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De doop in de Geest in de betekenis van de persoonlijke pinksterervaring, is volgens mij het 
meest centrale aspect van de charismatische vernieuwing. Toch wordt er niet veel over 
gesproken. Daarom ben ik blij met de dvd 'Wees niet bang voor de Heilige Geest', waarop pater 
Raniero Cantalamessa geïnterviewd wordt en waarop beelden te zien zijn van een internationale 
pinksterviering van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Het is een professionele 
documentaire, gemaakt door de gemeenschap Chemin Neuf. Deze dvd is heel geschikt om met 
een groep naar te kijken en daarna in gesprek te gaan over vragen als: 'Heb jij de doop in de 
Geest ervaren?', 'Wat wil je daarover vertellen?' 
 
 

 
 
Pater Cantalamessa vertelt hoe hij zelf de doop 
in de Geest heeft ervaren. Eerst verzette hij 
zich ertegen, maar op een gegeven moment 
heeft hij besloten de teugels van zijn leven uit 
handen te geven. Dat was voor hem een 
wezenlijke stap. Hij ontving de 
pinkstergenade, zegt hij, door zich geheel te 
verlaten op de Heer. 
 
Daarna heeft hij zich wel afgevraagd wat de 
doop in de Geest nu eigenlijk is. Voorop stelt 
hij dat het geen uitvinding is van de 
charismatische vernieuwing, maar dat Jezus 
zelf beloofde ons te dopen met heilige Geest 
(Handelingen 1,5). Een aantal dagen later ging 
die belofte in vervulling (Handelingen 2,2-4). 
Sinds dat eerste Pinksteren hebben talloze 
gelovigen tot in onze tijd toe ervaren dat ze 
vervuld werden met heilige Geest. Wat je dan 
precies ervaart is niet goed in woorden te 
vangen, maar het verandert wel je hele leven. 

Je de handen laten opleggen 
Bij het kijken naar deze dvd en bij het gesprek 
erover is het goed te bedenken dat met de 
uitdrukking 'doop in de Geest' verschillende 
dingen kunnen worden bedoeld. De ene keer 
heeft iemand het vooral over wat hij of zij 
innerlijk ervoer. De andere keer kan iemand 
met de doop in de Geest bedoelen: het moment 
dat hij of zij - na een serieuze voorbereiding - 
de stap heeft gezet om zich de handen te laten 
opleggen en met zich te laten bidden om 
vervuld te worden met de heilige Geest. 
In het getuigenis van pater Cantalamessa 
komen beide aspecten naar voren. Hij zegt 
bijvoorbeeld: 'Ik heb de doop in de Geest 
ontvangen, en ogenschijnlijk gebeurde er toen 
niets na dat gebed. Maar in de dagen daarna 
merkte ik dat mijn leven veranderd was.'  
Met de uiterlijk zichtbare stap - waarbij je 
bijvoorbeeld neerknielt en je de handen laat 
opleggen door mensen die zelf ook die stap 
hebben gezet - kun je jouw innerlijke 
ommekeer zichtbaar maken. Dat je zomaar 
handen op je hoofd laat leggen toont dat je je 
plaats weet onder de Heer. Die nederigheid 
opbrengen en jezelf van Hem afhankelijk 
maken, daar gaat het vooral om. Dat druist in 
tegen de vrij algemeen menselijke neiging om 
te zeggen 'ik maak zelf wel uit wat ik doe en 
denk' en 'ik red me zelf wel, ik heb niemand 
nodig'. Daarom is het voor velen zo'n grote 
stap. 
Om verwarring met het sacrament van het 
doopsel te voorkomen spreken we liever over 
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de 'vervulling met de Geest' of 'de doorbraak 
van de Geest'. Wat van binnen al aanwezig was 
breekt door en wordt van buiten zichtbaar, 
zoals een bloem uit een bloembol tevoorschijn 
komt.  
 
Groepsgesprek 
In de Paulusabdij te Oosterhout, waar ik op 
bezoek was, werd de dvd bekeken tijdens een 
Net for God-avond. Daarbij waren de 
katholieke charismatische gebedsgroep van 
Oosterhout aanwezig en mensen van 
verschillende kerken. Net for God is een 
internationaal oecumenisch initiatief van 
Chemin Neuf. 
Na het bekijken van de dvd werd in kleine 
groepen gesproken over de vraag 'Heb jij de 
doop in de Geest ervaren?'. Het viel me op dat 
verschillende mensen daarover voor zichzelf 
onzeker waren. Maar de ervaringen waar ze 
van vertelden konden we samen wel benoemen 
als een doop in de Geest-ervaring. 
 
 
 

Besteladressen 
De standaarduitvoering van de dvd 'Wees niet 
bang voor de Heilige Geest' is in zestien talen 
te beluisteren en duurt 28 minuten. Er is ook 
een prima Nederlandse versie verkrijgbaar. 
Deze zal te koop zijn tijdens de 
vakantieconferentie Celebrate en na de zomer 
op het KCV-dienstencentrum in Helmond, tel. 
0492-554644, E: info@kcv-net.nl. Prijs: 12 
euro, excl. verzendkosten.  
 
 
Op de Franstalige website www.ame-
boutique.com zijn verschillende Net for God-
dvd's te bestellen, o.m. over opvoeding, Jean 
Vanier, pater Arrupe, Ignatius van Loyola, 
Marthe Robin, martelaars in Burundi en 
Cambodja, de protestantse predikante Lytta 
Basset, een Russisch-orthodoxe martelaar en 
Chemin Neuf in Kinshasa. Voor vragen over 
deze dvd's kunt u ook in het Engels mailen 
naar broeder Jean-Charles Paté, 
jcp.pate@gmail.com.  

# 
Dit artikel stond in Bouwen aan de Nieuwe Aarde, juli 2009. 

Mail voor een (proef)abonnement naar info@kcv-net.nl
 
 
 
 

Meer over 'doop in de Geest' op www.stucom.nl: 
 
0277 De grondervaring van de Vernieuwing - L.J. Kardinaal Suenens  Over de 'doop in de Geest' of 'een 
persoonlijk pinkstergebeuren' 
 
0144 Informatie over de vormingscursus ’Leven in de Geest’  Introductie in datgene waar het inhoudelijk bij 
de charismatische vernieuwing om gaat 
 
0227uk Baptism in the Holy Spirit [ Engels ]  As it was discussed in the Catholic-Pentecostal dialogue 
 
0228uk Baptism in the Holy Spirit - Two Catholic Schools of Theological Interpretation [Engels] As it was 
discussed in the Catholic-Pentecostal dialogue 
 
0232uk Baptism in the Holy Spirit and charisms discussed in Rome [Engels ] and a list of very good 
literature on baptism in the Holy Spirit - report by Kees Slijkerman 

0299de Taufe im Heiligen Geist - Dr. Norbert Baumert SJ. Resümée acht Vorlesungen 2009, Freien 
Universität Amsterdam [ Duits ]  Zur Identiät der „Charismatischen Erneuerung“, auch im Blick auf die fünfte 
Phase des Dialogs zwischen Pfingstlern und der Katholischen Kirche. 

En in de rubrieken 'Charismatische vernieuwing' en 'Leerstoel theologie van de charismatische vernieuwing'. 
 
 

Dit is document 0300 op www.stucom.nl
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