
BAUMERT OVER DE DOOP IN DE GEEST 
 
De pinkstertheoloog drs. H. Zegwaart schreef over de dialoog tussen katholieken en 
pinkstergelovigen:  
'Binnen het Katholieke kamp zijn er overigens 
twee opvattingen ten aanzien van het Bijbelse 
en Patristische getuigenis aangaande de doop 
in de heilige Geest. Volgens McDonnell (c.s.) 
is de positie van de kerkvaders die de 
vervulling met de Geest gebonden ziet aan het 
proces van het christen-worden normatief voor 
de kerk van vandaag. [1] Er is echter ook een 
andere positie. Deze wordt ingenomen door de 
Nieuwtestamenticus en leider van de Duitse 
charismatische vernieuwing, Norbert Baumert 
s.j. In zijn opvatting mag het Patristische 
materiaal aangaande de doop en het christen-
worden niet met een bepaalde ervaring (n.l. die 
van de doop in de heilige Geest) in verband 
worden gebracht. Volgens Baumert is de doop 
in de Geest, met de buitengewone ervaringen 
waarmee die gepaard kan gaan, een speciale 

genade en (dus) niet normatief in relatie tot de 
christelijke initiatie. Als dat wel het geval zou 
zijn, dan zou de logische implicatie daarvan 
immers zijn dat degene die deze ervaring niet 
kent, volgens het Nieuwe Testament de Geest 
niet heeft ontvangen en dus geen christen is. 
Het is niet aan mij, maar aan de katholieken, 
om uit te maken welke van de beide 
theologische standpunten te verkiezen is, of dat 
er een poging moet worden gewaagd om ze 
met elkaar te verzoenen. De Pinksteropvatting 
over de doop in de Geest heeft raakvlakken 
met zowel het ene als het andere katholieke 
standpunt, maar verschilt tegelijkertijd van 
beide. Zo spelen er dus drie verschillende 
opvattingen aangaande de doop in de Geest 
een rol in het gesprek tussen katholieken en 
Pinkstergelovigen.' (Zie 0204 op www.stucom.nl)  

 
[1] Deze opvatting is ook te vinden in “verklaring van Mechelen” Zie Katolieke charismatiese 
vernieuwing (Nijmegen: Gottmer, 1976, par. 2.5 en 2.6. [0236 op www.stucom.nl] 
[2] In the early Church certainly all those who became Christians received the Holy Spirit, but this does 
not mean that they all had the same experience (such as a common ‘basis experience’ or ‘break-through 
experience’) or that they all received ‘obvious charisms’. Het citaat komt van blz. 5 van de originele 
tekst van zijn lezing (gepubliceerd als Norbert Baumert, “‘Charisms’ and ‘Spirit Baptism’. Presentation 
of an Analysis, Journal of Pentecostal Theology 12.2 (2004): 147-179).  

 
Ook Prof. Dr. Cecil M. Robeck bracht dit verschil naar voren, tijdens zijn lezing op het VU-
symposium van 30 november 2007[3]:  
 
'Pinkstergelovigen hebben het belang van de 
Doop in de heilige Geest van meet af aan 
onderstreept, maar verbinden het over het 
algemeen niet het “christen worden”.  

Kilian McDonnell, echter, stelde dat de 
Doop in de heilige Geest (met of zonder 
charismatische dimensies) deel is van het 
proces van “bekering-initiatie”, evenals de 
catechese, doop, het opleggen van handen door 
een bisschop, en de uitstorting van de heilige 
Geest. Daarom, zo meent hij, moet het als 
constitutief begrepen worden voor het 
christelijke leven van de gehele kerk en moet 
de katholieke kerk de aanspraak van de 
pinksterbewering, dat Doop in de Heilige 
Geest belangrijk is voor alle christenen, serieus 
nemen. De Duitse nieuwtestamenticus Norbert 

Baumert [4] is een andere mening toegedaan. 
Volgens hem is de doop in de heilige Geest 
een “charismatische ervaring van de Heilige 
Geest”, dat wil zeggen iets dat de Geest in 
sommigen of velen inbrengt, zoals hij wil. Hij 
meent dat dit zowel geldt voor de soort van 
vervulling met de Geest als voor de 
verschillende charismata. In zijn visie is deze 
‘doop’ daarom niet constitutief voor het 
christelijke leven van de hele kerk, maar 
betreft het eerder een speciale genade alleen 
aan hen wordt gegeven die God ervoor uitkiest. 
De discussie over beide standpunten is in 
Rooms-katholieke kringen is erg interessant.'  

 
[3] 0205 en 0205uk op www.stucom.nl

  
 

Wie is Baumert? Zie 0278 op www.stucom.nl. Prof. dr. C. van der Kooi over prof. dr. Norbert Baumert en de 
begrippen 'charisma' en 'doop in de Geest': 0279 op www.stucom.nl (citaat uit de inaugurele rede van Van der 

Kooi in 2003). Meer over de doop in de Geest: 0232, 0203uk, 0227uk 0228uk op www.stucom.nl. 
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Dit is document 0280 op www.stucom.nl

 
 

http://www.stucom.nl/
http://www.stucom.nl/
http://www.stucom.nl/
http://www.stucom.nl/
http://www.stucom.nl/
http://www.stucom.nl/
http://www.stucom.nl/

