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CHARISMA VAN GENEZING 
 

Jan van Beeck ofm 
 

Een van de meer bijzondere charisma's die we, met name in de charismatische vernieuwing, 
opnieuw hebben ontdekt, is dat van genezing. Mensen als pater Emiliano Tardif (1928-1999) 
hebben de landen doorkruist en hebben ook ons vaak kennis laten maken met Gods kracht in dit 
charisma (1). Ook de Kathechismus van de Katholieke Kerk (KKK), paragraaf 1508, vermeldt 
dit charisma: 'Aan sommigen geeft de Heilige Geest een speciale gave om ziekten te genezen, 
waarmee de kracht van de genade van de Verrezene getoond wordt' (2). 
 
In onze charismatische gebedsgroepen en tijdens toerustingsweekenden, CWN-conventies en andere 
bijeenkomsten maken we het soms mee. Mensen ontvangen soms genezing door tussenkomst van 
anderen, door wie God genezing teweegbrengt. De ene keer komt de genezing door gebed met 
handoplegging. De andere keer door bidden in tongen, door zegening met het H. Sacrament of nog 
anders. De ene keer is het één persoon die bidt om genezing, de andere keer een groep. In het 
Evangelie lezen we dat Jezus op verschillende wijzen genas, en diezelfde verscheidenheid heeft Hij 
kennelijk aan zijn Kerk meegedeeld. Misschien is het daarom dat Paulus in 1 Korintiërs 12,9 in het 
meervoud spreekt: letterlijk staat er 'charisma's van genezingen'. 
 
Bredere uitwerking 
Vaak heeft genezing een bredere uitwerking dan alleen de genezing van de betrokkene: de betrokkene 
komt dikwijls tot een verdiepte relatie met God, en ook mensen in zijn of haar omgeving gaan oog 
krijgen voor Gods liefde. Het is dan ook belangrijk dat we dit charisma een plaats geven in onze 
bijeenkomsten en contacten. 
 
Valkuilen 
Tegelijk moeten we grote zorg besteden aan de pastorale begeleiding bij dit charisma. Er zijn heel wat 
valkuilen. Ik noem hier enkele belangrijke. 
 
a. Mensen die niet genezen zijn kunnen gaan denken dat zij te weinig geloof hebben. Zo raken ze nog 
meer in de put. Leg dus uit dat enerzijds geloof belangrijk is om genezing te ontvangen, maar dat ze 
anderzijds het uitblijven van de verhoopte genezing niet mogen toeschrijven aan gebrek aan geloof. 
Leg ook uit dat God wellicht een andere zegening geeft dan de gewenste genezing, en dat er veel meer 
mensen zijn die niet de verhoopte genezing ontvangen. 
 
b. Iemand denkt genezen te zijn en stopt wellicht meteen met het innemen van voorgeschreven 
medicatie. Leg uit dat zo iemand eerst met de arts moet overleggen. Die moet bekijken of de medicatie 
inderdaad afgebouwd kan worden en zo ja hoe. 
 
c. Mensen denken dat de genezing ogenblikkelijk moet komen. Leg uit dat het ook een langzaam 
proces kan zijn. 
 
d. Er ontstaat sensatie: 'wie is er genezen?', 'waarvan?'… Zo krijgt de genezing alle aandacht, in plaats 
van de Heer, die de genezing gegeven heeft. Help de aanwezigen hun aandacht te richten op de Heer, 
niet op de genezing. 
 
e. Men gaat degene die voor een ander om genezing gebeden heeft verheffen, en vergeet de Heer. 
Pater Tardif zei het altijd heel duidelijk: 'ik heb nooit iemand genezen, het is de Heer die geneest'. Leg 
uit dat het God is die geneest en dat wij alleen maar proberen Hem daarbij te helpen. 
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f. Men ziet het verschil niet tussen het charisma van genezing en alternatieve genezingswijzen. Leg uit 
dat het charisma geen genezingsmethode is. We stellen ons open voor Gods genade, en hoe God die 
geeft is altijd onvoorspelbaar. Het charisma van genezing geeft ons geen enkele medische kennis of 
bekwaamheid. Ook niet als veel mensen door ons charisma genezing ontvangen! 
 
Folder 
Het aantal valkuilen is zo groot dat ik voorstel dat u aan de deelnemers een folder uitreikt met 
verduidelijkingen over het charisma van genezing. Vermeld op dat papier enkele telefoonnummers, 
zodat mensen die na afloop vragen of moeilijkheden hebben ergens terechtkunnen. En natuurlijk ook 
om genezingen te melden. 
 
Zegeningsdienst 
Als wij de bijeenkomsten waarin om genezing gebeden wordt 'genezingsdienst' gaan noemen is dat om 
verschillende redenen erg gevaarlijk. We gaan de aandacht meteen richten op de genezing, in plaats 
van op de Heer. We doen alsof wij kennis van genezing hebben, waardoor mensen ons ten onrechte als 
(alternatieve) geneeskundigen gaan zien. Mensen die geen genezing ontvangen zullen terecht erg 
teleurgesteld zijn (het was immers een genezingsdienst!). 
 
Spreek dus liever van bijv. een lofprijzingsdienst (gebedsdienst, aanbiddingsdienst) waarin ook om 
genezing gebeden wordt. Als u een korte benaming zoekt is zegeningsdienst misschien het beste. 
 
 
Verder lezen: zie rubriek Genezing op www.stucom.nl met o.a. de volgende documenten: 
- nr. 0024 een verklaring van het Vaticaan; 
- 0043 citaat van de Nederlandse bisschoppen; 
- 0195 gezamenlijke verklaring van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland en de Nederlandse 
Lucasorde; 
- 0105 de brochure 'Met mensen bidden om genezing', onder eindredactie van Karel Pouwels en Kees Slijkerman 
(ook te bestellen bij het Dienstencentrum in Helmond, info@kcv-net.nl). 
 
 
(1) Pater Tardif had zelf niet de gave van genezing, zei hij. Maar waar hij het evangelie verkondigde kreeg hij 
vaak ingegeven welke genezingen God op dat moment verrichtte. En dikwijls bleek dat te kloppen. 
 
(2) In de voetnoot verwijst de KKK hier naar 1 Korintiërs 12,9.28.30. De tekst luidt verder: 'Niet altijd echter 
verkrijgt het gebed, hoe intens ook, de genezing van ziekten. Zo krijgt de heilige Paulus van de Heer te horen: 
"Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen" (2 Korintiërs 12,9). Het lijden dat 
ik te verduren krijg, kan als zin hebben "dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt aan de 
verdrukkingen van de Christus ten bate van zijn lichaam dat de kerk is" (Kolossenzen 1,24), zo leert ons de 
heilige Schrift.'  

# 
 
 
 
 

VOORBEELD VAN EEN FOLDER BIJ EEN ZEGENINGSDIENST: zie volgende pagina. 
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VOORBEELD VAN EEN FOLDER BIJ EEN ZEGENINGSDIENST 
 
Het was fijn dat u vanavond met ons was in deze zegeningsdienst. Graag willen we nog een paar 
belangrijke punten onder uw aandacht brengen. 
 
1. In deze dienst wilden wij God de eer brengen die Hem toekomt. Onze ervaring is dat wij daarbij 
ook Gods zegen mogen ontvangen, en wel in allerlei vormen: bemoediging, verlichting, vertroosting, 
en soms ook genezing: lichamelijke genezing of innerlijke genezing. 
 
2. Wij ervaren dat wij dit alles niet van mensen maar van God ontvangen. De mensen die met u 
gebeden hebben, zijn alleen maar Gods werktuigen. Als anderen met u bidden zult u ook op de ene of 
andere manier Gods zegen ontvangen. 
 
3. De vorige keren hebben wij enige genezingen mogen meemaken, die vooral van innerlijke aard 
waren. Er waren ook mensen die geen genezing ervoeren, maar zich wel op een andere manier gesterkt 
voelden. 
 
4. Achter in de kerk wordt u na de dienst een kopje koffie of thee aangeboden. 
Daar zijn ook mensen met een badge, die u kunt aanspreken als u iets ervaren hebt of als u vragen of 
suggesties hebt. 
 
5. Op deze folder vindt u de namen en adressen van enkele personen die deze dienst georganiseerd 
hebben. U kunt contact met hen opnemen als u iets mocht hebben ervaren en ook als er later nog 
vragen of suggesties bij u opkomen. 
 
6. Als u denkt lichamelijk genezen te zijn van iets waar u eerder contact over had met uw arts of 
specialist, dan adviseren wij u met uw arts of specialist over die genezing te spreken. Houdt u zich aan 
de aanwijzingen van deze arts of specialist; ga bijvoorbeeld door met het innemen van medicijnen 
tenzij de arts of specialist anders voorschrijft. 
 
7. Misschien had u op genezing gehoopt en hebt u die tot uw teleurstelling niet gekregen. Reken erop 
dat u toch op een of andere manier Gods zegen ontvangen hebt, en ga door met God te danken en te 
prijzen. Neem gerust contact op met ons! 
 
Wij wensen u Gods overvloedige zegen en een wel thuis. 
 
 
 
 
 

Aan deze tekst hebben meerdere mensen meegewerkt. Eindredactie: Jan van Beeck # 
 
 
 
 
 
Bovenstaand artikel en voorbeeldfolder komen uit het tijdschrift van de Katholieke Charismatische Vernieuwing 

in Nederland: Bouwen aan de Nieuwe Aarde, mei 2008. Voor een (proef)abonnement: info@kcv-net.nl.  
 

In 2009 verscheen het boekje Richtlijnen voor het bidden om genezing. Zie 0269 en 0268 op www.stucom.nl.  
 
 

Dit is document 0270 op www.stucom.nl.  
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