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Preprint 

Jean-Jacques Suurmond (red.), "Och, ware het gehele volk profeten!" Charismatisch-

theologische teksten (Sleutelteksten in godsdienst en theologie deel 16), Zoetermeer, 

Meinema, 1992; 236 pp., hfl.32,50, ISBN 9021161168. 

De charismatische vernieuwing is de beweging binnen de verschillende christelijke kerken 

die een bijzondere nadruk legt op de doop in de Geest en de gaven van de Geest. Dit heeft 

zij gemeen met de pinksterbeweging, en met deze deelt zij ook een laag aanzien in 

academisch-theologische kringen. De bundel die ik hier mag aankondigen beantwoordt in 

het geheel niet aan deze beeldvorming: zij is van hoge kwaliteit. In drie afdelingen (1. 

achtergronden van de charismatische vernieuwing - Walter Hollenweger, Suurmond; 2. 

dialoog met de traditie - Hendrikus Berkhof, Athanasios Emmert, Donald Gelpi, Rodman 

Williams; 3. kenmerkende aspecten - Piet Schoonenberg, Jan Veenhof, Richard Baer, 

Daniel Hardy & David Ford, Heribert Mühlen) worden de belangrijkste aspecten van de 

theologische bijdrage van de charismatische vernieuwing aan de orde gesteld. Daarmee is 

deze bundel niet alleen van belang voor hen die i.h.b. geïnteresseerd zijn in de 

charismatische vernieuwing, maar ook voor hen die geïnteresseerd zijn in de theologie van 

de Heilige Geest in meer algemene zin. Als voorbeeld noem ik het artikel van Mühlen, "Het 

hart van God: nieuwe aspecten van de triniteitsleer," dat belangrijke aanzetten bevat tot 

een slechting van de kloof die nu vaak de tractaten "De Deo uno" en "De Deo triuno" van 

elkaar scheidt. De inleiding van Suurmond is informatief en de vertalingen zijn zorgvuldig; 

in aanvullende bibliografieën, registers van bijbelplaatsen, personen en zaken is voorzien. 

Marcel Sarot 

(249 woorden) 
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