
 

StuCom 0413                             www.stucom.nl  1 

DE KERK VERJONGT - IUVENESCIT ECCLESIA 

Nederlands inhoudsoverzicht bij de vertaling op www.rkdocumenten.nl 
 

Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk  

- over de verhouding tussen de hiërarchische en charismatische gaven  

in het leven en de zending van de Kerk - 
 

Inleiding 
De gaven van de Heilige Geest in de Kerk op zending 

De veelvormige kerkelijke verenigingen 

Doel van onderhavig document 
 

I - De charisma’s volgens het Nieuwe Testament 

Genade en charisma 

Gaven, geschonken “ad utilitatem”, en het primaat van de liefde 
De verscheidenheid aan charisma’s 

De juiste uitoefening van de charisma’s in de kerkelijke gemeenschap 

Hiërarchische en charismatische gaven 
 

II - De relatie tussen hiërarchische en charismatische gaven in het recente leergezag 

Het Tweede Vaticaans Concilie 

Het postconciliaire leergezag 
 

III - Het theologische fundament van de relatie tussen hiërarchische en charismatische gaven 

Trinitaire en christologische horizon van de gaven van de Heilige Geest 
De werkzaamheid van de Heilige Geest in de hiërarchische en charismatische gaven 

 

IV - De relatie tussen hiërarchische en charismatische gaven in het leven en de zending van de 

Kerk 

In de Kerk als mysterie van gemeenschap 

De identiteit van de hiërarchische gaven 

De identiteit van de charismatische gaven 
De gedeelde charismatische gaven 

De erkenning door het kerkelijk gezag 

Criteria voor de onderscheiding van de charismatische gaven 
 

V - De kerkelijke praktijk van de relatie tussen hiërarchische en charismatische gaven 

Wederzijdse verwijzing 
De charismatische gaven in de universele en de particuliere Kerk 

De charismatische gaven en de levensstaat van de Christen 

Vormen van kerkelijke erkenning 
 

VI - Slot 
 

Paus Franciscus heeft op 14 maart 2016 deze brief goedgekeurd en opdracht gegeven tot publicatie. 
Het is een brief van Gerhard Kardinaal Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Deze 

brief is gepubliceerd in verschillende talen op 15 mei 2016, op het Hoogfeest van Pinksteren.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Nederlandse vertaling van bovengenoemde onderdelen staat op www.rkdocumenten.nl > 
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=6418&id=10786.  

Dit is geen officiële Nederlandse vertaling. 

De officiële Engelse versie van deze brief staat als 0413uk op www.stucom.nl en op de website van het Vaticaan onder: 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160516_iuvenescit-
ecclesia_en.html, met links naar meer officiële vertalingen: [DE - EN - ES - FR - IT- SL]. 
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Artikelen over deze publicatie: 

Some charisms need particular regulations -  Kees Slijkerman in EUCCRIL 300 

Charisma's verjongen de Kerk - Kees Slijkerman in Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2017-1 

 

Meer over charisma's: 

www.kcv-net.nl/meer/charisma-s  

0417uk 'Do not quench the Spirit' (Doof de Geest niet uit): Charisms in the life and mission of the Church [ Engels ] Report 
of the six fase of the international CATHOLIC-PENTECOSTAL dialogue (2011-2015), een publicatie van de Pauselijke 
Raad voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen. 

 

Meer over nieuwe bewegingen en gemeenschappen op www.stucom.nl:  

0115 Introductiebrochure die zestien bewegingen en gemeenschappen samen publiceerden in 2008; 0060 Toespraak paus 
Johannes Paulus II tot de nieuwe bewegingen, 30 mei 1998;  

0017 Bewegingen in de Kerk. Ontwikkeling van de officiële rk kerkelijke uitspraken over de nieuwe kerkelijke bewegingen: 
criteria, eigenschappen, goedkeuring, zoals vastgesteld op 12 september 2000;  

0016 Gegroeid in de 20e eeuw. Presentatie van de nieuwe bewegingen en hun ontstaansgeschiedenis, zoals vastgesteld op 12 
september 2000.  

In de rubriek Nieuwe kerkelijke bewegingen op deze website, www.stucom.nl, staan veel artikelen over dit onderwerp, met 
bovenaan onder nr. 9004 een inhoudelijke toelichting, getiteld: Overzicht, plaats en omschrijving van nieuwe bewegingen. 
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