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PAUS GEEFT NIEUW BEGIN AAN CHARISMATISCHE VERNIEUWING
Van 6 tot en met 9 juni 2019 was in Rome de bijeenkomst waarmee de nieuwe serviceorganisatie
voor charismatische vernieuwing in en door de rooms-katholieke kerk officieel van start ging:
CHARIS. Wat nemen we mee vanuit de oprichtingsbijeenkomst van CHARIS in Rome naar
Nederland?
Gods bedoeling met de uitstorting van de
Heilige Geest is altijd eenheid die diversiteit
zichtbaar maakt. Dat sprak al uit de encycliek
van paus Leo XIII in 1893 over de heilige
Geest, dat was al de visie van Williams
Seymour bij het begin van de
pinksterbeweging Azusa Street in 1906 en die
oecumenische dimensie zat al vanaf het begin
in 1967 in het DNA van katholieke
charismatische vernieuwing.

Een evangelische leider nam daarna het woord
en zei dat we dit ook als een feest mogen
vieren, zoals de barmhartige vader bij
thuiskomst van zijn verloren zoon een groot
feest aanrichtte.
Opdracht van de paus
Aan het einde van de conferentie in de Paus
Paulus VI hal naast de Sint Pieter, waarvan de
derde dag open was voor iedereen, kwam de
paus zelf om ons toe te spreken (video). Hij
herhaalde de drie dingen die hij verwacht van
CHARIS. Ten eerste: deel de doop in de
Heilige Geest met alle katholieken in heel de
kerk. Ten tweede: werk samen met christenen
van alle kerken en aan de eenheid van de Kerk.
En ten derde: dien de armen, werk aan sociale
gerechtigheid. Als leeswerk bij deze drie
punten heeft paus Franciscus al eerder
genoemd de Mechelse documenten 1, 2 en 3,
waarvan de copyrights tijdens de conferentie
zijn overgedragen aan CHARIS. De
Nederlandse gedrukte exemplaren worden
overgedragen aan Nederland en Vlaanderen.
De paus kreeg de gedrukte Spaanse vertaling
cadeau.

Paus Franciscus heeft deze oecumenische
dimensie weer naar boven gehaald. Dat heeft
een zeer centrale plek gekregen in de statuten
van CHARIS (Catholic Charismatic Renewal
International Service). Daarin wordt
charismatische vernieuwing een stroom van
genade genoemd, waar katholieke
charismatische vernieuwing een onderdeel van
is. 600 leiders in katholieke charismatische
vernieuwing, uit 69 landen, kwamen 6 juni
bijeen. Die eerste dag was er nog aandacht
voor het afscheid nemen van de twee
internationale dienstverlenende organen voor
katholieke charismatische vernieuwing* die nu
opgaan in de ene nieuwe service waar paus
Franciscus om heeft gevraagd. Michelle
Moran, oud-president van ICCRS, merkte op
dat de aandacht voor oecumene voor
sommigen nieuw is, terwijl anderen er hun
leven voor hebben gegeven.

Jonge leiders nodig
Paus Franciscus memoreerde dat in de statuten
van CHARIS staat dat er ook iemand van nog
geen 30 jaar lid moet zijn van het
internationale team. Hij informeerde ter plekke
of dat gelukt was. En ja, de jonge vrouw die
deze verantwoordelijkheid heeft gekregen kon
opstaan. In de continentale teams moeten
minimaal twee leden van nog geen 30 jaar oud
zitten. En om alle leiderschap continu te
verversen is in de statuten vastgelegd dat alle
leden van de internationale, continentale en
nationale serviceteams slechts voor drie jaar
benoemd kunnen worden en hooguit twee
termijnen achter elkaar lid kunnen zijn. Het
wordt dus zaak voortdurend nieuwe
verantwoordelijken klaar te maken en voor te
dragen die de taken van de huidige leiders
kunnen overnemen. En dat is erg belangrijk,
"want" zei de nieuwe moderator Jean-Luc
Moens, "ik zie hier toch wel erg veel grijze

Schuldbelijdenis
Op de tweede dag van deze internationale
leidersconferentie kwam de oecumenische
dimensie zeer nadrukkelijk tot uiting. Een
tiental vertegenwoordigers van andere kerken
kregen het woord. Diaken Johannes
Fichtenbauer, eveneens lid van het nieuwe
internationale CHARIS-team, ging voor in een
gezamenlijke schuldbelijdenis. Hij verwoordde
op verschillende manieren dat we meer bezig
zijn geweest om als goede katholieken
geaccepteerd te worden in onze kerk, dan met
Gods bedoelingen om door charismatische
vernieuwing de eenheid van heel de Kerk
dichterbij te brengen.
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haren.". Ook Wilfried Brieven, oud-secretaris
van kardinaal Suenens was aanwezig en
dankbaar dat het gedachtegoed van deze
kardinaal weer tot vruchtbaarheid wordt
gebracht. Wilfried is al 90+.

afwerpen. Als eerste concrete verandering zal
de jaarlijkse open pinksterviering op tweede
pinksterdag in 2020 georganiseerd worden
door de verschillende expressies van
katholieke charismatische vernieuwing samen.
Het voorstel hiertoe kwam van Gemeenschap
Emmanuel en de voorbereidingen gaan
beginnen.

Woorden van Jezus zelf
Paus Franciscus spreekt niet op eigen gezag.
De woorden van Jezus zelf klinken door in de
drie doelstellingen die hij ziet voor de stroom
van genade die we katholieke charismatische
vernieuwing noemen. Dat werd duidelijk op de
eerste dag van de conferentie tijdens onze
eucharistieviering achter in de Sint-Pieter, met
als voorganger kardinaal Farrell, hoofd van het
Dicasterie waar CHARIS nu onderdeel van is.
De lezing was uit Johannes 17. Jezus bidt dat
zijn leerlingen mogen zijn "waar Ik ben". Dus
niet waar ik zal zijn, maar waar ik ben. Hoe
kunnen wij nu zijn waar Jezus nu is, aan de
rechterhand van de Vader? Door gedoopt te
zijn in de Heilige Geest. Daarom de eerste
doelstelling van CHARIS. Jezus bidt ook dat
allen die het evangelie zullen aannemen een
zouden zijn, de tweede doelstelling van
CHARIS. En Jezus is op een bijzondere manier
aanwezig in de armen die we uit liefde voor
Hem mogen dienen. De derde doelstelling.

Tijd is rijp
Aan pinkstervoorganger Giovanni Traettino,
een van de sprekers, vroeg ik aan het begin van
de derde dag naar zijn indruk van de
conferentie. Hij was heel blij met het opnieuw
centraal stellen van de oecumenische dimensie.
Hebben we het als katholieken dan de laatste
40 jaar zo fout gedaan? Volgens Traettino was
de tijd nog niet rijp en moesten we eerst
wachten op paus Franciscus. De katholieke
kerk was er ook niet eerder klaar voor.
Vraag uit Hongkong
En nog zal dat op het grondvlak niet vanzelf
gaan. Een deelneemster uit Hongkong blijft
nog zitten met de vraag wat te doen met de
weerstand die zij in de parochies ervaart tegen
charismatische vernieuwing. Ze hoopt dat de
paus een nog meer expliciete boodschap aan
alle bisschoppen en parochies zal geven om
openheid voor de doop in de Geest actief te
gaan bevorderen. Er is wel een videofragment,
waarin de paus oproept de vorming tot leven in
de Geest aan te bieden in alle parochies en
katholieke scholen. In Engeland heeft deze
aanbeveling er al toe geleid dat - met nieuw
materiaal** - 50% van alle parochies deze
vorming heeft laten plaatsvinden. Hebben wij
in Nederland al teams om de vorming overal
goed te geven? Dat is ons aandeel om aan te
werken.

Liefde als voorwaarde
Wat is er voor nodig om te kunnen doen wat
Jezus van ons vraagt? Dat kwam op de tweede
dag in de eucharistieviering in de homilie
helder naar voren. De enige conditie die nodig
is om Petrus tot herder te kunnen maken is
liefde. Tot driemaal toe vraagt Jezus aan
Petrus: hou je van Mij, heb je Mij lief. En nog
een tweede aspect in de Schriftlezing was zeer
actueel. Petrus, als jij oud geworden bent,
zullen anderen jou leiden en brengen waar je
niet wilt zijn. Degene die met hart en ziel
gewerkt hebben voor ICCRS moesten met pijn
in hun hart deze organisatie opgeheven zien
worden.***

Kees Slijkerman,
deelnemer vanuit Nederland

Concrete verandering
Het was een historische bijeenkomst die ook in
Nederland en Vlaanderen zijn vruchten gaat
*ICCRS= International Catholic Charismatic Renewal Services;
CF=Catholic Fraternity
**Met inleidingen op cd en extra materiaal op de website kan in het Engels de vorming The Gift gegeven worden. In
Nederland is veel gewerkt met het boekje Adem van leven.
*** De vruchten van ICCRS zijn te vinden op de website die nu als archief is ingericht: www.iccrs.org.
Meer: www.kcv-net.nl, www.charis.international en www.kcv-net.nl/kcv/historie/6-9-juni-2019-charis-start
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