst mee, het werd door de voorganger op de 

arm genomen tijdens een gebed waarin alles aan God werd gevraagd wat nodig is.

Maar tot de gemeente behoort dat kind niet. Het is geen klein bondgenootje 

van God. Het is daar niet zoals wij belijden: dat de kleine kinderen evengoed als 

de volwassenen horen bij Gods verbond en bij zijn gemeente. Dat belijden wij in 

antwoord 74 van de HC. Ons doopformulier zegt hetzelfde: ze moeten gedoopt 

worden als erfgenamen van Gods rijk en van zijn verbond. En alle ouders van een 

kind dat in de GKV gedoopt werd, hebben ja gezegd op de doopvraag of ze belij-

den dat hun kind als lid van Christus’ gemeente behoort te zijn gedoopt. En ons 

geweldige belijdenisgeschrift, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, zegt dan ook: 

daarom verwerpen wij de dwaling van de wederdopers die niet tevreden zijn met de 

eens ontvangen doop (ze laten zich overdopen) en die bovendien de doop van de 

kinderen der gelovigen veroordelen. Dat is een dwaling. Dat gaat tegen de Bijbel 

in. En dus is het ook ongereformeerd.

6. Evangelie voorop
De status, de officiële positie van de kinderen der gelovigen is: ze behoren even-

goed als de volwassenen tot Gods verbond en gemeente. Wij zeggen in de opvoe-

ding niet tegen onze kinderen: We hopen en bidden dat jij ook eens echt in Gods 

verbond komt en echt gaat behoren tot de gemeente, namelijk wanneer je hebt 

ervaren (ervaren!) dat je een verloren mens bent en hebt ervaren (ervaren!) de 

bevrijding en opluchting van de genade.

Wij mogen bij onze kinderen beginnen met het evangelie. Wij zeggen: Kind, je bent 

een kind van God, je bent een lid van de gemeente evengoed als wij, je ouders, en 

jij hebt ook de heilige Geest van God ontvangen. Dus duidelijk het evangelie voor-

op. En dan zeggen we verder: En binnen het verbond met je God vraagt Hij, dat je 

Hem als je God aanvaardt en dient en trouw blijft. En de Geest die je hebt ontvan-

gen, wil je daarbij helpen. Bid maar veel dat Hij in je blijft en in je werkt. Hij heeft 

het beloofd. Dat is een hemelsbreed verschil. De verwerping van de kinderdoop (als 

zegel van het verbond dan) grijpt diep in in de opvoeding.

In die dienst waarin een kind werd opgedragen, werd dan ook iets heel duidelijk 

niet gedaan. Er werd voor allerlei zaken gedankt, maar er werd niet tegen God 

gezegd: Wij danken U dat U dit kind deed geboren worden in uw verbond en in uw 
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gemeente. Er werd niet gedankt voor de beloften die voor de kinderen der gelovi-

gen evengoed als voor de volwassenen gelden. Die status hebben de kinderen niet, 

zegt de baptistische leer: dwaalleer. Die dwaalleer verwerpen wij, gereformeerden, 

uitdrukkelijk en hartgrondig, nergens zo uitdrukkelijk als in art. 34 van de NGB, met 

beroep op de Bijbel.

7. Mijn zekerheid
Toen ik in januari 1933 werd gedoopt, toen verzekerde de heilige Geest me door 

dat sacrament dat Hij in me wilde wonen en mij tot een levend lid van Christus 

wilde maken. Er staat niet dat Hij mij tot een lid van Christus wilde maken. Dat 

was ik toen al. Ik behoorde vanaf mijn geboorte en eigenlijk al eerder, tot zijn 

kudde. Eerst als ongeboren lam en toen een aantal dagen als ongedoopt lam van 

de kudde. Bij de doop beloofde de Geest mij me tot een levend lid van Christus 

te maken. Tot een lid van de kudde, dat zijn herder zou gaan kennen, vertrouwen, 

liefhebben en volgen. Zoals nu het geval is met mij. Halleluja. De heilige Geest 

heeft dus zijn belofte aan mij gehouden. Die belofte die Hij bij de doop aan mij 

onderstreepte, ja waarop Hij toen een eed aflegde.

Hij is mij gegeven. Hij woont in mij. Ja, en in allen die geloven én in hun kinderen. 

Zo staat dat in een ander geschrift van de GKV in Nederland. Hoor maar: ‘en als we 

gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, verzekert de heilige Geest ons 

door dit sacrament ervan, dat Hij in ons wil wonen’ (doopformulier). Lees het goed: 

dat Hij in ons wil wonen. Daartoe had de heilige Geest samen met de Vader en de 

Zoon besloten.

Elk gelovig lid van de gemeente mag zeggen wat Paulus tegen de afzonderlijke 

leden van de gemeente van Korinte zei: Weet u niet dat uw lichaam (u zelf dus) 

een tempel is van de heilige Geest, die in u woont, die u van God ontvangen hebt? 

En dat mogen de gelovige leden van de gemeente ook belijden van hun kleinste 

kinderen: Denk erom, het zijn evengoed kinderen van God, het zijn kleine tempeltjes 

van de heilige Geest, al weten ze het zelf niet eens. Maar we leren het hen zeggen 

op catechisatie: ‘dat hij ook mij gegeven is.’ Dat mogen ze uit het hoofd leren 

omdat het zo is. Dat is nu wat erachter zit als ik zeg: de heilige Geest woont in mij. 

Of: hij is ook mij gegeven. Het is het verbond, dat bevestigd wordt bij de doop.

8. Twee bewijzen
Ik heb er geen opvallende bewijzen voor dat de Geest in mij woont. Ik kan niet (wat 

sommige mensen zeggen te kunnen), ik kan niet in tongentaal spreken. Ik heb niet 

(wat sommigen zeggen te hebben), ik heb geen gave van genezing. Ik krijg niet 

(wat sommigen zeggen te krijgen), ik heb nog nooit een ingeving gekregen waar-
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van ik durf zeggen: die komt van God, en ik heb nooit enige mededeling of sturend 

woord ontvangen waarvan ik zou moeten zeggen: dat komt rechtstreeks van God. 

Maar dat de Geest mij en u gegeven is, dat weet ik wel zeker.

9. De belofte van God
De eerste, voornaamste en blijvende reden waarom ik durf zeggen dat de heilige 

Geest in mij woont, is deze: Hij heeft het me beloofd en bezworen. Ik heb net als 

iedere christen mijn goede en minder goede dagen. Ook in religieus opzicht. Ook in 

mijn relatie met God. Ik ga niet voortdurend jubelend en halleluja zingend door het 

leven. De ene keer ben ik enthousiaster of blijer of zekerder dan de andere keer. Er 

zijn ook momenten dat ik beslist niet graag of gemakkelijk lofliederen zing op God. 

Job heeft dat ook niet alle dagen volgehouden. Het leven kan hard zijn en je kunt 

lijden en bedroefd en terneergeslagen zijn. Dat begrijpt onze God ook heel goed, en 

onze Heer Jezus heeft het ook meegemaakt.

Maar de heilige Geest heeft beloofd in mij te willen wonen. En let wel: Hij loopt 

niet zomaar het huis weer uit. In feite loopt de heilige Geest het huis nooit uit. Hij 

heeft beloofd eeuwig bij mij te zullen blijven. Het zal nooit aan Hem liggen als ik 

als huis leeg kom te staan. Ik kom als huis alleen leeg te staan als ik Hem op één 

of andere manier mijn huis uitwerk. Dat kan een mens doen. Dat doen mensen ook 

wel. Helaas. Daar moet iedere christen voor oppassen. Geen verbondsautomatisme!

Maar je mag wel zeggen dat je als gedoopt mens van God heel wat moet doen om 

verloren te gaan. Je moet dan de heilige Geest eruit werken. En dat kun je doen, 

door Gods beloften en geboden aan je laars te lappen. Dan gaat de Geest uit je 

weg. Niet half, maar helemaal. Helemaal weg. Of Hij woont niet in je, of Hij woont 

wel in je. Beide 100%. Je hebt Hem (ontvangen, natuurlijk) of je hebt Hem niet 

(meer). Hij woont in je en dan helemaal, of Hij woont niet in je en dan helemaal 

niet. Hij woont niet een beetje of half of voor driekwart in de mensen van God, 

maar helemaal. Hij is een persoon. Je kunt aan een fles Spa beginnen. Je drinkt de 

fles niet leeg. Na een kwartiertje neem je nog een paar slokken en na een poosje 

nog wat. Tot je hele fles leeg hebt en alles in je maag zit. Maar zo gaat dat met de 

heilige Geest niet. Je kunt de heilige Geest niet voor driekwart hebben. Je krijgt de 

Geest ook niet toebedeeld in porties: vandaag een portie en morgen weer. En even-

tueel overmorgen nog een grotere dosis. Hij is een persoon.

David, van wie ons die zonde van echtbreuk en moord wordt verteld, bidt in Psalm 

51: ‘Neem Uw heilige Geest niet van mij weg.’ Hij is er of helemaal of helemaal 

niet. Het is de Geest helemaal of helemaal niet als inwoner in ons. Hij is geen 

benzine voor een motor die je op verschillende versnellingen kunt laten lopen. Hij is 



Liever vijf woorden met mijn verstand

90

geen kracht die je op stand 1-5 kunt aanzetten of kunt laten aanzetten. Hij houdt 

van je of niet. Hij wil in je wonen of niet. Woont Hij in je, dan helemaal.

Het is helaas wel zo, dat je de heilige Geest die in je woont, alleen op een zolderka-

mertje kunt laten wonen. Hij mag vooral niet in de kamer waar je met je geld bezig 

bent, ook niet in de slaapkamer of in de kamer waar de tv staat. Ook niet in het 

kamertje waarin ik bedenk waar ik morgen eens heenga. Want als hij in alle kamer-

tjes komt te wonen, ben ik niet meer zelf de baas. Dat kan. Soms wordt hij alleen 

toegelaten in een zolderkamertje. En dan vertrekt hij ten slotte. Niet direct. Hij blijft 

een tijd proberen om ook die andere kamertjes te veroveren. Maar weersta je dat, 

dan gaat hij op den duur weg.

Daarom: wij moeten niet bidden om méér van de Geest (in de Bijbel is daar ook 

niet één voorbeeld van te vinden, we hebben toch de heilige Geest ontvangen?). 

Nee, we moeten bidden, blijven bidden dat de heilige Geest die ons en onze kinde-

ren gegeven is, in ons blijft werken, hard werken. Om alle kamertjes binnen in me 

te veroveren, ja dat hij het zelfs helemaal te zeggen krijgt, van binnenuit, zelfs over 

mijn vingers waar ik zoveel mee doe: geld tellen, slaan, aaien, liefkozen, schrijven 

enz.

Gods liefde is geen over-de-bol-aaierij. Je kunt Gods liefde vergelijken met die 

van een chirurg die om één of andere reden gedwongen is om zijn eigen, geliefde 

vrouw te opereren. Ziek. Er moet gesneden worden. Hij moet in zijn eigen geliefde 

vrouw snijden. Er moet wat uit gehaald worden wil ze in leven blijven. Dat is een 

harde ingreep. Als ze bijkomt uit de narcose, zal ze erg veel pijn hebben. Maar het 

moet. Het is een zaak van leven of dood. God moet een hoop operatieve ingrepen 

verrichten om ons leven te redden. Dat doet soms erg zeer. Hij doet dat door zijn 

heilige Geest. Die pakt me van binnen beet en gaat in mij snijden. Dit moet weg en 

dat moet weg. Het kan niet mee de nieuwe wereld in. En daar, in die nieuwe wereld 

wil Hij me hebben. Dat is Gods liefde: snijden om ons leven te redden, voorgoed.

Dat is nu het werk van de heilige Geest. Hij woont in mij maar is niet tevreden met 

zijn huis. Hij houdt grote schoonmaak en dat wil Hij doen in alle kamers van mijn 

huis. Totdat we, om weer met het doopformulier te spreken, in de gemeente der 

uitverkorenen onbevlekt zullen zijn: de grote schoonmaak is voorbij en we worden 

binnengehaald.

Dus: het verbond van God met de beloften die me verzegeld zijn bij de doop, ook 

de belofte van de inwoning van de Geest, dat is de belangrijkste en blijvende reden 

dat ik geloof dat de Geest in mij woont. Niet ervaringen of gevoelens, niet allerlei 

opzienbarende dingen, maar de beloften van het verbond zijn mijn zekerheid, ook 

over de gave van de Geest.
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10. Mijn eigen geloof
En een bijkomende reden dat ik durf te zeggen dat de Geest in mij woont, is deze: 

het wonderbaarlijke, uiterst bijzondere en voor mijzelf bijna ongelooflijke wonder 

dat ik geloof, en dat ik wil leven met God en naar Gods zin. Dat zat er niet in toen 

ik verwekt, geboren en gedoopt werd. Dat is nou het werk van Gods Geest. Hij 

heeft mij tot een levend lid van Christus gemaakt. Zoals Hij had beloofd. Hij is van 

binnenuit aan het opereren geslagen en heeft me op God en Christus gericht. Al 

is de zaak nog niet afgehandeld, bij mij niet en bij niemand. Daarom blijven we 

bidden dat Hij doorgaat met zijn werk. Ook al moeten we dan misschien wel pijn 

lijden omdat dit en ook dat in ons Hem niet naar de zin is. Paulus noemt dat: de 

Geest tegen het vlees (zondige aard).

Deze grond bezwijkt soms helemaal onder mijn voeten. Want soms twijfel ik gewel-

dig aan mijn eigen geloof en trouw en liefde. En dat maken alle gelovigen mee. Het 

kan komen door depressiviteit, of doordat je een ernstige overtreding hebt begaan. 

Of omdat je je hart niet bewaakt hebt, slordig in het bidden of in de kerkgang bent 

geworden. Of door iets anders. Dan heb je niets meer aan deze tweede, secun-

daire grond. Het is maar een bijgrond. En dan kan ik alleen nog maar terugvallen 

op die grond buiten mezelf. Op de grondslag waarop God me heeft gezet. Op de 

grondslag van zijn verbond en woorden (beloften). Dan heb ik weer grond onder de 

voeten en begin ik weer een beetje te zingen. Buiten mezelf, dáár ligt mijn vastheid. 

Niet in gevoelens en ervaringen, maar buiten mezelf. In Gods verbond.

Dat leren we onze kleine kinderen: God wacht niet op jou tot je naar Hem toekomt 

en gedoopt mag worden. Hij was de eerste en zette je bij Hem neer en daar moet 

je blijven. Dat is nu spreken en opvoeden op grondslag van het verbond. Dat is 

bijbels. Dat is gereformeerd.

11. Bidden om méér van de Geest?
Ik ben geen individu: ik ben in een verbond geplaatst en samen met vele anderen 

vorm ik het volk van God. God houdt geen samenspraakjes met mij alleen: Hij 

spreekt tot zijn volk en daar hoor ik gelukkig bij. Ik heb ook geen aparte beloften 

gekregen: Gods beloften aan zijn volk gelden ook mij.

Ik bid ook niet om meer van de Geest. Hij woont namelijk voor 100% in mij. 

Niemand hoeft tegen me te zeggen dat ik me moet openstellen voor de Geest. 

Ik weet niet wat dat is en ik weet niet hoe dat moet. Ik lees ook nergens in de 

Bijbel dat dit van me verlangd wordt. Ik stel me niet open, maar ik bid. Ik bid dat 

de heilige Geest die mij al gegeven is en al in mij woont, zijn goddelijke krachten 

blijft inzetten om mij meer en meer te reformeren naar de zin van mijn Heer Jezus 

Christus. Ik bid dat hij me meer en meer wil maken tot een blije, trouwe en eerlijke 
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christen in mijn huis, tegenover de buren, in de gemeente en overal. Ik bid dat hij 

er niet mee ophoudt alle kamertjes van mijn bestaan te veroveren en te bezetten. 

Daar durf ik om te vragen, want het is me beloofd. Daar moet ik om vragen, anders 

doet hij het niet: hij wil gebeden zijn. Om dat werk durf ik met spontaan onwrik-

baar geloof bidden.

Ik durf niet met spontaan onwrikbaar (de uitdrukking is afkomstig van NewWine) 

geloof te bidden om honderd jaar te worden, al wil ik dat best zoals ik me nu voel. 

Ik durf niet met spontaan onwrikbaar geloof te bidden om genezing als ik ziek ben. 

Ik zal wel om genezing bidden. En misschien vraag ik ook wel voorbede aan als het 

ernstig is; die voorbede vraag ik dan niet bij de één of andere voorbidder, of bij een 

beweging, maar die vraag ik dan aan bij de gemeente Gods. En nergens anders. 

En dan wil ik dat er niet dwingend wordt gebeden, maar beleefd, als een kind dat 

vragen mag om iets dat hij graag zou willen hebben. Het is het proberen waard.

David bad voor zijn kind dat zou sterven volgens de profetie van Natan. Hij 

probeerde zijn God tot andere gedachten te brengen. Hij probeerde het met bidden 

en vasten en op de grond liggen als was hij een worm en geen man (2 Sam. 12). 

Het heeft niet geholpen, maar het was toch het proberen waard: zijn eigen kind!

Zo gaat dat nog. Soms helpt bidden niet. Dan moet je je daar bij neerleggen. Als 

iemand van een jaar of veertig een ernstige ziekte krijgt, mag hij om zo te zeggen 

hemel en aarde bewegen om van God genezing te krijgen. Maar het is niet beloofd. 

En dat moet niemand hem dan ook maar wijsmaken. Bidden om de krachtige 

werking van de Geest in jezelf en in je kinderen en kleinkinderen, dat kun je doen 

met spontaan onwrikbaar geloof: daar zijn beloften voor.

Hij is de Geest van de onderlinge vrede. Hij is de Geest van de liefde, maar niet 

alleen van de liefde, ook van het onderkennen, aanwijzen en bestrijden van dwalin-

gen. Hij is de Geest van vuur en enthousiasme en de Geest die doden kan. Hij is de 

Geest van trouw. Hij is de Geest die snijdt, uit liefde, om ons leven te redden. Die 

Geest is ons gegeven en woont in ons. Halleluja.
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Bijlage 2

Leesproblemen
1. Inleiding

Onlangs woonde ik een vergadering bij waar een theoloog een inleiding hield over 

de charismatische beweging en de vraag stelde: hoe moeten we die beweging 

eigenlijk taxeren vanuit gereformeerde levensovertuiging? Op een gegeven moment 

zei de spreker dat gereformeerden een andere manier van bijbellezen hebben dan 

charismatici. Het ging om de hermeneutiek, zei hij. Hermeneutiek (de theorie van 

de bijbeluitlegging, volgens Van Dale) komt van een Oudgrieks woord dat én verta-

len én uitleggen kan betekenen. De Grieken hadden al door, dat vertalen steunt op 

uitleggen en dat uitleggen eigenlijk een soort vertalen is: hetzelfde op een andere 

manier zeggen. Hermeneutiek probeert eigenlijk twee dingen te bereiken.

a. Ze wil regels opstellen waaraan ik me moet houden als ik een tekst goed wil 

begrijpen, uitleggen en vertalen.

b. Voor bijbelse hermeneutiek geldt: ze wil regels opstellen om de betekenis van 

de oude tekst voor vandaag te achterhalen. Op de Bijbel toegepast: hoe lees ik 

een tekst als bijvoorbeeld Matteüs 10:8-10a?

2. Matteüs 10
Op een gegeven moment riep Christus zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun 

macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen 

(Mat. 10:1). Hij gaf ze instructies mee, onder andere de volgende: genees zieken, 

wek doden op, reinig melaatsen, drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie ontvan-

gen, voor niets moeten jullie geven. Neem in je beurs geen gouden, zilveren of 

koperen munten mee.

Omdat gereformeerde mensen van mening zijn dat in de Bijbel God tot mensen, 

ook tot mensen van vandaag, het woord richt (Woord van God), zijn ze erg geneigd 

om alles wat ze in de Bijbel lezen, direct op zichzelf te betrekken. Lezen ze een 

bevel, dan is de eerste reactie vaak: dus dat beveelt God mij hier. Lezen ze een 

belofte, dan zijn ze er snel bij om te zeggen: dus dat wordt hier aan mij beloofd.

3. Een ark bouwen?
Dat kan natuurlijk niet altijd juist zijn. Noach kreeg het bevel een ark te bouwen. 

Een gereformeerde die dat leest, zegt dan niet bij zichzelf: ik moet een ark bouwen. 

Abraham kreeg de opdracht zijn land en familie te verlaten. Een gereformeerd mens 

zegt dan niet bij zichzelf: ik moet dus verhuizen naar een ander land. Paulus geeft 
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in 1 Korintiërs 11 aan de Korintiërs de aanwijzing dat een vrouw een hoofdbedek-

king moet dragen als ze in de gemeentelijke samenkomst bidt of profeteert. Geldt 

dat ook voor vandaag? Tegen een aantal vissers zei Christus: Kom, volg Mij, Ik zal 

van jullie vissers van mensen maken (Mat. 4:18-22). Kunnen wij Hem ook volgen? 

Tegen de velen om Hem heen zei Christus (Mat. 5:44): Heb je vijanden lief en bid 

voor wie jullie vervolgen.

4. Zal ik een groot volk worden?
Dit is een aantal voorbeelden van opdrachten die je in de Bijbel kunt lezen. Het 

probleem kan ook beloften betreffen. God zei tegen Abraham: Ik zal je tot een 

groot volk maken (Gen. 12:1). God Jahweh zei tegen het volk Israël: Ik ben Jahweh, 

uw God die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Via Jesaja beloofde God aan 

Hizkia: Ik geef je nog vijftien jaar te leven (Jes. 38:7).

5. Hoedjes op?
Wat is nu precies het probleem? Men kan weten dat de aanwijzing die Paulus aan 

de Korintiërs gaf betreffende hoofdbedekking van de vrouwen van de gemeente, 

door sommige christenen wordt opgevat als ook geldend voor vandaag. Er zijn 

dorpen in ons land waar je ’s zondags de vrouwen naar een kerkgebouw (van bijv. 

de Oud Gereformeerde Gemeente) ziet lopen met een hoed op. Als je ze vraagt: 

waarom is dat hier een gebruik, dan zeggen ze: dat staat in de Bijbel. Zo moet 

dat van Paulus. Volgens 1 Korintiërs 11. Als er in een dergelijk dorp ook vrouwen 

zijn die ’s zondags naar de GKV gaan, zul je zien dat de meesten geen hoed op 

hebben en ook binnen het kerkgebouw geen hoed dragen. Sommigen zeggen dus: 

wat Paulus in 1 Korintiërs 11 beveelt betreffende hoofdbedekking van de vrouwen, 

geldt nog altijd; en anderen, onder wie de gereformeerd-vrijgemaakten, lijken zich 

niets aan te trekken van dat bevel van Paulus.

6. Wat is goed lezen?
Zit achter dit verschil in handelen misschien dat de één de Bijbel wel compleet 

serieus neemt en de ander niet? Geen sprake van. Maar de één leest de Bijbel 

anders dan de ander. Hoe moet je Bijbel eigenlijk lezen? Wat is goed lezen? 

Niemand moet zeggen: ik lees gewoon wat er staat. Niemand leest gewoon wat er 

staat. Ieder probeert te begrijpen wat er staat. Ieder legt uit. Ieder past soms volko-

men onbewust bepaalde regels toe als hij leest en wil begrijpen. Hoe lees ik goed 

en hoe begrijp ik goed wat er staat? En wat doe ik er vandaag mee?

Daarover gaat de hermeneutiek. Het is een heel moeilijk vak. Het is ook een heel 

belangrijk vak. Daar houden zich veel mensen mee bezig: filosofen, tekstweten-
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schappers, vertalers, bijbelwetenschappers en anderen. Er wordt veel over gepubli-

ceerd.

7. Geen, sommigen en allen
Ik ga op slechts een klein onderdeeltje van dit vak in. In feite heeft iedere 

(bijbel)lezer met hermeneutiek te maken. Bij het bevel een ark te bouwen is er 

vandaag geen christen die dat opvat als een bevel dat hem nu geldt. Bij het bevel 

inzake de hoofdbedekking van vrouwen zeggen sommige christenen: dat geldt 

vandaag ook, andere christenen zeggen: dat geldt vandaag niet. Bij weer een ander 

bevel: heb je naaste lief als jezelf en heb je vijanden lief en bid voor wie u vervol-

gen, zeggen, denk ik, alle christenen: dat geldt ook ons vandaag.

8. Het voorbeeld van Matteüs 10
Om nu terug te keren naar de spreker op die vergadering: hij beweerde dat charis-

matici anders met de Bijbel omgaan, de Bijbel anders lezen en toepassen dan gere-

formeerde mensen. En naar mijn oordeel is dat volledig waar. Laat ik dit toelichten 

met een voorbeeld. Hiervoor verwees ik naar Matteüs 10, daar kom ik nu op terug. 

In Matteüs 10:1 wordt ons bericht over de personen die optreden in dit hoofd-

stuk. Christus en de twaalf leerlingen. Christus riep die twaalf mensen bij Zich. Ze 

waren dus met zijn dertienen. Dan staat er: Hij, Christus, gaf hun een bepaalde 

macht, namelijk om zieken en bezetenen te genezen. Toen stuurde Hij hen bij Zich 

vandaan. Niet om naar hun huizen te gaan, maar Hij zond hen uit (vs. 5).

Er wordt een werkwoord gebruikt voor uitzenden, dat we terugvinden in het woord 

apostel. Deze twaalf mensen moeten het volk Israël gaan melden dat het koninkrijk 

van God nabij is. Hij stuurt ze niet naar de heidense volken rondom Kanaän. Hij 

zegt er zelfs bij: ook niet naar de Samaritanen gaan. Ze krijgen de opdracht mee: 

genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf demonen uit en neem geen 

gouden, zilveren of koperen munten in je beurs mee, en ook geen extra kleren. Er 

zal in jullie onderhoud worden voorzien (door de mensen aan wie ze de nabijheid 

van het koninkrijk verkondigen). Wanneer zond Christus deze twaalf mensen uit? 

Dat weten we niet precies, maar het zal zijn geweest in de tweede helft van de 

jaren twintig van de eerste eeuw. Zeg maar in het jaar 27. Wie waren die twaalf? 

Hen stelt Matteüs ons voor in 10:2-4. Al hun namen staan daar vermeld.

9. Even goed nadenken
Denk nu eens met mij na over de volgende vraag: heeft Christus dit tegen mij, 

W. Wierenga te Midlaren, gezegd? Ik denk van niet. Ik sta niet bij het rijtje namen 

in vers 2-4. Ik hoef dus niet het land Kanaän te doorkruisen zoals die twaalf moes-
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ten doen. Mijn naam stond er ook niet bij toen Christus die twaalf die bij Hem 

stonden, de gave gaf onreine geesten uit te kunnen drijven en iedere ziekte en elke 

kwaal te kunnen genezen. Ik heb die macht niet gekregen. Dat staat in elk geval 

niet in Matteüs 10. De opdracht om zieken te genezen, doden op te wekken en 

demonen uit te drijven heb ik niet uit Christus’ mond gehoord. Ik was er toch niet 

bij. Ik was er nog niet eens. Ik heb kennelijk die opdracht toen niet gekregen.

10. Nog beter nadenken
Denk nu ook eens met mij na over de volgende vragen: was u er wel bij, geachte 

lezer? Waren de leden van de raad van de Gereformeerde Kerk te Zuidlaren er wel 

bij? Was één lid van die plaatselijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren er wel bij? 

Was een lid van het bestuur van de charismatische beweging, geheten NewWine, 

erbij? Of was een andere charismaticus van de éénentwintigste eeuw erbij? 

Niemand van al die genoemden.

11. Het gaat niet zomaar
Hoe komt iemand ertoe om op grond van Matteüs 10 te zeggen: de kerk, ook van 

deze eeuw, heeft de opdracht om zieken te genezen, demonen uit te drijven, doden 

op te wekken? Dat kan toch zomaar niet?! Het ging om die twaalf mensen, met 

name genoemd, in het jaar 27. Aan hen werd macht gegeven en zij ontvingen een 

opdracht. Twaalf mannen en niet meer. Bovendien: als je de ene opdracht door-

schuift naar vandaag, waarom dan niet het bevel dat ook in Matteüs 10 wordt 

vermeld: neem geen geld mee op jullie reis door Kanaän en geen extra kleren en 

geen reistas? De hermeneutiek (of het gebrek aan hermeneutiek) van de charis-

matische beweging is: wat Christus hier in Matteüs 10 aan macht en opdracht 

aan die twaalf mensen gaf, zijn net zo goed gaven en opdrachten voor de kerk van 

vandaag.

12. Gereformeerden doen het anders
Gereformeerde mensen gaan heel anders te werk. Zij lezen zo: op een bepaald 

moment stuurde Christus twaalf mensen (hun namen staan erbij) erop uit om in 

Kanaän te gaan verkondigen dat het koninkrijk van God nabij was. Ze kregen een 

bepaalde macht en bepaalde opdrachten mee. Dat is een uniek gebeuren. Dat kan 

niet herhaald worden, evenmin als de doop van Christus in de Jordaan herhaald 

kan worden, evenmin als de genezing van de schoonmoeder van Petrus, door 

Matteüs verteld in 8:14-15, herhaald kan worden. De schoonmoeder van Petrus was 

ziek, had koorts. Christus treft haar aan en Hij raakt haar hand aan, staat er. En ze 

was genezen. Uit de genezing van de schoonmoeder van Petrus kun je geen belofte 
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of een opdracht halen. Niet de belofte dat alle schoonmoeders van hun ziekte 

zullen worden genezen en niet de opdracht dat je Christus moet navolgen en de 

hand van je schoonmoeder moet aanraken in de verwachting of zelfs zekerheid dat 

ze zal genezen.

13. Willem van Oranje
In Matteüs 8 en 10 vertelt Matteüs geschiedenis. Uit een geschiedenisverhaal 

kun je geen opdrachten, geen normen en geen beloften halen. Een voorbeeld: 

Prins Willem van Oranje werd op 10 juli 1584 te Delft doodgeschoten. Het is niet 

geoorloofd om uit dat gebeuren de norm af te leiden: alle prinsen van Oranje die 

Willem heten, behoren te worden doodgeschoten. Je kunt er ook niet deze norm 

uit afleiden: alle prinsen van Oranje die Willem heten, behoren niet doodgeschoten 

te worden. Je kunt er geen opdacht uit halen: ik behoor elke prins van Oranje die 

Willem heet, dood te schieten. Je kunt er ook geen belofte uit afleiden in de trant 

van: ons is beloofd dat alle prinsen van Oranje die Willem heten, doodgeschoten 

zullen worden. Evenmin kun je uit de genezing van Petrus’ schoonmoeder door het 

aanraken van haar hand de norm afleiden, dat je als je schoonmoeder ziek is, haar 

hand moet aanraken. Uit het feit dat ze genas, kun je geen belofte halen in de 

trant van: alle schoonmoeders zullen genezen als hun hand wordt aangeraakt door 

een christen.

Uit het feit ons verteld in de Bijbel, dat Christus over het water liep (Mat. 14:25-

26), kun je geen norm halen: een christen moet over water (kunnen) lopen. Ook 

kun je er niet deze belofte uithalen: als je probeert over het water te lopen, zal je 

dat lukken, als je maar sterk genoeg gelooft. Uit het feit dat Petrus eens over het 

water probeerde te lopen en toen wegzakte, kun je niet de opdracht halen dat jij 

het ook moet proberen. Ook kun je er niet uit afleiden: ik zal als ik het probeer, ook 

wegzinken (al vermoed ik wel dat dit zal gebeuren; dat vermoed ik niet op grond 

van Mat. 14:28-29, maar op grond van wat er altijd gebeurt als iemand vandaag 

zulke dwaze dingen wil doen als over het water lopen).

Als na de opstanding van Christus een aantal discipelen is gaan vissen, kun je niet 

zeggen: daarmee gaven ze ons een voorbeeld. Ze vissen de hele nacht en vangen 

niets. Als Christus in de morgen aan hen verschijnt en zegt dat ze het net rechts 

van het schip moeten uitwerpen en eraan toevoegt: ‘dan lukt het wel’, dan betekent 

dat niet een belofte voor mij als ik op het Zuidlaardermeer in een roeibootje zit te 

vissen. Zo kan ik wel doorgaan, maar dat doe ik niet.

14. De tijden verschillen
Uit ons vertelde feiten kun je en mag je geen beloften, opdrachten, voorzeggingen 
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en verwachtingen distilleren. Dat zeggen gereformeerde mensen. Daaruit blijkt, 

dat gereformeerde mensen er besef van hebben dat er voor alle dingen een tijd is. 

Er is een tijd om feest te vieren en er is een tijd om te vasten. Het was feest toen 

Christus op aarde was. En dat hebben de mensen toen gemerkt ook: wat een gene-

zingen, wat een herstel, wat een wijn. Toen was de bruidegom er en wie kan dan 

vasten? (Mat. 9:14-17). Toen sprak Christus er al over: er komen dagen dat de brui-

degom is weggenomen, dan zal men vasten. Waar dat precies betrekking op heeft, 

ga ik hier niet uitwerken, ik zeg alleen: de tijden verschillen en dat is Gods beleid. 

Dat dient een christen te eerbiedigen.

Dus is het foutief om te zeggen: zo was het toen, zo ging het toen, toen kon dit en 

ook dat en dus zal het vandaag ook zo gaan en zal ook vandaag datzelfde mogelijk 

zijn. Alsof het geen verschil maakt of de bruidegom al of niet in ons midden is. En 

als het Christus belieft om op een gegeven moment (en elk moment is onherhaal-

baar) de twaalf discipelen macht te geven over boze geesten, en de macht ziekten 

en kwalen te genezen, dan dienen wij Hem te respecteren in de momenten en 

tijden die Hij kiest. Hij koos dat en dat moment uit om zijn twaalf discipelen uit 

te zenden met die en die macht en met die en die opdracht. Dan kun je vragen: 

waarom juist toen, waarom juist die en die, waarom kregen ze juist die macht 

mee en waarom die opdracht – maar het was een eenmalig gebeuren dat Hij hen 

uitzond met die macht en die opdracht, op juist dat moment. Dat hebben we te 

respecteren. Allerlei korte lijntjes in de trant van: en dus moet de kerk vandaag ook 

– en dat is precies wat de charismatici doen – vind ik niet getuigen van behoorlijk 

respect voor Christus.

15. Spreken met andermans tong?
Ik zal nu een ander voorbeeld gaan bespreken en wel uit 1 Korintiërs 12-14, de 

hoofdstukken die zo’n grote rol spelen in het debat tussen charismatici en gere-

formeerden. Uit 1 Korintiërs 12-14 blijkt duidelijk dat mensen in tongen konden 

spreken. Wat dat precies inhield, weet ik nog steeds niet. Het kan zijn dat het dood-

eenvoudig betekent: spreken in een gewone menselijke taal in een omgeving waar 

men die taal niet verstaat. Men denkt dat dit in Korinte gemakkelijk het geval kon 

zijn in de samenkomsten van de christelijke gemeente.

Een christelijke zeeman uit Noord-Afrika of uit een land ver naar het oosten (bijv. 

India) bezocht een samenkomst van die gemeente en begon opeens in zijn moeder-

taal te spreken, een taal die niemand verder in de gemeente verstond. Paulus zegt 

dan: hij mag dat alleen doen als hij of een ander het kan vertalen in de taal van 

de Korintiërs. Anderen zijn van mening dat het spreken in tongen iets betekent als: 

spreken in een niet-menselijke taal, vreemde klanken uiten, die alleen voor God zijn 
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bestemd. Dat vreemde verschijnsel schijnt in allerlei godsdiensten voor te komen, 

bij Joden, bij moslims, bij boeddhisten enz. Vandaag zijn er christenen die zeggen 

dat zij in tongen kunnen spreken. Ik heb iemand ontmoet die zei dat hij dat op elk 

door hem gewenst moment kon doen.

16. De tongen van Handelingen 2
Nu weet, denk ik, niemand wat dat verschijnsel in Korinte precies was. We hebben 

daar geen gegevens over. Niemand weet ook of dat verschijnsel zich in meer 

gemeenten van toen voordeed. In geen enkele andere brief komt die tongentaal ter 

sprake. In Handelingen 2 is sprake van spreken in vreemde, of andere talen. Wat 

er in die vreemde talen werd gezegd, kon worden verstaan. Dat zullen dus gewone 

menselijke talen zijn geweest.

17. De tongen van Handelingen 10 en Handelingen 19
In Handelingen 10 en 19 is ook sprake van spreken in tongen. Was dat hetzelf-

de verschijnsel als in Handelingen 2 op de pinksterdag? Het woord dat in 

Handelingen 2 vertaald is met vreemde of andere, staat er in Handelingen 10 en in 

Handelingen 19 niet bij. Kun je daaruit conclusies trekken?

De NBV heeft in Handelingen 2 vertaald: vreemde talen. Ik ben van oordeel dat 

dit een juiste vertaling is: gewone menselijke talen die gesproken werden door de 

toehoorders op de pinksterdag. In Handelingen 10 en 19 heeft de NBV vertaald 

met klanktaal. Ik maak daaruit op dat de vertalers van mening waren dat in die 

hoofdstukken sprake is van iets anders dan in Handelingen 2 het geval was. Of dat 

een juiste mening is, weet ik nog niet.

In 1 Korintiërs 12-14 vertaalt de NBV vrijwel steeds (uitzondering is 1 Korintiërs 

13:1, waar er ook een lidwoord bij staat) met klanktaal. Ik denk dat de vertalers 

van mening waren dat er in Handelingen 10, 19 en in 1 Korintiërs12-14 geen spra-

ke is van spreken in vreemde, maar gewoon menselijke, talen zoals in Handelingen 

2, maar van het uiten van door niemand te begrijpen reeksen van klanken.

Nu gaat het er hier niet om uit te zoeken hoe het precies met dat spreken in tongen 

zit. Ons worden feiten meegedeeld in Handelingen 2, 10 en 19 en in 1 Korintiërs

12-14. Ik herhaal maar weer: uit feiten, ook uit de feiten in genoemde hoofdstukken 

vermeld, kun je geen beloften distilleren. Ook geen opdrachten.

18. Toen en nooit weer
In Handelingen 2 geschiedde iets eenmaligs, even eenmalig als de geboorte en de 

opstanding van Christus eenmalig zijn. God de Geest kwam wonen in de gemeente 

van Christus. Dat ging met veel rumoer gepaard. Met storm en vuur. Handelingen 
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2 vertelt van verschijnselen die gepaard (kunnen) gaan met een Godsverschijning. 

Zoals toen God aan Mozes verscheen in een vuur dat niet verteerde (de braam-

struik) en toen Hij op de Sinaï verscheen met geluid en rook en vuur. En de aanwe-

zige gelovigen in Handelingen 2 konden op het gebied van taal iets wonderbaar-

lijks doen: in vreemde talen spreken zodat alle andere aanwezigen hen konden 

verstaan in de taal van thuis.

Thans wóónt de Geest in de gemeente van Christus. Hij hoeft daarin niet weer 

intrek te nemen. Uit het feit dat de Geest op die pinksterdag intrek nam in de 

gemeente met die begeleidende verschijnselen, kan en mag geen mens een belofte 

of een opdracht distilleren.

19. Moet je je indenken
In Handelingen 2 wordt aan geen mens en geen kerk beloofd, dat als een 

gemeente samenkomt op een zondag in 2006, de tekenen van storm en vuur en 

een spreekwonder verwacht mogen worden. Moet je je indenken. Er wordt daar 

in Handelingen 2 geschiedenis verteld: daar en daar, toen en toen, bij die en die 

mensen gebeurde dat en dat. Ik zeg niet: en daarmee uit. Wat daar gebeurde, was 

levensbelangrijk. Maar ik zeg wel: respecteer God, die de tijden bepaalt. Er was een 

tijd dat de Geest in de gemeente van Christus introk en er is een tijd dat de Geest 

in alle rust en met veel (mensen bekerende) kracht in de gemeente van Christus 

woont. Verlang in de tijd van zijn inwoning niet de tekenen die pasten bij het 

moment dat Hij intrek nam.

20. Weer met andere tongen
Nu naar 1 Korintiërs12-14. Als daar sprake is van het spreken in een gewone, maar 

voor de leden van de gemeente niet verstaanbare, menselijke taal, is er niets bijzon-

ders aan de hand. Maar als er sprake is van wat ik verder met de NBV klanktaal zal 

noemen, dan was dat wel iets bijzonders. Maar het feit van het voorkomen van die 

klanktaal toen en daar mag geen mens ertoe verleiden om nu te zeggen: daarin ligt 

een belofte voor vandaag of ook: daarin ligt een opdracht voor vandaag. Weer: uit 

feiten ons meegedeeld, kan men niet concluderen tot beloften of opdrachten voor 

vandaag.

21. Alleen in Korinte?
Men kan constateren: de Geest deed toen en daar iets opmerkelijks. Een opvallende 

gave. Klanktaal. In Korinte. Werd die gave ook aan leden van andere gemeenten 

gegeven toen? Ik zou het niet weten. In andere brieven van Paulus komt klanktaal 

niet ter sprake. Ook niet in brieven van andere bijbelschrijvers. Ons wordt in de 
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evangeliën of elders ook niet meegedeeld dat Christus in klanktaal sprak. Paulus 

zegt dat hij het ook kon. Geen enkele andere apostel vermeldt dat over zichzelf of 

anderen. Op de pinksterdag van Handelingen 2 kwam ook geen klanktaal voor. 

Daarmee zeg ik niet dat klanktaal alleen in de gemeente van Korinte van die 

tijd voorkwam. Ik zeg niet meer dan: we weten het alleen van de gemeente van 

Korinte en van Paulus, en volgens de vertalers van de NBV was het ook het geval in 

Handelingen 10 en Handelingen 19.

22. Ook toen en nooit weer in Handelingen 10 en 19
Handelingen 10 en Handelingen 19 vermelden ook eenmalige gebeurtenissen. 

Handelingen 10: de eerste heiden komt bij de kerk van Christus. Onvoorstelbaar 

voor de Joden. Vandaar dat God de Geest dan weer rumoer maakt. Het is een 

doorbraak: bij de God van Israël gaan behoren zonder eerst of tegelijk Jood te 

worden. Sola fide. Ligt daarin een belofte voor vandaag? Welnee, wij zijn vanuit de 

Joden bekeken ook heidenen en heidenen behoren al eeuwen tot de gemeente van 

Christus. Dat rumoer dat er was bij de toetreding van de eerste heiden, is dus hele-

maal niet meer nodig.

En Handelingen 19: daar wordt door de Geest met het rumoer van klanktaal (als 

het klanktaal was) duidelijk gemaakt, dat men alleen door het geloof in Jezus 

Christus (en niet het geloof in iets van Johannes de Doper) en door de doop in 

Christus’ naam tot de christelijke gemeente gaat behoren. Na de doop kwam de 

Geest en sprak men in klanktaal (vs. 5-6). Het betrof mensen die bij een vorige 

periode van Gods werk in onze wereld waren blijven staan: alleen gedoopt in de 

doop van Johannes en niet eens weten van Pinksteren (‘wij weten niet eens dat er 

een heilige Geest is’). Zulke mensen bestaan niet meer. Waarom zouden wij toch uit 

deze geschiedenis een belofte voor vandaag distilleren?

23. Gedistilleerd?
Men kan uit feiten geen beloften en opdrachten distilleren. Dat geldt ook van dat 

verschijnsel in Korinte. Er wordt ons een feit meegedeeld: dat en dat verschijnsel 

was er toen in de christelijke gemeente van Christus te Korinte. Daar is geen belofte 

of opdracht uit te halen voor vandaag. Je kunt veel over dat verschijnsel discus-

siëren, er diepgaand onderzoek naar doen, de ene schriftplaats vergelijken met de 

andere om meer helderheid te verkrijgen over dat verschijnsel. Maar je kunt nooit 

en te nimmer gaan zeggen: het kwam toen en daar voor, en dus mogen wij het 

ook verwachten. Dat is wat charismatici doen. Dat is iets wat gereformeerden niet 

(moeten) doen. Het is een volkomen verkeerde omgang met de Bijbel. Het leidt tot 

grote willekeur: waar distilleer je wél en waar haal je géen belofte of opdracht uit?
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24. Wat weten we eigenlijk van tongen af?
Stel nu eens dat Christus via de heilige Geest die klanktaal alleen voor de gemeen-

te van Korinte heeft bedoeld. Dat zou toch kunnen? Een buitengewoon decadente 

stad (leven als een Korintiër, zei men destijds en dat was geen compliment). Extra 

kracht was nodig om in zo’n stad echt christelijke kerk te zijn en als zodanig voor de 

dag te komen. Een grote havenstad met verbindingen met allerlei dichtbij en veraf-

gelegen landen en volken. Wat een kansen voor de verbreiding van het evangelie 

vanuit die stad. Of stel dat Christus die klanktaal alleen voor toen bedoeld heeft, 

toen het christelijke geloof nog maar net voet kreeg in die heidense wereld. We 

weten er niets van. Dan moeten we ook niet doen alsof die klanktaal een verschijn-

sel was dat zich in alle christelijke gemeenten van toen voordeed, en dat het een 

belofte of opdracht inhoudt dat christenen van nu ook in klanktaal zullen spreken. 

Zoals de charismatici menen en uitdragen. Het is uiteindelijk niets anders dan wille-

keur.

25. De tijdgeest
Het sluit natuurlijk wel aan bij een begeerte die ook steeds meer christenen 

hebben: ervaren dat God echt met je bezig is. Het ervaren door en van iets opval-

lends! En als je weer aan jezelf gaat twijfelen en jezelf afvraagt: is het wel echt 

geloof in mijn hart, dan heb je weer de ervaring nodig: ja, toch wel echt geloof, 

want de heilige Geest laat me in klanktaal spreken. Dat is toch wel bijzonder. Het 

gevaar van zekerheid zoeken in jezelf en je ervaringen is wel erg groot.

26. Verbondsbeloften
Wat ik erg vind, is het volgende. Er zijn echt wel beloften van God. In het verbond 

zijn ons beloofd de vier V’s. Verzorging door de Vader in de hemel. Vergeving 

vanwege het offer van Christus. Verandering (of verbetering) door de heilige Geest. 

Verheerlijking bij Christus’ wederkomst.

Wat is nu tongentaal vergeleken bij die vier levensreddende beloften? Moeten we 

nu werkelijk onze tijd besteden aan iets dat ons niet beloofd is, dat niet nodig is om 

eerbiedig met God te leven, niet nodig om behouden te worden, dat de gemeente 

niet opbouwt, maar verdeelt, en waarbij de trots zozeer op de loer ligt (zie 1 Kor.12-

14)? Streef naar de hoogste gaven, zegt Paulus tegen de Korintiërs. Wat waren de 

hoogste gaven dan? In elk geval niet de tongentaal. Nee, geloof, hoop en liefde. 

En verder de gaven van leiding geven, besturen, spreken in gewone taal tot bemoe-

diging, vermaan en vertroosting. Streef daarnaar, en ach, verhinder het spreken in 

klanktaal maar niet. Dat zei Paulus tegen de Korintiërs, mensen uit die stad, in die 

eeuw.
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27. Kunnen charismatici nog genezen (worden)?
Met de gave van genezing ligt het vergelijkbaar. Christus genas zieken. Dat wordt 

ons uitvoerig bericht. Maar als je op goede, gereformeerde wijze omgaat met de 

Bijbel, dan distilleer je uit die berichten geen beloften of opdrachten voor vandaag. 

Je brengt in rekening: het was de Christus die het deed, de tot reddingswerk gezalf-

de Zoon van God. Je brengt in rekening: Jezus uit Nazaret moest laten zien dat Hij 

de beloofde Messias was. Hij moest voldoen aan de profielschets die de profeten 

hadden gegeven van de komende Messias. Daaraan herkende Johannes de Doper 

Hem uiteindelijk toch ook? Bent U het die komen zou?, liet Johannes, in de gevan-

genis gezeten, Hem vragen. Vertel hem maar wat Ik allemaal doe aan doven, blin-

den, melaatsen, bezetenen, doden zelfs. Dan weet Johannes het wel: Jezus voldoet 

aan de profielschets van de profeten.

Jezus moest die tekenen doen om te laten zien wie Hij was. Zo legitimeerde Hij 

Zich, toonde de levensherstellende aard van het koninkrijk en gaf hij de garantie 

dat zijn koninkrijk werkelijk in Hem aanwezig was en dus weer aanwezig zal zijn in 

volheid als Hij komt.

28. Unieke tijd van Christus hier op aarde
Ook die tijd was een absoluut unieke tijd. Eerst was er de tijd van wachten op de 

Messias, toen was het de tijd van het aanschouwen van de Messias en Hem leren 

kennen, nu is het de tijd van wachten op de terugkeer van de Messias. Bij dat 

wachten worden we gesterkt door de in de evangeliën opgenomen verslagen van 

zijn messiaanse optreden. Voor die verslagen heeft Hij zelf gezorgd. Door getuigen 

aanwezig te laten zijn bij heel zijn officiële optreden, vanaf de doop door Johannes 

tot de Hemelvaart. Niemand heeft het recht uit die verslagen beloften van gene-

zingskracht voor vandaag te halen. Iedere tijd heeft zijn eigen aard.

29. Unieke tijd van de apostelen
Zeker, de apostelen mochten die grote daden die Jezus deed als de Christus, ook 

doen. Het werd hun door de Christus zelf met zovele woorden opgedragen. En als 

men het boek Handelingen der apostelen leest, dan ontdekt men dat er inderdaad 

allerlei zieken zijn genezen en een aantal doden opgewekt en demonen zijn uitge-

dreven. Door wie? Door hen die deze opdracht hadden gekregen annex de belofte 

dat ze dat ook zouden kunnen doen. Nog grotere dingen dan Christus deed: zelfs 

de schaduw van Petrus en een zakdoek van Paulus werkten genezend. U zult in 

Handelingen nergens een genezingswonder of demonenuitdrijving of dodenopwek-

king vermeld vinden, door anderen dan de apostelen verricht. Ja toch: van Stefanus 

en Filippus worden ook tekenen en wonderen vermeld. Maar die waren ook geen 
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gewone gemeenteleden zoals wij nu allemaal zijn. Die mensen waren door de 

gemeente van Jeruzalem gekozen en voor de apostelen geplaatst, die een gebed 

over hen uitspraken en hun de handen oplegden (zie Hand. 6:1-6). Zij namen delen 

van de taak van de apostelen over. Ze werden hun medewerkers. De apostelen 

(+ medewerkers) deden grote tekenen en wonderen. Dat staat vermeld in het boek 

Handelingen. Hun was het opgedragen en beloofd. Zo had Christus het geregeld. 

Toen de apostelen allen waren gestorven, was er niemand meer over die deze 

opdracht/belofte ook had gekregen.

30. Onaanvaardbaar
Dat de apostelen, die ons zoveel hebben nagelaten (ook de evangeliën gaan op 

hen terug en dan al die brieven), echt in Christus’ dienst stonden, blijkt wel uit de 

verslagen in het boek Handelingen. Dezelfde krachten en wonderen als de Christus. 

Daarmee zijn ook de apostelen gelegitimeerd. En meer is niet nodig.

Wel, zo gaan gereformeerde mensen met de Bijbel om. Ik vind dat veel eerbiediger 

dan verklaren: ook de kerk van de 21e eeuw moet en mag in tongentaal spreken, 

genezingen verrichten, doden opwekken en demonen uitdrijven. Voor wie gerefor-

meerd met de Bijbel omgaat en de tijden van God respecteert en de fasen in de 

heilshistorie eerbiedigt, zijn die uitspraken van charismatici niet aanvaardbaar.

Laten we als gereformeerde mensen blijven leven in het verbond dat God ons heeft 

gegeven. Daarin vind je wat werkelijk is beloofd. Daarin vind je ook wat de ons 

opgelegde plichten zijn. Aangezien elk verbond twee delen heeft, een belofte en 

een eis.
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Bijlage 3

Tweedeling in de 
vroegchristelijke kerk
1. Inleiding

Onder de vroegchristelijke kerk versta ik het totaal van de plaatselijke christelijke 

gemeenten in de tijd dat Paulus leefde en werkte. Onder speciale Geestesgaven 

versta ik de gaven van genezing en dodenopwekking, van tongentaal, van demo-

nenuitdrijving en van profetie. Onder tweedeling wordt hier verstaan dat er een 

categorie mensen was die deze gaven wél had en een categorie van mensen die 

deze gaven niet had.

2. Welke tweedeling niet?
Over één ding hoeft geen christen in onzekerheid te verkeren. Er bestond in die 

vroegchristelijke kerk géén tweedeling tussen mensen die wel en die niet gedoopt 

waren. Alle leden van alle christelijke gemeenten waren gedoopt. Ook de kleinste 

kinderen. Dat weten we zeker. Er bestond in die dagen en ook al eerder de prose-

lietendoop. Dat was de doop die ouders en kinderen ontvingen wanneer een gezin 

van het heidendom overging naar het Jodendom. Het staat absoluut vast dat bij 

een dergelijke overgang één van de rituelen was dat volwassenen en kinderen tot 

aan de allerkleinste toe werden gedoopt. Verder waren er in de tijd waarover we 

het hebben, allerlei heidens-godsdienstige clubs, de mysteriegodsdiensten. Men kon 

zich daarbij aansluiten. En er waren er onder die clubs, die van de nieuwe leden 

verlangden dat ze een doop met water ondergingen. Het staat vast dat dan de 

allerkleinste kinderen ook werden gedoopt.

Zo handelden ook de apostelen. Als een gezin, bijvoorbeeld het gezin van de gevan-

geniscipier te Filippi, tot geloof kwam, werd het hoofd van het gezin gedoopt met 

heel zijn huis. We lezen dat verschillende keren in de Handelingen der apostelen en 

Paulus schrijft daar ook over in 1 Korintiërs 1. De vraag of daar kleine kinderen bij 

waren, doet niet ter zake. De uitdrukking met heel zijn huis kan niet anders beteke-

nen dan: allen die tot dat gezin behoorden. Als er een kind van een halfjaar of nog 

jonger in dat gezin was, werd het ook gedoopt. Daaruit blijkt dat de kinderdoop 

door de apostelen werd toegepast, als kleine kinderen behoorden tot een gezin dat 

overging naar de christelijke kerk. De kinderdoop is van apostolische oorsprong. De 

kinderdoop is apostolisch gelegitimeerd. Dus geen tweedeling in de vroegchristelij-

ke kerk in dat opzicht. (Zie verder mijn website: http://home.wanadoo.nl/wierold).
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3. Onenigheid in de GKV
In de GKV heerst ernstige onenigheid betreffende de zogenoemd bijzondere 

Geestesgaven. Het blijkt ook niet goed mogelijk daar rustig over te discussiëren 

in de gemeenten. In de ene plaats zijn geweldige spanningen, omdat men het zo 

aanvoelt, dat de ene groep gemeenteleden zich als gelovigen verder gevorderd acht 

dan anderen. Elders gaat men uit elkaar. Mensen verhuizen met als enige reden dat 

ze lid van een gemeente willen worden waar het wat losser en vrijer en vernieuwen-

der toegaat. Anderen verhuizen naar een plaats waar een gemeente is die stevig 

gereformeerd is. Dominees spelen een belangrijke rol: hoe staan zij tegenover de 

charismatische beweging? Onder hen zijn er die niet weten welke positie ze moeten 

innemen. Ook zijn er predikanten die geen positie wíllen innemen en iedereen te 

vriend willen houden: we moeten elkaar toch in één gemeente weten te accepteren 

en te waarderen! Kerkenraden zijn innerlijk verdeeld. Mensen vertrekken uit de 

Gereformeerde Kerk en worden lid van een baptistische of evangelische gemeente 

of van een christelijke gereformeerde gemeente waar een predikant werkt die zijn 

inspiratie haalt uit de charismatische beweging. Bij al deze narigheid speelt de 

kwestie van de bijzondere Geestesgaven een grote rol.

4. Oude tweedeling
Er moet op gewezen worden dat een tweedeling van deze aard (wel of geen bezit 

van bijzondere Geestesgaven) al heel oud is. Er was in de vroegchristelijke kerk 

een categorie mensen die duidelijk de bovengenoemde bijzondere (opvallende) 

Geestesgaven bezat. Dat was de categorie der apostelen. De apostelen waren in 

veel opzichten een heel aparte groep christenen. Een vereiste die duidelijk gefor-

muleerd werd toen de vacature van Judas moest worden vervuld, was: de nieuw te 

kiezen apostel moest een oor- en ooggetuige zijn van heel het publieke optreden 

van Christus, vanaf zijn doop tot en met zijn opstanding (Hand. 1:21-22). Zulke 

mensen waren er wel te vinden buiten de kring van de elf discipelen. Het kostte 

geen moeite een tweetal te formeren om uit te loten. Er zullen nog wel meer 

geweest zijn die getuigen konden worden genoemd. De nu weer twaalf leden 

tellende groep van apostelen bestond geheel uit getuigen en zij waren man voor 

man gekozen door Christus zelf. Mattias werd door het lot, door God dus, aangewe-

zen in de kring van 120 volgelingen waarover Handelingen 1:15 spreekt. Niet lang 

daarna zijn er weer slechts elf over: Jakobus, een van zonen van Zebedeüs werd 

door de koning Herodes vermoord (Hand. 12:2). Deze vacature werd niet onder 

leiding van bijvoorbeeld Petrus vervuld. Christus had al een ander gekozen, Saulus/

Paulus.
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5. Opdracht aan de twaalf apostelen
Aan deze apostelen waren speciale opdrachten en beloften gegeven. Ze moesten 

als Christus’ herauten de landen door om het evangelie te brengen aan alle volken. 

Daarbij moesten en mochten ze de machtige tekenen verrichten die hun Heer en 

Meester ook had verricht. Genezingen, opwekking van doden, uitdrijven van demo-

nen. Zo mochten en moesten ze zich legitimeren als de gezanten van Christus, vol 

gezag. En de aard van het komende koninkrijk mochten ze daarbij tegelijk laten 

zien: gezondheid, leven, bevrijding van het kwaad, feest. Deze volmacht om teke-

nen te doen was beperkt tot de kring van de apostelen en van hun onmiddellijke 

helpers zoals Stefanus en Filippus, die met vijf anderen door de gemeente van 

Jeruzalem waren gekozen om directe leiding aan de gemeente te geven, en over 

wie de apostelen zelf een gebed hadden uitgesproken en aan wie ze de handen 

hadden opgelegd (Hand. 6:6).

6. Het boek Handelingen
Wie nu het boek Handelingen der apostelen doorleest, kan opmerken dat de apos-

telen deze, hun gegeven volmacht hebben gebruikt. Er worden ontzagwekkend veel 

genezingen verteld in dat boek, alle verricht door de apostelen (en door Stefanus 

en Filippus). Genezingen, maar ook opwekkingen van doden (relatief weinig) en 

het uitdrijven van demonen. Ook de later aangestelde Paulus heeft die geweldige 

tekenen verricht. Wie één en ander wil nakijken, kan terecht bij Handelingen 5:14-

16; 6:8; 8:6-7; 14:3; 19:11-12. Over dodenopwekking, zie: Handelingen 9:36-42 en 

20:9-12. Er is geen enkele melding van een genezing, verricht door een niet-apostel 

(Stefanus en Filippus daarbij gerekend). En dat terwijl over het samenleven van de 

gemeente te Jeruzalem nogal veel wordt verteld. Maar er waren ook geen anderen 

aan wie de volmacht van genezen, opwekken van doden en uitdrijven van demonen 

was gegeven.

7. Paulus’ tweede brief aan de Korintiërs
In dit verband wil ik nu wijzen op een gegeven uit één van de brieven van Paulus 

aan de gemeente te Korinte. De tweede brief. In de gemeente van Korinte waren 

tijdens Paulus’ afwezigheid mensen doorgedrongen, die door Paulus worden 

genoemd: die geweldige apostelen van u, Korintiërs (2 Kor. 11:5). Hij noemt ze 

ook schijnapostelen (11:13) Hij noemt ze ook: dienaren van de satan (11:15). Ze 

gaven zich dus uit voor apostelen. En er werd ook naar ze geluisterd in Korinte. De 

Korintiërs vonden Paulus vergeleken met die geweldige apostelen maar onbedui-

dend (12:11). Paulus is daar erg boos over. Hij maakt zich ook ernstige zorgen over 

de Korintische gelovigen. Ben ik geen echte apostel? En dan zegt hij iets opmerke-
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lijks. Ik geef het door in vier vertalingen. Het gaat om 2 Korintiërs 12:12.

Statenvertaling: De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle lijd-

zaamheid, met tekenen, en wonderen, en krachten.

NBG 1951: De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door 

tekenen, wonderen en krachten.

NBV: Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien: elke volharding, 

alle tekenen en wonderen, elke kracht.

Willibrord 1995: De kenmerken van de apostelen hebben zich onder u vertoond in 

alles wat ik heb verduurd, en door wondertekenen en machtige daden.

8. De koolmees, de fitis en de tjiftjaf
Als je alles opsomt wat een koolmees tot een koolmees maakt, noem je alle 

kenmerken of merktekenen op, zodat er geen verwarring kan plaatsvinden met 

een andere vogel. Bij vogels gaat het dan om grootte, spanwijdte, kleuren van het 

verenkleed, vorm van snavel enz. Er zijn twee Nederlandse zangvogels die zoveel op 

elkaar lijken, dat zelfs deskundigen ze vrijwel niet van elkaar kunnen onderscheiden 

in het veld, zelfs niet wanneer ze met een verrekijker de vogel(s) bestuderen. Dat 

zijn de fitis en de tjiftjaf. Er zijn twee verschillen. Eén verschil is dat de handpennen 

van de vleugel van de ene soort zich even anders ten opzichte van elkaar verhou-

den dan de handpennen van de vleugel van de andere soort. Dat kun je alleen zien 

als je een vogel in je handen hebt, een vleugel uitspreidt en de handpennen ervan 

meet. Het andere verschil is: de zang. Dááraan kan een amateur ze zelfs uit elkaar 

houden. Wil je de fitis zo beschrijven dat die niet te verwarren valt met de tjiftjaf, 

dan moet melding gemaakt worden van wat men noemt: de vleugelformule en/of 

die van de zang.

9. De apostelen waren vreemde vogels
Terug naar 2 Korintiërs 12:12. Apostelen hadden iets dat hen specifiek tot aposte-

len maakt, zodat ze niet met andere christenen zijn te verwarren. Vreemde vogels 

dus. Wat zijn de kenmerken die de apostelen van alle andere christenen onder-

scheiden? Hiervoor moet je een paar kenmerken opsommen. Die maken met elkaar 

duidelijk wie apostel is en wie niet. Het eerste kenmerk dat Paulus noemt: aposte-

len zijn doorzetters. Daar had hij het eerder over gehad. Kijk maar in 2 Korintiërs 

6:4 en 11:23. Ondanks het feit dat hij vaak gevangen gezeten heeft, lijfstraffen 

heeft ondergaan, in doodsgevaar heeft verkeerd, vijf keer de 40-min-één zweep-

slagen heeft gehad, driemaal met stokslagen is gestraft, éénmaal met stenen is 

bekogeld, en driemaal schipbreuk heeft geleden, een keer 24 uur op zee heeft rond-

gedreven, bedreigd is geweest door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, 
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in gevaar is geweest in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijnge-

lovigen, en nog het één en ander meer, ondanks dat alles is hij is stug doorgegaan 

met het hem opgedragen werk. Dat bedoelt Paulus met volharding in 12:12. Dat is 

kenmerk één.

10. Tweede kenmerk van de apostelen
Het tweede kenmerk waaraan je een apostel kunt herkennen, is: tekenen en wonde-

ren. Die drie woorden vormen met variaties een vaste uitdrukking.

Handelingen 5:12: de apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen.

Handelingen 6:8: Stefanus verrichtte grote wonderen en tekenen onder het volk.

Handelingen 8:6: Filippus verrichtte wonderen onder de Samaritanen, en in vers 10: 

de Samaritaan Simon stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die 

Filippus verrichtte.

Handelingen 14:3: Paulus en Barnabas verrichtten tekenen en wonderen.

Handelingen 19:11: Paulus verrichtte buitengewoon grote wonderen (in Efeze).

In Handelingen 2:22 zegt Petrus tegen de Joden dat Jezus van Nazaret door God 

naar hen is gezonden, ‘hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen 

en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u verricht heeft.’ 

Tekenen en wonderen van Jezus van Nazaret en van zijn gezanten. Van niemand 

anders wordt enig teken of wonder verteld.

11. Welke tekenen en wonderen? Krachten
Wat waren dat voor tekenen en wonderen? Dat is uit de Evangeliën en uit 

Handelingen der apostelen wel duidelijk. Het waren voornamelijk genezingen. 

Verder opwekking van doden. En uitdrijven van boze geesten (zie bijv. Hand. 5:16 

en 16:18). Ook een voorval verteld in Handelingen 13:11 behoort bij die tekenen en 

wonderen: Elymas (Barjesus) werd op Paulus’ bevel blind. Ook de dood van Ananias 

en Saffira op aanzeggen van Petrus hoort bij die tekenen en wonderen (Hand. 5:1-

11). En dat Paulus op Malta niets overkwam na de beet van een gifslang (Hand. 

28:3-6). Wat onze Heer aan tekenen en wonderen heeft gedaan, waren ook meest 

genezingen, dodenopwekkingen en uitdrijven van boze geesten. En als eerste 

wonderteken vertelt Johannes in zijn evangelie: water in wijn veranderd (Joh. 2). Al 

deze tekenen en wonderen kunnen ook krachten genoemd worden, omdat ze uitin-

gen waren van de kracht van God, aan mensen verleend. Welnu, zegt Paulus in 

2 Korintiërs 12:12: dat zijn nu de dingen die een apostel tot apostel maakt.

12. Merktekenen of kenmerken van apostelen
Of ook: dat zijn de kenmerken (merktekenen) van de apostelen: ondanks alles 
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doorgaan met de evangelieprediking, en: het verrichten van tekenen en wonderen. 

Hoe belangrijk mensen als Priscilla en Aquila en Apollos ook waren, ze waren geen 

apostelen. Ze verrichtten geen tekenen en wonderen en krachten. Paulus, hoewel 

hij pas laat tot apostel was gemaakt en geen oog- en oorgetuige was van alles wat 

Christus had gedaan vanaf zijn doop door Johannes de Doper, mocht en moest wel 

tekenen en wonderen verrichten en hij volhardde in de prediking ondanks alles. 

Daaraan was hij te herkennen als een echte apostel. En die schijnapostelen naar 

wie de Korintiërs geneigd waren te luisteren, die hadden door de Korintiërs best als 

schijnapostelen ontmaskerd kunnen worden: ze verrichtten geen tekenen en wonde-

ren en krachten.

14. En nu dan?
Nu de apostelen allen zijn overleden, is er niemand meer die de belofte of opdracht 

heeft genezingen te (kunnen) verrichten, doden op te (kunnen) wekken en boze 

geesten uit te (kunnen) werpen. Er bestaan geen verschillende categorieën van 

christenen meer. Alle op de pinksterdag bij elkaar zijnde christenen werden tot 

profeten gemaakt en (dus) spraken ze over de Messias Jezus van Nazaret, over 

Gods grote daden. Zo staat dat in Handelingen 2:11 en zo werd hun vrijmoedig 

spreken verklaard door Petrus in Handelingen 2:17: profeteren door Gods Geest. 

Petrus trad ook op als profeet en verklaarde aan de hand van het Oude Testament 

wat er aan de hand was op die pinksterdag, verder sprak hij over Christus uit eigen 

ervaring (als getuige) en hij riep zijn hoorders op zich te bekeren van hun verwer-

ping van Jezus als Messias. Dat is nu het echte profetenwerk. Wil iemand bekwaam 

profeet zijn, ook vandaag, laat hij zich dan verdiepen in het Oude en in het Nieuwe 

Testament, en overeenkomstig die geschriften spreken over wie God is en wie Jezus 

Christus is. De tweedeling die in het Oude Testament bestond, tussen enkele profe-

ten en de vele niet-profeten, is opgeheven: nu zijn al Gods mensen profeten en dat 

is een roeping even echt als de roeping die ooit tot Jona kwam en tot Amos, de 

boer uit Tekoa. Wij zijn profeten niet doordat ons allerlei nieuws wordt meegedeeld, 

maar we hebben de roeping ons de boodschap eigen te maken uit de geschriften 

van Oude en Nieuwe Testament en dienovereenkomstig te spreken. Meer hoef je 

niet te willen en te begeren. Om meer hoef je niet te bidden. Je hebt aan deze 

profetenopdracht je leven lang je handen vol. Niemand hoeft vandaag te proberen 

apostel te worden, want die zijn er eenmaal geweest en die vormen het fundament 

van de heilige algemene christelijke kerk. Je moet niet aan hen gelijk willen zijn. Je 

hoeft ook niet te kunnen doen wat zij konden en moesten doen: genezen, doden 

opwekken en boze geesten uitdrijven. Dat waren kenmerken van de apóstelen. 

Daardoor waren ze te identificeren, of om nog een keer vogeltermen te gebruiken, 
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daardoor waren ze te determineren. Verschillend van alle andere christenen. Dat 

zegt Paulus zelf in 2 Korintiërs 12:12. Verschillend van alle gewone christenen in 

Korinte toen of in Amsterdam nu. We hoeven van de genoemde kenmerken eigen-

lijk maar één na te streven: de volharding. Daardoor worden we geen apostelen, 

maar zo worden we wel behouden.
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Matteüs
4:18-22 28

10 22,24,95-97

10:1 95

10:2-4 95

10:8-10a 93

16:18 17

27:52-53 36

28:19 28-29,32

Marcus
16:9-20 25-27

Lucas
10 24

17:21 14,66

Johannes
20:23 65

Handelingen
1:21-22 106

2 99-101,110

10 99,101

19 99,101

1 Korintiërs
1 105

1:1 17

1:26-29 16

11:30 17

12-14 98-100,102

12:8-11 17

12:12-26 17

12:28-30 17

13:1 99

14:2 39-40

14:24-25 65

14:27 40

2 Korintiërs
11:5 19,107

11:13 19,107

12:11 19

12:12 20,108,109,111

Filippenzen
4:4-5 75

4:6 42

Hebreeën
7:22 54

8:6 54

8:8-12 54

Heidelbergse Catechismus
zondag 20 46,84,86

zondag 21 17

zondag 27 87

zondag 45 44

Nederlandse Geloofsbelijdenis
art. 2 59

art. 34 88

Beknopt tekstregister
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Veel gereformeerde broeders en zusters worden in verwarring 
gebracht door allerlei charismatische invloeden die als een 
vloedgolf de kerken overspoelen. Jonge mensen missen goede 
voorlichting en niet alle predikanten stellen zich afwijzend 
op. Vooral met het oog op hen allen is dit boekje geschreven.
Aan de orde komen vragen als:
Hoe spreekt de Schrift over gaven als tongentaal, genezing, 
demonenuitdrijving en profetie?
Komen die opvallende Geestesgaven nog voor in onze tijd?
Wat is de betekenis van de streeptheologie?
Kun je wel spreken van de charismatische beweging?
Waarom stappen gereformeerden over naar baptistische of 
evangelische gemeenten?
Wat is NewWine voor een beweging? Hoe denken zij onder-
wijs te geven in de kerken?

Van charismatici valt ook wel te leren. Dit boek is zeker 
geen veroordeling van alles wat de charismatische bewe-
ging leert en doet. Maar de vinger wordt wel gelegd bij 
zaken als gebedsministry, zoals die wordt gepraktiseerd 
door NewWine-Nederland. De gebeurtenissen in de fictieve 
gemeente Hoopvol worden als voorbeeld genomen en zijn 
heel herkenbaar.

Een drietal bijlagen vormt een belangrijk onderdeel van het 
boek. Ze gaan o.a. over de persoon van de heilige Geest en 
over de vraag of evangelischen de Bijbel anders lezen dan 
gereformeerden.

Ds. W. Wierenga is emeritus predikant van de Gereformeerde 
Kerk (vrijg.) van Helpman en woont te Midlaren.
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