
Genezingswonderen staan regelmatig 
in de belangstelling. Ze roepen enthousi-

asme op, maar ook serieuze vragen. Onder de 
sceptici bevinden zich niet alleen ongelovigen. Het fe-

nomeen moet echter niet bij voorbaat verdacht gemaakt 
of theologisch illegaal verklaard worden, vinden enkele 

theologen van de VU, TUA en TUK. Het is tijd voor eerlijke theo-
logische doordenking.

Door de eeuwen heen is er altijd een ‘onderstroom’ geweest in het christendom 
waarin wonderen, en in het bijzonder genezingswonderen, een belangrijke 
plaats hadden. Vaak kregen ze een plaats in het volksgeloof, waar ze met meer 

of minder argwaan werden bekeken. Met name het protestantisme heeft een onge-
makkelijke relatie met wat vaak als ‘bijgeloof’ werd en wordt bestempeld. Dit wordt de 
laatste tijd meer zichtbaar door de toenemende invloed van verschillende charismati-
sche en neo-pentecostale groepen die zegen, geluk, voorspoed en gezondheid verbin-
den met de praktijk van het christelijk geloof.
 
Naast veel enthousiasme roept het fenomeen ook serieuze vragen op. Wordt God zo niet 
voor een al te menselijk karretje gespannen? Is het terrein van genezing niet bij uitstek 
het domein van charlatans en sektariërs? Werkt God niet juist via de gewone middelen 
van de medische zorg? Kunnen westerlingen, die het vaak al zo goed hebben, niet beter 
hun aandacht geven aan het welzijn van anderen in plaats van zo geobsedeerd te zijn 
door de barsten in hun eigen haast volmaakte leven?
 

De conferentie “Mijn God geneest” wil deze vragen voor en met een theologisch geïnte-
resseerd publiek onder ogen zien. Niet voorspelbare conclusies of propaganda voor 

wondergenezingen zijn daarbij het doel, maar een eerlijke theologische reflectie 
op iets wat veel gelovigen bezighoudt.

10 NOVEMBER 2017, VRIJE UNIVERSITEIT, AMSTERDAM
Meer info en inschrijving: www.weetwatjegelooft.nl/mijngodgeneest (€ 59,-) 

of www.pepredikanten.nl/mijngodgeneest (€ 99,- incl. 0,25 EC certificaat)
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