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Mededelingen van de Leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing 

Het Evangelisch Werkverband heeft de aandacht volop weten te vestigen op de omgang met 

charisma's van genezingen en daarbij komende woorden van kennis.  

De conferentie 'There is more' met dr. Randy 

Clark, afgelopen september in Ede, heeft heel 

wat losgemaakt. Op maandag 30 januari 2017 
is er een theologische conferentie over in 

Harderwijk van 9:30 uur tot 16:00 uur. Die 

informatie willen we, al is het wat laat, heden 

met u delen. Onder de sprekers zijn oud 
deelnemers aan cursussen van onze leerstoel: 

dr. Miranda Klaver en drs. Ronald 

Westerbeek. Ook ds. David ten Voorde,  dr. 
Gerrit Vreugdenhil en dr. Jos Douma spreken. 

Zie: www.ewv.nl/nieuws/theologenconferentie2017. 

Toegang: €35,- + €2,- servicekosten (inclusief 
lunch). De dag geeft een PE-erkenning van 

0,25 PE-punten.  Aanmelding via deze link. 

Hoe te denken over het onderricht van dr. 

Randy Clark? 

Hij vertelde in Ede veel genezingsverhalen uit 

zijn eigen praktijk. Hij was ook heel open over 
intense gebeden om genezing waar geen 

genezing op volgde. Gaat bij 'There is more' de 

aandacht te veel naar genezingen op zich of 
wordt er over het algemeen in onze 

Nederlandse kerken veel te weinig met 

verwachting om genezing gebeden? Is er te 

weinig verwachting of een te grote 
voorzichtigheid, om pastorale brokken te 

voorkomen? 

De aandacht die de conferentie heeft getrokken 

mag zeker een impuls geven aan de 
theologische onderbouwing van het gebed om 

genezing. De Theologenconferentie van 30 

januari zal daar zeker toe bijdragen. Van het 

leerstoelbestuur hebben Sicco Zijlstra en Kees 
Slijkerman zich als deelnemers aanwezig 

aangemeld en zij horen graag uw reflecties als 

u ook deelneemt. 

De Charismatische Werkgemeenschap 
Nederland, de Lucasorde, de Katholieke 

Charismatische Vernieuwing, In Christus Heel 

en anderen hebben al vele jaren ervaring met 

charisma's van genezingen (dubbel meervoud, 

zoals Paulus schrijft in 1 Korinthe 12). 

Er is meer 

De conferentie in Ede is voor katholieke 

deelnemers een impuls geweest om samen te 
komen. Dat gebeurde met ongeveer 40 

deelnemers op 10 december in 's-

Hertogenbosch. De voormalige KCV 
werkgroep die zich met gebed om genezing 

bezighield is nu ook nieuw leven ingeblazen. 

En op de KCV website zijn de beschikbare 
materialen nu nog beter gepresenteerd. Zie 

www.kcv-net.nl/meer/charisma-s/charismas-

belicht/genezing/ . 

Verheugend voor de theologie over charisma's 

is dat een internationale dialoog van 5 jaar 
tussen vertegenwoordigers van de Rooms-

katholieke Kerk en van klassieke 

Pinksterkerken resulteerde in het 
dialoograpport  Do not quench the Spirit / 

Doof de Geest niet uit. Uitstekend materiaal 

voor onderricht over charisma's, met extra 

aandacht voor charisma's waar gemakkelijk 
spanningen rond kunnen ontstaan: profetie, 

genezingen en onderscheiding van geesten.  

Een Engels artikel over dit document, Jewels 

to the Church,  staat in de Europese KCV 
nieuwsbrief  EUCCRIL 300 met Franse 

vertaling in EUCCRIL 300fr op www.iccrs.eu.  

Het rapport zelf staat in het Engels en Frans 

als 0417uk en 0417fr op www.stucom.nl. 

Kees Slijkerman, 

secretaris leerstoelbestuur 
kees@stucom.nl 
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