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Mededelingen van de Leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing 

GRAHAM TOMLIN TOT BISSCHOP GEKOZEN 

 

Dr. Graham Tomlin, die onlangs onze 

gastspreker was tijdens het symposium 

'Leren(d) leven door de Geest' van de 

leerstoel Theologie van de charismatische 

vernieuwing, wordt de nieuwe anglicaanse 

bisschop van Kensington.  

 

Zijn benoeming betekent dat hij bisschop van het bisdom Londen wordt. Hij geeft leiding aan Sint 
Mellitus College, een van de grootste theologische opleidingen in de anglicaanse Kerk wereldwijd. 

Deze opleiding is pas in 2007 gesticht en hard gegroeid, mede onder invloed van de anglicaanse 

parochie in Londen die ook de Alpha-cursus over de wereld verspreid heeft. 

Geestelijke disciplines 

Tijdens ons symposium aan de VU heeft Graham Tomlin onder meer uiteengezet door welke 
geestelijke disciplines christelijke leiders de nodige deugden kunnen ontwikkelen. Het symposium 

ging over de geestelijke vorming van pastores en predikanten. Tomlin maakte een vergelijking met de 

vorming en trainingen die sportmensen zich getroosten. 

Heel de Kerk geeft geestelijke vorming aan alle gelovigen. Maar welke disciplines hebben 

(toekomstige) leiders speciaal nodig om daarmee specifieke deugden te ontwikkelen? Volgens Tomlin 
hebben ze vooral nodig: nederigheid, zelfbeheersing, praktische wijsheid, openheid voor de Heilige 

Geest en een intens gebedsleven. Op elk van deze 5 punten gaf hij aan hoe ze kunnen groeien. 

Met Tomlin als nieuwe bisschop van Londen krijgt het 'charismatische gehalte' van de anglicaanse 
Kerk nog meer accent. Hij was ook een zeer gewaardeerde spreker tijdens de voorjaarsconventie van 

de Charismatische Werkgemeenschap Nederland 2014. 

De lezingen van het zeer geslaagde symposium, waar bijna 60 mensen aan deel namen, zullen 

verschijnen in GEESTKRACHT. We hopen dat Graham Tomlin zijn lezing nog als uitgewerkte tekst 

kan inleveren, ondanks alle extra drukte die nu op hem afkomt. Een korte weergave van zijn lezing zal 
verschijnen in Bouwen aan de Nieuwe Aarde, het tijdschrift van de Katholieke Charismatische 

Vernieuwing.  

Een eerder in Bouwen aan de Nieuwe Aarde gepubliceerd theologisch artikel, 'Gezamenlijke visie op 

de Kerk' staat nu op de website (www.kcv-net.nl/kcv/a/4073).  

Kees Slijkerman 
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