DE DOELSTELLINGEN DIE PAUS FRANCISCUS AAN CHARIS MEEGAF
Jean-Luc Moens
Jean-Luc Moens was de eerste internationaal moderator van CHARIS (2019 - 2021).
Dit is zijn lezing tijdens de eerste CHARIS-dag in Nederland, 1 juni 2020,
zoals gepubliceerd in Bouwen aan de Nieuwe Aarde in 2020.
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1. Doop in de Geest voor alle christenen
2. De visie van paus Franciscus
3. De eenheid beleven en de armen dienen
4. Wat CHARIS nieuw maakt
5. Dienst van CHARIS op internationaal niveau
Om duidelijk te maken wat CHARIS is, heeft Jean-Luc Moens eerst iets verteld over de oecumenische wortels van de
charismatische vernieuwing. Van daaruit beschrijft hij de visie van paus Franciscus op deze vernieuwing. De eerste hoofdlijn
is dat de paus deze vernieuwing beschouwt als een stroom van genade.
De tweede, derde en vierde hoofdlijn:
(2) als katholieken die zich inzetten voor deze vernieuwing de eenheid beleven;
(3) eenheid beleven met alle christenen door relationele oecumene en
(4) dienst aan de armen.

Deel 1 - DOOP IN DE GEEST VOOR ALLE CHRISTENEN
Een jaar geleden is CHARIS officieel begonnen als de nieuwe en enige dienst voor de katholieke
charismatische vernieuwing. Deze nieuwe dienst, die we internationaal een service noemen, is
ontstaan op uitdrukkelijk verzoek van paus Franciscus. Hij was degene die dat wilde, omdat hij
een heel bepaalde kijk heeft op de charismatische vernieuwing.
Om te begrijpen waarin CHARIS ‘nieuw’ is,
moet je die visie van de paus - die ook zijn
droom is voor de Kerk - begrijpen.
Eerst iets over de geschiedenis, waarbij ik op
twee punten inga: de oecumenische wortels
van deze vernieuwing en deze vernieuwing als
een stroom van genade.
DE OECUMENISCHE WORTELS
Zoals u weet, ontstond de charismatische
vernieuwing in de katholieke Kerk in 1967 in
de Verenigde Staten. Maar de wortels van deze
vernieuwing gaan veel verder terug. Het is een
heel interessant verhaal dat ik voor u zal
samenvatten.
Einde van de 19e eeuw
Aan het einde van de 19e eeuw kreeg een
Italiaanse mystica, de zalige zuster Elena
Guerra, openbaringen van de Heilige Geest.
Gods Heilige Geest uitte de klacht niet genoeg
te worden vereerd in de katholieke Kerk.
Zuster Elena nam contact op met de paus van
die tijd, Leo XIII, om hem te vragen over de
Heilige Geest te spreken. De paus deed
verschillende dingen. Hij schreef een brief en
daarna een encycliek. Ook nam hij het initiatief
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tot een noveen tot de Heilige Geest, te bidden
vóór Pinksteren.
Voor de eenheid
Merk op dat een van de intenties van de
noveen was, te bidden voor de eenheid van de
Kerk. Tenslotte wijdde hij op 1 januari 1901,
de eerste dag van de 20e eeuw, deze eeuw toe
aan de Heilige Geest.
Wat heel bijzonder is: op dezelfde dag, 1
januari 1901, leidde dominee Charles Parham
in Topeka (Kansas) een Bijbelstudie over de
Handelingen van de Apostelen en zijn vrouw
begon in tongen te zingen. Ze had zojuist de
'doop in de Geest' ontvangen.
Uit deze ervaring ontstond de
Pinksterbeweging, die zich later losmaakte van
de historische protestantse kerken. In de jaren
vijftig stelden de protestantse kerken zich open
voor de doop in de Geest en in 1967 gebeurde
dat in de katholieke Kerk.
Reactie van de Heilige Geest
Dit verhaal doet me nog steeds verbaasd staan
als ik het vertel. Kijk eens hoe de Heilige
Geest het gebed van paus Leo XIII
beantwoordde: deze bad voor een nieuwe
uitstorting van de Geest in de 20e eeuw en voor
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de eenheid van de Kerk. De reactie van de
Heilige Geest was: beginnen bij de
protestanten!
Het Tweede Vaticaans Concilie en het
prachtige gebed van de heilige paus Johannes
XXIII om een nieuw Pinksteren over de Kerk,
moesten eerst plaatsvinden, zodat uiteindelijk
ook de katholieke charismatische vernieuwing
kon ontstaan !
Waarom vertel ik dit? Omdat dit verhaal iets
laat zien van de ’de oecumenische wortels‘ van
de charismatische vernieuwing. Paus
Franciscus is hier diep van overtuigd. Het
maakt deel uit van zijn visie, zoals we later
zullen zien.
STROOM VAN GENADE
Terug naar het verhaal van de Vernieuwing in
de katholieke Kerk. Er is één persoon die een
zeer belangrijke rol heeft gespeeld om ervoor
te zorgen dat deze Vernieuwing de Kerk
binnenkwam en er geaccepteerd werd. Het is
kardinaal Léon-Joseph Suenens, aartsbisschop
van Mechelen-Brussel en een van de drie
moderatoren van het Tweede Vaticaans
Concilie. Ik kreeg in mijn jeugd de kans om
hem te leren kennen en met hem samen te
werken. Kardinaal Suenens had een hartstocht
voor de Heilige Geest. Hij is onderzoek gaan
doen naar de ontluikende Vernieuwing in de
Verenigde Staten en heeft ertoe bijgedragen
dat deze de Kerk binnenkwam.
Een kans voor de Kerk
In 1975 leidde hij de grote pelgrimstocht van
de Vernieuwing naar Rome en presenteerde
deze aan de heilige paus Paulus VI. Daar sprak
Paulus VI de historische woorden: "De
charismatische vernieuwing is een kans voor
de Kerk." Paus Paulus VI vroeg kardinaal
Suenens om de ontluikende Vernieuwing te
begeleiden. De kardinaal deed dit onder meer
door de Documenten van Mechelen te
publiceren, die algemene richtlijnen geven op
diverse gebieden.
De hele Kerk verwarmen
De kernovertuiging van Kardinaal Suenens
was, dat de charismatische vernieuwing geen
beweging is, maar een stroom van genade. Van
zijn kant heeft paus Franciscus deze
overtuiging bevestigd. Wat wordt daar precies
mee bedoeld? Wat ik nu ga vertellen heb ik
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meerdere keren rechtstreeks gehoord uit de
mond van kardinaal Suenens zelf. Hij
vergeleek de vernieuwing met de
’Golfstroom’, die warmwaterstroom die door
de Atlantische Oceaan trekt, het water
verwarmt en onze landen hun gematigde
klimaat geeft. Hij zei: "Net zoals de
‘Golfstroom’ de Atlantische Oceaan opwarmt
en verdwijnt wanneer hij zijn werk heeft
gedaan, zo moet de charismatische
vernieuwing de hele Kerk verwarmen, - en
verdwijnen wanneer ze haar werk heeft
gedaan. Dat betekent: wanneer de hele Kerk
charismatisch zal zijn."
Geen groep, maar een stroom
Deze overtuiging van kardinaal Suenens was
gebaseerd op het feit dat hij van mening was,
dat de doop in de Geest - de ‘uitstorting van de
Geest’ zoals hij het noemde -, een genade was,
waartoe alle gedoopten geroepen waren.
Daarom was de Vernieuwing volgens hem
geen beweging. Een beweging is immers een
groep gelovigen in de Kerk die een bepaalde
spiritualiteit beleven. Als gevolg hiervan zitten
we in een beweging, of niet. Erin of erbuiten.
Dus ík ben bijvoorbeeld lid van de
Gemeenschap Emmanuel, en jij niet. Anderen
zijn bij het Focolare of Sant'Egidio, sommigen
zijn franciscanen en anderen dominicanen.
Maar met de Vernieuwing is het anders.
Het is geen beweging, maar een stroom van
genade.
Doop in de Geest actualiseert
Als de doop in de Geest voor alle christenen is,
dan kan de Vernieuwing geen beweging zijn
waar je wel of niet bij hoort. De Vernieuwing
is voor iedereen. In die zin staat zij op een
bepaalde manier boven de bewegingen. Ik kan
lid zijn van het Focolare of van Sant' Egidio en
gedoopt zijn in de Geest. Ik kan franciscaan,
dominicaan of jezuïet zijn en gedoopt zijn in
de Geest. Ik kan gedoopt zijn in de Geest en
niet in een gebedsgroep zitten. Ik kan het
doopsel in de Geest ontvangen hebben en niet
met mijn handen in de lucht bidden. De
Vernieuwing is een stroom van genade,
simpelweg, omdat de doop in de Geest de
genade van onze doop ‘actualiseert’, vernieuwt.
Wat deze vernieuwing kenmerkt
Dat verklaarde kardinaal Farrell afgelopen
januari aan de Braziliaanse bisschoppen:
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'Waarom is de charismatische vernieuwing een
stroming van dit type? Dat komt precies door
haar identiteit. Wat de charismatische
vernieuwing kenmerkt, is de ervaring van de
doop in de Heilige Geest.* Elke gedoopte kan
deze ervaring opdoen, omdat deze
eenvoudigweg de doop zelf weerspiegelt. Je
kunt zeggen dat het ontvangen van de doop
met de Heilige Geest duidelijk betekent dat je
ten volle alle genaden beleeft die je ontvangen
hebt bij de sacramentele doop. In die zin is de
Vernieuwing een stroom van genade, waarvan
iedereen kan profiteren."

*Doop in de Heilige Geest wordt door CHARIS
gedefinieerd als ‘een levensveranderende ervaring van de
liefde van God de Vader, uitgestort in iemands hart door
de Heilige Geest, ontvangen door overgave aan Jezus als
Heer. Het brengt het sacramentele doopsel en vormsel tot
leven, verdiept gemeenschap met God en met
medechristenen, wakkert evangelisatie-ijver aan en rust
een persoon toe met charisma’s voor dienstbaarheid en
missie.’ Citaat uit Baptism in the Holy Spirit - Doctrinal
Commission of ICCRS, Jubilee Anniversary Edition,
Doctrinal Commission of ICCRS, part I p.15. Door
CHARIS opgenomen in Guidelines for the creation of a
CHARIS National Service of Communion in a country.

Deel 2 - DE VISIE VAN PAUS FRANCISCUS
Over de hoofddoelstellingen die paus Franciscus aan CHARIS heeft meegegeven. In deel 1 heeft hij de
oecumenische wortels van deze vernieuwing belicht. Nu de hoofdlijnen van zijn visie.

Het is belangrijk te benadrukken dat alle
pausen sinds Paulus VI de Vernieuwing actief
hebben gesteund. Maar met de komst van paus
Franciscus kreeg deze steun een dimensie die
nog ongelooflijk veel groter was. Om zijn visie
op de Vernieuwing te begrijpen moeten we
teruggaan naar zijn persoonlijke geschiedenis.
Aanvankelijk stond kardinaal Bergoglio, als
aartsbisschop van Buenos Aires, wantrouwend
tegenover de Vernieuwing. Hij heeft in het
openbaar verklaard dat hij het beschouwde als
‘een sambaschool’. Als overste van de
Argentijnse jezuïeten had hij hun zelfs
verboden om deel te nemen aan bijeenkomsten
van de Vernieuwing. Maar toen hij deze van
binnenuit ontdekte, dankzij de actie van
Argentijnse charismatische leiders, veranderde
kardinaal Bergoglio van gedachten.
Keerpunt voor kardinaal Bergoglio
Er gebeurde iets belangrijks, wat een keerpunt
betekende voor deze kardinaal, zowel vanuit
charismatisch oogpunt als vanuit dat van de
christelijke eenheid, namelijk de oecumenische
ontmoeting in het Luna Park in Buenos Aires
in 2006. Tijdens die ontmoeting vroeg
kardinaal Bergoglio aan een groep
evangelische voorgangers om voor hem te
bidden. Er zijn beelden van dit belangrijke
moment in aanwezigheid van 7000 mensen. Ze
leggen hem hun handen op en bidden: Vader
we zegenen hem in uw naam. Heer. In de
afgelopen tijd is hij opgestaan, hier in
Argentinië. U hebt hem opgericht om een van
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de profetische stemmen voor onze natie te zijn.
Vader, wij zegenen hem. Geef hem een
overvloed aan wijsheid. U geeft wijsheid in
overvloed aan ieder die U erom vraagt. Vervul
hem met uw Heilige Geest, God. Bedek hem
helemaal met uw aanwezigheid. In de naam
van Jezus.
Deze paus deelt erin
Onder de mensen die voor hem baden, waren
heel bekende Argentijnse evangelische
voorgangers, de Italiaanse pastor Giovanni
Traettino, die een vriend van de kardinaal is
geworden en pater Raniero Cantalamessa. Zijn
relatie met de Vernieuwing veranderde zozeer
dat hij over de Vernieuwing ging spreken met
gebruik van het woord wij. Ik denk dat je kunt
zeggen dat paus Franciscus zichzelf ziet als
iemand die deel uitmaakt van deze
genadestroom.
Tot dan toe hebben we pausen gehad die de
Vernieuwing steunden. Maar momenteel
hebben we een paus die er zelf in déélt. Dat
verandert alles.
Eerste hoofdlijn van zijn visie
De eerste hoofdlijn van de visie van de paus op
de Vernieuwing is dat hij deze - in navolging
van kardinaal Suenens - beschouwt als een
stroom van genade. Het gevolg hiervan is dat
de paus verlangt dat álle christenen worden
aangeraakt door deze stroom van genade en de
doop in de Geest ontvangen. De paus heeft dit
verschillende keren aangegeven, door de
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Vernieuwing aan te moedigen de genade van
de doop in de Geest in wijde kring bekend te
maken; onder meer door aan de
parochiepriesters te vragen, hun gelovigen een
voorbereiding op het leven in de Geest aan te
bieden, the Life in the Spirit Seminar, een
vorming tot leven in de Geest. En ten slotte,
door CHARIS de opdracht te geven om de
doop in de Geest in de hele Kerk bekend te
maken. Op Pinksteren 2019 was de paus heel
duidelijk op dit punt: "Moge de Vernieuwing
de doop in de Geest delen met iedereen in de
Kerk. Dát is de genade die jullie hebben
ontvangen. Deel hem! Bewaar hem niet voor
jezelf!"
Medewerkers in het Petrusambt
Afgelopen januari zei kardinaal Farrell, onder
wiens verantwoordelijkheid CHARIS
werkzaam is, in Brazilië tegen de leiders van
de charismatische gemeenschappen die daar
waren: "De Heilige Vader, paus Franciscus,
beschouwt alle leden en alle expressies van de
charismatische vernieuwing als medewerkers
van zijn ‘Petrinische Dienstwerk’, zijn
dienstwerk als opvolger van Petrus".
Ontmoeting met Jezus, bekering
Dat is prachtig, maar iemand wilde weten wat
dat nu echt inhield. Hoe kunnen we een steun
zijn voor de paus in zijn Petrusambt?
Kardinaal Farrell antwoordde: ”Weet u, de
paus kan niet de hele tijd door over de doop in
de Geest praten. U begrijpt vast wel waarom.
Maar ik kan u vertellen dat hij elke keer als hij

spreekt over nieuwe evangelisatie, over
voortdurende evangelisatie, over ontmoeting
met de levende Jezus, over bekering, dat hij
dan denkt aan de doop in de Geest!”
Hij rekent op ons
Ik was diep geraakt door dit antwoord, omdat
het laat zien dat de paus grote verwachtingen
heeft van de Vernieuwing: hij verwacht ervan
dat het gelovig leven van alle gedoopten
erdoor vernieuwd wordt. Hij weet dat deze
vernieuwing de vrucht is van het ervaren van
de uitstorting van de Geest! Dat is de reden dat
hij rekent op óns, als leden van de
Vernieuwing, om hem bij deze taak te helpen.
Hier wil ik uw aandacht vestigen op een
belangrijk punt. Na alles wat ik net gezegd heb
zouden we trots kunnen worden en tegen
onszelf zeggen: “Dat is niet verkeerd. Jaja, wij
van de charismatische vernieuwing, wij zijn de
besten!” Als we toegeven aan deze verleiding,
zijn we verloren.
Nederig
Opdat de Vernieuwing kan voldoen aan de
verwachtingen van de paus, is het nodig dat ze
nederig is. We zijn niets zonder de heilige
Geest. We moeten onszelf heel klein maken
om de Heilige Geest door ons heen te laten
werken. Denk aan dit vreselijke woord van
Petrus: ”God weerstaat de hoogmoedigen,
maar aan de nederigen geeft Hij genade."(1
Petrus 5,5)

Vervolg van deze lezing
De tweede hoofdlijn in zijn visie is de eenheid beleven; de derde eenheid met alle christenen; en de
vierde het dienen van de armen.
Deel 3 - DE EENHEID BELEVEN EN DE ARMEN DIENEN
Visie van paus Franciscus op charismatische vernieuwing.
Als we de doop in de Geest willen verspreiden, moeten we als katholieken en als christenen de
onderlinge eenheid beleven en groeien in het beoefenen van de naastenliefde.
Als katholieken de eenheid beleven
Als aartsbisschop van Buenos Aires ontdekte
kardinaal Bergoglio dat de Vernieuwing
verdeeld was en dat er zelfs sprake was van
breuken tussen de gebedsgroepen en de
gemeenschappen. De gebedsgroepen
weigerden te erkennen dat de charismatische
gemeenschappen ook deel uitmaakten van de

StuCom 0474

Vernieuwing. Soms was het leden van
gebedsgroepen verboden om te spreken in de
gemeenschappen, enzovoort.
Hij vroeg dat dit stopte en dat ze allemaal in
onderlinge eenheid zouden leven. Daarom
ontbond hij het nationale team van de
Charismatische Vernieuwing - dat zich in feite
alleen bezighield met de gebedsgroepen - om
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een nieuwe instantie te creëren die alle
uitingen van deze genadestroom bijeenbracht:
gebedsgroepen, gemeenschappen, scholen voor
evangelisatie, TV-netwerken, enzovoort.
Waarom zoveel nadruk op eenheid?
Het is dus niet verwonderlijk dat de Heilige
Vader, zodra hij paus werd, de eenheid binnen
deze genadestroom wilde bevorderen. Hij
vroeg de verantwoordelijken van de ICCRS en
van de Catholic Fraternity (Katholieke
Broederschap) om aan één, nieuwe dienst te
werken. En zo werd CHARIS geboren.
Men kan zich afvragen waarom de paus zoveel
belang hecht aan de onderlinge eenheid. Ik
denk dat het antwoord heel eenvoudig is: u
hebt wel begrepen dat hij veel van de
Vernieuwing verwacht. Maar dat is niet
mogelijk als de Vernieuwing verdeeld is, als
sommigen anderen afwijzen of als ze elkaar
bekritiseren. Wil deze stroom van genade de
doop in de Geest met de hele Kerk kunnen
delen, dan moeten de leden ervan in onderlinge
eenheid leven.
De eenheid onder alle christenen
Een van de aspecten van de eenheid in
verbondenheid die paus Franciscus dierbaar is,
is de eenheid tussen christenen van
verschillende kerken en kerkelijke
gemeenschappen. We hebben gezien dat de
historische wortels van de Vernieuwing
oecumenisch zijn. De paus, die een man van
eenheid is, is ervan overtuigd dat de ervaring
van de doop in de Geest kan dienen als een
brug tussen christenen uit verschillende
kerkelijke gemeenschappen. Hoe dan?
Het gaat er niet om theologische problemen op
te lossen. De paus zei ooit dat daarvoor alle
theologen naar een onbewoond eiland gestuurd
zouden moeten worden, en dat ze daar tot het
einde der tijden aan het werk zouden moeten
blijven!
Relationele oecumene
Wat de paus in gedachten heeft als hij over
eenheid spreekt, dat is wat gewoonlijk
‘relationele oecumene’ wordt genoemd, met
andere woorden: de oecumene van de
wederzijdse vriendschap.
We kunnen vrienden worden met christenen
van andere kerkelijke groeperingen, we kunnen
samen bidden. Vriendschap breekt de muren af
die we misschien hebben opgetrokken.
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Johannes 17-beweging
Ik geef twee voorbeelden.
Het eerste houdt verband met een
eenheidsbeweging die de paus dierbaar is:
de ‘Johannes 17-beweging’, opgericht door de
Amerikaanse dominee Joe Tosini. De paus
heeft deze groep verschillende keren ontmoet.
Onder hen bevond zich een zeer rigide
baptistenpredikant. Hij kwam voor het eerst
naar het Vaticaan om de paus te ontmoeten en
was ondersteboven. De tweede keer gaf hij zijn
getuigenis waar de paus bij was. Hij zei
ongeveer het volgende: "Heilige Vader, ik ben
baptistendominee, zoon van een dominee, die
ook weer zoon van een dominee was. In mijn
kerk wordt de katholieke Kerk in diskrediet
gebracht. Toen ik hier voor het eerst kwam,
was ik erg verrast. Het ging er totaal niet aan
toe zoals ik me had voorgesteld. Ik zag dat
mijn vooringenomen ideeën tegen de
katholieke Kerk onjuist waren. Toen ik
terugkeerde naar de Verenigde Staten moest ik
mijn pastoraat veranderen."
Hier zien we in de praktijk hoe het opbouwen
van relaties ook de manier kan veranderen
waarop we naar anderen kijken.
Ontmoeten en uitwisselen
Een tweede voorbeeld. Er zijn veel
evangelische kerken die geloven dat
katholieken allemaal naar de hel zullen gaan.
Maar wanneer een evangelisch persoon en een
katholiek beginnen elkaar te ontmoeten, dingen
uit te wisselen, vrienden te worden, dan
veranderen de dingen. Dat verandert
vooringenomen ideeën en denkwijzen.
Dit type relationele oecumene ligt binnen ons
bereik. We kunnen allemaal proberen
vriendschap te sluiten met andere christenen.
Deze vriendschapsnetwerken zullen een
verschil maken. Je zou - in zekere zin - kunnen
zeggen dat het opbouwen van eenheid van
onderaf gebeurt, door het volk van God.
De armen dienen
Een vierde hoofdlijn in de visie van de paus is
de dienst aan de armen. We weten allemaal
hoe gehecht onze paus is aan de kleinen, de
zieken, de mensen die lijden, de migranten, de
uitgeslotenen. Hij vraagt de Vernieuwing om
dezelfde liefde te hebben, dezelfde
naastenliefde voor de armen. Dat vraagt hij aan
alle mensen die beweren een uitstorting van de
Heilige Geest te hebben ontvangen. De Heilige
Geest is liefde. Daarom zouden we, als we echt
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voor de armen? Als we de doop in de Geest
willen verspreiden, moeten we groeien in het
beoefenen van de naastenliefde.

vervuld zijn met de Heilige Geest, vurige
getuigen van liefde moeten zijn.
Daklozen, gevangenen, naastenliefde
Ik moet zeggen dat ik al heel mooie
getuigenissen van naastenliefde heb gezien
binnen de Vernieuwing. Het is prachtig. Ik
denk aan die jongeren die in Brazilië elk
weekend op straat bij de daklozen gaan wonen.
Of aan die gebedsgroepen die zorgen voor
gevangenen in Afrika. Er gebeuren al veel
mooie dingen. Op dit gebied daagt onze paus
ons uit: wij, in onze gebedsgroepen en onze
gemeenschappen, hoe beleven we de liefde

Samenvattend
Paus Franciscus heeft grote verwachtingen van
de Vernieuwing: hij verwacht hulp van haar
om de Kerk te transformeren doordat de
ervaring van de doop in de Geest in brede
kring wordt gedeeld, in een geest van eenheid
en naastenliefde.
Dat gezegd hebbende, kunnen we nu ingaan op
CHARIS en het nieuwe ervan.

Deel 4 - WAT CHARIS NIEUW MAAKT
CHARIS werd geboren op Pinksteren 2019 vanuit de wens van de paus zelf.
CHARIS is een dienst, de énige dienst voor de genadestroom van de katholieke charismatische
vernieuwing. Dus ICCRS en de Katholieke Broederschap hielden op te bestaan op het moment
dat CHARIS werd geboren. Laat me een paar punten benadrukken.
Een publieke rechtspersoonlijkheid
CHARIS heeft een wettelijke, publieke status
gekregen. Dit is een technische term die om
uitleg vraagt. In de Kerk zijn twee soorten
verenigingen: de private en de publieke. Een
private vereniging staat ten dienste van haar
leden. Zo heeft bijvoorbeeld de Nederlandse
Katholieke Orde van Advocaten te maken met
advocaten, maar niet met docenten of artsen.
De Kerk richt een publieke vereniging op om
alle gedoopten te dienen en niet alleen haar
leden. Door CHARIS een publieke
rechtspersoonlijkheid te geven, heeft de Kerk
CHARIS een plaats gegeven in haar hart. Ze
laat daardoor zien dat CHARIS alle gedoopten
moet dienen. Dit is het gevolg van wat ik in
deel 1 en 2 heb uitgelegd: het gaat erom de
doop in de Geest met de hele Kerk te delen.
CHARIS is een dienst
Jullie kunnen voor de Heer een echte dienaar
of dienares van de stroom van genade zijn,
maar geen persoonlijk lid worden van
CHARIS. Niemand kan zeggen: "Ik ben lid
van CHARIS." Als dienst heeft CHARIS geen
leden. Vertegenwoordigers kunnen voor een
bepaalde periode lid zijn van een Service of
Communion. CHARIS staat ten dienste van de
charismatische vernieuwing, maar is niet deze
Vernieuwing, deze stroom van genade. Een
van de gevolgen is, dat ik als moderator van
CHARIS niet de verantwoordelijke ben voor
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de Vernieuwing. Wie is de verantwoordelijke
voor de stroom van genade? De Heilige Geest!
En niemand anders!
CHARIS biedt daarom service aan, diensten.
Niemand is verplicht deze dienst te gebruiken.
Je kunt CHARIS vergelijken met een
tankstation langs de snelweg, dat veel diensten
aanbiedt: benzine, toiletten, rustplaats, koffie,
picknick, etc. Wanneer je aankomt bij een
tankstation langs de snelweg, kun je stoppen of
niet. Dat hangt af van wat je nodig hebt. Zo is
het ook met CHARIS: je kunt een beroep doen
op haar diensten of niet. Iedereen is vrij.
Welke diensten biedt CHARIS aan?
- Eenheid in Verbondenheid:
CHARIS krijgt de opdracht van de paus om
verbondenheid te creëren in de gehele
genadestroom van de Vernieuwing. Daartoe
voorzien de statuten in drie diensten:
o De Internationale Service of Communion.*
o De Continentale Service of Communion.
o De Nationale Service of Communion.
Service of Communion betekent hier: ‘Dienst
aan Eenheid in Verbondenheid’, maar ook
‘gezamenlijke dienst aan heel de Kerk’.
Dienst op nationaal niveau
In de nationale Service of Communion van
CHARIS wordt verzocht dat alle uitingen van

www.stucom.nl

6

de Vernieuwing in een land vertegenwoordigd
zijn, dat wil zeggen: de gebedsgroepen, de
gemeenschappen, de scholen voor
evangelisatie, de uitgeverijen, de priesters van
de Vernieuwing, de charismatische radio- of
tv-stations enz. Het eerste doel van een Service
of Communion is de eenheid te beleven en
vervolgens om dienstbaar te zijn. Er is een
coördinator van de nationale Service of
Communion. Let op: hij is niet de
verantwoordelijke van de Vernieuwing, de
stroom van genade, want daarvoor is de
Heilige Geest verantwoordelijk.

De nationale Service of Communion is geen
vervanging voor de reeds bestaande diensten in
de landen. Er bestaan in veel landen nationale
teams van de Vernieuwing die slechts
verbonden zijn met de gebedsgroepen. Ze
zullen indien nodig doorgaan, maar moeten
dan ‘Nationale Teams voor de gebedsgroepen
van de Vernieuwing’ genoemd worden.
*Nationaal: voor Nederland zie www.charis4all.nl.
Continentaal: voor Europa komt deze service in april
2021 voor het eerst bij elkaar, in Hongarije.
Internationaal: zie het vervolg van de lezing.

Deel 5 - DIENST VAN CHARIS OP INTERNATIONAAL NIVEAU
Hoe CHARIS op nationaal niveau vorm krijgt staat in deel 4. Hieronder beschrijft Jean-Luc Moens
het internationale dienstwerk van CHARIS.
Als afsluiting van heel zijn lezing voegt hij daaraan toe: de oproep van paus Franciscus om de doop in
de Geest te verspreiden, is een oproep tot evangelisatie en heiligheid als vrucht van de werking van de
Heilige Geest in ons.
Kantoor en tijdschrift
De onderlinge eenheid wordt ook gefaciliteerd
door het kantoor van CHARIS in Rome, dat
driemaal per jaar een tijdschrift uitgeeft. Dat
tijdschrift is een verbindingsorgaan voor de
Vernieuwing wereldwijd en wordt in vijf talen
gepubliceerd. U kunt het gratis lezen op de
CHARIS-website.
Training
CHARIS biedt training aan voor leiders (in
Rome of in de landen die erom vragen),
training in profetische voorbede en training in
het beoefenen van de charisma's. Ik denk dat
dit laatste erg belangrijk is, want ik heb de
indruk dat we in veel landen een afname zien
in het beoefenen van de charisma’s. Dat is
jammer en waarschijnlijk niet de wil van de
Heilige Geest. We moeten in ons weer de ijver
wekken voor het beoefenen van de charisma's.
We bereiden ook een training voor op het vlak
van de oecumene. Met de wereldwijde
coronaviruscrisis zien we dat ons
trainingsaanbod moet worden aangepast aan de
nieuwe omstandigheden. We werken aan het
creëren van online trainingen, die wereldwijd
gevolgd kunnen worden, zonder je huis te
hoeven verlaten.
De gemeenschappen
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Het aanbod van CHARIS betreft ook een
dienst aan de gemeenschappen die uit de
charismatische vernieuwing zijn ontstaan. Het
is in de eerste plaats een dienst van eenheid in
verbondenheid, omdat veel gemeenschappen
de wens hebben om elkaar te leren kennen en
te helpen. Via deze verbondenheid wil
CHARIS ook gemeenschappen helpen om
verschillende uitdagingen aan te gaan.
Bijvoorbeeld hoe je misbruik van gezag kunt
voorkomen, hoe je jonge mensen kunt
evangeliseren enz. Op al deze gebieden is het
delen van ervaringen tussen gemeenschappen
erg belangrijk.
CHARIS biedt ook canonieke hulp aan en wel
aan gemeenschappen die hun statuten moeten
opstellen om kerkelijke erkenning te
verkrijgen.
De jongeren
CHARIS besteedt bijzondere aandacht aan de
jongeren, die een belangrijke plaats innemen in
de statuten. Zo zijn zij op alle niveaus
vertegenwoordigd: nationaal, continentaal en
internationaal. Dit is de grote uitdaging voor de
charismatische vernieuwing van vandaag: de
jeugd evangeliseren. Daarvoor moeten we aan
hen vertrouwen schenken en
verantwoordelijkheden geven. Dit houdt in dat
de ouderen verantwoordelijkheden aan de
jongeren overdragen. Dit is de reden waarom
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de CHARIS-mandaten op alle niveaus voor
drie jaar gelden en slechts één keer verlengd
kunnen worden. Laten we niet bang zijn om
plaats te maken voor jongeren. Ik stel u een
vraag: waar ging de Heilige Geest naar toe,
toen hij de charismatische vernieuwing in de
katholieke Kerk wilde beginnen? Naar een
bejaardentehuis? Nee, hij ging naar een
universiteit. De eerste leiders van de
Vernieuwing waren jongeren van 21-22 jaar!
En ondanks hun onervarenheid hebben ze de
Vernieuwing in slechts een paar jaar verspreid
over de hele wereld. De Heilige Geest
vertrouwde jonge mensen. Laten ook wij hen
vertrouwen. Dit impliceert nederigheid van
veel huidige verantwoordelijken, die moeten
leren zich terug te trekken. Zoals Johannes de
Doper zei: “Hij moet groter worden en ik
kleiner."
De organisatie van grote bijeenkomsten
CHARIS is ook verantwoordelijk voor het
organiseren van bijeenkomsten in eenheid voor
de hele Vernieuwing. Een mooi voorbeeld is
het wereldwijde charismatische gebed dat we
30 mei voor het Vigilie van Pinksteren hebben
gedaan. Maar er was ook de internationale
bijeenkomst van gemeenschappen in Recife
(Brazilië) afgelopen januari en op Pinksteren in
Rome in 2019. De statuten voorzien ook, om
de drie jaar, in een algemene vergadering van
CHARIS, waar verkiezingen zullen
plaatsvinden van de moderator en de leden van
de Internationale Service of Communion, de
internationale Dienst van Verbondenheid.
Evangelisatie en heiligheid
Ik moet ook iets zeggen over twee andere
essentiële elementen van het werk van
CHARIS.
De paus vraagt ons om vernieuwing van onze
evangelisatie. Zijn oproep om de doop in de
Geest te verspreiden, is eigenlijk een oproep
tot zending. We zullen deze oproep alleen
trouw zijn als we besluiten onvermoeibare
evangelisten te worden.

Het andere essentiële element is heiligheid.
Jullie hebben allemaal kunnen zien dat het
beoefenen van charisma's, zelfs buitengewone,
niet impliceert dat de beoefenaar ervan heilig
is. Helaas hebben we om ons heen voorbeelden
van stichters, die op dit gebied gefaald hebben.
Een van de diensten van CHARIS is om ons te
herinneren aan het feit dat we allemaal
geroepen zijn tot heiligheid. Alles wat ik jullie
vanaf het begin heb verteld, kan worden
samengevat in het woord ‘heiligheid’.
Heiligheid zal ons ertoe aanzetten de
onderlinge eenheid, naastenliefde,
evangelisatie en eenheid van christenen te
beleven die Jezus zozeer wenst.
Heiligheid zal ons helpen om de charisma’s op
juiste wijze, in nederigheid, ten dienste te
stellen van de Kerk. Heiligheid is de vrucht
van de werking van de Heilige Geest in ons.
Het is de Heilige Geest die heiligen maakt.
Laat de Heilige Geest het maar doen in ons, dat
is pas écht charismatisch zijn.
Conclusie
Met de komst van paus Franciscus zijn we een
nieuwe fase in de geschiedenis van de
Charismatische Vernieuwing ingegaan. De
deuren van de Kerk staan wijd open voor de
Vernieuwing. Dat is een teken van de Geest
die ons uitdaagt: 'Ben je bereid om Mij te
volgen om de buitengewone genade die Ik je
heb gegeven, de doop in de Geest, om je heen
bekend te maken? Ik heb jullie uitgekozen om
mijn boodschappers te zijn. Ik open de deuren
van de Kerk voor jullie. En dus – Ga! en maak
bekend wat jullie allemaal van Mij hebben
ontvangen."
Beste vrienden, broeders en zusters, de wereld
wacht op een nieuw Pinksteren. God rekent op
ons, om zijn instrumenten te zijn. Laten we
niet bang zijn: "Hier zijn we, Heer, om uw wil
te doen!"

Meer: www.charis4all.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De tussenkopjes in dit artikel zijn van de redactie van Bouwen aan de Nieuwe Aarde.
De video-opname van deze lezing is te vinden op www.kcv-net.nl/kcv/a/4120.
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