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PERSBERICHT 
 
Van: de Leerstoel Pentecostalisme en de Leerstoel Theologie van de Charismatische 
Vernieuwing aan de Vrije Universiteit te Amsterdam  
Betreft: Dialoograpport vrijgegeven tijdens symposium over christen worden 
 

Amsterdam, 5 december 2007 
 

DIALOOG OVER CHRISTEN WORDEN 
 
Hoe word je christen? Daarover hebben de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de 
Christenen en vertegenwoordigers van de 'klassieke Pinksterkerken' van 1998 tot 2006 
een dialoog gevoerd. Het langverwachte eindrapport over deze dialoog werd vrijdag 30 
november 2007 vrijgegeven voor publicatie en staat nu op www.stucom.nl als nr. 0203.  
 
Prof. dr. Mel Robeck, covoorzitter van deze internationale dialoog, gaf 30 november 2007 in 
Amsterdam een uiteenzetting over de achtergrond en uitkomsten van deze dialoog. Dat 
gebeurde tijdens een symposium aan de Vrije Universiteit, georganiseerd door de Leerstoel 
Pentecostalisme en de Leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing over 
hetzelfde onderwerp 'Hoe word je christen?´.  
 
Dat de dialoog in de afgelopen fase ging over christen worden, was volgens Robeck een 
logisch gevolg van de vorige dialoogronde. Die ging over evangelisatie, gezamenlijk 
getuigenis en proselitisme (christenen uit een andere kerk weghalen). De vraag die toen rees 
was: wanneer kun je iemand beschouwen als een christen? Pinkstergelovigen betoogden dat 
het uitgieten van water over ongelovige baby's nog niet betekent dat die baby's christen zijn. 
Hoe iemand dan wel christen wordt, daarover ging het dus in de nu afgesloten dialoogfase.  
 
Katholieken en pinkstergelovigen erkennen dat christen worden te maken heeft met bekering, 
geloof, doop, discipelschap (leerling zijn) en christelijk leven. Uitvoerig werd ook gesproken 
over de rol van de doop in de Geest, een belangrijk begrip in de Pinksterbeweging, en de 
religieuze ervaring. Bij al deze onderwerpen werd vooral gekeken naar de Bijbel en naar de 
geschriften van de kerkvaders, teksten uit de eerste eeuwen na het Nieuwe Testament.  
 
Op de uiteenzetting van prof. Mel Robeck, een internationaal bekende pinkstertheoloog, werd 
gereageerd door prof. dr. P. Lens o.p. uit België, die systematische theologie doceert aan 
katholieke ambtsopleidingen, dr. B. Plaisier, de secretaris van de Protestantse Kerk in 
Nederland, drs. H. Zegwaart, die namens de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten in 
Nederland (VPE) heeft deelgenomen aan de dialoog met de Pauselijke Raad voor de Eenheid, 
en door P. Sleebos, de landelijk voorzitter van de VPE.  
 
Meer: www.stucom.nl/dialoog. 
 

 
Namens de organiserende leerstoelen, 

Kees Slijkerman, kees@stucom.nl, tel. 0343-578814 
 
BIJLAGEN 

1. Over de inhoud van de lezingen op 30 november 2007. 
2. Overzicht van beschikbare teksten. 
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Bijlage 1: Over de inhoud van de lezingen op 30 november 2007 
 
BEKERING 
De deelnemers aan deze dialoog konden het op veel punten eens worden, ook als het ging 
over bekering. Prof. Robeck sprak over 'opmerkelijke conclusies': katholieken en 
pinkstergelovigen zijn het er in grote lijnen over eens, dat bekering zowel een gebeurtenis 
inhoudt als ook een proces. Ze herkennen samen de noodzaak van voortgaande vorming en 
zien verschillende niveaus van bekering en bekering in stadia. Vastgesteld werd dat mensen 
door woord of dienstbaarheid blijk kunnen geven van bekering (nr. 57-59 in het rapport). 
 
Zowel katholieken als pinkstergelovigen zorgen voor christelijke vorming en hebben 
leerprogramma's, die beginnen met bekering en doorgaan in het leven als christen, met als 
doel: volwassen christelijke gelovigen voortbrengen. 
 
ERVARING 
Het gesprek over ervaring verliep moeizaam, maar de dialoogpartners waren het er over eens 
dat een authentieke ervaring van God komt 'als de genade van de Heilige Geest iemand raakt 
in hart en geest, gevoelens en wil, op zo'n manier dat die persoon bewust de Heer ontmoet' 
(nr. 140). Als iemand zo Gods genade ontvangt en antwoordt in geloof vindt er bekering 
plaats en begint het proces van discipelschap. 
 
FASCINEREND MATERIAAL 
Volgens Robeck heeft deze dialoog een stevig fundament gelegd waarop een volgende 
generatie mensen in de oecumene zal kunnen bouwen. Hij benadrukte dat de twee laatste 
dialoograpporten (over evangelisatie en over christen worden) het beste samen bestudeerd 
kunnen worden. 
 
Dr. B. Plaisier, algemeen secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland, zei in een reactie: 
'We hebben met elkaar fascinerende en belangrijke materie in handen. Met de resultaten van 
deze dialoog, kunnen we ook in Nederland verdergaan.' Hij zei ook te hopen op een 
voortzetting van de dialoog tussen de pinksterkerken en de Protestantse Kerk in Nederland. 
'De tijd is er rijp voor.' 
 
WATER OVER EEN EEND GIETEN 
Van katholieke zijde gaf dr. P. Lens o.p. uit België een reactie. Hij ging heel ver mee in de 
opmerkingen van pinkstergelovigen over het naamchristendom. Zo zei hij: ' Men kan zich 
afvragen of de huidige sacramentenbediening in de praktijk vaak niet zoiets is als water gieten 
over een eend. Heeft men bij de catechese, zelfs ook in de meest geavanceerde vormen, in 
feite niet al te veel, zij het dan misschien onbewust, voortgebouwd op een verondersteld 
traditioneel geloof dat er eigenlijk niet meer is?'. En: 'de grote kerken missen in hun 
theologische reflectie, maar ook in hun pastoraal, vaak wel iets van wat men “praktische 
pneumatologie” zou kunnen noemen, een kijken naar de wijze waarop Gods Geest zich 
manifesteert en welke gaven Hij schenkt en hoe die gaven kunnen werken.' 
 
EENHEID OP ANDER NIVEAU 
Drs. H. Zegwaart heeft namens de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten in Nederland 
deelgenomen aan de internationale dialoog. Hij zei daarover in Amsterdam: 'Een voortgaande 
dialoog zoals deze is als het banen van een weg naar elkaar. Dat gaat dwars door de obstakels 
van vooroordeel, misverstand en meningsverschil heen. En dat gebeurt lang niet altijd in 
theologische discussie.'  
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Daarbij vertelde hij over een ervaring die de dialoogdeelnemers hadden gehad aan het einde 
van een gebedsdienst in een kapel: 'Het woord was gedeeld, de liederen gezongen en de 
gebeden gezegd. De devotie was voorbij, maar iedereen – pinkstergelovigen en katholieken - 
bleef stil zitten voor het aangezicht van God. Er is toen iets gebeurd, mensen waren bewogen, 
werden aangeraakt. Gingen de sessies daarna van een leien dakje? Nee. Maar er was wel 
verbondenheid - en dat werd aan beide zijden zo ingeschat.(…) Het vinden van de juiste 
bewoording over christelijke ervaring – wat we samen delen en wat ons op dat vlak scheidt 
bleef moeilijk tot het einde toe – maar op een ander niveau voelden we eenheid in wat we 
toen van Christus hadden ervaren.'  

Kees Slijkerman 
 

 
Bijlage 2. Overzicht van beschikbare teksten 
 
Het rapport ON BECOMING A CHRISTIAN: INSIGHTS FROM SCRIPTURE AND THE 
PATRISTIC WRITINGS With Some Contemporary Reflections. Report of the Fifth Phase of 
the International Dialogue Between Some Classical Pentecostal Churches and Leaders and the 
Catholic Church (1998-2006) 
 is nr. 0203 op www.stucom.nl 
 
De lezingen die 30 november 2007 tijdens het symposium Hoe word je christen? werden gegeven 
staan op www.stucom.nl: 
Prof. Mel Robeck: 0205  
Prof. dr. Patrick Lens o.p.: 0206  
Dr. B. Plaisier: 0208  
Drs. Huib Zegwaart: 0207 (zie van hem ook 0204 over deze dialoog) 
 
De dialoog (in Nederland tussen katholieken en pinkstergelovigen, 14-6-2007) over het doopsel: 
Mgr. dr. B. Janssens: 0182  
Ds. drs. J. van Eenennaam: 0183 
Verslag in persbericht: 0184 
Verslag in Nederlands Dagblad: 0196  
 
Over het Global Christian Forum, waar dr. Plaisier over spreekt en ook prof. Robeck en Peter 
Sleebos (voorzitter van de VPE) bij betrokken zijn, zie: 0201 en 0202  
 
Het is aanbevolen het rapport ON BECOMING A CHRISTIAN te lezen in samenhang met het vorige 
rapport: 
EVANGELIZATION, PROSELYTISM AND COMMON WITNESS, The Report from the 
Fourth Phase of the International Dialogue 1990 - 1997 Between the Roman Catholic Church 
and some Classical Pentecostal Churches and Leaders. Dat is nog niet in het Nederlands vertaald. 
Het Engelse origineel staat als 0002 op www.stucom.nl 
Daarvan is een Nederlandse samenvatting: 0003; en een Engels uittreksel (selectie van belangrijke 
teksten): 0004.  
 
Voor een overzicht van de internationale dialoog sinds 1972:  
nr. 0044 (lezing van Huib Zegwaart op 11-11-1999)  
nr. 0010 overzicht van alle rapporten en Nederlandse vertalingen.  
 
Voor de dialoog in Nederland: zie www.stucom.nl/dialoog.  
 
 

Dit is document 0209 op www.stucom.nl 


