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RICHTLIJNEN VOOR HET BIDDEN OM 
GENEZING 

 
Eind januari 2009 is het boekje verschenen Richtlijnen voor 

het bidden om genezing. Dit is een klein belangrijk 
standaardwerk over een pastoraal gevoelig onderwerp. Het is 
geschreven door de leerstellige commissie van ICCRS, onder 

voorzitterschap van Joseph Grech, bisschop van Sandhurst in 
Australië. ICCRS* is het internationale orgaan van de 

Katholieke Charismatische Vernieuwing, en goedgekeurd 
door de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome. 

 
Voorgeschiedenis van dit boekje 
 
1. Dankzij de charismatische vernieuwing - die de laatste vijftig 
jaar in bijna alle christelijke kerken een plaats heeft gekregen - is 
ook in de r.-k. kerk veel nieuwe ervaring opgedaan met charisma's 
van genezing, bidden om genezing en de bediening tot genezing. 
Met vallen en opstaan hebben pioniers op dit gebied hun weg 
gevonden.  
 
2. In november 2001 kwamen een groot aantal van deze pioniers 
uit de hele wereld bijeen met bisschoppen, theologen en andere 
deskundigen, voor een colloquium in Rome. Dit werd 
georganiseerd door ICCRS, in samenwerking met de Pauselijke 
Raad voor de Leken. Uitgangspunt voor hun besprekingen was de 
'Instructie over gebeden om genezing', die de Congregatie voor de 
Geloofsleer op 14 september 2000 had gepubliceerd**. Deze 
instructie bevatte enerzijds een uitstekende theologische 
uiteenzetting over gebed om genezing, charisma's van genezing en 
omgaan met lijden, en anderzijds een aantal disciplinaire 
bepalingen die niet helemaal leken aan te sluiten bij de praktijk. 
(zie commentaren op www.stucom.nl 0025, 0026, 0046 en 0057). 
 
3. De lezingen van het colloquium werden gepubliceerd in het 
boek 'Prayer for Healing', Papers given at the International 
Colloquium on Prayer for Healing and the Charismatic Renewal 
in the Catholic Church (320 blz, besteladres: www.iccrs.org). 
 
4. Tijdens het colloquium werd besloten een eenvoudig beknopt 
boekje met richtlijnen samen te stellen. De originele Engels versie 
hiervan verscheen in september 2007 (54 blz., prijs in 2009: 5 
euro exclusief verzendkosten., besteladres: www.iccrs.org). 
Januari 2009 verscheen de Nederlandse vertaling: Richtlijnen voor 
het bidden om genezing (52 blz., prijs in 2009: 5 euro, exclusief 
verzendkosten. Besteladressen: info@kcv-net.nl en 
kcv.vlaanderen@telenet.be).  

Kees Slijkerman, 3-2-09 
 
* International Catholic Charismatic Renewal Services 

http://www.stucom.nl/
http://www.iccrs.org/
http://www.iccrs.org/
mailto:info@kcv-net.nl
mailto:kcv.vlaanderen@telenet.be


** Zie 0024 op www.stucom.nl of Kerkelijke documentatie jaargang 29 nr. 5, 7 
september 2001, besteladres: bestel@rkk.nl.  
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Uit het voorwoord 
Bisschop Grech schrijft in het voorwoord: 'Als we de evangelies lezen, 
stellen we vast dat genezen een belangrijke bediening was in het leven 
van Jezus. Waar Hij ook kwam, was het haast vanzelfsprekend dat er 
genezingen van het lichaam en van de geest, van het hart en van de ziel 
plaatsvonden. Genezen maakt evenzeer deel uit van de zending en de 
bediening van de Kerk.  
Door de eeuwen heen werden veel religieuze congregaties opgericht met 
als zending de zorg voor zieken en het openen van ziekenhuizen en 
medische centra waar zieken verzorgd kunnen worden. Veel 
diepgelovige en toegewijde katholieke dokters, verplegers en ander 
medisch personeel hebben hun talenten en beroepskennis gebruikt 
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vanuit hun geloof in Jezus Christus, om een juiste diagnose van de 
ziekte te stellen en om de zieken deskundig te behandelen zodat 
genezing volgt.  
Van kindsbeen af leerden we ook erop te vertrouwen dat God onze 
gebeden hoort en dat we mogen vragen wat we nodig hebben, vooral bij 
ziekte, lijden of angst. (…) Bidden voor de zieken vormt al eeuwenlang 
een essentieel onderdeel van de katholieke volksdevotie. 
 
Steeds meer normaal 
Het ontstaan van de Katholieke Charismatische Vernieuwing was één 
van de genaden die voortvloeiden uit het Tweede Vaticaans Concilie. 
Het bidden om genezing groeide steeds meer uit tot een normaal gebruik 
in het leven en de spiritualiteit van velen. Mensen baden voor elkaar om 
genezing tijdens bijeenkomsten van gebedsgroepen. Druk bijgewoonde 
conferenties en retraites hadden vaak als apart programmaonderdeel een 
tijd van gebed om genezing. Bovendien beleefden velen een ervaring 
van spirituele, emotionele en psychologische genezing in hun eigen 
leven nadat iemand met hen gebeden had. 
 
Afstemming op de Kerk 
Natuurlijk kunnen we hier alleen maar dankbaar en vreugdevol om zijn. 
Tegelijkertijd groeide echter ook het besef dat er nood was aan 
duidelijke richtlijnen om de uitoefening van deze bediening af te 
stemmen op de leer en de geloofsbeleving van de universele Kerk. In 
september 2000 zette de Congregatie voor de Geloofsleer de eerste stap 
met een instructie over gebeden om genezing**. Hierop volgde in 2001 
een internationaal colloquium rond het thema bidden om genezing, 
georganiseerd door de Pauselijke Raad voor de Leken samen met 
ICCRS, dat zijn kantoren heeft in het Vaticaan. Een van de vruchten van 
dit colloquium was het voorstel om praktische richtlijnen op te stellen 
met betrekking tot het bidden om genezing, gebaseerd op de instructie 
van de Congregatie voor de Geloofsleer. Deze richtlijnen zouden dan 
wereldwijd verspreid worden onder de leiders van gebedsgroepen, als 
een hulp bij de vorming en bij de uitoefening van deze bediening. 
 
Aanmoedigen te bidden voor genezing 
Een leerstellige commissie van ICCRS werd voor dit doel opgericht. De 
ontwerptekst voor deze richtlijnen, geschreven door Dr. Mary Healy*** 
en Mgr. Peter Hocken, werd bezorgd aan tweeëntwintig erkende 
verantwoordelijken uit de Katholieke Charismatische Vernieuwing, 
mensen met ervaring in deze bediening. (…) Mogen de richtlijnen die in 
dit boekje voorgesteld worden, ons allen dieper inzicht geven in de 
levengevende aanwezigheid van onze God die in ieder van ons leeft. 
Mogen zij 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.' Aldus bisschop Grech in zijn 
voorwoord. 
 
Van alles mogelijk 
Het is een boekje van kwaliteit geworden. Over elke zin is gebeden, 
goed nagedacht en gesproken door zeer deskundige mensen. Voor een 
eenvoudige lezer zal het hier en daar te moeilijk zijn, maar voor pastores 
en bisschoppen bevat dit boekje een schat aan inzicht. Het 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 
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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)'.  
 
Voor elke christen 
Onder de verschillende vormen die genoemd worden zijn er ook die 
elke gebedsgroep en elke christen kan praktiseren:  
- 'Gebedsbijeenkomsten waarin een tijd voorzien is om te bidden voor 
mensen met speciale noden, onder wie uiteraard ook mensen die 
lichamelijke of innerlijke genezing nodig hebben (een regelmatig 
voorkomende situatie in charismatische gebedsbijeenkomsten). Dit zijn 
geen echte bijeenkomsten voor genezing, maar bijeenkomsten waarin 
enige gebeden om genezing plaatsvinden. 
- Ad hoc antwoorden op noden: wanneer christenen zieken ontmoeten, 
waar deze ook zijn, en voor hen bidden om genezing, soms met 
handoplegging.' 
 
Tekens van toekomstige totale genezing 
Als er dan genezingen plaatsvinden, dan zijn dat tekens van de Heer en 
is dat een voorproefje van de totale genezing en de eeuwige glorie die 
ons nog te wachten staat. 'Zoals elk sacrament de handelingen van Jezus 
vandaag tegenwoordig stelt en ons voorbereidt op de komende 
voltooiing van het Koninkrijk, zo moet ook elke genezing begrepen 
worden als een teken, eens en voor altijd, van de eeuwigdurende 
overwinning van Jezus door zijn kruisdood en verrijzenis.' 
Michelle Moran, voorzitter van ICCRS schrijft in een woord vooraf: 'Ik 
hoop ook dat dit boekje een nuttig hulpmiddel kan zijn voor de leiders 
van de Katholieke Charismatische Vernieuwing en voor allen die binnen 
de Kerk betrokken zijn bij de bediening tot genezing.' 
 
Besteladres en meer informatie 
De Nederlandse vertaling, telt 52 pagina's en is voor 5 euro (plus 
verzendkosten) te koop in Helmond, tel. 0492-554644, e-mail 
info@kcv-net.nl. 
 
 
Het boekje eindigt met deze tekst over gaven en gevaren: 
 

Wanneer men het heeft over charisma’s, en meer specifiek over ver-
schijnselen die kunnen optreden bij het beoefenen van de charisma’s, 
is het gemakkelijk om enkel te spreken over de gevaren. Het kan 
verleidelijk zijn om te denken dat het leven in de Kerk eenvoudiger 
en vlotter zou verlopen zonder charisma’s1. 
 

Als we erkennen dat we te maken hebben met gaven van de Heilige 
Geest, die ons geschonken worden tot opbouw van het Lichaam van 
Christus, verkiezen we te vertrekken vanuit die gaven en eraan te 
beantwoorden met een diepe dankbaarheid voor onze God die ons zo 
gul deze zegeningen schenkt. Onze dankbaarheid voor deze gaven die 

 
1 Cf. Kardinaal Josef Ratzinger, “The Ecclesial Movements: A reflection on their 

place in the Church”, in Pontificium Consilium pro Laicis (ed. ), Movements in the 
Church. Proceedings of the World Congress of the Movements (Vatican City: 
1999), pp. 23-51. Zie 0058 op www.stucom.nl. 



God ons schenkt, moet altijd groter zijn dan onze angst betreffende 
pastorale problemen en mogelijke misbruiken bij de uitoefening van 
deze bediening2. 
 

De gevaren verbonden aan het bidden om genezing, zijn vaak 
groter dan in andere domeinen van de pastoraal, omdat de zieken 
intense verwachtingen van genezing koesteren. De kwetsbaarheid 
van zieken en het element “kracht” in genezing, kunnen situaties 
creëren waarin allerlei vormen van misbruik en uitbuiting kunnen 
voorkomen. Het is belangrijk er de nadruk op te leggen dat het 
juiste gebruik van de charisma’s het beste antwoord is op 
misbruiken. De meest effectieve bescherming tegen misbruiken 
bestaat erin dat allen die een bediening hebben tot genezing ervan 
doordrongen worden dat het absoluut noodzakelijk is de 
heiligheid in hun eigen leven na te streven. Een tweede even 
belangrijk beschermingsmiddel is de bereidheid om verantwoor-
ding af te leggen tegenover de gezagsdragers in de Kerk. Een 
derde beschermingsniveau is te vinden in de kerkelijke 
verbondenheid in gemeenschap3. Gaven van genezing zijn slechts 
enkele van de vele charisma’s die door de Geest uitgestort worden 
over het Lichaam van Christus. Ze leiden geen eigen leven, maar 
moeten beoefend worden binnen het Lichaam en in relatie met 
alle andere bedieningen en gaven in de Kerk. 
 
.S. 
-------------------- 

Kees Slijkerman

 
Pagina 2 van het boekje: 
 
“Richtlijnen voor het bidden om genezing”  door de leerstellige commissie van de 

International Catholic Charismatic Renewal Services  (ICCRS) 
Oorspronkelijke titel:  

“Guidelines on Prayers for Healing” by the Doctrinal Commission of ICCRS 
in september 2007 in het Engels uitgegeven door ICCRS in Rome 
© International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS), 2007 

 
Omslag: "Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken" - olieverfschilderij 
 © Nello Palloni, Perugia - Italy 
 

Informatie over de originele Engelse uitgave en andere vertalingen (Frans, Portugees, e.a.):  
ICCRS www.iccrs.org 
 info@iccrs.org  
Postadres: Palazzo San Calisto - 00120 Vatican City  
Locatie: Piazza San Calisto, 16 - 00153 Rome 
 
Deze Nederlandse vertaling is met toestemming van ICCRS uitgegeven door:  

© Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing - Helmond, 2009 
Eerste druk: januari 2009 

 
Enkele opmerkingen bij de Nederlandse vertaling: 
- 'Ministry of healing' is vertaald met 'bediening tot genezing'.  
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2 Zie de commentaren van Bisschop A. de Monléon in Prayer for Healing, p. 202. 
3 Zie Johannes Paulus II, Christifideles Laici, 31. 



- 'International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS)' is het internationale orgaan 
voor Katholieke Charismatische Vernieuwing, met een kantoor in Vaticaanstad en een 
internationale raad, waarin alle werelddelen zijn vertegenwoordigd.  

- 'ICCRS' wordt in deze tekst als een eigennaam gebruikt zonder lidwoord. 
- Bijbelcitaten zijn genomen uit de Willibrordvertaling van de Katholieke Bijbelstichting, 1995. 
 
Besteladressen van de Nederlandse vertaling: 
 

Dienstencentrum Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), 
Prins Karelstraat 100,  
5701 VM Helmond   -   Nederland 
Tel: 0492 - 554.644 
E-mail: info@kcv-net.nl 
Website: www.kcv-net.nl 
 
Interdiocesaan Dienstencentrum KCV-Vlaanderen, 
Kortrijkstraat 17, 
8700 Tielt   -   België 
Tel: 051 - 699.250 
Website: www.kcv.be  
E-mail: kcv.vlaanderen@telenet.be 

 
 

 
 
 
 
 
 

Meer over genezing: zie de rubriek Genezing op www.stucom.nl  
 
 
 

Dit is document 0268 op www.stucom.nl
 

 
       StuCom 0268                                     www.stucom.nl   6. 
 

http://www.stucom.nl/
http://www.stucom.nl/

