Helmond, 26 februari 2009
Van: Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing
Betreft: PERSBERICHT
ROME AKKOORD MET RICHTLIJNEN VOOR HET BIDDEN OM GENEZING
De dienstencentra van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Nederland en
Vlaanderen hebben samen een boekje uitgegeven onder de titel Richtlijnen voor het
bidden om genezing. Het is geschreven door een internationale commissie*, onder
voorzitterschap van bisschop Joseph Grech uit Australië, en goedgekeurd door de
Congregatie voor de Geloofsleer in Rome. Bidden om genezing en charisma's van
genezing staan in dit boekje in een historische, Bijbelse en theologische context. Ook de
pastorale kant wordt uitvoerig belicht.
Van alles mogelijk
Bisschop Grech schrijft in het voorwoord: 'Mogen de richtlijnen die in dit boekje voorgesteld
worden een bron van inzicht zijn en ons aanmoedigen om met en voor anderen te bidden voor
alle soorten van genezing, bij elke gelegenheid die we daarvoor krijgen.'
Het boekje laat zien hoe er binnen en buiten de officiële liturgische vieringen van alles
mogelijk is. De mogelijkheden en zeer verschillende vormen worden op een rijtje gezet
waarbij verwezen wordt naar 'het feit dat het Nieuwe Testament spreekt over de “gaven van
genezingen” in het meervoud (1 Kor 12, 9.28.30)'.
Juist gebruik van charisma's
Over gaven en gevaren concluderen de schrijvers: 'Het kan verleidelijk zijn om te denken dat
het leven in de Kerk eenvoudiger en vlotter zou verlopen zonder charisma’s. (…) Onze
dankbaarheid voor deze gaven die God ons schenkt, moet altijd groter zijn dan onze angst
betreffende pastorale problemen en mogelijke misbruiken bij de uitoefening van deze
bediening.' Het juiste gebruik van de charisma’s is volgens de schrijvers het beste antwoord is
op misbruik.
Besteladres
De Engelse versie verscheen in 2007. De Nederlandse vertaling telt 52 pagina's en is nu voor
5 euro (plus verzendkosten) te koop in Helmond, tel. 0492-554644, e-mail info@kcv-net.nl.
Meer over de voorgeschiedenis en de inhoud: www.stucom.nl nr. 0268.
* Richtlijnen voor het bidden om genezing is geschreven door de leerstellige commissie van ICCRS, het
internationale orgaan van de Katholieke Charismatische Vernieuwing met een kantoor in Vaticaanstad en een
internationale raad, waarin alle werelddelen zijn vertegenwoordigd.
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