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Kroniek 
 
H.J.C.C.J. Wilschut 
 
Meer van de Geest 
 
‘Gods Geest werkt!’ De activiteiten van de werkgroep die onder deze naam opereert, 
kunnen u niet ontgaan zijn. Het NEDERLANDS DAGBLAD besteedde er brede aandacht 
aan. Allereerst in het nummer van 19 april 2003, een gesprek met twee leden van de 
werkgroep. En vervolgens in het nummer van 13 mei 2003, waarin een verslag van de 
bijeenkomst te Zwolle op 10 mei. Opzienbarend nieuws: 1600 tot 1700 bezoekers, 
waarvan - naar schatting - 98% vrijgemaakt-gereformeerd, die meer van de Heilige 
Geest willen ontvangen. 
 
Te weinig 
 
Waarom meer van de Geest? De leden van de werkgroep, Margreet Balkenende en Henk Grit, 
zijn er helder over. Op dit moment is er binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland te 
weinig aandacht voor de Persoon en het werk van de Heilige Geest. En dat nog wel binnen 
kerken die zoveel waarde hechten aan schriftgetrouwheid. We moeten ernaar streven om vol 
te worden van de gaven van de Geest, zoals 1 Korintiërs 12 daarover spreekt. Er moet groei 
komen in aanbidding en het aan elkaar vertellen over Gods daden. Zoals er ook echte 
openheid voor en overgave aan God moet komen. Weten en geloven wat God geeft in Jezus 
Christus, is niet hetzelfde als die liefde en genade ontvangen. Kennis, ervaring en beleving 
zijn hier de kernwoorden. 
 
Tegelijk betekent ‘meer van de Geest’ ook: meer aandacht voor de bijzondere gaven van de 
Geest, zoals tongentaal en profetie. Margreet Balkenende blijkt hier het nodige geleerd te 
hebben van de Nederlands gereformeerde predikant Dick Westerkamp te Houten. Balkenende 
en Grit zien in de Schrift geen aanwijzing dat we de genoemde bijzondere gaven van de 
Heilige Geest hier en nu niet meer zouden mogen verwachten. Laten er in charismatische en 
pinksterkringen excessen zijn op dit gebied, als gereformeerden zijn we weer naar de andere 
kant doorgeslagen. ‘Dat heeft ons zo voorzichtig gemaakt dat we niets meer van God durven 
verwachten en dat we dreigen te verdorren.’ Aldus Henk Grit. 
 
Behoefte 
 
De werkgroep blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien. Dergelijke signalen waren er al 
eerder binnen de kerken. Hier en daar kwam dat aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld in een 
plaatselijke kerkbode, waarin reclame werd gemaakt voor het te Houten gepropageerde 
‘bidden in de Geest’. Op de bijeenkomst te Zwolle op 10 mei bleek echter, dat het hier niet 
om incidenten gaat. 1600 tot 1700 bezoekers, dat is niet mis. Meer van de Geest! Dit 
verlangen blijkt te leven bij menigeen binnen onze kerken. Niet alleen bij jongeren. Ook bij 
ouderen. Zoals wel blijkt uit de foto in het ND van 13 mei van een oudere broeder, met beide 
handen in vervoering in de lucht. Mensen willen vol worden van de Geest! Leven met een 
trechter op hun hoofd. Je moet er natuurlijk wel voor openstaan. De normale christen is de 
christen die vol is van de Geest (ds. Jos Douma). 
 
Dat houdt ook in: openstaan voor de bijzondere gaven van de Geest. We willen God niet 
dwingen om mensen in tongen te laten spreken. Maar het kan gebeuren (Grit). Ook ds. Henno 
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Smit vindt het een wijdverbreid misverstand om te denken dat de bijzondere gaven van de 
Geest vandaag niet meer nodig zijn. Ook voor zichzelf heeft hij laten bidden om te mogen 
spreken in tongen. Er gebeurde niets. Had hij zijn mond maar moeten opendoen, kreeg hij als 
commentaar. Onze kerken zitten vol oudste zonen, die moeilijk de dingen kunnen loslaten. 
Met een handoplegging bleek Smit meer gebaat. Zijn preek raakte mensen, in de kerkenraad 
was ineens iedereen het met hem eens. Ik weet het, ik ga af op een krantenverslag. Maar geen 
van de sprekers heeft tegen deze weergave achteraf een protest laten horen. Het spoort ook 
met de reacties op de site www.godsgeestwerkt.nl. Het zijn voornamelijk enthousiaste 
verhalen, die het krantenverslag van 13 mei uitbundig bevestigen. Het ligt ook geheel in de 
lijn van het artikel van 19 april. Ik vertel dus geen indianenverhalen. 
 
Beleving 
 
Laat mij openhartig zijn: ik ben van deze berichten geweldig geschrokken. Allereerst van de 
manier, waarop een isgelijkteken gezet wordt tussen het werk van de Heilige Geest en onze 
menselijke beleving. Meer willen ontvangen van de Geest blijkt vooral een zaak van ervaring 
te zijn, van er meer bij voelen. 
 
Nu is er met zaken als ‘gevoel’ en ‘ervaring’ niets mis. Geloven is iets waarbij je hele 
menszijn betrokken is. Je hart, je ziel, je verstand. Dus ook je gevoel. Tegelijk gaat geloven 
boven menselijke functies als denken, voelen en ervaren uit. Geloven is zekerheid hebben uit 
kracht van de Heilige Geest. Je leert God kennen in de bijbelse zin van het woord. Zeker, dat 
werkt door in heel je menszijn. Maar het valt er niet zonder meer mee samen. Ook waar 
gevoelsstoornissen zijn, kan de Geest zijn werk doen en kan er nog steeds geloof zijn. 
Gelukkig wel! 
 
Bovendien, wanneer het geloof uit kracht van de Heilige Geest een stempel gaat zetten op je 
geloofsleven, leidt dat niet alleen tot positieve gevoelens als opgetogenheid over de Here, 
ervaren van Gods nabijheid enz., enz. Het geloof kent ook gevoelens van verdriet over eigen 
schuld voor God. Gods kind merkt het - hoe zwaar je het ook met dergelijke gevoelens kunt 
hebben - met geestelijke blijdschap en heilige vreugde (!) in zichzelf op, zeggen de Dordtse 
Leerregels in I,12. Daarnaast kent het geloof de worsteling met God: Here, waarom voelt U 
soms zo ver weg? Om in de weg van die worsteling te leren dat een mens niet kan drijven op 
eigen beleving, maar alleen op Gods belofte. Een ervaring apart. Ook wanneer mijn beleving 
me in de steek laat, is daar nog steeds Gods belofte, waarop ik ja en amen zeg - door de 
Geest! 
 
Wat ik maar zeggen wil, is: waar de Geest zijn werk doet, ‘mikt’ Hij niet eenzijdig op een 
stuk uitbundigheid en louter positieve ervaringen. Daar mikt Hij op geloof en geloofsvrucht, 
de vruchten van de Geest. Dat is voor mijn besef toch wat anders dan op een christelijke 
manier uit je dak gaan, opgejut door opwekkingslied, praiseband en lichteffecten. Laat je 
maar gaan. ‘Knielen, klappen, dansen, is toegestaan’, zegt Margreet Balkenende dan. 
Ongetwijfeld zal menigeen erop kicken. Maar is dat nu ‘meer van de Geest’ op z’n bijbels? Ik 
heb er mijn grote vragen over. Niet al onze geestdrift is ook werkelijk Geestdrift! 
 
Bijzondere gaven 
 
Het tweede waarvan ik geschrokken ben, is de manier waarop gesproken wordt over de 
bijzondere gaven van de Geest. Overigens is dat een aanvechtbare term. Het lijkt mij juister 
om te onderscheiden tussen blijvende en niet-blijvende gaven van de Geest. Om de zaak niet 
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gecompliceerder te maken dan deze al is, gebruik ook ik voor het gemak de term ‘bijzondere 
gaven van de Geest’. Het blijkt met name te gaan om de gaven van de tongentaal en de 
profetie. Zowel de werkgroep als ds. Smit gaan ervan uit dat de Geest deze gaven ook 
vandaag nog uitdeelt. Wie er anders over denkt, maakt volgens Smit een denkfout. De 
aanwezigheid van de Stichting Evangelisch-Charismatische Organisatie te Zwolle spreekt dan 
ook boekdelen. Hier klinken onversneden de idealen van de charismatische beweging. Al 
wijst men de excessen in charismatische en pinksterkringen af, principieel lopen er - wat de 
bijzondere gaven van de Geest betreft - klokken gelijk. 
 
Deze onkritische navolging maakt dat er diverse vragen onbeantwoord blijven. Ik wil niet 
vervelend doen, maar - waar heb je het eigenlijk over, wanneer je het hebt over ‘spreken in 
tongen’? Denk je dan aan het in extase uitstoten van allerlei onverstaanbare klanken? Zo is de 
praktijk in charismatische en pinksterkring. Vorig jaar was er in het blad ONZE TAAL (71e 

jaargang, mei 2002) een boeiend verhaal van een ervaringsdeskundige over te lezen. Toch is 
het nog maar zeer de vraag of dat onder de bijbelse ‘tongentaal’ van 1 Korintiërs 14 verstaan 
moet worden. Met goed recht is in plaats van ‘spreken in tongen’ de vertaling ‘spreken in 
talen’ daar te verdedigen. Jammer dat de [Nieuwe Bijbelvertaling] hier kiest voor ‘klanktaal’. 
Ook dat wekt de suggestie van taal die louter uit klanken bestaat. Zo doet men het - terecht - 
niet bij Handelingen 2. Terwijl het gaat om verwant woordgebruik. Bovendien moet je - 
voordat je lijnen doortrekt naar vandaag - ook eerst goed onderzoeken, wat nu precies de 
functie is van de bijbelse ‘tongentaal’. Komt deze ter sprake, dan blijken er - zo is mij 
opgevallen - altijd Joden in de buurt te zijn. Het heeft er veel van, dat het ‘spreken in talen’ 
een heilshistorisch bepaald teken voor het Joodse volk is. Pinksteren: het Evangelie klinkt in 
alle talen (Hand. 2). Maar voor een ongelovig volk verbergt God dat Evangelie in een 
vreemde taal (1 Kor. 14). ‘Spreken in tongen’ een blijvende gave van de Geest? Dat moet 
eerst nog maar eens aangetoond worden. Exegetisch heb je er de Schrift niet in mee. 
 
Eenzelfde verhaal is te vertellen over de profetie. De christelijke kerk is gebouwd op het 
fundament van apostelen en profeten (Ef. 2:20). Gezien de volgorde hebben we hier te denken 
aan nieuwtestamentische profeten. ‘Het bijzondere van de profeten in de oudste gemeenten is, 
dat zij verborgenheden mogen aanschouwen en door openbaringen over bijzondere kennis 
beschikken’ (J. van Bruggen, AMBTEN IN DE APOSTOLISCHE KERK. EEN EXEGETISCH MOZAÏEK, 
Kampen 1984, p. 34). Instrumenten van goddelijke openbaring dus. Als fundamentfiguren 
even eenmalig als de apostelen. Hun boodschap werd vastgelegd in het Nieuwe Testament. 
De tijd van inhoudelijk nieuwe openbaringen is voorbij. Wat we weten moeten over Gods 
heilsplan in Christus, staat in de Schrift. Wat willen we nog meer? Geestelijk 
onderscheidingsvermogen? Maar dat is weer iets anders dan profetie. Hoe zei Paulus dat ook 
al weer? ‘Profetieën, ze zullen afgedaan hebben, tongen, zij zullen verstommen …’ (1 Kor. 
13:8). Nee, hij zei er niet bij wanneer dat zou gebeuren. Maar je kunt niet zo maar zeggen, dat 
zaken als profetie en tongentaal er zullen blijven tot de Jongste Dag. Zie hiervoor breder: J.W. 
Maris, GELOOF EN ERVARING. VAN WESLEY TOT DE PINKSTERBEWEGING, Leiden 1992, p. 
247v.; zie ook A.N. Hendriks, DIE IN DE WAARHEID LEIDT. BIJDRAGEN OVER DE HEILIGE 
GEEST EN ZIJN WERK, Heerenveen 2002, p. 84v. 
 
Kortom, ik noteer een onkritische aansluiting bij het gedachtegoed in charismatische en 
pinksterkring. Eigenlijk vind ik dat organisatoren en sprekers dat niet kunnen maken. Men 
klaagt over te weinig aandacht voor de Persoon en het werk van de Heilige Geest in 
gereformeerde kring. Ik ben zo vrij om ook hier een vraagteken te zetten. Binnen de 
Gereformeerde Kerken in Nederland hebben - om ons tot de afgelopen jaren te beperken - C. 
Trimp en A.N. Hendriks heel wat geschreven over de Heilige Geest en zijn werk. Zoals zij 
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ook geschreven hebben over de bijzondere gaven van de Geest. Zie onder andere de 
bovengenoemde publicatie van Hendriks. Ik noemde ook al de naam van J.W. Maris uit 
christelijke gereformeerde kring. De man schreef een gedegen proefschrift over deze materie. 
En voor wie dit te hoog gegrepen is, is er altijd nog het boekje van dezelfde auteur, DE 
CHARISMATISCHE BEWEGING EN WIJ (Woord en Wereld nr. 32, 1996). Hier is ook te wijzen op 
W. van ’t Spijker, DE HEILIGE GEEST ALS TROOSTER, Kampen 1986. Met geen woord wordt 
door werkgroep of sprekers het daar aangedragen materiaal genoemd, laat staan weerlegd. De 
literatuurlijst zoekt het bij andere auteurs. Waarbij ik aanteken dat F.J. van Hulst in het ND 
van 19 april ten onrechte als vrijgemaakt predikant wordt gepresenteerd. Van Hulst is geen lid 
meer van onze zusterkerken in Australië. En dat heeft nog met dwaalleer te maken ook. Een 
verwijzing naar zijn boek DE ACHILLESHIEL VAN HET CALVINISME, Barneveld 1998 (zie over 
dit boek de Kroniek in NADER BEKEKEN jrg. 6 nr. 5, mei 1999) lijkt me dan ook geen 
aanbeveling. Zonder een werkelijke confrontatie met wat in gereformeerde kring geschreven 
is, neemt men de taal van de charismatische beweging over. En dan maar klagen dat er in 
gereformeerde kring zo weinig aandacht is voor het werk van de Geest…. 
 
De Geest van de Vader en de Zoon 
 
Meer van de Geest. Meer aandacht dus voor Persoon en werk van de Heilige Geest. Meer 
zelfstandige aandacht voor de Geest dus. Op dezelfde dag dat men te Zwolle bijeenkwam, 
belegde het Evangelisch Werkverband - actief binnen de SoW-kerken - een themadag onder 
het motto ‘Overleven of herleven?’ Daar was een soortgelijk geluid te horen uit de mond van 
de al eerder genoemde Nederlands gereformeerde predikant te Houten, ds. Dick Westerkamp. 
Binnen de christelijke kerk wordt dan wel het trinitarisch geloof beleden, in de praktijk was 
het vaak binitarisch: alleen voor het werk van de Vader en de Zoon was en is aandacht (RD 
van 12 mei 2003). Met andere woorden, de Geest als zodanig moet meer aandacht krijgen. 
 
Maar het is zeer de vraag of de Heilige Geest van een dergelijke aandacht gediend is. Hij is de 
Geest van de Vader en de Zoon. Zeker, Hij geeft in de Schrift ook openbaring over Zichzelf 
en over zijn werk. Maar nooit komt Hij daarbij op Zichzelf te staan. Om het zo maar eens te 
zeggen (al gaat hier elke vergelijking ergens mank): Hij is geen zelfstandig ondernemer, maar 
medefirmant in het ene drie-enig bedrijf. Hij is de Geest van de Vader, die je ‘Abba, Vader!’ 
leert zeggen. En omdat niemand tot de Vader komt dan door de Zoon, bindt Hij door het 
geloof aan Christus. Pinksteren, het feest van de Geest, is een christelijke feestdag. De Geest 
verwijst naar Christus. Leest u er Handelingen 2 maar op na. De Geest concentreert onze 
geloofsaandacht op de Vader en de Zoon, die door Hem in mensenharten willen wonen. Een 
mens moet dan ook niet het werk van de Geest op zich beschouwen. Het leidt onherroepelijk 
tot (on)geestelijke navelstaarderij. Alle verzelfstandigde aandacht voor het werk van de 
Heilige Geest leidt onherroepelijk tot mensmiddelpuntigheid. 
 
Komen binnen de Gereformeerde Kerken en binnen de bredere gereformeerde traditie de 
Persoon en het werk van de Geest tekort? Volgens mij valt dat nogal mee, al kan het 
natuurlijk altijd beter. ’t Is maar net om welke aandacht het gaat. Wie zelf overaccentueert - of 
dat nu gebeurt in charismatische hoek of in bevindelijk-gereformeerde kring - zal bij de ander 
altijd een tekort opmerken. Maar wat wil een mens nu eigenlijk meer van de Geest dan wat 
Hij uitdeelt in het Evangelie en onder de prediking van het Evangelie, die bediening van de 
Geest? 
 
Dubieuze taal 
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De normale christen is de christen-vol-van-de Geest. Tja, dat is maar net wat je ermee 
bedoelt. In de context van ‘Gods Geest werkt’ vind ik dit een dubieuze uitspraak. Vol van de 
Geest zijn blijkt te betekenen: voortdurend leven op de toppen van het geloof. Maar zo vind ik 
het in mijn Bijbel niet terug. Gelukkig maar. De God van de Bijbel is een stuk barmhartiger. 
Hij weet van toppen, maar ook van dalen in het leven van het geloof. Bij Hem hoef je niet 
permanent ‘super’ te zijn, ook niet door de Geest, alsof dat het gewone is. Nee, dan voel ik 
mij meer thuis bij de gezonde bijbelse taal van prof. dr. H.J. Selderhuis, MORGEN DOE IK HET 
BETER. GIDS VOOR GEWONE CHRISTENEN (Barneveld 2002). Ik kan mij trouwens niet aan de 
indruk onttrekken - gezien de woordkeus - dat ds. Douma het boekje van Selderhuis in het 
achterhoofd had. Zeg dat dan ook ronduit. 
 
Even dubieus vind ik de taal van ds. Henno Smit over het effect van de handoplegging. Ik 
vind het een beetje triest dat Gods zegen betekenen gaat, dat iedereen op de kerkenraad het 
ineens met je eens is. Wat is dat voor een eng succesverhaal? Zegen is toch meer dan dit soort 
oppervlakkig succes? Bovendien, werd bij je bevestiging als predikant je niet Gods zegen 
meegegeven, een zegen waarop je je telkens weer biddend beroepen mag? Nee, dan zal je 
preek niet altijd even goed landen. Je krijgt ook niet altijd gelijk. Alsof dat het hoogste geluk 
is. Maar je mag wel de Here bij je weten. Ook als je in je ambtelijk werk teleurstellingen moet 
verwerken. Aan Jeremia werd bij zijn roeping als profeet geen tastbaar succes verzekerd. 
Integendeel, de man kon z’n borst nat maken voor alle tegenstand die hij zou ontmoeten. 
Maar Gods zegen ging met hem mee. Vrees niet, want Ik ben bij je (Jer. 1:19). 
 
Van kwaad tot erger 
 
U begrijpt, met deze Kroniek teken ik protest aan tegen deze ontwikkeling. De eerste move 
binnen de kerken was die van de evangelische beweging. Het heeft bij velen het bijbels-
gereformeerd denken over verbond en verkiezing, kerk en ambt uitgehold. Nu wordt er nog 
een stap verder gegaan: van evangelisch naar charismatisch. Ik wil het hardop zeggen: ik 
maak deze move niet mee. De geest van het spiritualisme is wezensvreemd aan de 
schriftuurlijk-confessionele gereformeerde leer. Is er ook niet mee te verenigen. Het tekent de 
geest van verwarring binnen onze kerken dat 1600 tot 1700 mensen op de conferentie van 
‘Gods Geest werkt’ afkomen. Ongetwijfeld met integere bedoelingen. Maar daarmee nog niet 
in gereformeerd spoor. Tussen haakjes, het is geen wonder dat wie op de manier van ‘Gods 
Geest werkt’ het geloof wil beleven, zich in een gewone gereformeerde kerkdienst niet meer 
echt thuis voelt. Die sobere dienst zonder toeters en bellen. Hier zit echt een wereld van 
verschil. 
 
Dat twee gereformeerde predikanten deze ontwikkeling promoten, is voor mij onbegrijpelijk. 
En eigenlijk ook niet acceptabel. Laat men stoppen met pogingen om de Gereformeerde 
Kerken in Nederland te verbouwen tot een charismatisch gezelschap. Dergelijke 
gezelschappen zijn er al in overvloed. 
 
Bovendien vraagt een mens zich af: wat zullen onze christelijke gereformeerde broeders en 
zusters hiervan vinden? En dan met name degenen die toch al de nodige moeite hebben met 
onze kerken. Deze ontwikkeling is koren op bepaalde molens. En ik kan het nog begrijpen 
ook, wanneer dit soort ontwikkelingen kopschuw maakt. Dit kan niet in een gereformeerde 
kerk. 
 
Bemoedigend 
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Tenslotte, het is niet enkel kommer en kwel. Donderdag 15 mei 2003: bondsdag te Steenwijk 
van de Gereformeerde Bijbelstudiebond. Ruim 1400 zusters en broeders, die willen leren van 
Maarten Luther. Jammer dat deze bondsdag er in de verslaggeving van het ND wat bekaaid af 
kwam. Had daar nu maar eens een halve of driekwart pagina aan gewijd! Luthers boodschap 
is het waard. Die boodschap dat een mens niet als superchristen, maar als zondaar - 
goddeloze! - wordt gerechtvaardigd voor God, alleen uit genade, in de weg van het geloof. 
Leven met de Here: leven onder het kruis. Ook dat is er binnen de kerken: geloofsconcentratie 
op het hart van het Evangelie, de boodschap van de vrije genade. Dat bemoedigt. Gods Geest 
werkt. Jawel. Hij werkt al eeuwen onder Gods volk. Hij laat er vruchten rijpen voor God. Hij 
geeft er gaven om samen gemeente van Christus te zijn, ook gaven voor het ambt. Hij doet er 
wonderen van geloof en bekering. Meer is niet nodig. Met minder kunnen we niet toe. 
 
Afgesloten op 21 mei 2003. 


