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1. Het heil waar de bijbel het over heeft, omvat alle facetten van het menselijk leven. God redt
ons hele bestaan. Hij wil door zijn Geest mens en wereld vernieuwen. Dit besef is de eeuwen
door levend gebleven. In onze tijd heeft dit geloof nieuwe vorm gevonden in de
charismatische en pentecostale vernieuwing, die zich wereldwijd voltrekt. De ontdekkingen
daar gedaan, sluiten aan bij het optreden van Jezus en het leven van de jonge kerk. Het nieuwe
leven breekt bij Jezus baan in tekens van herstel en vergeving. De Geest van Christus zet dit
werk voort in het schenken van geloof, vruchten en gaven. Wij beschouwen de herontdekking
van het werk en de gaven van de Geest als een gave aan de kerken in Nederland.
2. Het behoort tot de opdracht van de christelijke gemeente om voor en met mensen te bidden.
Mensen hebben immers te maken met nood en dreiging van allerlei aard. Tot die nood en
dreiging behoren ook situaties van ziekte waarin mensen psychisch of lichamelijk bedreigd
worden. In het gebed worden mensen in hun nood onder de levengevende macht van God
gesteld. Aansluitend bij internationaal woordgebruik noemen we dit de dienst der genezing.
Deze dienst gaat in de praktijk dikwijls gepaard met handoplegging en/of zalving. Hij staat
naast andere bedieningen, zoals de dienst der barmhartigheid. De dienst der genezing kan
gezien worden als een pastorale bediening. Hij is onderdeel van de overkoepelende bediening
van Woord en Sacrament. Wij bevelen daarom de dienst der genezing aan als een wezenlijk
bestanddeel van het leven van de kerk.
3. De dienst der genezing concurreert niet met de moderne geneeskunde; beide zijn veeleer als
partners te beschouwen op zoek naar een menselijk bestaan. Door medische wetenschap en
geneeskunde ontvangen mensen verlichting en genezing. In de dienst der genezing wordt de
hele mens die heil en genezing zoekt voor God gesteld. Vanuit die omgang met God wordt
dankbaar in ontvangst genomen wat God wil geven. Wij beschouwen de moderne
geneeskunde als een gave van God. Wij keren ons met kracht tegen vormen van pastoraat
waarin het medisch handelen als inferieur wordt beschouwd aan de dienst der genezing of
andere spirituele geneeswijzen.
4. Het gebed met en voor de zieke in de dienst der genezing vindt plaats met verwachting en
volharding. Dat is iets anders dan zekerheid dat precies dat ontvangen wordt waarvoor
gebeden wordt. Mensen vertrouwen zich in het gebed en bij de handoplegging toe aan de
beschermende en levengevende macht van God. God zelf in zijn ontferming is uitgangspunt
en richtpunt. De wijze waarop het gebed verhoord wordt is een zaak van God die in al zijn
werk vrijmachtig is, genadig en trouw. Dit schenkt ons enerzijds vrijmoedigheid tot
volhardend gebed. Anderzijds is er een grens aan de verwachting dat de volkomenheid reeds
nu in alle opzichten openbaar wordt. De opstanding van Christus betekent niet een
onmiddellijk herstel van mens en wereld. De voleinding komt nog. De Geest van God zucht
met ons in de tijd. De Geest brengt ons in aanraking met het heil van Christus op een manier
die de realiteit van het kruis en lijden niet opheft. Gods Koninkrijk breekt zich baan, maar is
nog niet voltooid.
5. God is met ons onderweg. Hij keert zich helend naar ons toe in vergeving en genezing.
Onze naam staat in zijn handpalm geschreven. Daarom geloven wij dat God een actieve en
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intense betrokkenheid heeft bij ons bestaan en keren wij ons tegen de suggestie dat God een
iets is of een universele energie.
6. De dienst der genezing onderscheidt zich van vormen van gebedsgenezing waar met beroep
op de opstanding van Christus geleerd wordt dat elke zieke op het gelovige gebed zal
genezen. Christus leerde zijn leerlingen om te bidden en dat is iets anders dan claimen. Het
gebed om de komst van zijn rijk en om de manifestatie van dat rijk is de opdracht die de
gemeente niet mag verwaarlozen. Zo is de dienst der genezing een vorm van oefening in
gehoorzaamheid jegens God en een belijdenis dat Christus ook vandaag de Heer is die ons
van dag tot dag tegemoet komt.
7. De charismatische vernieuwing biedt de christelijke gemeenten een mogelijkheid tot een
gelovige holistische omgang met het menselijk bestaan. Terwijl de moderne samenleving het
bestaan dreigt op te delen in talloze van elkaar onderscheiden of zelfs gescheiden segmenten,
behoort het tot het eigene van het christelijk geloof deze veelheid bijeen te houden in het
besef dat de mens in zijn totaliteit voor God staat (coram Deo). De dienst der genezing biedt
een mogelijkheid tot omgang met ziekte en nood, waarin de gehele mens die dit betreft wordt
aangesproken. Hij is de sacramentele* en rituele verkondiging, dat de liefde van God aan
aangevochten en zieke mensen levenskracht schenkt. Dat is steeds weer een bron van
verwondering, die leidt tot de verheerlijking van zijn Naam.
*Het woord sacramenteel is hier in ruimere zin genomen. Hiermee niet bedoeld dat de dienst der genezing als
zodanig in technische zin een sacrament is. Wel kunnen ziekenzalving en eucharistie onderdeel zijn van de
dienst der genezing.

-----------------------------Deze verklaring over gebed en genezing is aangeboden aan de synodepreses van de Protestantse Kerk
Nederland, ds. G. de Fijter op 12 oktober 2007 in de Lucaskerk te Ermelo. Aansluitend was er een
minisymposium met verschillende sprekers: prof. dr. C. van der Kooi, leerstoel theologie van de charismatische
vernieuwing aan de VU, ds. De Fijter, ds. Rob van Essen, voorzitter van de Ned. Lucasorde, PKN predikant te
Den Haag, dr. W.J. Ouweneel, hoogleraar filosofie en systematische theologie aan de Evangelische
Theologische Faculteit te Leuven/Heverlee, dr. C. van der Laan, hoogleraar pentecostalisme aan de VU, en dr.
M.J. Paul, docent aan de CHE, Ede en hoogleraar aan de Evangelische Theologische Faculteit te
Leuven/Heverlee.
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Leden van de Lucasorde geloven dat genezing een
wezenlijk onderdeel is van de leer en het leven van
onze Heer Jezus Christus. Zij weten zich in het
bijzonder aangesproken door de geschriften van
Lucas, de arts en evangelist. Het is hun wens de
Dienst der Genezing weer een volwaardige plaats
te geven in de Gemeente van Christus. Dit willen
zij doen in samenwerking met gemeenteleden,
ambtsdragers en medische werkers, die in God de
Bron en het geheim van de gezondheid (heelheid)
hebben ontdekt.

De Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN)
is een oecumenische gemeenschap van christenen van alle
leeftijden. Zij zijn afkomstig uit verschillende tradities,
kerken en gemeenten en zoeken met elkaar naar
charismatische vernieuwing en verdieping van hun
persoonlijk en gemeenschappelijk christen-zijn. Er is
bijzondere aandacht voor (het werk van) de Heilige Geest.
De CWN wil aanvullend, vernieuwend en verrijkend
actief zijn binnen de kaders van de kerken, met name als
het gaat om spiritualiteit, viering en pastoraat. Ook neemt
het jeugdwerk een bijzondere plaats in.
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