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Mededelingen van CWN-VU-Onderzoekplaats voor Charismatic and Pentecostal Christianity 

 
Op 27-02-2017 heeft de Vrije Universiteit het volgende persbericht uit laten gaan: 
 

VU START ONDERZOEKSPLAATS 

VOOR 'CHARISMATIC AND PENTECOSTAL CHRISTIANITY' 

 

De VU start 6 maart 2017 de onderzoeksplaats ‘Charismatic and Pentecostal Christianity’ in 

samenwerking met de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Onder leiding van 

religieonderzoeker, antropoloog en theoloog Miranda Klaver van de faculteit Godgeleerdheid, 

wordt onderzoek gedaan naar de religieuze en maatschappelijke betekenis van charismatische 

vernieuwingsbewegingen in Nederland. 

Charismatische bewegingen zijn nauw 

verweven met de opkomst van 

Pinksterbeweging in de 20
e
 eeuw en horen tot 

de snelst groeiende stroming binnen het 

wereldwijde christendom. Kenmerkend is de 

specifieke aandacht voor de Heilige Geest en 

de daarbij horende gaven, inclusief opvallende 

gaven als genezing, klanktaal en profetie. Met 

haar wortels in evangelische 

opwekkingsbewegingen is de invloed van deze 

stroming onder andere zichtbaar in de opkomst 

van onafhankelijke kerken, in het karakter van 

wereldwijde christelijke 

vernieuwingsbewegingen en in de 

migrantenkerken in Europa. 

Toenemende belangstelling voor 

charismatische praktijken 

Miranda Klaver: “Deze bewegingen 

beïnvloeden zowel de protestantse als de 

rooms-katholieke tradities in Nederland. Want 

hoewel veel kerken leeglopen is er 

toenemende belangstelling  voor 

charismatische praktijken zoals gebed om 

genezing. Deze ontwikkeling is zichtbaar in de 

populariteit van charismatische conferenties en 

de verspreiding via nieuwe media.  In dit 

onderzoek gaat het niet alleen om theologische 

reflectie, maar vooral over de religieuze en 

sociale consequenties van deze bewegingen: 

zowel voor de christelijke traditie als voor de 

toekomst en betekenis van religie in 

Nederland.” 

Verschillende geloofsgemeenschappen 

betrokken 

Decaan Ruard Ganzevoort is blij met de 

nieuwe onderzoeksplaats: “Dit brengt een van 

de grootste en snelst groeiende christelijke 

stromingen wereldwijd weer terug op onze 

onderzoeksagenda. Het onderzoek van Klaver 

is uniek in Nederland en de samenwerking met 

de Charismatische Werkgemeenschap 

Nederland, die daar ook de Katholieke 

Charismatische Vernieuwing bij betrekt, 

maakt dat zeer verschillende 

geloofsgemeenschappen zelf ook betrokken 

zijn bij het onderzoek. 

Onderzoek binnen deze onderzoeksplaats 

kenmerkt zich door een combinatie van een 

antropologische benadering met theologische 

reflectie en wordt onder andere ondergebracht 

bij de faculteit Godgeleerdheid: de afdeling 

Belfiefs & Practices en het Herman Bavinck 

Centrum voor Gereformeerde en Evangelicale 

Theologie (HBCRET). Vanuit het 

Hollenweger Center voor de interdisciplinaire 
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studie van de pinksterbeweging en 

charismatische bewegingen neemt Klaver deel 

aan de European Research Network on Global 

Pinksterbeweging (GloPent) en werkt samen 

met gelieerde universiteiten in Heidelberg, 

Basel, Birmingham en Uppsala. 

Charismatische Werkgemeenschap 

Nederland 

De CWN is een actieve netwerkorganisatie 

met diverse initiatieven waaronder cursussen 

voor predikanten en meerdaagse conventies. 

CWN is gesprekspartner binnen diverse 

verbanden in kerkelijk Nederland onder andere 

in de Protestantse Kerk in Nederland en de 

Oud Katholieke Kerk. 

De CWN heeft een lange traditie van 

theologische reflectie opgebouwd in 

samenwerking met de Katholieke 

Charismatische Vernieuwing, met wie zij aan 

de VU een leerstoel Theologie van de 

Charismatische Vernieuwing heeft gevestigd. 

Deze leerstoel is momenteel vacant. 

Onderzoek naar charismatische 

vernieuwingsbewegingen wordt nu bij de 

nieuwe onderzoeksplaats Charismatic and 

Pentecostal Christianity ondergebracht. De 

CWN en de KCV zijn blij met de inzet van de 

VU op dit terrein. 

Einde van dit persbericht, dat ook te vinden is op 

http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2017/jan-

mrt/vu-start-onderzoeksplaats-voor-charismatic-and-

pentecostal-christianity.aspx. 

 
 

De overeenkomst tussen de VU en de CWN zal op 6 maart in Amsterdam op de VU worden getekend. 

Het leerstoelbestuur van de vacante leerstoel Theologie van de charismatische vernieuwing is blij met 
deze ontwikkeling. De leden van het leerstoelbestuur zijn lid van een klankbordgroep die namens de 

CWN en de KCV verbonden is met de nieuwe onderzoeksplaats. 

 
Vanwege bovengenoemde ontwikkeling heeft de naam van deze info-brief een kleine wijziging 

ondergaan. Ze heet nu: Info-brief Theologie van de Charismatische Vernieuwing. 

 

Een uitgebreid interview met dr. Miranda Klaver is te beluisteren op 
http://www.eo.nl/radio5/programmas/onderweg/aflevering-detail/onderweg-20170225t220000/     

 

Kees Slijkerman, 
kees@stucom.nl 
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