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een nieuw 
pinksteren

voor de Kerk

Toen in 1958 Paus Pius XII overleed, vroeg 
iedereen zich af, welke kardinaal in 
staat zou zijn om zulk een geniale paus 

op te volgen. Iedereen was dus na het conclaaf 
verrast dat Kardinaal Roncalli verkozen was. Ve-
len dachten dat dit ‘het begin van het einde’ voor 
de Kerk zou zijn. Maar, integendeel, het werd een 
nieuw begin!

De hele christelijke wereld herleefde door 
de woorden en de daden van Paus Johannes 
XXIII. Symbolisch opende hij de gesloten deu-
ren van het Vaticaan met de opmerking dat de 
Kerk frisse lucht nodig had. Hij concretiseerde 
zijn woorden door een oecumenisch concilie 
bijeen te roepen. Het doel van dit concilie was 
niet de Kerk te verdedigen tegen allerlei ket-
terijen, zoals dit in het verleden steeds was ge-
weest. Het moest een ‘offensief’ concilie wor-
den met drie hoofdthema’s: de vernieuwing 
van de Kerk, de eenheid van de christenen en de 
wereldvrede. 

Hij kondigde dit Tweede Vaticaans Concilie 
aan op 25 januari 1959. Het startte op 25 de-
cember 1961. 

De Paus nodigde alle christenen uit om te bid-
den voor het succes van dit concilie: Heilige 
Geest… hernieuw uw wonderen in onze tijd 
‘als voor een nieuw Pinksteren’. 

De Katholieke Pinkstervernieuwing
het antwoord op dit gebed

Dit gebed werd verhoord op een onverwachte 
manier, door zestien prachtige conciliedocu-
menten en door de meer dan vijftig kerkelijke 
bewegingen die op 31 mei 1998 het Sint-Pie-
tersplein in Rome vulden. Onder deze nieuwe 
bewegingen is de Katholieke Charismatische 
Vernieuwing veruit de breedste stroming 
met het grootste impact op het leven van de 
Kerk. Kardinaal Suenens noemde deze stro-
ming bij voorkeur ‘de pinkstervernieuwing’. Zij 
verscheen in de Kerk 35 jaar geleden, zonder 
gekende stichter zoals de andere kerkelijke 
bewegingen of religieuze orden (pioniers ken-
nen we wel). Het is, volgens de profetische 
woorden van de Paus, een geschenk van de 
Heilige Geest. Het is geen specifieke ‘bewe-
ging’, maar een vernieuwing in de Kerk en ‘een 
kans voor de Kerk’, zoals Paulus VI deze stro-
ming omschreef.
 
Het essentiële doel is niet de sociale structuren 
te veranderen, maar wel het hart van de men-
sen te omvormen. Algemeen gesproken, ge-
beurt dit via een seminarie ‘Leven in de Geest’. 
Door de verkondiging van de essentie van het 
Evangelie, worden de mensen begeleid naar 
de ‘doop in de Heilige Geest’. Dit opent een 
diepe geestelijke ervaring waardoor zich een 

Voorwoord

I n de voorbije jaren verscheen in ons maandblad ‘Jezus Leeft’ een reeks artikelen over 
de eigenheid van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Deze artikelen brachten 
telkens een ander specifiek kenmerk van het ‘leven-in-de-Geest’ en het ‘bidden-in-de-

Geest’ onder de aandacht. Tevens werd de rijke spiritualiteit van de Charismatische Vernieuwing 
nog eens helemaal uitgeschreven. Een voor een hielpen deze artikelen ons verder door te drin-
gen in wat ons aan geestelijke rijkdommen is toevertrouwd. 

Over de hele wereld vierden wij in 2007 veertig jaar Katholieke Charismatische Vernieuwing.
Binnen de katholieke Kerk alleen al zijn op dit ogenblik meer dan 120 miljoen mensen in aanra-
king gekomen met deze geestelijke stroming waarvan Paus Paulus VI zei ‘dat ze een kans is voor 
de Kerk in deze tijd’.

Ondertussen werd ijverig gewerkt aan de uitgave van een Vlaamse versie van de dvd ‘A new 
Pentecost’ (Een nieuw Pinksteren). Aansluitend hierbij kunnen wij deze brochure aanbieden. Zij 
kan gebruikt worden voor persoonlijke bezinning rond wat ons het meest eigen is, maar nog 
interessanter wordt het als de verschillende onderwerpen eruit gebruikt worden voor onderricht 
en verdere vorming van allen die behoren tot een charismatische gebedsgemeenschap of ermee 
in aanraking komen. Leven, ook leven-in-de-Geest, moet immers blijvend gevoed worden. Ook 
voor hen die vragen hebben over wat de Charismatische Vernieuwing nu eigenlijk is, kan deze 
brochure uitstekende diensten bewijzen.

Wij danken allen die in de voorbije jaren door hun artikels, onderrichtingen, geschriften enz… 
bijgedragen hebben aan de ontplooiing van onze spiritualiteit. Wij danken de redactie van ‘Jezus 
Leeft’ die dit alles geredigeerd heeft.

Het is ons verlangen dat de Heilige Geest altijd dieper mag doordringen in ons leven en in het 
leven van de Kerk om uiteindelijk alles en allen te vervullen met zijn verfrissende adem van Le-
ven.

Het Interdiocesaan Team
17 november 2007
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persoonlijke bekering voltrekt. Die komt voort 
uit een persoonlijke ontmoeting met Jezus, 
Redder en Heer en de ervaring van de kracht 
van de Heilige Geest.

Deze bekering betekent een hele ommekeer 
in het leven met als resultaat een nieuwe vrij-
heid die zondige gewoonten uitbant, een die-
pe genezing van innerlijke kwetsuren en een 
onverklaarbare bevrijding uit de machten van 
het kwaad. Hieruit volgt een nieuwe smaak 
voor het gebed en de Schrift, een nieuw be-
wust worden van de kracht van de sacramen-
ten, verzoening in de persoonlijke relaties en 
een nood om dienstbaar te zijn in de Kerk en 
de maatschappij. De charismatische gebeds-
samenkomsten wakkeren het vuur van de hei-
lige Geest telkens aan door spontane lofprij-
zing, bijbels onderricht en intercessie.

Oproep tot een nieuwe 
 evangelisatie

Paus Johannes Paulus II heeft de Kerk met aan-
drang opgeroepen in zijn encycliek ‘Zending 
van de Redder’ (7 december 1990) om het missi-
onair engagement te vernieuwen en alle ener-
gie te engageren in de nieuwe evangelisatie. 
Nu herinnert hij ons eraan dat we een nieuw 
missionair tijdperk zijn ingetreden. Laten we 
blij zijn dat het derde en nieuwe millennium 
‘een grote lente voor de Kerk’ inluidt. Deze len-
te zal er komen als we ruim gebruik maken van 
de Bijbel als belangrijkste instrument van ver-
kondiging; als we de Heilige Geest erkennen 
als de belangrijkste verwekker van de nieuwe 
evangelisatie onder de hoede van Maria, de 
ster die ons begeleidt op deze weg.

 De Charismatische Vernieuwing
het antwoord op deze oproep

Meer dan ooit is de Charismatische Vernieu-
wing zich bewust van de dringende noodzaak 
om werk te maken van de nieuwe evangeli-
satie waarvoor Paus Johannes XXIII gebeden 
heeft in de zestiger jaren en Johannes Paulus 
II in de jaren negentig. Het gebed van de Kerk 
dat de Heilige Geest een nieuw Pinksteren zou 
opwekken en zich heden zou manifesteren in 
tekenen en wonderdaden, is verhoord op een 
buitengewone manier, door een overvloed van 
charisma’s die nuttig zijn voor de vernieuwing 
en de uitbreiding van de Kerk. Deze charisma’s 
van de Heilige Geest zijn gegeven om het dub-
bele ministerie van de prediking en van de on-
derrichting te leiden en te ondersteunen. Zij 
zijn eveneens geschonken voor de dienst van 
genezing en bevrijding.
 
Wij hebben gehoord en gezien

P.Marcelino was in september 1975 naar Bom-
bay gekomen om deel te nemen aan een cha-
rismatische retraite voor priesters. De eerste 
dag gaf hij te kennen dat hij in deze retraite 
nieuwe technieken wou leren om retraites 
te prediken die vrucht zouden dragen. Maar 
vanaf de tweede dag gaf hij toe: ‘Ik geef me er 
nu rekenschap van dat de Heer me naar hier 
geroepen heeft, niet om meer kracht te geven 
aan mijn priesterambt, maar om mijn priester-
leven te veranderen.’ Hij knielde neer en vroeg 
op dat zelfde moment: ‘Bid over mij’. Hij richtte 
zich op, helemaal veranderd en vroeg dat ook 
in Kerala een soortgelijke retraite gegeven zou 
worden voor seminaristen en priesters, zijn 
vroegere studenten.
 
Bezield door een rusteloos vuur, gehoorzaam 
aan God, hebben we de oproep van Rector 
P.Dominic beantwoord, bewust dat de Heer 
met ons is en zeker van de kracht van de Hei-
lige Geest. In mei 1976 zijn we naar Kerala in 
India gereisd om de eerste charismatische re-

traite te leiden voor 500 seminaristen, daarna 
aan 120 priesters. De Heer heeft een van deze 
seminaristen, na zijn priesterwijding in decem-
ber van dat jaar, gebruikt om in het begin van 
de jaren negentig het ‘Divine Retreat Center’ 
op te richten. Het is daar dat reeds meer dan 
tien jaar lang, week na week, met duizenden 
tegelijk, christenen en niet-christenen, zes da-
gen retraite volgen. Wie had kunnen vermoe-
den dat de Heer deze professor P.Marcellino in-
direct en deze student in theologie direct zou 
gebruiken om in India het grootste centrum 
voor retraite en evangelisatie op te richten. 

Er gebeurt een nieuw Pinksteren met tekens 
en wonderen in Kerala en in geheel India. Met 
Paulus mogen we zeggen: ’Aan Hem die bij 

machte is oneindig meer te volbrengen dan al 
wat wij door de kracht die in ons werkt kunnen 
vragen of bedenken, aan Hem zij de heerlijkheid 
in de Kerk en in Christus Jezus, iedere generatie 
weer, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.’ 
(Efeziërs 3,20-21)

De charismatische gebedssamen
komsten wakkeren het vuur van 
de Heilige Geest telkens aan door 
spontane lofprijzing, bijbels on
derricht en intercessie.

De charisma’s van de Heilige Geest 
zijn gegeven om het dubbele mi
nisterie van de prediking en van 
de onderrichting te leiden en te 
ondersteunen. Zij zijn eveneens 
geschonken voor de dienst van 
genezing en bevrijding.
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gedoopt
in Geest en vuur

het… God doet nooit ijdele beloften. Hij is een 
trouwe God en doet zijn Woord gestand. Ook 
nu! De Heilige Geest opent steeds een nieuwe 
weg, een nieuwe toekomst! Ook nu! Laten wij 
aandachtig zijn voor zijn inspiratie en moedig 
om die te volgen, trouw aan de ‘vernieuwende’ 
genade van Pinksteren.

Naar het inzicht van 
Kardinaal Suenens:
Osmose tussen de parochie
en de Vernieuwing

Er opent zich een hoopvolle toekomst voor de 
Kerk als de Pinkstervernieuwing erin slaagt het 
normale leven van onze parochies te beïnvloe-
den.
De wederzijdse openheid is een probleem. Al-
gemeen gesproken is deze osmose nog niet 
bereikt in onze Vlaamse parochies. Om vrucht-
baar te zijn, moet een stortvloed zich uitein-
delijk werpen in een stroom die uitmondt in 
de zee. Dit is eveneens waar voor een apos-
tolische vernieuwing: zolang het apostolaat 
een ‘specialiteit’ blijft van enkele christenen 
en geen plicht voor iedereen, zijn wij nog niet 
echt geëvangeliseerd. Iedere gedoopte moet 
aanvaarden om op zijn/haar beurt en op zijn/
haar niveau te evangeliseren. Het Evangelie 
van de Heer is bestemd om uitgedragen te 
worden als het Goede Nieuws bij uitstek voor 
iedere mens: dit is een normale, universele, 
christelijke eis.

Hét allereerste probleem in dit derde millen-
nium is: hoe de hedendaagse christenen ker-
stenen? Ook in onze tijd zijn er heiligen die 
ons uitnodigen om ons te laven aan de bron 
van ons Doopsel. Maar dit is niet genoeg. De 
‘vernieuwing van de christelijke geest, door de 
vernieuwing van onze doopgeloften’ (Grignon 
de Monfort), is een brandende actualiteit. Ten 
slotte is het steeds dezelfde oproep om Jezus 
Christus naar de wereld te brengen, in een-
heid met Maria, door de kracht van de Heilige 
Geest.

De toekomst van de Kerk

De Heilige Geest is aan de Kerk gegeven om 
de trouw aan haar zending te garanderen. 
Deze zending is haar toevertrouwd en moet 
vervuld worden doorheen alle historische ge-
beurtenissen. Het is ook eigen aan de Heilige 
Geest de Kerk te inspireren en haar geleidelijk 
aan binnen te leiden in de volle waarheid. Het 
is een delicate opdracht om te onderscheiden 
wat behoort tot de authentieke traditie en wat 
voortkomt uit puur menselijke traditie. Veel 
verwarring komt voort uit het feit dat eeu-
wenoude gewoonten en gebruiken verward 
worden met de werkelijke Traditie, die geba-
seerd is op de evangelische oorsprong van de 
Kerk. Wat revolutionair schijnt, is dikwijls niets 
anders dan een terugkeer naar de originele 
bronnen. 
‘De ware trouw aan de Traditie onderstelt een 
voortdurend veranderende levensidentiteit, 
waarbij de continuïteit zelf volstaat om de een-
heid te verzekeren. In de tijd verandert er altijd 
iets, maar het is een verandering om zichzelf te 
blijven’ (J.Chevalier). 
De Heer heeft deze delicate onderscheiding 
niet overgelaten aan het spel van de individu-
ele interpretatie, noch aan onze vooroordelen. 
Het is de Heilige Geest die elke evolutiefase 
leidt. Naargelang er nieuwe problemen rijzen, 
is Hij daar om een met de Traditie gelijkluidend 
antwoord te inspireren. In de Heilige Geest 
 situeert zich onze hoop voor de toekomst.

H et Tweede Vaticaans Concilie ligt 
reeds meer dan 40 jaar achter ons. 
Sindsdien is er heel wat veranderd. 

We staan nu voor een voortschrijdende ontker-
stening, vooral in Europa. Nu rijst de dringende 
vraag: Hoe de herkerstening van de christenen 
realiseren?

Reeds in 1985 riep de Paus ons op voor een 
‘nieuwe evangelisatie’. Dit is het sleutelwoord 
van de toekomst. Hebben we deze oproep ge-
hoord en begrepen? Er zijn in onze streken ge-
durfde initiatieven genomen in het begin van 
de charismatische vernieuwing. Ik herinner me 
de evangelisatiekampen in Bilzen gedurende 
de jazzfestivals. Een onvergetelijke ervaring! 
De jongerensamenkomsten in Antwerpen, 
Hoboken, Hasselt... Heerlijk! En toen… waren 
we moe? Ontmoedigd? Omdat er weinig aflos-
sing kwam? We plooiden een beetje op ons-
zelf terug.

De nieuwe evangelisatie kan enkel groeien 
door een terugkeer naar het Cenakel van Je-
ruzalem, waar de Heilige Geest is neergedaald 
over de Apostelen. Het vertrekpunt van de 
eerste evangelisatie van de wereld was een 
spirituele ervaring. Johannes de Doper had 
aangekondigd dat Christus zou ‘dopen in Hei-
lige Geest en vuur’ (Matteüs 3,11). De Kerk is uit 
dit doopsel geboren. We hebben een doop-
selvernieuwing nodig, een levende ervaring 

van de werking van de Heilige Geest. Een ze-
venweekse vorming ‘Leven in de Geest’ is als 
een neo-catechumenaat voor christenen die 
sacramenteel gedoopt zijn, maar als volwasse-
nen hun doopsel moeten bekrachtigen. Leven 
vanuit de initiale doopgenade vergt een hele 
ommekeer, vraagt ‘bekering’, waarbij de Heer 
Jezus centraal komt te staan in het dagelijkse 
denken, spreken, leven, vierentwintig uur op 
vierentwintig.

Een kans voor de Kerk

Paus Paulus VI noemde de Katholieke Charis-
matische Vernieuwing: ‘een kans voor de Kerk’.
Deze Vernieuwing is geen ‘beweging’ in so-
ciologische zin, maar een uitnodiging van 
de Heilige Geest, aan iedereen aangeboden. 
Niemand heeft het monopolie van de Heilige 
Geest! De Charismatische Vernieuwing is een 
genade die je kunt opvangen, tot welke ‘bewe-
ging’ je ook behoort. 
Kardinaal Suenens sprak bij voorkeur over 
‘Pinkstervernieuwing’, om aan te sluiten bij 
de oorspronkelijke ‘uitstorting van de Heilige 
Geest’ over de 120 mensen die in gebed bijeen 
waren, mét Maria: ‘Ga niet uit Jeruzalem weg, 
maar blijf wachten op de belofte van de Vader 
die jullie van Mij hebben gehoord; immers Jo-
hannes doopte met water, maar jullie zullen 
gedoopt worden in heilige Geest, binnen en-
kele dagen’ (Handelingen 1,4b-5). Zo gebeurde 

Iedere gedoopte moet aanvaarden 
om op zijn/haar beurt en op zijn/
haar niveau te evangeliseren. Het 
Evangelie van de Heer is bestemd 
om uitgedragen te worden als het 
Goede Nieuws bij uitstek voor 
iedere mens: dit is een normale, 
universele, christelijke eis.
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hart van mensen. Zij weten hoe te helpen met 
de daad. Wie trouw is aan de Geest en trouw 
blijft aan de charismatische spiritualiteit, krijgt 
deze vrucht cadeau. Goedheid vraagt even-
eens ‘vertrouwen’ in het Woord van God, dat 
Hij gesproken heeft in zijn Zoon Jezus. Zonder 
dit fundamentele vertrouwen, verzwakt het 
vertrouwen in mensen. Goedheid, trouw en 
vertrouwen verwijzen naar de werking van de 
Heilige Geest.
 
Op deze grond kunnen we leven in openheid 
tegenover God en de mensen: wie schept die 
blijheid, vriendelijkheid, die we ervaren in de 
charismatische gebedssamenkomsten? Wie 
legt die minzame plooi op ons gelaat? Niet 
met cosmetica, maar vanuit een innerlijke 
groei. Wie schept die eenheid onder elkaar; 
die openheid? Het zijn pure geschenken van 
de Heilige Geest!
 
Deemoed is een moeilijke deugd en vraagt op-
rechte zelfkennis. We aanvaarden onze ‘klein-
heid’ en ‘kwetsbaarheid’ slechts door een heel 

diepe inwerking van de Heilige Geest. Klein-
heid (nederigheid) begrepen als een genade 
waarin ik me kan openstellen voor de Heer. 
Zo’n houding krijg ik niet door mezelf, niet 
door zelfheiliging, enkel door de werking van 
de Heilige Geest.

Mensen die de doorbraak van de Geest heb-
ben ontvangen, trouw daarin voortleven, 
trouw samenkomen met broers en zussen, 
leren zich deemoedig op te stellen in het le-
ven. Trouw blijven aan de wekelijkse gebeds-
samenkomsten, is een teken dat je de charis-
matische dimensie van het Kerk-zijn begrijpt 
en beleeft: je hebt niet zelf die vervulling, die 
doorbraak van de Geest kunnen bewerken. Je 
hebt ze gekregen van de Heer, omdat anderen 
dit durfden verwachten voor jou!
Deemoed is een duidelijk teken van de wer-
king van de Heilige Geest. Zichzelf hoger 
achten dan anderen, ambities, aandacht trek-
ken… zijn nooit het werk van de Geest. Wat de 
Geest wil bewerken, zien we in Jezus, Hij die 
de Zoon van God is:

de vrucht
van de Geest

‘De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zacht-
moedigheid, ingetogenheid. Zij die Christus 
toebehoren, hebben de zelfzucht gekruisigd 
met haar hartstochten en begeerten’ (Galaten 
5,22.24).

‘Het is door de kracht van de Heilige Geest dat 
de kinderen van God vrucht kunnen dragen. 
Hij die ons op de ware wijnstok geënt heeft, 
zal ons de vrucht van de Geest die liefde, 
vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goed-
heid, trouw, zachtmoedigheid, ingetogenheid 
is, doen dragen’, zo leert ons de Katechismus 
van de Katholieke Kerk (nr 736).
En ook: ‘De vruchten van de Geest zijn vol-
maaktheden die de Heilige Geest in ons be-
werkt’ (nr. 1832).

Om vrucht te kunnen dragen, vraagt de Hei-
lige Geest onze medewerking. Wie ‘nee’ zegt, 
blijft buiten de werking van de Heilige Geest. 
Wie ‘ja’ zegt, ziet de vrucht geleidelijk in zich 
groeien. Nochtans zien anderen duidelijker de 
verandering in je levenshouding en relaties 
dan jijzelf. 
 
Paulus schrijft ‘vrucht’ in het enkelvoud en 
voorop plaatst hij ‘liefde’. Wie de ‘doorbraak 
van de Geest’ heeft meegemaakt, weet: mijn 
liefhebben is veranderd. Ik heb een houding 
tegenover anderen ontvangen, die ik voordien 

niet had. Deze genade ontvangen, onderstelt 
openheid voor en overgave aan de werking 
van de Heilige Geest. Ik geef mij ‘passief’ , ben 
louter verwachting, om daarna ‘actief’ te wor-
den in liefde en dienstbaarheid voor de ande-
ren, onbaatzuchtig. Als we samenkomen om te 
bidden in de Geest, ontvangen we altijd deze 
vrucht (passief ) om door te geven aan elkaar, 
en daar waar we dagelijks leven (actief ).

De vrucht van liefde vult ons hart met vrede en 
vreugde, zoals de Heer Jezus heeft beloofd. En 
deze vreugde werkt aanstekelijk! De vrede van 
de verrezen Heer brengt verzoening met God 
en met elkaar. We zaaien vrede rondom ons en 
brengen mensen tot verzoening. 
 
Geduld met God, met mezelf én met mensen 
groeit uit de liefde. Als ik groei in Gods liefde, 
groei ik in overgave en oprecht vertrouwen.
Volgehouden rustig vertrouwen! God draagt 
zorg! Hij brengt alles terecht. Intercessie kan 
niet zonder deze gave van de Heilige Geest. 
Geduld was het grote charisma van Don Bos-
co: hij had een onbeschrijflijk geloof in de 
voorzienigheid van God, ook als uitstraling 
naar anderen toe. 
 
Goedheid die wortelt in de vrucht van liefde, is 
nodig bij het bidden om genezing. Goedheid 
wekt edelmoedigheid tegenover elkaar. Wie 
oprecht goed is, ziet de verborgen nood in het 
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40 jaar
KCV

A ansluitend op de pinksterviering met 
Paus Benedict XVI organiseerde ICRRS 
van 5 tot 11 juni 2006 enkele dagen 

‘voorbereiding van de 40ste verjaardag van de 
Katholieke Charismatische Vernieuwing’ en een 
colloquium van leiders. De belangrijkste gebeur-
tenis was een open conferentie in Fiuggi waar 
1000 mensen uit alle werelddelen samenkwa-
men. 

Er waren veel hoogtepunten in deze confe-
rentie. Het was bemoedigend om te luisteren 
naar mensen die vanaf het begin bij de Charis-
matische Vernieuwing betrokken waren en die 
nu nog altijd voortrekkers zijn. 

Patti Gallager getuigde met vreugde en en-
thousiasme hoe God bij de aanvang zijn Hei-
lige Geest uitstortte over een groep universi-
teitsstudenten tijdens een Pinksterretraite in 
Dusquesne (V.S.) - Zie verder.

Kevin en Dorothy Ranaghan spraken ook over 
hun start bij de aanvang van de KCV. Ze deel-
den over wat hen vroeger en nu belangrijk 
schijnt, vooral de uitdaging om de essentie 
van het pinkstergebeuren levend te houden 
en het belang van de oecumenische dimen-
sie in de Vernieuwing. Ze beklemtoonden ook 
dat de Heer bij de aanvang van de KCV zijn 
Geest over jonge mensen uitstortte.

Onderrichtingen

Een uitstekende uiteenzetting kregen we van 
Jean Pliya en Zuster Nancy Kellar over groei-
en in heiligheid en volwassen worden in de 
Geest. Father Bart Pastor gaf een goed onder-
richt over de charisma’s.
De onderrichtingen waren des te boeiender 
doordat ze afgewisseld werden met interes-
sante getuigenissen. Tevens waren er een paar 
zeer levendige en tevens vrome Eucharistie-
vieringen. 
We werden speciaal gezegend door de aanwe-
zigheid van twee Australische bisschoppen, 
onder wie de welbekende Bisschop Joe Grech. 
Bisschop Chris Prowse uit Melbourne kwam 
voor het eerst naar een internationale samen-
komst van ICCRS. (Internationaal  Bureau in 
Rome)
Behalve de liturgie waren er ook andere ogen-
blikken van lofprijzing en vieringen zoals de 
namiddag van verzoening geleid door Father 
Diego uit Columbia en Moyses van de Shalom-
gemeenschap uit Brazilië. Daarenboven leidde 
Kim Kollins een avond aanbidding en voorbe-
de in Burning Bush (Brandend Braambos) stijl.

De kerk heeft de KCV nodig

Aartsbisschop Rylko, voorzitter van de Pause-
lijke Raad voor de Leken, bezocht de conferen-

Hij die de gestalte van God had,
hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf
en werd gelijk aan een mens.
En als mens verschenen,
heeft Hij zich vernederd
en werd gehoorzaam tot in de dood
- de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam geschonken
die elke naam te boven gaat,
opdat in de naam van Jezus
elke knie zich zal buigen,
in de hemel, op de aarde
en onder de aarde,
en elke tong zal belijden:
‘Jezus Christus is Heer,’
tot eer van God, de Vader.
(Filippenzen 2,6-11)

Dáárom krijgt het mens-zijn de verheerlijking 
van de verrijzenis. Dit is een heel nieuwe ma-
nier van mens-zijn; een manier die nooit te vo-
ren was gekend of gedroomd. Jezus krijgt die 
heerlijkheid om te delen met iedere mens, met 
ieder van ons. Dáár wil de Vader ons brengen!

De beste manier om deze vrucht te beleven 
is van passief naar actief in dienst te staan van 
Gods heilsplan: het slavenschortje aantrek-
ken om de voeten van de medemens te was-
sen. Dit is het onfeilbare teken dat we door de 
Geest bewogen worden.

Jezus stelt deze gezindheid tegenover de men-
taliteit van de wereld: Jullie weten dat de er-
kende leiders van de volken heerschappij voeren 
over hen en hun grote mannen hun gezag laten 
gelden. Maar zo is  het onder jullie zeker niet. Wie 
daarentegen groot wil worden onder jullie, moet 
jullie dienaar zijn, wie onder jullie eerste wil zijn, 
moet slaaf van jullie zijn’ (Marcus 10,42-44).
Dit is de Geest ontvangen - de gave van dee-
moed - om actief te dienen door Gods liefde 
uit te dragen. Onze dienstbaarheid is niet per-

fect, maar samen vormen we een mooi bloe-
menperk met  allerlei soorten bloemen, kleu-
ren en vormen. De grondtoon echter blijft de 
deemoed en eenvoud in ons dienstbetoon.
 
Ingetogenheid - zelfbeheersing is een nieuwe 
kracht om trouw te zijn aan de Heer. Deze 
kracht vragen we om te kunnen bidden voor 
bevrijding van mensen die verslaafd zijn. Het 
is een kracht die geleidelijk groeit, ook door 
zelf inwendige genezing en bevrijding te ont-
vangen. We ontvangen deze kracht omdat we 
samenkomen, samen de Geest verwachten 
en samen in Hem geloven. Zo is de Geest in en 
met ons beginnen werken.
 
Blijheid in het leven is een pure gave van de 
Heilige Geest. Hij leert ons anders aankijken 
tegenover het leven! Wat is de Geest machtig! 
Hij kan ons werkelijk raken in de kern van ons 
wezen, daar waar niemand binnen kan, tenzij 
de Geest!
Paulus heeft het meest over de blijheid ge-
schreven toen hij in Rome in de gevangenis 
zat. ‘Ik dank mijn God telkens als ik aan u denk, 
altijd, bij al mijn gebeden voor u allen. Met blijd-
schap zeg ik mijn gebed, vanwege uw aandeel in 
de prediking van het Evangelie van de eerste dag 
tot nu toe’ (Filippenzen 1,3-5).
Als de donkere dagen komen, wat dan? De 
Geest aanroepen! Het lofgebed zal je niet veel 
zeggen in je gevoelens, maar doe het toch! Zo-
als Paulus en Silas in de gevangenis: de boeien 
sprongen los! - ‘Rond middernacht zongen Pau-
lus en Silas hun gebeden voor God, terwijl de ge-
vangenen toeluisterden. Plotseling deed zich een 
zo zware aardschok voor dat de fundamenten 
van de gevangenis schudden. Meteen gingen alle 
deuren open en sprongen bij iedereen de boeien 
los’ (Handelingen 16,25-26). 

Wees blij in de Heer en zing verheugd. Amen - 
 alleluia! Ook als de wolken over het leven han-
gen en de zon verduistert. Achter de wolken 
blijft de zon toch schijnen en de wolken schui-
ven weer weg…
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gebed en vasten de Israëlieten hielp in de slag 
bij Amalek. Hij dacht wellicht ook aan de be-
proevingen en de dingen die hij verkeerd had 
gedaan, aan het verlies van geloof en hoe de 
Israëlieten in afgoderij vervielen. 

Het meest ontroerende moment is wanneer 
Mozes op de berg, met de dood voor ogen, vol 
hoop uitkijkt naar het Beloofde Land, omdat 
de toekomst er zo schitterend uitziet.

tie op een namiddag toen we de première van 
een recent opgenomen dvd bekeken. De film 
gaat over de gebeurtenissen van de laatste 40 
jaar KCV.

Daarna, wellicht geïnspireerd door wat hij juist 
gezien had, gaf de aartsbisschop een spon-
tane toespraak. 
Hij zei dat geestelijke rijpheid in de Kerk niets 
te maken heeft met oud worden in de Geest, 
maar met eeuwig jong blijven. We hebben 
nooit onze jeugd in de Geest verloren, onze 
mogelijkheid om verbaasd te zijn over de 
werken van God en onze toewijding aan de 
Kerk. Hij herinnerde ons aan de woorden van 
Johannes Paulus II in Novo Millennio Ineunte 
en bemoedigde ons om dankbaar te zijn voor 
het verleden en om het huidige ogenblik met 
vurigheid te beleven. Hij beklemtoonde het 
belang van engagement. We moeten de toe-
komst met hoop en vertrouwen tegemoet 
zien. Hij zei ons dat de Kerk de KCV nodig 
heeft, de wereldmissie heeft ons nodig en wij 
hebben een plaats in de Kerk.

Breng katholieken 
tot de doop in de Geest

Na de open conferentie was er nog een collo-
quium voor 250 uitgenodigde leiders en werd 
hen gevraagd hun ervaringen te delen.
De eerste vraag ging over de kernzaken van de 
KCV. 

Wat naar voren kwam was dat het belangrijk 
is om katholieken te wijzen en te beklemto-
nen op de Doop in de Geest. Vervolgens: het 
gebruik van de charisma’s aan te moedigen. 
Daarna de noodzaak om een persoonlijke re-
latie met Jezus te hebben; ook nog evange-
lisatie en een voortdurend groeien in heilig-
heid.

Vervolgens werd de leiders gevraagd wat ze 
aanvoelen wat de Heer hen zegt. De belang-

rijkste punten waren evangelisatie, nood aan 
onderricht en vorming van nieuwe en jonge 
leiders, terugkeer naar onze eerste liefde en 
het opnieuw aanwakkeren van het vuur.

Samen in stilte luisteren 
naar de Heer

Na de vele gesprekken en het delen was er op 
zaterdag een uur van stille aanbidding voor 
het Heilig Sacrament. We werden aangemoe-
digd om te luisteren naar de Heer en, indien 
nodig, neer te schrijven wat we van de Heer 
begrepen. Zondagmorgen kregen we de gele-
genheid om in kleine groepjes daarover te de-
len. Het belangrijkste wat in de feedback naar 
voren kwam was: eenheid in onze groepen en 
gemeenschappen, onder leiders op nationaal 
vlak, eenheid onder de KCV over de hele we-
reld en eenheid met de Kerk.

KCV na 40 jaar
Mozes na 40 jaar

40 jaar KCV betekent een symbolische mijl-
paal. In de Schrift zijn er ongeveer 85 referen-
ties over 40 dagen, jaren of meeteenheden. 

Tijdens het colloquium van de leiders herin-
nerde Jim Murphy ons aan Mozes die, nadat hij 
de Israëlieten 40 jaar door de woestijn geleid 
had, gevraagd werd om de berg Nebo te be-
klimmen zodat hij van daaruit voor zijn dood 
het land Kanaän zou zien (Deut. 32,48). Ik moet 
bekennen dat ik altijd medelijden met Mozes 
gehad heb, omdat hij al het zware werk moest 
doen en nooit in het (beloofde) land binnen-
kwam. Nochtans, wanneer Mozes terugblikte 
op zijn leven, kon hij zich veel heerlijke dingen 
herinneren. Hij kon denken hoe hij getroffen 
en omgevormd werd door de verschijning van 
de Heer in het brandende braambos en over 
het mirakel van het splijten van de Rode Zee. 
Hij kon mijmeren over hoe zijn volharding in 

Waarom vierden we in 2007 de 40ste verjaar-
dag van de Katholieke Charismatische Vernieu-
wing? Omdat het Duquesne-weekend (17-19 
februari 1967) de grondslag ervan vormt.
Patti Gallagher Mansfield vertelt ons wat er 
precies gebeurde tijdens dat weekend.

Het Duquesne weekend

Vaak vragen mensen mij of ik het niet beu 
word om de geschiedenis van het Duque-
sne weekend  te vertellen,maar ik word het 
nooit moe dit te doen, want het is een lief-
desverhaal, het verhaal van het genadevolle 
en buitengewone antwoord van God op het 
gebed van een aantal heel gewone men-
sen.

In het 11de hoofdstuk van het evangelie van 
Lucas zegt Jezus: ‘Vraag en u zal gegeven 
worden; zoek en gij zult vinden; klop en er zal 
worden opengedaan. Als gij dus, ofschoon 
ge slecht zijt, goede gaven aan uw kinderen 
weet te geven, HOEVEEL TE MEER zal dan uw 
Vader in de hemel de HEILIGE GEEST GEVEN 
aan wie HEM erom VRAGEN.’
Hier is een onfeilbaar principe aan het werk: 
vanaf het begin heeft de Heilige Geest altijd 
een vurig gebed verhoord - een gebed dat 
altijd meer hongert en dorst naar God; een 
gebed dat vraagt, zoekt en klopt. 

In mijn boek As by a New Pentecost (Zoals bij 
een nieuw Pinksteren ) beschrijf  ik hoe de 
hele twintigste eeuw op een speciale wijze 
aan de Heilige Geest toegewijd was. 

Bij de aanvang van die eeuw smeekte de za-
lige Elena Guerra Paus Leo XIII om de hele 
Kerk op te roepen  vurig tot de Heilige Geest 
te bidden, om als het ware een voortdurend 
cenakel van gebed te vormen. U herinnert 
zich wellicht het gebed tot de Heilige Geest 
dat we gedurende het Tweede Vaticaans 
Concilie baden: ‘Heilige Geest, verricht ook 
vandaag wonderen als in een nieuw pink-
sterfeest’.

In het voorjaar van 1966 waren twee uni-
versiteitsprofessoren van de Duquesne-uni-
versiteit in Pittsburg in hun gebed aan het 
VRAGEN, SMEKEN en KLOPPEN vanuit een 
plechtige belofte dagelijks te bidden om een 
diepere uitstorting van de Heilige Geest in 
hun leven. Ze gebruikten daarbij de prach-
tige Pinkstersequentie Veni Sancte Spiritus. 
Gedurende deze periode van gebed gaven 
vrienden hen twee boeken: Het Kruis in de 
Asfaltjungle van David Wilkerson en Ze spre-
ken in Vreemde Talen van John Sherrill. Deze 
twee boeken beschrijven ervaringen van de 
Doop in de Geest. De professoren van de 
Duquesne-universiteit beseften dat ze juist 
naar deze Doop in de Geest zochten.

Vier katholieke professoren van Duquesne 
bezochten in januari 1967 de Chapel Hill bij-
eenkomst - de eerste interkerkelijke charis-
matische gebedsbijeenkomst in het huis van 
Miss Flo Dodge, een door de Geest bezielde 
presbyteriaanse. Treffend is dat Flo zich door 
de Heer uitgenodigd wist om Jesaja 48 te 
lezen: over ‘nieuwe dingen’ die Hij zou gaan 
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doen. Dit gebeurde een paar maanden voor 
het contact met deze katholieken.

God stond inderdaad op het punt onder 
de katholieken iets nieuws te realiseren als 
antwoord op die gebedsbijeenkomst. De 
professoren van Duquesne waren diep on-
der de indruk van wat ze daar meemaakten. 
Twee van hen keerden op 20 januari terug. 
Ze ontvingen de Doop in de Geest en kre-
gen charismatische gaven. Thuis baden ze 
met de twee anderen die op die avond niet 
aanwezig waren.

Ik was toen lid van de CHI RHO Bijbel Stu-
diegroep op de campus van de universiteit. 
Twee van die professoren waren moderator 
van de bijbelroep en hoewel ze ons niet 
rechtstreeks iets van hun charismatische er-
varing vertelden, merkten mensen die hen 
goed kenden dat ze een nieuwe vreugde 
uitstraalden. Bij de planning van onze febru-
ariretraite suggereerden zij een nieuw the-
ma: ’De Heilige Geest’. Ze vroegen ons vurig 
te bidden, Het Kruis in de Asfaltjungle en de 
eerste vier hoofdstukken van de Handelin-
gen van de Apostelen te lezen.

Een paar dagen voor de retraite knielde ik 
in mijn kamer en bad: ‘Heer,ik geloof dat ik 
uw Geest in het Doopsel en Vormsel al ont-
vangen heb. Maar als het mogelijk is dat uw 
Geest meer dan totnogtoe in mijn leven 
werkzaam wordt… dan VERLANG ik dat!’
Spoedig zou er een indrukwekkend ant-
woord op mijn bede komen.

Op 17 februari vertrokken we met een groep 
van 25 naar het retraitehuis De Ark en de Duif 
aan de rand van Pittsburg. Voor iedere sessie 
vroegen onze professoren ons de pinkster-
hymne Veni Creator Spiritus (Kom, Schep-
per Geest) te zingen. De vrijdagavond was 
er een bezinning over Maria en daarna een 

boeteviering. We lazen in het evangelie van 
Johannes dat de Heilige Geest bij zijn komst 
de wereld laat zien wat zonde is (Johannes 
16,8). Dit hebben we toen ervaren terwijl we 
onze zonden in het sacrament van de biecht 
beleden.

Zaterdags kwam een lid van de Chapel Hill 
gebedsgroep over het tweede hoofdstuk 
van de Handelingen van de Apostelen spre-
ken. Ze werd ons alleen als een protestantse 
vriendin van onze professoren voorgesteld. 
Haar uiteenzetting was heel eenvoudig, maar 
wel vervuld met grote geestelijke kracht. Zij 
nodigde ons uit om ons leven aan Jezus als 
onze Heer en Meester toe te vertrouwen. Ze 
beschreef de Heilige Geest als een Persoon 
die haar dagelijks met kracht toerustte. Hier 
stond iemand voor ons die Jezus intiem en 
persoonlijk scheen te kennen. Ze ervoer de 
kracht van de Heilige Geest zoals de Aposte-
len dit ook ervaren hadden. Ik wist dat ik ver-
langde wat zij had en ik schreef in mijn noti-
ties: ‘Jezus, word werkelijkheid in mijn leven!’

Tijdens de bespreking na haar toespraak, 
stelde David Mangan voor dat we onze re-
traite zouden beëindigen met de vernieu-
wing van ons persoonlijk ‘JA’ dat we bij ons 
vormsel aan de Heilige Geest hadden gege-
ven. Ik nam hem spontaan bij de arm en riep 
uit: ‘Zelfs indien niemand anders dit verlangt, 
ik wil het doen!’ Ik scheurde een stuk papier 
uit mijn schrift, schreef: ‘Ik verlang een mira-
kel!’, en hing het blad aan het prikbord. 

Zaterdagavond was er een verjaardagsfeest-
je gepland voor een paar deelnemers aan de 
retraite, maar de groep leek erg lusteloos. Ik 
ging naar de bovenkapel, niet om te bidden, 
maar om de studenten te vragen naar de 
party te komen. Wanneer ik echter binnen-
kwam en knielde voor Jezus in het Allerhei-
ligste, trilde ik op mijn benen, vervuld met 

ontzag voor zijn Majesteit. Ik werd overrom-
peld door het besef dat Hij de Koning der Ko-
ningen is, de Heer der heerscharen. Ik dacht: 
‘Maak je hier maar vlug uit de voeten, voor 
er iets met je gebeurt’. Maar een nog sterker 
verlangen om mezelf onvoorwaardelijk aan 
God over te geven, overwon mijn vrees.

Ik bad: ‘Vader, aan U geef ik mijn leven. Wat 
U ook van mij vraagt, ik aanvaard het. Als het 
lijden betekent, aanvaard ik ook dat. Leer 
me toch om Jezus te volgen en te beminnen 
zoals Hij bemint.’ Het volgende ogenblik lag 
ik plat ter aarde met mijn aangezicht op de 
grond. Ik was vervuld met de genadevolle 
liefde van God, een liefde totaal onverdiend, 
maar zo overdadig geschonken. Het is wer-
kelijk waar wat Paulus schrijft: ‘De liefde van 
God werd door de Heilige Geest in ons hart  
uitgestort’ (Romeinen 5,5). Mijn schoenen 
waren afgevallen, ik bevond me werkelijk op 
heilige grond. Ik had het gevoel dat ik wilde 
sterven om bij God te zijn. Het gebed van 
Augustinus vat mijn ervaring samen: ‘Heer, U 
hebt ons voor Uzelf geschapen en ons hart 
is rusteloos tot het rust in U.’ Ik verlangde om 
in Zijn aanwezigheid gekoesterd te worden, 
maar ik besefte ook dat indien ik - een dood-
gewone mens - de liefde van God op deze 
manier kon ervaren, gelijk wie op aarde het-
zelfde kon meemaken.

Ik liep dus naar beneden om de aalmoeze-
nier te vertellen wat er gebeurd was en hij 
zei dat David Mangan voor mij in de kapel 
was en dat hij Gods aanwezigheid op dezelf-
de manier had ervaren. Twee meisjes zeiden 
me dat mijn gezicht straalde en vroegen me 
wat er gebeurd was. Ik kende toen de Schrift 
niet genoeg om te denken aan de tweede 
Korintiërsbrief (3,18), waarin Mozes’ stralend 
gelaat beschreven wordt toen hij van de 
berg neerdaalde. Paulus schrijft: ‘Het is ons, 
die met onverhuld gelaat de glorie van de 

Heer als in een spiegel aanschouwen, ge-
geven om herschapen te worden tot een 
steeds heerlijker gelijkenis met Hem, door 
de Geest van de Heer.’
Ik bracht deze twee studenten naar de kapel 
en bad: ‘Heer, doe voor hen wat U juist voor 
mij gedaan hebt!’ Dat was wellicht de kortste 
‘Leven in de Geest’-cursus ooit!

Het uur daarop voerde God vele studenten 
naar de kapel. Sommigen lachten, anderen 
huilden. Sommigen baden in tongen, ande-
ren, zoals ik, voelden een brandend gevoel 
in hun handen tintelen. Een van de professo-
ren kwam binnen en riep uit: ‘Wat zal de bis-
schop zeggen als hij hoort dat al deze jon-
geren in de Geest gedoopt zijn!’ Ja, er was 
die avond inderdaad een verjaardagsfeest 
aan de gang. God had het in de bovenkapel 
gepland. Het was de geboorte van de Katho-
lieke Charismatische Vernieuwing!

Terug op de campus veroorzaakten we heel 
wat sensatie. Een vriendin zei me: ‘Patti, het 
is maar goed dat ik je ken, anders zou ik zeg-
gen dat je dronken was.’ Net zoals de aposte-
len na Pinksteren moesten we wel spreken 
over de dingen die we gezien en gehoord 
hadden. Van de ene dag op de andere ‘rol-
den’ we in de charismatische gaven zoals 
profetie, onderscheiding van geesten en ge-
nezing. Een van onze professoren getuigde 
voor zijn vrienden van de Notre Dame- en 
Michigan State-universiteit: ‘Ik moet niet 
meer in Pinksteren geloven, ik heb het ge-
zien!’

De voorbije 40 jaar heeft de genade van dit 
nieuwe Pinksteren zich verspreid van een 
groepje studenten van het Duquesneweek-
end over miljoenen katholieken over de hele 
wereld. Waarom? Omdat God zijn Geest wil-
de zenden om het aanschijn van de wereld 
te vernieuwen.
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spiritualiteit
van de KCV

I n dit hoofdstuk willen we dieper in-
gaan op onze eigen spiritualiteit: de 
spiritualiteit van de Charismatische 

Vernieuwing, zoals die van bij het ontstaan van 
deze geestelijke stroming is uitgetekend. Maar 
laten we eerst even stilstaan bij de vraag: Wat is 
spiritualiteit?

Spiritualiteit is zien hoe God in mijn leven 
werkt, en zoeken welk antwoord ik daarop kan 
geven.
Pinksterspiritualiteit is dan: kijken hoe de Hei-
lige Geest in mijn leven werkt, en zoeken welk 
antwoord ik daarop kan geven, zoeken hoe ik 
kan meewerken met wat God mij aanbiedt.

Pinksteren is: het komen van de Geest in de 
individuele mens, maar ook in de gemeen-
schap.
Pinksterspiritualiteit zal dus ook te maken heb-
ben met het kijken naar de Geest en hoe Hij 
werkt in de gemeenschap, en zoeken hoe we 
daar samen een antwoord kunnen op geven.

Spiritualiteit omvat alle domeinen van ons le-
ven, niet alleen ons gebedsleven - ook het da-
gelijkse leven met alle kleine en grote keuzes 
die we daarin voortdurend moeten maken - 
het omvat ook het beroepsleven, de ontspan-
ning, het omgaan met mensen en dingen.
Onze spiritualiteit is uitgeschreven in acht 
punten. We geven ze kort weer.

1. De Heilige Geest wordt gezonden

Zoals de Zoon werd gezonden om mens te 
worden, zo wordt de Geest voortdurend ge-
zonden vanuit de Vader en de Zoon.
De Zoon werd ervaren, gezien, gekend. Zo ook 
wordt het komen van de Heilige Geest ervaren 
in de persoon en in de gemeenschap.
De apostelen en de 120 met hen konden met 
Pinksteren de H.Geest ervaren in de tekens die 
Hij gaf. Er gebeurde iets in hen en aan hen. 

Zo moet elke gebedssamenkomst een ‘gebeu-
ren’ van de H. Geest zijn.
Gebeuren = wij geven Hem de volledige lei-
ding, we laten Hem aan het werk, staan open 
voor zijn inspiratie, gaan niet op voorhand be-
paalde dingen vastleggen.
Gebeuren = De Heilige Geest werkt iets uit, 
Hij doet iets, Hij verandert ons, maakt ons tot 
tempel van God.
Gebedssamenkomsten worden ‘openbarin-
gen’ van de Geest die ons diep raken.
Vanuit dat ‘gebeuren’ in ons gaan we leven, le-
ven onder leiding van de Heilige Geest, ‘wan-
delen in de Geest’.

2. De Heilige Geest verwachten

Zoals er een advent was voor de menswor-
ding, zo is er een advent voor het komen van 
de Heilige Geest.

Tot besluit

Kardinaal Suenens schreef in de inleiding 
van mijn boek As by a new Pentecost: ‘Jezus 
wordt nog voortdurend op mystieke wijze 
geboren uit de Heilige Geest en Maria. We 
mogen dus nooit scheiden wat God ver-
enigd heeft. Als we vanuit de Charismati-
sche Vernieuwing Jezus willen verkondigen 
aan de wereld, hebben we én de Geest én 
Moeder Maria nodig. Zoals Maria eertijds 
met Pinksteren in de Bovenzaal aanwezig 
was, zo is ze ook nu bij ons als we naar die 
Bovenzaal terugkeren. Als we haar als moe-
der verwelkomen zoals de geliefde leerling 

Johannes deed, zal ze ons leren hoe we ons 
kunnen overgeven aan de wil van de Vader, 
hoe we trouw aan Jezus kunnen blijven tot 
op het kruis, hoe we met een  nederig, zuiver 
en gewillig hart mogen bidden om ‘meer’ de 
Heilige Geest te ontvangen, hoe we samen 
één familie vormen. Zij, de Bruid van de Hei-
lige Geest, weet beter dan wie ook hoe we 
ons aan Hem kunnen onderwerpen.’

Met de woorden van Maria’s Magnificat wil 
ik uitroepen: ‘De Almachtige God heeft gro-
te dingen aan ons gedaan en heilig is Zijn 
Naam! Amen!’

Dvd ‘EEN NIEUW PINKSTEREN’
De Katholieke Charismatische Vernieuwing

NU IN VLAAMSE VERSIE

Uitgegeven ter gelegenheid van
40 jaar Charismatische Vernieuwing
in de katholieke Kerk.
De dvd bestaat uit 4 hoofdstukjes

1. Het eerste Pinksterfeest

2. Ontstaan van de K.C.V.
Het Tweede Vaticaans Concilie
(Johannes XXIII).
Het begin (1967) aan de
universiteit in Pittsburgh (V.S.)
Beelden en interviews
met mensen van het ‘eerste uur’.

3. Belangrijke uitspraken
Pinksteren 1975 Paus Paulus VI
en Kardinaal Suenens
1981: Paus Johannes-Paulus II
en Kardinaal Suenens.

1984: Paus Johannes-Paulus II
(Internationale Leidersconferentie).
2004: Paus Johannes-Paulus II
(pinksterviering).

4. ICCRS
1984: het Internationaal Bureau
wordt overgeplaatst
van Brussel naar Rome.
1993: het Internationaal Bureau
wordt omgedoopt tot ICCRS.
 Doel en werking van ICCRS.

Bestellen: 
Dienstencentrum KCV, 
Kortrijkstraat 17, 8700 Tielt
051-69.92.50
Prijs: € 14,00.
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6. De communio

De gemeenschap met God en met elkaar.
Een gemeenschap van mensen die zich diep 
bewust worden van hun kindschap Gods en 
hun broer en zus zijn van elkaar.
Een gemeenschap die ‘lichaam van Christus’ 
wordt, waarin de Heer aanwezig kan komen 
en zijn werk kan verrichten.
Die gemeenschap maken we niet zelf. 
We ontvangen ze.
De Heilige Geest vormt en bouwt de gemeen-
schap, vooral door de gaven die Hij aan ieder 
schenkt. 

7. De Heilige Geest roept op tot 
dienst

De Heilige Geest schenkt gaven aan eenie-
der. Hij stelt ons in staat de gemeenschap op 
te bouwen. Hij maakt mensen tot kanaal van 
Gods liefde voor anderen. Samen zullen we 
dan ook moeten onderscheiden wie door de 
Heilige Geest als instrument wordt gebruikt, 
en voor welke taak. Op grond van die onder-
scheiding kunnen bepaalde diensten uitgeoe-
fend worden. 

8. De Heilige Geest inspireert  
en roept op tot getuigenis

De Heilige Geest wil ons, zowel persoonlijk als 
in groep, bewonen en bezielen, ons bidden, 
spreken en handelen nieuw leven inblazen. 
Ons bidden, ons zingen, ons getuigen en sa-
cramenten vieren, gebeuren dan op een geïn-
spireerde wijze. 

De Heilige Geest zal ons altijd verder stuwen 
om de rijkdom die Hij ons doet ontdekken, 
niet voor onszelf te houden, maar om de we-
reld in te trekken en getuigen te zijn van Gods 
liefde.

Wij moeten de Heilige Geest altijd opnieuw 
verwachten. Hoe vuriger we Hem verwachten, 
hoe sterker de tekens van zijn komen onder 
ons worden.  Wij mogen Hem verwachten met 
al zijn gaven: zichtbaar en tastbaar. Dat heeft 
te maken met overgave. Want wij nemen ge-
woonlijk liever zélf de touwtjes in handen, tot 
in ons bidden en ons samen bidden toe. Wij 
zijn liever onafhankelijk dan afhankelijk.
Waar de Heilige Geest zó verwacht wordt, ge-
beurt er iets. De mooiste vrucht van dit ver-
wachten van de Heilige Geest is de doop in de 
Geest.

De H.Geest verwachten in ons dagelijkse doen 
en laten, de H.Geest verwachten in onze ge-
bedssamenkomsten, is heel eigen aan onze 
spiritualiteit.

3. De Heilige Geest roepen, 
 aanroepen

Jezus sprak over de Heilige Geest als over een 
goddelijke Persoon. We kunnen de Heilige 
Geest aanspreken zoals we de Vader en Jezus 
aanspreken. De Kerk heeft dat altijd gedaan. 
We roepen op Hem, we noemen Hem bij zijn 
naam.

De Heilige Geest wil geroepen worden. 
Het roepen, het voortdurend roepen op de 
Geest kenmerkt ons leven in de Geest en ons 
bidden in de Geest.

4. Samen roepen

Samen stellen we ons onder de leiding van de 
Heilige Geest. Waar we dat doen in verwach-
tend geloof, zullen er ook altijd tekens zijn van 
zijn werkzame aanwezigheid.
Dan wordt Pinksteren actueel en wordt de 
omvorming die de apostelen met Pinksteren 
beleefden, toegankelijk voor iedereen. De 
Belgische bisschoppen vermeldden dit ook 
in hun Verklaring over de Charismatische Ver-
nieuwing (1979).

Waar we samen roepen op de Geest, in ver-
wachtend geloof, wordt ook ons bidden een 
bidden van de Heilige Geest, wat ons inwen-
dig raakt en vernieuwt.
Samen roepen op de Geest, in verwachtend 
geloof, brengt Jezus handelend aanwezig in 
ons midden. 

5. Omkleed worden met de Geest

Meer en meer gaat de Heilige Geest ons hele 
leven beheersen. Wij worden ‘omkleed’ met 
de Heilige Geest. Hij verandert onze persoon-
lijkheid. De kracht die Hij ons geeft, is die tot 
dienstbaarheid, om elkaar op te bouwen, te 
steunen, te bemoedigen. En zo bewerkt het 
komen van de Geest de communio. 

De Charismatische Vernieuwing 
biedt een spiritualiteit aan voor 
het dagelijkse leven.
Die spiritualiteit is een leidraad 
voor ons denken, bidden en han
delen.
Zo wordt ons leven een leven onder 
de leiding van de Heilige Geest en 
ons bidden  zowel persoonlijk als 
gemeenschappelijk  een bidden
indeGeest.

De spiritualiteit van de Charisma
tische Vernieuwing heeft eigen 
accenten en geeft ons onze plaats 
en betekenis in de Kerk.

Onze spiritualiteit helpt ons de 
kracht en de vreugde van ons ge
loof ontdekken en beleven, en zet 
ons van daaruit op weg naar dienst 
aan de Kerk en de wereld.
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1. De Heilige Geest
wordt gezonden

mee bezig, opdat wij zouden leven en ons ont-
plooien als mens, wat ons innerlijk diep geluk-
kig maakt.

‘In Christus hebt ook u de boodschap van de 
waarheid gehoord, het evangelie van uw red-
ding; in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met 
het stempel van de heilige Geest die ons beloofd 
is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die 
Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, 
tot eer van Gods grootheid’ (Efeziërs 1,13-14).

Hoe werkt de Geest in ons?

Hij werkt op velerlei ervaarbare manieren: 
door inspraken, door een inwendig licht, langs 
woorden van mensen, door ons innerlijk aan 
te raken. Hij schept vrede en vreugde in ons 
hart.
Dit is niet zomaar een psychisch gebeuren. We 
zijn blij en vredig, maar plots komt een nega-
tieve gedachte ons bekoren. Waar komt deze 
bekoring vandaan? 

‘Iedereen komt in verleiding door zijn eigen be-
geerte, die hem lokt en meesleept’ (Jakobus 
1,14). 

Zo ervaren wij dat die innerlijke vrede en 
vreugde een loutere gave is van de Heilige 
Geest. Wij blijven dus altijd afhankelijk van 
de werking van de Heilige Geest. Zelf een 
vreugdevolle sfeer scheppen is mogelijk, maar 
heeft geen impact op het innerlijk wezen van 
iemand. Er volgt geen bekering, geen nieuw 
leven. De ware vreugde komt van de Heilige 
Geest.

‘Weet u niet dat u een tempel van God bent en 
dat de Geest van God in uw midden woont?’ 
(1 Korintiërs 3,16)

De Heilige Geest is zo nederig dat Hij verblijf 
neemt in ons sterfelijke, zondige lichaam. 
Daarom zullen we ook verrijzen. Zijn doel is: 
ons mooi maken, ons laten leven. 

‘De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vre-
de, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 
5,22).

Hoe volgzamer we zijn, hoe meer ‘de vrucht 
van de Heilige Geest’ zichtbaar zal worden in 
ons leven.

Onze persoonlijke geschiedenis

Als we ons bezinnen over ons leven, ontdek-
ken we zeker mijlpalen waar de Heilige Geest 
kans gekregen heeft ons op het spoor van 
Jezus te zetten. De Heilige Geest weet welke 
genade Hij ons al gegeven heeft. Hebben we 
geantwoord, dan is Hij met ons verder gegaan. 
Hij schrijft onze geschiedenis met zijn inwer-
kende genade. Naarmate we de mijlpalen in 
ons leven zien en ze beschouwen als genadige 
inwerking van God in onze persoon, is er een 
nieuwe toekomst opengegaan.

De ontdekking van de Charismatische Vernieu-
wing is een bijzondere mijlpaal in ons leven. 
Het typische ervan is dat we gaven ontvangen 
die ons voordien onbekend waren. Die gaven 
zijn er ‘tot welzijn van anderen’. Dit is het karak-
teristieke van de Vernieuwing.

‘Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn 
akker. U bent een bouwwerk van God’ (1 Korin-
tiërs 3,9).
‘Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in 
Christus Jezus geschapen om de weg te gaan 
van de goede daden die God mogelijk heeft ge-
maakt’ (Efeziërs 2,10).

Wat doet de Heilige Geest  
in ons leven?

De doorbraak van de Heilige Geest brengt mij 
tot bekering en de ervaring dat Jezus mijn 
Redder is en mijn Heer. Dit ervaar ik sterk in 
het sacrament van de verzoening. Als ik naga 
hoe ik inwendig vergeven ben en bevrijding 

Op het Pinksterfeest 1959 hield paus Jo-
hannes XXIII een toespraak, waarin hij 
de hoop uitsprak dat op het Tweede 

Vaticaans Concilie ‘alle bisschoppen aanwezig 
zouden zijn voor een nieuw Pinksteren’. Hij ein-
digde met dit gebed: ’Heilige Geest, wij bidden: 
stort in volheid uw gaven over dit oecumenisch 
Concilie uit. Vernieuw in deze onze dagen uw 
wonderen als op een nieuw Pinksteren’. De hei-
lige Geest heeft dit gebed verhoord. In 1967 brak 
Hij door met zijn gaven als op het eerste Pink-
sterfeest. Meteen verspreidde de Charismatische 
Vernieuwing zich over de gehele wereld.

De spiritualiteit van de Charismatische Vernieu-
wing is uitgeschreven in acht punten. We staan 
stil bij het eerste punt dat de Heilige Geest be-
schrijft als ‘het grote geschenk’ van Godswege: 
de Heilige Geest die voortdurend wordt gezon-
den. 

De Heilige Geest wordt gezonden

Zoals de Zoon werd gezonden om ‘mens’ te 
worden, zo wordt de Geest ‘gezonden’ vanuit 
de Vader en de Zoon. Het zenden van de Geest 
is een diep gebeuren in de Vader, die ons in Je-
zus’ Naam de Geest zendt. Door Hem zijn we in 
eenheid met elkaar.

De Zoon, Jezus, werd ‘ervaren’, ‘gezien’, ‘gekend’ 
(1 Johannes 1-4). Zo ook wordt het komen van 

de Heilige Geest ervaren, in wie zijn komst ver-
wacht én in de gemeenschap die Hij vormt.
De Heilige Geest laat zich ervaren door een 
inwendig licht, een drang naar bekering. We 
willen méér van de Heer zijn, meer in zijn heils-
plan staan. Bovendien mogen we delen in zijn 
vrede en vreugde om te leven in liefde. 

We kunnen het komen van de Geest waarne-
men door zijn gaven. Het handelen van God is 
gratuit. Hij neemt het initiatief, maar wij moe-
ten Hem echt verwachten. We zijn ‘charisma-
tisch’, op voorwaarde dat we helemaal open-
staan voor de Geest. Hij wil in ieder van ons 
werken in volle kracht en zijn werking open-
baren aan anderen. Niet enkel verwachten 
als we samen zijn in gebed, maar voortdurend 
verwachten. En dit verwachten is al verwekt 
door de Vader en de Zoon. Hoe groter ons ver-
wachten, hoe meer de Vader ons verlangen wil 
overtreffen.

‘Zij die zelf hun leven bepalen, zetten hun zinnen 
op wat ze zelf willen. Die geleid worden door de 
Geest, zetten hun zinnen op wat de Geest wil. Het 
streven van iemand die zelf zijn leven bepaalt, 
loopt uit op de dood, het streven van de Geest op 
leven en vrede’ (Romeinen 8,5-6).

Wie openstaat voor de werking van de Heilige 
Geest, bekeert zich tot Jezus. De Heilige Geest 
bewerkt bekering. Ook nu is Hij daar volop 
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2. De Heilige Geest
verwachten

Z oals er een advent was voor de mens-
wording, zo is er een advent voor het 
komen van de Heilige Geest.

Wij moeten de Heilige Geest altijd opnieuw ver-
wachten. Hoe vuriger we Hem verwachten, hoe 
sterker de tekens van zijn komen onder ons wor-
den.  Wij mogen Hem verwachten met al zijn ga-
ven: zichtbaar en tastbaar. Dat heeft te maken 
met overgave. Want wij nemen gewoonlijk liever 
zélf de touwtjes in handen, tot in ons bidden en 
ons samen bidden toe. Wij zijn liever onafhanke-
lijk dan afhankelijk. Waar de Heilige Geest zó ver-
wacht wordt, gebeurt er iets. De mooiste vrucht 
van dit verwachten van de Heilige Geest is de 
doop in de Geest. De Heilige Geest verwachten 
in ons dagelijkse doen en laten, de Heilige Geest 
verwachten in onze gebedssamenkomsten, is 
heel eigen aan onze spiritualiteit.

De Charismatische Vernieuwing is ontstaan 
doordat enkele mensen de Heilige Geest heb-
ben verwacht bij het samen lezen van de Han-
delingen van de Apostelen.

Toen Jezus eens bij hen was, droeg Hij hun op: 
‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wach-
ten tot de belofte van de Vader, waarover jullie 
van Mij hebben gehooord, in vervulling zal gaan. 
Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen 
jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in 
Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de 
uiteinden van de aarde’ (Handelingen 1,4.8).

Jezus laat zijn leerlingen wachten op de Hei-
lige Geest; ze moeten de belofte verwachten. 
Het kenmerk van dit verwachten is een speci-
fieke houding tegenover het charismatische 
gebeuren van de Heilige Geest in de Kerk. ‘Ik 
zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Va-
der aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot 
jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed’ (Lu-
cas 24,49). Ze weten niet hoelang ze moeten 
wachten. Op het woord van Jezus blijven ze 
samen wachten op het komen van de Geest. 
Ze verwachten dat het zal gebeuren!
Naarmate we onszelf loslaten om in de hou-
ding van het verwachten te treden, kunnen 
we samen bidden: ‘Vader, uw Rijk kome’, wat 
hetzelfde betekent als het ‘meedelen van de 
Geest’. Het is de Wil van de Vader dat zijn Rijk 
mag komen, zijn Rijk van gerechtigheid en 
vrede.

Wat bedoelt Jezus met die ‘belofte’?

‘Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere 
pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de 
Geest van de waarheid’ (Johannes 14,16).
Jezus spreekt duidelijk over een Persoon. De 
Heilige Geest is Iemand met wie we een rela-
tie kunnen hebben. Iemand die ons bijstaat en 
altijd bij ons blijft. Ons kennen van de Heilige 
Geest wordt dieper en ruimer door de ‘doop in 
de Geest’, waardoor de doopsel- en vormsel-
genade tot leven komen. Voordien meer per-

heb ontvangen, sta ik versteld wat er kon ge-
beuren in drie, vier jaar tijd. Jezus laat me niet 
meer los. Dit is een typische genade van de 
Heilige Geest. Wat mij beklemde heb ik kun-
nen uitspreken. Dit is een diepe psychische 
bevrijding en genezing van vele innerlijke 
kwetsuren. Dit gebeurt mede door het gebed 
van de anderen. Ook dit is het werk van de Hei-
lige Geest. Hij brengt eveneens pijnlijke herin-
neringen in mijn bewustzijn, zodat ik deze aan 
de Heer Jezus kan toevertrouwen. Zo ervaar ik 
een voortschrijdend proces van bekering en 
bevrijding. 

De Heilige Geest brengt mensen tot verzoe-
ning, haatgevoelens worden opgelost. Com-
plexen als gevolg van erfelijkheid, opvoeding, 
omstandigheden… brengt Hij aan het licht 
om ze te laten genezen door de Heer Jezus. 
We danken niet genoeg en getuigen te weinig 
van wat de Geest in ons bewerkt. We zijn als 
de 10 melaatsen: negen van hen dachten niet 
meer van wie ze genezing hadden ontvangen. 
Getuigen van wat de Heer aan mij doet, is een 
teken van de Heilige Geest.

Ieder heeft zijn unieke weg

De Heilige Geest woont, bidt en werkt in ons. 
Deze bewustwording is een groei, afhankelijk 
van de weg waarop de Geest me wil leiden. Er 
zijn duizenden woorden in de Schrift, maar er 
is altijd één dat me treft. Dit is de weg waar-
langs Hij me brengt in de relatie met de Va-
der in Jezus’ Naam. Hij laat in mij die nieuwe 
relatie ontstaan. Jezus maakt mij ‘heel’ in mijn 
persoonlijkheid. In Hem zal ik eens volledig 
ontplooid zijn als mens. 
Jezus bemint mij, komt naar mij toe, brengt 
ons samen. Wij zijn één met Hem in de Heilige 
Geest, die zeer actief met ons bezig is.

Toepassing

Dagelijks leren leven in het be
wustzijn dat de Heilige Geest 
voortdurend wordt gezonden door 
de Vader en door Jezus. De Hei
lige Geest wordt voortdurend ge
zonden naar mij en alle mensen. 
Nooit ontbreekt het mij aan ‘Hei
lige Geest’.
 
Zowel in het persoonlijk als in 
het groepsgebed wil ik me eerst 
en vooral bewust worden dat ook 
daar de Heilige Geest gezonden 
wordt, want: ‘De Geest helpt ons in 
onze zwakheid; wij weten immers 
niet wat we in ons gebed tegen 
God moeten zeggen’ (Romeinen 
8,26).
Een gebedssamenkomst kan best 
beginnen met een oproep tot die 
bewustwording.
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de Heer ons geeft. We staan in dienst van Gods 
familie, dichtbij en verder af. De Heilige Geest 
is de goddelijke Bron van leven, die overvloeit 
uit de Vader en uit Jezus, naar iedere mens en 
naar ons samen.

Waarom komen we wekelijks samen? 
Omdat de 120 leerlingen met Maria geloofd 
hebben wat Jezus had beloofd. En dit duurt 
nu al meer dan 20 eeuwen voort. Jezus durfde 
zeggen: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. 
Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn 
broer en zuster en moeder’ (Marcus 3,34-35). Je-
zus kon geen mooier woord spreken over de 
Geest: samen met Maria mogen we dan ook 
verwachten dat de Geest ons aan elkaar geeft. 

We worden heel dikwijls bepaald door onze 
verwachtingen. Zie naar Maria: met heel de 
‘anawim’ van Israël (de ‘arme Rest’) heeft zij 
de Messias verwacht. Zij heeft het woord van 
de engel geloofd en aanvaard, met alle risico’s 
vandien. Op de bruiloft van Kana ziet zij de 
nood: zij gelooft en verwacht van Jezus dat 
Hij iets zal doen en het ‘teken’ gebeurt. Bij het 
kruis: normaal een totaal menselijke misluk-
king. Zij staat bij het kruis van Jezus en gelooft 
in wat nog kan gebeuren. Zij is er ook bij waar 
de Geest wordt verwacht. Zij maakt mee hoe 
die leerlingen één worden in het verwachten 
van de Geest. 

Het komen van de Geest is een gratuite gave, 
daarom kunnen wij er samen naar verlangen 
met sterke verwachting.
‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof 
geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zo-
dat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht 
van de Heilige Geest’ (Romeinen 15,13).
Een belangrijke houding van verwachten is: 
samen met open handen voor de Heer staan, 
om de liefde van Jezus te ontvangen, ‘de één 
voor de ander’, de liefde die de Vader uitstort 
in onze harten door de Geest. Als we hiervoor 
open staan, worden we charismatisch, dit is in 
Gods liefde ‘er zijn voor de anderen’.

Wat wil Jezus doen als we samen zijn?
Ons bijstaan door zijn Geest. Het is de Geest 
die ons licht en kracht geeft; die in ons grote 
verlangens wekt en die zegt: twijfel niet! Je 
kan veranderen! Kijk naar Jezus, je Heiland, en 
geloof! De Geest wil ons bijstaan om te wor-
den als Jezus, zodat we van Hem kunnen ge-
tuigen!

‘Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader, en nie-
mand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie 
de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan 
wie de Zoon het wil openbaren’ (Lucas 10,22).
‘Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de 
Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de 
waarheid die van de Vader komt, zal die over 
Mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen 
zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij ge-
weest.’ (Johannes 15,26-27).

soonlijk gericht, is ons verwachten nu meer 
gemeenschappelijk gericht. De Heilige Geest 
omvormt ons tot gemeenschap, want Hij 
maakt ons één!
Hij is ‘de Geest van de waarheid’. Deze waar-
heid staat niet tegenover ‘onwaar’ of ‘leugen’.
De Geest van de waarheid brengt ons in een 
liefdevolle relatie met de Vader en met Jezus. 
In de waarheid leren we de Vader kennen zo-
als Hij zich openbaart in Jezus, de Zoon, én zo-
als Hij zich verhoudt tot ons in zijn liefdevolle 
zorg. We leren tevens hoe wij ons moeten ver-
houden tot Hem, immers jullie kennen de Geest 
wel, want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven 
(Johannes 14,17b).

Wie heeft ons geleerd al wat we weten over 
de spiritualiteit van de Vernieuwing? Niemand 
anders dan de Heilige Geest! Hij heeft deze 
spiritualiteit in een ‘nieuw’ hart tot leven ge-
roepen, als een waarheid die vrij en gelukkig 
maakt. Hij maakt ons tot mensen die sterker 
bewust worden hoe de Heer ons wil in deze 
wereld. ‘De wereld kan Hem niet ontvangen, 
want ze ziet Hem niet en kent Hem niet’ (Johan-
nes 14,17a). Daarom moet het ons niet ver-
wonderen dat de Charismatische Vernieuwing 
tegenwind krijgt. Wie geen ervaring heeft van 
de werking van de Geest, begrijpt ons niet als 
we erover spreken.

‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer 
Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid’  
(Johannes 16,13a).

Zolang die ‘volle waarheid’ in ons nog niet ver-
wezenlijkt is, blijven we verwachten! Wellicht 
tot het einde van ons leven. Wie denkt dat één 
charismatische retraite in het leven volstaat, of 
het niet nodig acht elke week trouw aanwezig 
te zijn in de charismatische gebedsbijeen-
komst, verwacht de ‘volle waarheid’ niet meer. 

De Heilige Geest spreekt niet op eigen gezag. 
Hij spreekt wat Hij hoort van Jezus. Tijdens de 
gebedsbijeenkomst spreekt Hij tot ons door 

een Schriftwoord, door een profetisch woord, 
door het spontane gebed dat Hij inspireert, ‘de 
één voor de ander’. 
Wat verlangt de Heer NU van ons: hierop dur-
ven ingaan, is een beslissend moment in het 
charismatische bidden. Zo bekommerd is Je-
zus om ons, dat Hij ons leidt door een profe-
tisch spreken dat de Heilige Geest wekt om 
ons te leiden. Geleidelijk aan groeit ons geloof 
in het profetische woord, omdat de gemeen-
schap het leert onderscheiden en ontvangen. 
Het is een teken dat we luisteren en ontvan-
kelijk zijn om ons te laten raken: dit is passief-
actief worden in de Geest. De Heer zegt wat ik 
moet doen en ik zal het doen in zijn kracht.

‘Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij 
heeft, zal Hij Mij eren’ (Johannes 16,14).
De Heilige Geest maakt Jezus bekend: wie Hij 
is en wat Hij nu doet. Hij maakt Hem tot de 
levende Heer, levert het bewijs van Jezus’ ver-
rijzenis; de dynamiek van de verrijzenis die in 
ons werkt en die we samen ervaren, de één bij 
de ander. Jezus is de Heer! Hij laat ons delen in 
zijn verrijzenis die is: zijn vrede en vreugde, die 
niemand anders ons kan schenken. De vrede 
van Jezus is de verzoening van de mens met 
God. Maar deze vrede en vreugde zijn nooit 
ons bezit! Morgen kan er een donkere wolk 
over je leven hangen en dan weet je weer dat 
die vrede en vreugde een gave zijn van de 
Heer. Na verloop van tijd stel je vast: ik ben 
veranderd, niet meer zo vlug ontmoedigd, ge-
duldiger... Door wie? Doordat je Jezus de Heer 
dieper hebt leren kennen. Die verandering 
mogen we verwachten ‘de één voor de ander’. 

‘Alles wat van de Vader is, is van Mij - daarom heb 
Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal 
maken, van Mij heeft’ (Johannes 16,15).
De communio die bestaat tussen Jezus, de Va-
der en de Geest wordt daadwerkelijke ervaring: 
met Jezus gaan we samen naar de Vader in de 
kracht van de Heilige Geest. In de Charismati-
sche Vernieuwing denken we niet aan onszelf, 
maar wel aan elkaar: de broers en zussen die 

Toepassing

‘Hoe vuriger we de Heilige Geest 
verwachten, hoe sterker de tekens 
van zijn komen onder ons worden’.

Laat ons bidden en leven in de 
Geest gedurende de week de bes
te voorbereiding zijn voor de we
kelijkse gebedssamenkomst.
Verwacht de Heilige Geest ‘de één 
voor de ander’. Groei door de fase 
van ‘ik kom voor mezelf’ naar: ‘er 
zijn voor de anderen’. 

Liefde (Gods liefde is in ons hart 
uitgestort door de Heilige Geest, 
leert ons Gods Woord) moet im
mers kunnen stromen. Je kunt 
(mag) ze niet voor jezelf houden, 
want dan houdt de stroom op.
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‘Want wij allen zijn in de kracht van één en de-
zelfde Geest tot één lichaam gedoopt, en allen 
werden we gedrenkt met één Geest’ (1 Korintiërs 
12,13).

Kom, heilige Geest!
U die alles doorschouwt;
voor wie geen enkel geheim bestaat,
voor wie elk verlangen blootligt;
omvorm mijn denken,
mijn bewustzijn,
mijn gevoelens.
Kom, opdat ik de Heer
met heel mijn hart liefheb
en de anderen dien
met uw liefde.

Bidden zonder de Geest eerst te roepen en aan 
te spreken, draagt weinig vrucht. Elke samen-
komst willen we beginnen met uitdrukkelijk de 
Heilige Geest te erkennen als Iemand en Hem te 
roepen.
 
Tempel van de Heilige Geest

Jezus spreekt over de Geest: ‘Ik zal de Vader 
vragen jullie een andere Helper te geven, die voor 

altijd met jullie zal zijn, de Geest der waarheid’ 
(Johannes 14,15-17a). 
De Heilige Geest blijft in ons om ons leven 
‘nieuw’ te maken. ‘Weet u niet dat u Gods tem-
pel bent en dat de Geest van God in u woont? Als 
iemand de tempel van God te gronde richt, zal 
God hem te gronde richten. Want de tempel van 
God is heilig, en die tempel bent u’ (1 Korintiërs 
3,16-17). 
De werking van de Heilige Geest reikt verder 
dan mijn beperktheid! Een priester getuigt.
Ik moest een reis van 500 km. maken. Als iemand 
langs de weg teken zou doen voor een lift, zou ik 
hem meenemen en bidden: ’Heilige Geest, schijn 
door mij, laat mij zien dat U werkzaam bent’. 
Negen personen heb ik opgepikt en telkens is de 
Heilige Geest ter sprake gekomen voor ze zijn uit-
gestapt.
Dit kunnen we ook voor elkaar doen: ‘Heilige 
Geest in mij, schijn in mij, schijn door mij naar 
die broer, die zus… in grote kracht, in wijsheid, in 
liefde en vrede, in vreugde.’

De een voor de ander

Wij zijn hier bijeen in Jezus’ Naam om U te loven, 
o Heer! We komen elke week samen voor het 

J ezus sprak over de Heilige Geest
als over een goddelijke Persoon.
We kunnen de Heilige Geest aanspreken 

zoals we de Vader en Jezus aanspreken. 
De Kerk heeft dat altijd gedaan.
We roepen op Hem,
we noemen Hem bij zijn naam.
De Heilige Geest wil geroepen worden.
Het roepen,
het voortdurend roepen op de Geest, 
kenmerkt ons leven en ons bidden in de Geest.

Geloven in de Heilige Geest

We kunnen ons geen beeld vormen van de 
Heilige Geest. Hij is heel anders dan wat we in 
de schepping zien. ‘Wat geen oog heeft gezien, 
geen oor heeft gehoord, wat in geen mensen-
hart is opgekomen, dat heeft God bereid voor 
wie Hem liefhebben. Ons heeft God dat geopen-
baard door de Geest. Want de Geest doorgrondt 
alles, zelfs de diepste geheimen van God. Wie van 
ons mensen kent iemands wezen? Alleen zijn ei-
gen geest. Zo kent alleen de Geest van God het 
wezen van God. We hebben niet de geest van de 
wereld ontvangen, maar de Geest die van God 
komt. Zo weten we al wat God ons in zijn genade 
gegeven heeft’ (1 Korintiërs 2,9-12).

De oudste hymne van de Kerk: Veni, Creator 
Spiritus (Kom, Schepper Geest) blijft een inspi-
rerend gebed tot de Heilige Geest!

‘Kom’: we spreken Hem aan als een Persoon.
‘Schepper’: Hij schept ook nu. Wat tevoren 
niet bestond, komt tot leven: ‘Zie, Ik maak iets 
nieuws’ (Jesaja 43,19). De vrede en de vreugde 
die we op een gebedsavond beleven is een 
schepping van de Heer in ons. Al het licht, de 
kracht, de genezing en de bevrijding die we 
ontvangen, zijn uitingen van de Heilige Geest.
‘Kom, Schepper Geest’: ik spreek Hem aan als 
een Persoon. Hij is de levende band tussen de 
Vader en de Zoon, die louter liefde is. We zijn 
christenen, kinderen van God in Jezus Chris-
tus, maar de Heilige Geest is de uitvoerende 
kracht, de vinger van Gods rechterhand.

Kom, Heilige Geest, bezoek ons!
Kom, vervul onze hele persoonlijkheid!
Dit is werkelijk verwachten.
 
Eén in dezelfde Geest

We zijn individualistisch opgevoed: ‘Ieder voor 
zich en God voor ons allen’, leerden we. Dit 
komt niet van de Heer! Dit is een gezegde dat 
mensen hebben opgebouwd. In God is het an-
ders! Jezus is er voor de Vader, de Vader is er 
voor Jezus en de Heilige Geest is de liefdeband 
tussen Vader en Zoon. Dit stramien wil de Heer 
in ons opbouwen. Hoe meer we ons aan de 
Heer toevertrouwen, hoe meer de Geest zich 
kan meedelen. Hij kan ons raken als we in Gods 
stroomlijn zitten en niet gaan dwarsliggen. 

3. De Heilige Geest
roepen
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Samen stellen we ons onder de leiding 
van de Heilige Geest. Waar we dat doen 
in verwachtend geloof, zullen er ook 

altijd tekens zijn van zijn werkzame aanwezig-
heid.
Dan wordt Pinksteren actueel en wordt de om-
vorming die de apostelen met Pinksteren beleef-
den, toegankelijk voor iedereen. De Belgische bis-
schoppen vermeldden dit ook in hun Verklaring 
over de Charismatische Vernieuwing (1979).
Waar we samen roepen op de Geest, in verwach-
tend geloof, wordt ook ons bidden een bidden 
van de Heilige Geest, wat ons inwendig raakt en 
vernieuwt.
Samen roepen op de Geest, in verwachtend ge-
loof, brengt Jezus handelend aanwezig in ons 
midden. 

We kennen de spiritualiteit van Jan van het 
Kruis, Ignatius van Loyola en andere, elk met 
een specifiek ascetisch heiligingsaspect, met 
nadruk op: ‘God en ik’ - ‘ik en God’. 
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft een nieu-
we richting getoond, nieuwe inzichten, die via 
de ‘doop in de Geest’ concreet waarneembaar 
zijn. Het charismatisch accent valt sterk op ‘SA-
MEN opgenomen worden in de Heer Jezus’. Het is 
een gebeuren langs zijn Lichaam om; de groei 
naar gemeenschap tussen God en mensen 
SAMEN, ‘God’ en ‘zijn volk’, het godsvolk. Een 
spiritualiteit gericht op de heiliging van de an-
deren, ‘de een voor de ander’.

Deze charismatische spiritualiteit is door de 
Heilige Geest lang voorbereid, maar vond wei-
nig weerklank; wellicht waren de mensen er 
toen nog niet klaar voor. Vijftig à zestig jaar ge-
leden schreven enkele mensen, door de Geest 
bewogen, boeken die een nieuw geluid lieten 
horen. De Liturgische Beweging heeft mede 
de doorbraak van de Heilige Geest bevorderd, 
waaruit dan de Charismatische Vernieuwing is 
gegroeid.
 
De charismatische dimensie

Om de charismatische dimensie van de Kerk te 
begrijpen, moeten we de ervaring van de wer-
king van de Heilige Geest beleven. De ‘doop in 
de Geest’ brengt onze doop en vormselgenade 
tot leven. Zo komen we in een bewuste relatie 
met God en de kerkgemeenschap, onze broers 
en zussen: samen ‘kinderen van de Vader’. De 
Heer maakt ons tot instrument ‘de een voor de 
ander’. Hij maakt ons werkelijk tot Lichaam van 
Christus! ‘Ons lichaam met zijn vele delen vormt 
één geheel, en alle lichaamsdelen, hoe vele ook, 
zijn samen één lichaam, zo is het ook met Chris-
tus. Want wij allen (…) zijn in de kracht van één 
en dezelfde Geest gedoopt, en allen werden we 
gedrenkt met één Geest’ (1 Korintiërs 12,12-13)
‘Want zoals het menselijk lichaam vele ledema-
ten heeft en niet alle ledematen dezelfde functie 
hebben, zo vormen wij allen tezamen in Christus 
één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn we elkaars 

4. Samen op de Geest
roepen

charismatisch gebed en om te luisteren naar 
Gods Woord. Waarom? Wie houdt ons samen? 
De Heilige Geest! Maar omdat anderen met 
handoplegging voor mij gebeden hebben 
tot de Heilige Geest, heb ik Hem ontvangen 
op een ervaarbare manier. Dit is het wat wij, 
als tempel van de Heilige Geest, voortdurend 
mogen beleven. We zijn er voor de Heer én voor 
elkaar! 

Na het aanvaarden van Jezus als Heer is dit een 
tweede stap in onze bekering: zien dat de Hei-
lige Geest ons samenbrengt ‘de een voor de an-
der’. Zo bouwt Hij gemeenschap, communio, 
tot welzijn van de Kerk en van de wereld.

‘U weet het: uw lichaam is een tempel van de hei-
lige Geest die in u woont, die u van God hebt ont-
vangen. U bent niet van uzelf’ (1 Korintiërs 6,19). 
Als we bewust leven vanuit onze roeping, zien 
we elkaar met nieuwe ogen, gezalfd door de 
Heilige Geest. De kracht van Gods Geest be-
zielt heel mijn wezen. Zo gebeurt het ook met 
elke broer en zus als we bidden voor de ‘door-
braak van de Geest’. We groeien samen in een-
heid en heiligheid en worden geheel nieuw!

Worden als Jezus

De diepste bekeringen worden gewekt door 
het samen roepen tot de Geest. De vele getui-
genissen lijken op elkaar, maar als we aandach-
tig luisteren, ontdekken we dat elke bekering 
een specifiek karakter heeft. Iedereen ervaart 
de werking van de Heilige Geest op een heel 
persoonlijke manier. Hij kent onze diepste 
nood en past zich aan elke mens aan.
De Heilige Geest heeft door de menselijke Per-
soon van Jezus de goddelijke kracht laten uit-
stralen naar de mensen toe. Hij wil hetzelfde 
doen in jou en mij. Zijn doel is ieder van ons 
brengen tot gelijkenis met Jezus. Nooit zal Hij 
het opgeven! Misschien moet Hij wachten tot 
mijn laatste ademtocht. Dan zal Hij die laatste 
snik gebruiken om mij te omvormen tot ge-
lijkenis met Jezus. Hij heeft maar één seconde 

nodig om heel die gelijkenis met Jezus in ons te 
bewerken (Theresia van Lisieux). Meestal groeit 
deze gelijkenis geleidelijk aan, maar Hij kan 
het in één enkel ogenblik.

Jezus de Heer, 
universele Bron van heil

De Heilige Geest wil ons omvormen tot men-
sen die door hun spreken en handelen, door 
heel hun persoonlijkheid dezelfde heiligende 
kracht uitstralen als Jezus. 
Doorheen sterke ervaringen van Gods aanwe-
zigheid, dan weer momenten van twijfel, be-
koring en duisternis, raakt Hij ons voortdurend 
aan en schrijft Hij onze geschiedenis.
Het is één groot handelen van de Geest: niets 
blijft buiten deze invloed, noch mensen, noch 
families of gemeenschappen, noch de wereld. 
Diezelfde Geest die Jezus bezielde, komt nu 
in jou, in mij; Hij vervult ons; Hij komt in ons 
samenzijn en leidt het; Hij zorgt ervoor dat we 
ons meer en meer openstellen, om te groeien 
in eenheid met Jezus. 

Kom, Geest van liefde,
kom in mij,
opdat het Woord in mij
opnieuw mag geboren worden.
Laat het een vernieuwing van Jezus zijn in mij,
waarin Hij
heel zijn leven herhalen kan
(Elisabet van de Drie-Eenheid)

Toepassing

Bidden zonder de Geest eerst te 
roepen en aan te spreken, draagt 
weinig vrucht. Elke samenkomst 
willen we beginnen met uitdruk-
kelijk de Heilige Geest te erkennen 
als Iemand en Hem te roepen.
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Nood aan vergeving

We bouwen ook elkaar op, zodat negatieve 
kanten worden afgerond. De Heilige Geest 
schept harmonie in het Lichaam door de in-
werking van de een op de ander. We worden 
mensen met een nieuwe mentaliteit. Dit ge-
beurt natuurlijk niet in een paar weken! De 
Heer heeft zijn tempo met ieder van ons.
Het is noodzakelijk dat een kern van broers 
en zussen zich engageren om één te zijn in de 
Geest. De gave van trouw is belangrijk, daar-
zonder kan het Lichaam van Christus zich niet 
ontplooien. De gave van vergeving mag nooit 
ontbreken. We kwetsen elkaar zonder het te 
beseffen. De sterkste momenten zijn juist die 
samenkomsten waarin we elkaar uitdrukkelijk 
alles willen vergeven. 
De Heer werkt diep in ons als we elkaar vergif-
fenis vragen en geven. Jezus leert ons immers 
bidden: ‘Vader, vergeef mij mijn schuld, zoals 
ik aan anderen hun schuld  vergeef; pijn en 
onbegrip en misverstanden: de spons erover’. 
Dan zegt de Heer: ‘Kom, Ik maak jullie weer 
één en schenk opnieuw mijn vrede’. 

We moeten geen schrik hebben om fouten te 
maken. Het is niet nodig karakterfouten te ver-
bergen. Ieder heeft zijn kleine kanten en zwak-
heden. Misschien dragen we ze mee tot in de 
dood. Vergeven kun je slechts in de kracht van 
de Heilige Geest. Hij gebruikt ons als ‘zondaars’. 
En toch groeien we in de liefde die van God 
komt. De hoogste uiting van liefde is: bemin-
nen wie ons pijn heeft gedaan. ‘Heb elkander 
lief, zoals Ik u heb liefgehad’, vraagt Jezus, en 
dit is het werk van de Geest!

ledematen. De geestelijke gaven die we bezitten, 
verschillen naar de bijzondere genade die ieder 
van ons is geschonken’ (Romeinen 12:4-6a).
Laten we samen de Heer danken voor de ga-
ven die Hij heeft geschonken aan onze zussen 
en broers. Zo komen we los van onszelf. En 
worden we ‘als lichaam’ gedompeld in de Hei-
lige Geest.
 
Er gebeurt iets!

Waar mensen openstaan voor de Heer en voor 
elkaar, is de heilige Geest werkzaam aanwezig.

Je ontvangt licht en inzicht dat bijblijft, en 
waarvan je de volgende dagen kunt leven. 
Je komt tot rust en tot vrede en kijkt anders 
tegen de problemen aan. In situaties die je 
droefgeestig stemden, die onoplosbaar sche-
nen, blijf je hoopvol. Je krijgt kracht en sterkte 
om in moeilijkheden staande te blijven. De 
Heilige Geest zingt in je hart en spontaan word 
je bewust van de vreugde die in je leeft. Deze 
ervaringen groeien naargelang we meer en 
meer SAMEN als Lichaam van Christus func-
tioneren.

Wat houdt dit in?

Dat we eerst luisteren naar wat de Heer ons 
NU zegt en dat we de gaven die de Heer ons 
geeft, willen delen met de anderen. Uit die 
houding van vertrouwen gaat het Lichaam 
van Christus werkelijk functioneren. Ieder van 

ons is dan gave van de Vader, die Hij wil uit-
bouwen tot de volheid van God. Hij stelt abso-
luut geen grenzen; spijtig genoeg trekken wij 
wel grenzen. Naarmate we trachten - in afhan-
kelijkheid van de Geest - ons open te stellen 
voor het licht dat we krijgen van de Geest én 
van de broers en zussen, groeien we naar ge-
meenschap. Dit houdt eveneens in dat we het 
gebed van zussen en broers beamen en ook 
zelf biddend inhaken en dat onze lofprijzing 
vooral een GEZAMENLIJK gebeuren wordt. 
Dán kiezen we de weg van de Heer en komen 
de gaven van de Geest vrij. We worden instru-
ment, sacrament van heil, ‘de een voor de an-
der’. We worden allen gedoopt in de Geest en 
zo wil Hij ons gebruiken tot heil van de Kerk en 
van de wereld.
 
We zijn Lichaam van Christus.
Hoe ervaren we dat?

Altijd als een bevrijding van onszelf, als een 
vrijheid in de Heer. Door het samenzijn worden 
we ‘anders’, nieuw, jong, wat ook de leeftijd 
mag zijn. We ontvangen Gods vrede, vreugde, 
liefde, komen tot een nieuwe vrijheid en spon-
taniteit: de vrijheid van de kinderen Gods! Door 
het gebeuren in de gemeenschap worden we 
inwendig geraakt: we weten ons bemind door 
God. Zijn liefde wordt tastbaar in zijn Lichaam, 
in ons één zijn. Zo weten we dat de Heer echt 
mét ons is, we ervaren Hem tussen ons. 
‘Hij heeft ook gaven uitgedeeld. Sommigen 
maakte Hij apostel, anderen profeet, anderen 
evangelist, weer anderen herder en leraar, om de 
heiligen toe te rusten voor het werk van de bedie-
ning, tot opbouw van het Lichaam van Christus, 
totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid 
in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de 
volmaakte man, tot de gehele omvang van de 
volkomenheid van Christus (…) Hij is het Hoofd 
waaruit heel het Lichaam, hecht verbonden en 
bijeengehouden door de steun van de gewrich-
ten, naar de kracht die elk deel is toegemeten 
zijn volle wasdom bereikt en zichzelf opbouwt in 
liefde’ (Efeziërs 4:11-16).

Toepassing

Naarmate we trachten  in af
hankelijkheid van de Geest  ons 
open te stellen voor het licht dat 
we krijgen van de Geest én van de 
broers en zussen, groeien we naar 
gemeenschap. 

Dit houdt eveneens in dat we het 
gebed van zussen en broers be
amen en ook zelf biddend inhaken 
en dat onze lofprijzing vooral een 
GEZAMENLIJK gebeuren wordt. 

Dán kiezen we de weg van de Heer 
en komen de gaven van de Geest 
vrij. We worden instrument, sa
crament van heil, ‘de een voor de 
ander’. 
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(1Petrus 2,9). Hij heeft ons de Geest toegeëi-
gend, door dik en dun; zelfs als wij Hem de rug 
toekeren, blijft de Geest in ons. Hij blijft in ons 
werken, altijd door. Hij blijft in ons, ‘wachtend’ 
op ons antwoord, Hij is onze goddelijke Gast.
Deze liefdeblijk van de Heer gaat ons mense-
lijk begripsvermogen te boven. We worden 
pas charismatisch als we onze menselijke ma-
nier van redeneren laten vallen en openstaan 
voor dit mysterie van Gods liefde. Dan  komt er 
ruimte voor de werking van de Heilige Geest.

‘Als jullie Mij liefhebben, zul je ter harte nemen 
wat Ik jullie opdraag. En Ik zal de Vader vragen 
jullie een andere Helper te geven, die voor altijd 
met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. De 
wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem 
niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, 
want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn’ (Joh. 
14-15-17).

De Geest ervaren

Als we ons leven geheel durven toevertrou-
wen aan de Vader, zoals Jezus dit heeft ge-
daan, komt Gods kracht in ons vrij. De Heilige 
Geest brengt ons geleidelijk in de gezindheid 
van Jezus Christus. Durf daarom God onvoor-
waardelijk loven en prijzen in elke situatie. 
God prijzen om WIE Hij is: dat is het werk van 
de Heilige Geest! Samen-zijn, als broers en zus-
sen, in de Naam van Jezus, om God te loven, is 
een mystiek gebeuren.

Wat betekent ‘mystiek’?
We ervaren de aanwezigheid, de werking en 
de leiding van de Heilige Geest als een loutere 
gave. We moeten er enkel voor openstaan. De 
Heilige Geest overtreft al onze verwachtingen; 
Hij is zeer creatief, helemaal anders dan wij. Af 
en toe moeten we door een donkere tunnel: we 
zitten vast in onszelf, zien geen uitkomst. Toch 
breekt het ‘licht’ plots weer door, hetzij door 
een directe genade, hetzij langs het Lichaam 
van Christus - de broers en zussen samen in Je-
zus’ Naam, de een voor de ander. Zo ervaren we 

dieper de werking van de Heilige Geest als een 
loutere gave, en komen we geleidelijk aan tot 
de echte overgave: we worden meer kind van 
de Vader. Eigen inzichten en plannen worden 
gemakkelijker losgelaten. We leren hoe het 
charisma ‘onderscheiding van geesten’ werkt. 
Door de doorbraak van de Heilige Geest groeit 
deze mystieke genade van overgave, van vre-
de, vreugde en rustig vertrouwen.

‘Zij die zelf hun leven bepalen, zetten hun zin-
nen op wat zij zelf willen. Die geleid worden door 
de Geest, zetten hun zinnen op wat de Geest 
wil’(Rom. 8,5).
‘De grote groep van gelovigen was één van hart 
en ziel en er was niemand die iets van zijn bezit-
tingen zijn eigendom noemde’ (Hand. 4,32).

Eenheid is een gave van de Heilige Geest. De 
overgave aan de Vader in de Geest geeft rust 
en vrede. Dit gebeurt precies door ons sa-
menzijn: in God worden we één, zoals Vader, 
Zoon en Geest één zijn. De genade van de een 
vloeit over naar de ander. Dit is een teken van 
de werkzame aanwezigheid van de Heer. Dis-
cussies zeggen ons niets meer. Een charisma-
tische ervaring van Gods aanwezigheid geeft 
zekerheid en vastheid in het leven.

Groeien in het toegeëigend zijn 
in de Geest

We krijgen een zending
Door een profetisch woord, een Schriftwoord, 
het spontaan luidop bidden, komt er licht in 
een situatie. Plots zie ik wat de Heer bedoelt, 
welke beslissing ik moet nemen. En de Heer 
geeft kracht om op zijn boodschap in te gaan, 
om het licht te volgen. Als ik me zwak of moe 
voel, wordt het des te duidelijker dat de kracht 
van God komt. De Heer vormt ons tot zijn in-
strumenten, de een voor de ander: we ontvan-
gen charisma’s ‘tot welzijn van allen’. Zo kunnen 
we ons niet toe-eigenen wat Hij ons laat doen 
en bewerkt. De bekoring om iets te gaan be-
tekenen voor anderen - ambitie - wordt ont-

M eer en meer gaat de Heilige Geest 
ons hele leven beheersen. Wij wor-
den omkleed met de Heilige Geest. 

Hij verandert onze persoonlijkheid. De kracht die 
Hij ons geeft, is die tot dienstbaarheid, om elkaar 
op te bouwen, te steunen, te bemoedigen. En zo 
bewerkt het komen van de Geest de opbouw van 
de gemeenschap.

Tot Jezus gaan we om bekeerd te worden: om 
verlost te worden uit zonde en dood. De Heer 
Jezus heeft al onze fouten en zonden op zich 
genomen. Elke fout, elke zonde die ik belijd, 
hoe groot of hoe klein ook, zelfs moord en 
diefstal, neemt Jezus op zich. Hij heeft zonde 
en dood overwonnen. Hij is het Lam van God 
dat wegneemt de zonde van de wereld. En wij 
behoren tot deze wereld. Jezus verlangt iedere 
mens te verzoenen in de liefde van de Vader.

De grootste gave 
van de Heilige Geest

De Heilige Geest stuwt ons om naar Jezus te 
gaan. Elke christelijke beweging gaat van Hem 
uit. We kunnen altijd tot de Heilige Geest bid-
den, om het even voor wie; ook voor mensen 
die op dit moment niet geloven. De Heilige 
Geest zal hen naar Jezus brengen. Hij weet 
wanneer iemand ervoor openstaat.
De Heilige Geest brengt ons naar Jezus om be-
vrijd te worden van datgene wat ons scheidt 

van de Vader. De grootste pijn die we de Va-
der aandoen is dat we twijfelen om Hem ten 
volle te vertrouwen. Ondanks zijn belofte en 
zijn grote daden van liefde, aarzelen we om 
Hem de hand te reiken om de weg van Jezus 
te gaan. Nochtans is er maar één weg: JEZUS!

Op dagen dat we sterk door Jezus worden ge-
raakt, voelen we aan dat onze grootste zonde 
is: wantrouwen tegenover de Vader. Alle zon-
den zijn hiervan het gevolg, want dan begin-
nen we onszelf centraal te stellen. Zo verglij-
den we van de ene fout, van de ene zonde, in 
de andere. Nochtans, we hebben de Heilige 
Geest werkelijk ontvangen in het Doopsel. 
Toen zijn we binnengegaan in de goddelijke 
gemeenschap van Vader-Zoon-Geest. We zijn 
‘gemerkt’ met het ‘zegel’ als kind van de Vader. 
Deze genade is versterkt door het Vormsel, 
waardoor we levende bouwstenen zijn gewor-
den om de christelijke gemeenschap te hel-
pen opbouwen.

Gemerkt met het zegel 
van de Geest

We zijn Gods eigendom geworden. We zijn 
‘gezalfd’ met de Heilige Geest. In Naam van 
de Zoon Jezus heeft de Vader ons definitief, 
onvoorwaardelijk aanvaard als zijn geliefde 
kinderen en behoren we tot zijn geheiligd, 
koninklijk volk, zijn bijzondere eigendom 

5. Omkleed worden 
met de

Heilige geest
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De Vader kent ieder van ons. Hij weet hoe Hij 
ieder persoonlijk moet leiden. Hij alleen weet 
welke zending Hij ons wil toevertrouwen in zijn 
heilsplan, individueel én als gemeenschap.

De Heilige Geest wil ons meer kind van de 
Vader en gewilliger instrument maken in en 
door Jezus. Dit vraagt eveneens vertrouwen in 
het gebed van broers en zussen, het Lichaam 
van Christus. We hebben het zegel van de Hei-
lige Geest ontvangen; we behoren Hem toe, 
maar Hij vraagt om te mogen doorbreken in 
ons hart, in onze wil en ons gemoedsleven; 
Hij weet hoe en waar en wanneer, zodat de 
ikzucht omgevormd wordt in liefde door en 
voor de Vader en zijn heilsplan.

We worden gelijkvormig met Jezus
De Heilige Geest laat me zien wat nog niet ge-
ordend is in mijn leven. Hij kent ook de erfelijk-
heidskwetsuren die we meegekregen hebben, 
eenvoudig omdat we mens zijn en behoren 
tot een biologische familie. Jezus is gekomen 
in de menselijke natuur: ‘geboren, niet gescha-
pen’, belijden wij in het Credo. We geloven in 
het mysterie van de Onbevlekte Ontvange-
nis van Maria, al staat dit niet in de Bijbel. Wel 
staat er: ’Ik groet u, gezegende, de Heer is met u’, 
en: ‘Heilige Geest zal op u komen en kracht van 
de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal 
het kind heilig genoemd worden, Zoon van God’ 
(Luc. 1,28.35).

Wat betekent ‘onbevlekt ontvangen’?
Maria werd geheel vervuld met Heilige Geest, 
vanaf het eerste moment van haar ontvange-
nis in de schoot van haar moeder Anna. De 
Heilige Geest heeft haar geheiligd. Dit is een 
gave voor de lichamelijkheid van Jezus. Al de 
erfelijkheidsfactoren van het voorgeslacht 
heeft de Heilige Geest uitgeschakeld (Pater 
A.Nottebaert).
Jezus werd dus geheel ‘gaaf’ geboren: Maria 
heeft ontvangen van de Heilige Geest: ‘wat 
in haar tot leven is gewekt, is van de Heilige 
Geest’(Mat. 1,20c).

De Heilige Geest wil ieder van ons brengen 
tot een meer en meer ‘gezalfd’ leven, dit is: 
omkleed, doordrenkt worden met de Heilige 
Geest: denken, spreken, handelen, onder zijn 
inspiratie. Daarom zal ik me dikwijls afvragen: 
komt deze keuze, die beslissing van de Heilige 
Geest of van mezelf of van de boze geest? Zo-
dra ik bewust word: dit is niet van Gods Geest, 
stel ik me onmiddellijk onder zijn invloed, 
door Hem eenvoudig te roepen: ‘Kom, Geest 
van God, kom!’ Dit is een groeiend spontaan 
bewustwordingsproces. Deze zalving groeit 
door de overgave aan de werking van de Hei-
lige Geest, vooral als we charismatisch samen-
zijn in Jezus’ Naam en bidden de een voor de 
ander. Zo word ik een liefdevol kind van de Va-
der, tot welzijn van de Kerk en van de wereld.

kracht, als we onze eigen zwakheid, onmacht 
en zondigheid ervaren. We krijgen ‘nieuwe’ 
ogen om te zien hoe de Heer werkt en wat Hij 
realiseert.
We zijn zussen en broers voor elkaar dank zij 
de zegen, de aanwezigheid en de voortdu-
rende werking van de Heilige Geest. Is het niet 
fijn, zo gegrepen te worden door het mysterie 
van God?

We verlangen naar verdieping
Met een eerste vervulling van de Heilige Geest 
is het niet gedaan! Dat is de eerste belangrijke 
stap. De Heilige Geest roept ons op om verder 
te gaan naar de diepte van ons leven. Daarom 
hebben we altijd weer onze broers en zussen 
nodig. De Heer verwacht dat we in elke situ-
atie op Hem gericht blijven. De bekoringen 
blijven niet uit… Zie naar Jezus na zijn doop in 
de Jordaan; Hij, de welbeminde Zoon van de 
Vader!
‘De Geest dreef Hem weg, recht de woestijn in. Hij 
bleef in de woestijn, veertig dagen, op de proef 

gesteld door de satan’ (Marc. 1,12-13a).

Jezus weerstaat aan de bekoringen van heb-
zucht, eerzucht, heerszucht. Niettegenstaande 
deze overwinning op de fundamentele beko-
ringen van de mens, is Jezus heel zijn leven 
door, voortdurend bekoord geweest om zijn 
zending op te geven. Zoveel tegenstand, zo-
veel ongeloof bij zijn volgelingen, ten slotte 
uitgestoten uit zijn eigen volk… Jezus heeft 
steeds opnieuw moeten kiezen voor het heils-
plan van zijn Vader. Daarom heeft zijn Vader 
Hem verheerlijkt!

Ook wij moeten door die bekoringen heen. 
Daarom is het nodig dat we herhaalde keren 
de vervulling van de Geest ontvangen. Als we 
aanvoelen dat de Heer in ons het verlangen 
legt naar verdiept innerlijk leven, laten we dan 
eenvoudig neerknielen en vragen om gebed. 
De Heer heeft een plan met ieder van ons. 
Groeien in het charismatische leven, verloopt 
niet voor iedere mens volgens hetzelfde ritme. 

Toepassing

Als we aanvoelen dat de Heer in 
ons het verlangen legt naar ver
diept innerlijk leven, laten we dan 
eenvoudig neerknielen en vragen 
om gebed. 

De Heilige Geest wil ons meer 
kind van de Vader en gewilliger 
instrument maken in en door Je
zus. Dit vraagt eveneens vertrou
wen in het gebed van broers en 
zussen, het Lichaam van Christus. 
We hebben het zegel van de Hei
lige Geest ontvangen; we behoren 
Hem toe, maar Hij vraagt om te 
mogen doorbreken in ons hart, in 
onze wil en ons gemoedsleven; Hij 
weet hoe en waar en wanneer, zo
dat de ikzucht omgevormd wordt 
in liefde door en voor de Vader en 
zijn heilsplan.
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6. Gemeenschap 
in de

Heilige geest

meenschap zullen we in eeuwigheid beleven 
met de volheid van God. ‘Nu zien we nog in een 
spiegel, raadselachtige dingen, maar straks van 
aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik slechts ten 
dele, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik 
zelf gekend ben’ (1 Korintiërs 13,12).
‘We kennen slechts ten dele’ omdat we zon-
dige mensen zijn. Door inwendige tekort-
komingen, gebrek aan openheid, op onszelf 
teruggeplooid, breken we de verbondenheid 
af. Telkens als we elkaar vergeving schenken, 
zetten we de sluis open van Gods barmhartige 
liefde en groeit er dieper gemeenschap met 
God en met elkaar.
 
God vormt ons tot gemeenschap

De kern van dit gebeuren is dat de heiligheid 
van God heel ons wezen - geest, ziel (psyche) 
en lichaam - doordringt, zodat we instrument 
worden van Gods heerlijkheid. Meteen erva-
ren we dieper dan ooit onze eigen zondigheid 
als een handicap. Als we openstaan voor de 
werking van de Heilige Geest, werkt God aan 
onze innerlijke genezing, zodat zijn heiligheid 
meer en meer door ons heen kan stralen. We 
worden doorzichtig voor Gods liefde, macht 
en glorie. Zo maakt Hij ons heilig, vooral in ons 
samenzijn in Jezus’ Naam. En dit gebeurt over 
de gehele wereld. De heiligheid van Jezus zelf 
komt over ons. Jezus schetst deze verbonden-
heid in een parabel: 

’Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijn-
gaardenier. Als een van mijn ranken geen vrucht 
draagt, snoeit Hij die weg. En als een rank wel 
vrucht draagt, snoeit Hij die bij, zodat ze gezui-
verd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. Jul-
lie zijn al gezuiverd door het Woord dat ik jullie 
verkondigd heb. Laten wij met elkaar verbonden 
blijven, jullie en Ik, want zoals een rank geen 
vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen 
als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kun-
nen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met 
Mij verbonden blijft(…) Los van Mij kunnen jullie 
niets (…) Met de liefde die de Vader Mij heeft toe-

gedragen, heb Ik jullie liefgehad. Blijf in die liefde 
met Mij verbonden’ (Johannes 15,1-5.9).
 
Geroepen tot heiligheid

Heiligheid is niet zozeer een ascetisch streven, 
het is vooral een gebeuren in liefde, waarin 
we in de kern van ons wezen geraakt worden 
door de Heilige Geest. Dit gebeuren vraagt 
openheid, ook naar elkaar toe: we leren elkaar 
echt liefhebben als broers en zussen. We ont-
dekken wat ‘liefde’ is. Naarmate we groeien in 
de echte liefde, groeien we in heiligheid. We 
plooien echter zo gemakkelijk op onszelf te-
rug. Liefhebben is steeds herbeginnen, maar 
telkens op een nieuwe manier. Naargelang we 
op die nieuwe manier gaan leven, blijven we 
met Jezus verbonden, groeien we in heiligheid 
en wordt het leven mooi! De Heer vervult ons 
met zijn vrede en vreugde. Dit is de eerste er-
varing als we ons echt overgeven aan de Heer. 
De Heilige Geest wil zo heel de kerkgemeen-
schap vernieuwen.
 
Vrede en vreugde

De Heer werkt in ons van binnenuit, in de kern 
van ons wezen. Verbonden in Gods liefde, sa-
men in gebed verenigd, gaat er van ons een 
kracht uit die anderen raakt. Gods zalvende 
kracht bevrijdt ons van negatieve gedachten, 
droefgeestigheid, van zondigheid, omdat we 
in ‘gemeenschap’ zijn. Zo ervaren we de Messi-
aanse vrede en vreugde, die teken zijn van de 
werking van Gods Geest. In de strijd van het 
dagelijkse leven, bemoedigt Jezus ons: ’Ik laat 
jullie niet verweesd achter: Ik kom terug (…) Op 
die dag zul je inzien dat Ik in mijn Vader ben en 
dat jullie in Mij zijn zoals Ik in jullie ben’ (Johan-
nes 14,18-20). 

Delen in de vrede en vreugde van Christus, 
in zijn geluk, volkomenheid en liefde voor de 
mensen zijn een gave van de Heer. Omdat we 
gemeenschap zijn in Jezus, geeft de Vader ons 
tekens van zijn liefde en zijn zorg. Tekens die 

‘Communio’ met onze Drie-ene God 
en met de mensen

Wat wij hebben gezien en gehoord, dat verkon-
digen wij ook aan u, opdat u met ons verbonden 
bent. En onze verbondenheid is een verbonden-
heid met de Vader en met Jezus Christus, zijn 
Zoon. Wij schrijven u dit om de vreugde van ons 
allen volkomen te maken. (1 Johannes 1,3-4)
 
Johannes weet zich met de christelijke ge-
meenschap opgenomen in de eenheid van Va-
der, Zoon en Geest. Dit mogen beleven, geeft 
de hoogste vreugde. ‘Wij weten dat de Zoon 
van God gekomen is, en ons inzicht gegeven 
heeft om de waarachtige God te kennen, want 
wij zijn in Jezus Christus, zijn Zoon. Dit is de ware 
God, dit is eeuwig leven!’ (1 Johannes 5:20) 
‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de 
Geest van God in u woont?’ (1 Korintiërs 3,16)
‘Wij hebben niet de geest van de wereld ontvan-
gen, maar de Geest die van God komt. Zo weten 
wij al wat God ons in zijn genade gegeven heeft’ 
(1 Korintiërs 2,12)
 
Groeien in gemeenschap

Naarmate we leven vanuit de genade van de 
‘doop in de Geest’, kunnen we in openheid en 
vertrouwen gemeenschap vormen met andere 
christenen. Dit is een nieuwe diepe gemeen-

schap: we worden met elkaar verbonden door 
de liefde van God, die tijdens de gebedssamen-
komst overvloeit  van de één naar de ander. 
Dit is ‘Communio’ (Latijn), ‘Koinoinia’ (Grieks). 
Zo wordt de glorie van Jezus openbaar in ons 
samenzijn. We worden opgenomen in de een-
heid van Jezus met de Vader en delen in heel 
zijn menszijn. Dit heeft Hij verkregen door de 
opperste vernedering van zijn kruisdood én de 
verheerlijking in zijn opstanding uit de doden, 
de verrijzenis. Van Jezus’ kant was er toen al 
een band tussen Hem en de mensen. De glo-
rie van Jezus deelt zich aan ons mee door de 
werking van de Heilige Geest. In de mate dat 
wij allen samen openstaan, kan de Geest ons 
brengen in de gemeenschap van Vader, Zoon 
en Geest én met elkaar.
 
God is liefde

Groeien in gemeenschap is een gebeuren, een 
ervaring. Door het komen van de Geest, door 
de liefde die in ons hart wordt gewekt, worden 
we bewogen om met elkaar te delen wat we in 
genade ontvangen. We zijn even noodzakelijk 
voor elkaar om de liefde van God tot uiting te 
brengen, als brood en wijn nodig zijn voor de 
Eucharistie. Het is jouw woord tijdens het cha-
rismatisch gebed dat voor iemand de klik geeft 
om moedig te blijven geloven, als het ‘duister’ 
wordt. Zo zijn we in gemeenschap met de Va-
der door de Zoon in de Heilige Geest. Deze ge-
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D e spiritualiteit van de Charismatische 
Vernieuwing is een mooie, goed om-
schreven en duidelijk afgelijnde spiritu-

aliteit. Het is een spiritualiteit voor het dagelijkse 
leven, een leidraad voor ons denken, (samen) 
bidden en handelen. Onze spiritualiteit heeft 
eigen, specifieke kenmerken en geeft ons onze 
plaats en betekenis in de Kerk. Onze spiritualiteit 
helpt ons de kracht en de vreugde van ons geloof 
ontdekken en beleven, en zet ons van daaruit op 
weg naar dienst aan de Kerk en de wereld. Dat 
is het volgende kenmerk van onze spiritualiteit, 
waarbij we stilstaan: ‘Geroepen tot dienst’.

De Heilige Geest schenkt gaven aan eenie-
der. Hij stelt ons in staat de gemeenschap op 
te bouwen. Hij maakt mensen tot kanaal van 
Gods liefde voor anderen. Samen zullen we 
dan ook moeten onderscheiden wie door de 
Heilige Geest als instrument wordt gebruikt, 
en voor welke taak. Op grond van die onder-
scheiding kunnen bepaalde diensten uitgeoe-
fend worden.

‘Jezus is het Hoofd van het lichaam dat de Kerk is’ 
(Kol. 1,18a). ‘Hij heeft ook gaven uitgedeeld om 
de heiligen toe te rusten voor het werk van de be-
diening, tot opbouw van het lichaam van Chris-
tus, totdat wij allen tezamen komen tot de een-
heid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, 
tot de volmaakte man, tot de gehele omvang 
van de volkomenheid van Christus’ (Ef. 4,11-13).

En Jezus zegt: ‘Mij is alle macht gegeven in de 
hemel en op aarde’ (Mt. 28,18). Dit blijft een 
werkelijkheid door alle tijden heen.

We stellen ons Jezus te veel voor als ‘de Man 
van Nazaret’. De verheerlijkte Christus is in 
kracht gesteld door de Vader om te doen wat 
Hij heeft beloofd. We zijn ledematen van het 
Lichaam waarvan Hij het Hoofd is. Hij, de Zoon, 
wil dat we delen in zijn eenheid met de Vader 
in de kracht van de Heilige Geest.
 
Wat doet de Heilige  Geest?

De Heilige Geest 
leert ons God 

en onszelf kennen

‘Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de 
Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid 
en openbaring geven om Hem echt te kennen. 
Moge Hij de ogen van uw hart verlichten om te 
zien hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept’ (Ef. 
1,17-18).
Naarmate wij de Heilige Geest toelaten in ons 
leven, zullen we Jezus kennen en in Jezus de 
Vader kennen: ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader’ (Joh. 
14,9).
‘Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn op-
standing en de gemeenschap met zijn lijden’, 
zegt Paulus (Fil. 3,10). 
Wat betekent ‘kennen’? Het is een diep inwen-

7. Geroepen
tot dienst

vertolken dat  het ‘waar’ is wat Jezus heeft ge-
zegd en beloofd. ‘De God van de vrede, moge 
Hij u heiligen, geheel en al; dat u volkomen, naar 
geest, ziel en lichaam, ongerept bewaard blijft 
tot de komst van de Heer Jezus Christus. Die 
u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden’  
(1 Tessalonicenzen 5,23-24).
 
De realiteit van het leven brengt ook leed en 
pijn. Dank zij de gemeenschap doorleven we 
deze realiteit op een nieuwe manier. Lijden 
gedragen in en met Jezus, wordt lichter, om-
dat broers en zussen ons tegemoet treden en 
meeleven. ‘Op het ogenblik verheug ik mij dat 
ik voor u mag lijden en in mijn lichaam aanvul-
len wat nog ontbreekt aan de verdrukking van 
Christus, ten bate van zijn lichaam, dat de Kerk 
is’ (Kolossenzen 1,24).

Lijden omwille van het geloof in Jezus Chris-
tus, medelijden met mensen, dichtbij en veraf, 
is bron van verrijzenis voor onszelf én voor 
de anderen. Paulus heeft dit sterk ervaren. 
Het klinkt als een hartenkreet: ‘Ik wil Christus 
kennen en de kracht van zijn opstanding en de 
gemeenschap met zijn lijden, ik wil steeds meer 
op Hem gelijken in zijn dood om eens te mogen 
komen tot de opstanding uit de doden’ (Filip-
penzen 3,10-11). God brengt ons niet zomaar 
in confrontatie met pijn en lijden. We zijn er 

als gemeenschap bij om die omvormende ge-
nade te laten overvloeien. Lijden kunnen we 
maar dragen als er mede geleden wordt. Niets 
is pijnlijker dan alleen te moeten lijden en nie-
mand erin deelt. 

Jezus heeft alle pijn en lijden van mensen ge-
dragen in diepe liefde en rotsvast vertrouwen 
in zijn Vader. ‘Zozeer immers heeft God van de 
wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
heeft weggeschonken, zodat al wie in Hem ge-
looft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
bezit. Want God heeft zijn Zoon niet naar de we-
reld gezonden om de wereld te oordelen, maar 
om door Hem de wereld te redden’ (Johannes 
3,16-17). Jezus de Heer heeft het allerpijnlijk-
ste lijden en de diepste vernedering op zich 
genomen om ons lijden draaglijk te maken. 
Met ons menselijk verstand staan we hierbij 
perplex en toch ervaren we dat het kan. 

Toepassing

Groeien in gemeenschap is een 
gebeuren, een ervaring. Door het 
komen van de Geest, door de lief
de die in ons hart wordt gewekt, 
worden we bewogen om met el
kaar te delen wat we in genade 
ontvangen. We zijn even noodza
kelijk voor elkaar om de liefde 
van God tot uiting te brengen, 
als brood en wijn nodig zijn voor 
de Eucharistie. Het is jouw woord 
tijdens het charismatisch gebed 
dat voor iemand de klik geeft om 
moedig te blijven geloven, als het 
‘duister’ wordt. Zo zijn we in ge
meenschap met de Vader door de 
Zoon in de Heilige Geest.



40 41

hem liefheeft, en ook Ik zal hem liefhebben en Mij 
aan hem openbaren’ - ‘Als iemand Mij liefheeft, 
zal hij mijn Woord ter harte nemen; dan zal mijn 
Vader hem liefhebben en zullen Wij bij hem ver-
blijf komen houden’ (Joh. 14,21.24).

‘Rechtvaardige Vader, uw Naam heb Ik hun be-
kend gemaakt en dat zal Ik blijven doen, opdat 
de liefde die U Mij hebt toegedragen, in hen mag 
zijn - opdat Ik in hen mag zijn’ (Joh.17,26).

Paulus schrijft vanuit zijn ervaring: ‘Allen die 
zich laten leiden door de Geest van God, zijn kin-
deren van God. De geest die u ontvangen hebt, 
is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees 
zou aanjagen. U hebt een Geest van kindschap 
ontvangen, die ons doet uitroepen; Abba, Va-
der! De Geest zelf bevestigt het getuigenis van 
onze geest dat we kinderen zijn van God’ (Rom. 
8,14-16).
 

De Heilige Geest 
geeft ook gaven

Als we in eenheid samen zijn en openstaan 
voor de gaven van de Heilige Geest, leren we 
de Vader in Jezus geleidelijk aan beter kennen 
en worden we kind van de Vader in afhanke-
lijkheid, hoop en vertrouwen. Zo durven we 
onszelf ook toevertrouwen aan de broers en 
zussen van de gebedsgemeenschap.
 
We krijgen de gaven van licht en kennis vooral 
door het getuigenis van anderen. Getuigen 
van een ervaring waarin Jezus zich laat ont-
moeten, raakt de harten. Het is de Heilige 
Geest die door het getuigenis ons hart vervult 
met de vrede en vreugde van de Heer. Als we 
trachten beter, dieper met de Geest te leven, 
groeien en ontwikkelen zich de gaven die no-
dig zijn in onze tijd om Gods Rijk ruimte te ge-
ven. Ieder van ons krijgt gaven; zo vullen we 
elkaar aan.

Laten we elkaar bemoedigen en bevestigen in 
de ontvangen gaven; we mogen ze nooit voor 

onszelf houden. Ze worden gegeven tot ‘wel-
zijn van allen’!

We ontvangen niets voor onszelf alleen. Alle 
gaven worden ons gegeven in dienst van de 
Kerk en van de wereld. Wie we zijn, al wat we 
kunnen naar lichaam, psychè en geest, ont-
vangen we tot glorie van de Heer. Naarmate 
we de gaven zó gebruiken, zijn we in liefde 
één met God en één met elkaar. De Heilige 
Geest schept de ‘communio’, de gemeenschap. 
Hij geeft ons de ‘agapè: de liefde voor elkaar.
 
Paulus geeft in zijn brieven enkele lijsten van 
charismatische gaven.
Romeinen 12,6-8  -  1 Korintiërs 12,4-11  -  
 Efeziërs 4,11-12  -  1 Petrus 4,8-11
Hierbij verwijzen we naar wat verschenen 
is in ons maandblad ‘Jezus Leeft’: jan. 2003: 
 charisma van onthaal  -  febr. 2003: charisma 
van zanganimatie - maart 2003 : het lied in 
onze samenkomsten - april 2003: bijzondere 
charismata - juni 2004: bidden in de Geest - 
nov. 2004: evangelisatie - jan. 2005: lofprijzing; 
 getuigen; tekenen onderscheiden - febr. 2005: 
genadegeschenken van de Heilige Geest.

dig weten wie Jezus is. Het is een kennen in 
liefde. God verlangt dat we Hem liefhebben. 
En we ontmoeten Jezus in de naaste: ’We heb-
ben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad. 
Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft, ter-
wijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar’ (1 
Joh. 4,19-20).
 
Wij zijn geschapen in Christus, verzoend met 
de Vader: ‘Zeg met vreugde dank aan de Vader, 
die u in staat gesteld heeft om te delen in de erfe-
nis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ont-
rukt aan de macht van de duisternis en overge-
bracht naar het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon, 
in wie wij de bevrijding hebben, de vergeving van 
de zonden’ (Kol. 1,12-14).

Elke mens heeft het moeilijk om zichzelf te zien 
én te aanvaarden, zoals hij in werkelijkheid is. 
Niemand is volmaakt. Dit geldt dikwijls als ali-
bi voor eigen fouten. Of we deze slogan even 
gemakkelijk hanteren voor de anderen is niet 
zo evident. Elkeen heeft iets dat nog niet ‘af’ is. 
Ook in onze beperktheid en kwetsuren zijn we 
verzoend door het lijden en de kruisdood van 
Jezus, én opgenomen in zijn verrijzenis. 

‘Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, 
om in ons leven de goede werken te doen die God 
voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden 
leven’ (Ef. 2,10).

Mezelf aanvaarden als onaf, mét de nood aan 
verlossing en verzoening, is komen in het licht 
van de waarheid. Wie niet met zichzelf verzoend 
is, niet aanneemt dat hij een werkstuk van Je-
zus is, zal altijd weer op zichzelf terugplooien. 
Als we onszelf aanvaarden zoals we werkelijk 
zijn - verloste zondaars - komen we open voor 
elkaar, luisteren we naar elkaar, vertrouwen we 
elkaar en groeien we naar eenheid in gemeen-
schap (communio – zie vorig artikel). We zijn ‘in 
de Geest’ als we in waarheid inzicht krijgen in 
onze eigen persoonlijkheid en onszelf in vrede 
aanvaarden. Elk heeft een unieke persoonlijk-
heid, die altijd uniek zal blijven.

De Heilige Geest maakt 
de beloften van Jezus waar

De Heilige Geest is onze Helper: ’Ik zal de Va-
der vragen jullie een andere Helper te geven, 
die voor altijd met jullie zal zijn,de Geest van de 
waarheid.’ – ‘De Helper die de Vader jullie in mijn 
Naam zal zenden, zijn heilige Geest, die zal jul-
lie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles 
doen begrijpen wat Ik jullie gezegd heb’ (Joh. 
14,16-17+26).
De ‘doop in de Geest’ brengt ons tot de erva-
ring dat Gods woord ‘werkt’ in ons leven van 
elke dag. Een Schriftwoord slaat plots aan en 
geeft kracht om stand te houden in geloof 
en liefde in moeilijke omstandigheden. We 
krijgen nieuwe ogen, zien de situatie anders, 
ontdekken licht, zodat de vrede ons hart blijft 
vervullen.
 
‘Wanneer de Helper komt die Ik jullie zal zenden 
als Ik bij de Vader ben - de Geest der waarheid, 
die van de Vader komt - zal Hij over Mij getuige-
nis afleggen; en ook jullie moeten getuigenis af-
leggen’ (Joh.15,26-27). 
Uit onszelf komen we moeilijk tot getuige-
nis van wat God in ons leven doet. De Heilige 
Geest helpt ons de angst te overstijgen. Hij 
vormt ons tot eenvoudige, overtuigde christe-
nen en vervult ons hart met vreugde. ‘Mij is alle 
macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dan, 
maak alle volken tot leerling’ (Mt. 28,18-19a). 
Door de Heilige Geest durven we ook gelo-
ven in het gebed voor anderen. Hij wekt in 
ons hart het vertrouwen in Jezus’ belofte: ‘Ik 
verzeker jullie, als er twee van jullie eensgezind 
iets vragen hier op aarde, om het even wat,dan 
zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel’ 
(Matteüs. 18,19). 
 
De Heilige Geest brengt ons 
bij de Vader in J ezus’ Naam

‘Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en 
haar ter harte neemt, die is het die Mij liefheeft, 
en wie Mij liefheeft zal ondervinden hoe de Vader 

Toepassing

We ontvangen niets voor onszelf 
alleen. Alle gaven worden ons ge
geven in dienst van de Kerk en 
van de wereld. Wie we zijn, al wat 
we kunnen naar lichaam, psyche 
en geest, ontvangen we tot glorie 
van de Heer. Naarmate we de ga
ven zó gebruiken, zijn we in liefde 
één met God en één met elkaar. 



Spiritualiteit van de Charismatische Vernieuwing

42

2

43

genomen, zullen ze ook dat van jullie ter harte 
nemen’ (Johannes 15,19-20).
Wat telt in de wereld? Drang naar macht en 
aanzien, comfort, met de ellebogen werken, 
hardheid, domineren… Wie deze princi-
pes niet hanteert, wordt beschouwd als een 
‘vreemde eend’, is ‘naïef’, krijgt weerstand. 

Ons getuigenis slaat aan als we niet leven vol-
gens de principes die nu in de wereld gelden. 
Dit onderstelt bekering!
Naarmate we de Heilige Geest toelaten in ons 
leven, zijn we van Jezus en zal ons geloof zich 
steeds vernieuwen. Zich bekeren is een getui-
genis; de kracht om te getuigen komt van de 
Heilige Geest.
 

Getuigen in zwakheid

‘Gezegend is God de Vader van onze Heer Jezus 
Christus, de Vader vol ontferming en de God van 
alle vertroosting, die ons troost in al onze tegen-
spoed, zoadat we in staat zijn anderen te troos-
ten in alle nood, dank zij de troost die wij van 
God ontvangen’ (2 Korintiërs 1;3-4).

Zich bekennen tot de gekruisigde, verrezen 
Christus Jezus, is niet gemakkelijk, maakt 
angstig. De apostelen zijn gevlucht toen Je-
zus werd aangehouden, maar in geloof zijn 
ze weergekeerd, dank zij de Heilige Geest. Hij 
brengt een keerpunt in ons leven, net als bij 
de apostelen.
‘Hebben ze Mij vervolgd, ze zullen ook jullie ver-
volgen. Dit alles heb Ik jullie gezegd opdat je in 
Mij vrede zult bezitten. In de wereld zal benau-
wenis jullie deel zijn, maar houd goede moed: Ik 
heb de wereld overwonnen’ (Johannes 16,33). 

Jezus rekent op de kracht van de Geest in ons: 
‘Wie zich schaamt voor Mij en mijn woorden 
temidden van deze overspelige en afvallige ge-
neratie, over hem zal ook de Mensenzoon zich 
schamen wanneer Hij bekleed met de heerlijk-
heid van zijn Vader, komt met de heilige engelen’ 
(Marcus 8,38). 

Iedere christen heeft de opdracht ontvangen 
om te getuigen voor Jezus, de Zoon van God. 
De Heer laat zich ontmoeten door jou en door 
mij. Hij wil samenwerking; we zijn verantwoor-
delijk voor elkaar. We kunnen niet bevroeden 
hoeveel vertrouwen God heeft in ons. Getui-
gen vraagt dus een nederige geloofshouding. 
Het is louter en alleen de Heer die in ons ge-
tuigt. Hij gebruikt ons mét onze broosheid en 
zwakheid.

Paulus heeft dit sterk ervaren: ‘Dus zal ik het 
liefst van alles roemen op mijn zwakheden, op-
dat de kracht van Christus in mij zal wonen’ (2 
Korintërs 12,9b).
Dit vraagt overgave aan de kracht van de 
Heer!
 

Spreken in de kracht 
van de Geest

‘Heilig in uw hart Christus als de Heer, altijd be-
reid tot verantwoording aan ieder die rekenschap 
vraagt van de hoop die in u leeft. Maar doe het 
met zachtmoedigheid en respect, en vanuit een 
zuiver geweten’ (1 Petrus 3,15-16). 

Waar gebeurt dit?

Eerst en vooral tijdens de charismatische ge-
bedsbijeenkomst, in de mate dat je het Woord 
van de Heer in jou laat doordringen. Dit kan 
een profetisch woord zijn, het luidop bidden 
van iemand, een lied, een Schriftwoord. Luis-
terend naar de Geest, spreek je uit hoe een 
bepaald woord jou heeft geraakt: eenvoudig, 
kort en duidelijk. Dit is echt getuigen van de 
werking van de Geest tot lof en eer van de Va-
der en de Zoon. Als we zo getuigen in de ge-
bedsbijeenkomsten, dan veranderen we ‘van-
binnen uit’. Dan heb je ook iets geschonken tot 
opbouw van de gemeenschap.
 
Luisteren is jezelf loslaten. Weinigen kunnen 
het. De voorwaarde hiertoe is dat je aan de 
gebedssamenkomst deelneemt zonder voor-

H et laatste kenmerk van de spirituali-
teit van de Charismatische Vernieu-
wing gaat over getuigen: de Heilige 

Geest inspireert en roept op tot getuigenis.

De Heilige Geest wil ons, zowel persoonlijk als in 
groep, bewonen en bezielen, ons bidden, spreken 
en handelen nieuw leven inblazen. Ons bidden, 
ons zingen, ons getuigen en het vieren van de sa-
cramenten, gebeuren dan op een geïnspireerde 
wijze. 
De Heilige Geest zal ons altijd verder stuwen om 
de rijkdom die Hij ons doet ontdekken, niet voor 
onszelf te houden, maar om de wereld in te trek-
ken en getuigen te zijn van Gods liefde.

We zullen getuigen van Jezus naar-
mate wij met Hem verbonden zijn 
door de Geest.

’Laten wij met elkaar verbonden blijven, jullie en 
Ik, want zoals een rank geen vrucht kan dragen 
uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden 
blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen 
vrucht dragen als je niet met Mij verbinden blijft. 
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen 
wie met Mij verbonden blijft - zoals Ik met hem - 
draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen 
jullie niets’ (Johannes 15,4-5).

Gemeenschap vormen is getuigenis

‘Dat ze allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in 
Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zo-
dat de wereld kan geloven dat U Mij gezonden 
hebt’ (Johannes 17,21). 
Wat bewerkt de Heilige Geest nu aan getuige-
nis? Hij brengt mensen samen overal ter we-
reld. Er groeien nieuwe, kleine gemeenschap-
pen: mensen door de Geest bewogen, stellen 
Jezus centraal in hun leven, uur na uur, dag 
na dag. Ook in hun samenzijn staat Jezus cen-
traal. 
‘Wij zijn hier bijeen in Jezus’ Naam
om U te loven, o Heer!’
 
Getuigen in de kracht van de Geest

In de wereld,
maar niet van de wereld

‘Als jullie van de wereld waren, zou de wereld 
jullie als het hare erkennen en liefhebben. 
Maar jullie zijn niet van de wereld: Ik heb jullie 
uit de wereld uitgekozen, en daarom haat de 
wereld jullie. Bedenk wat Ik gezegd heb: ‘Een 
knecht is niet meer dan zijn meester.’ Als ze Mij 
hebben vervolgd, zullen ze ook jullie vervolgen; 
en voorzover ze mijn woord ter harte hebben 

8. De Heilige Geest in-
spireert en roept op
tot getuigenis
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Wat is getuigen? 

Het gaat om het Rijk van God!  
We zijn gedoopt, dus gezonden door Jezus 
om van Hem te getuigen, vertrouwend op de 
Heilige Geest! Getuigen zonder te willen over-
tuigen. De kansen niet laten liggen, alert zijn! 
De Heilige Geest laat je aanvoelen als de ge-
legenheid er is. Hij getuigt door jou, en raakt 
de harten.
 
- Bidden met zieken, bejaarden, stervenden en 
mensen in probleemsituaties: hen vragen om 
samen te bidden. Let wel op dat je met Jezus 
naar hen toe gaat. Onderweg kan je bidden in 
de Heilige Geest.

- Zelf bidden: elk gebed in eenheid met Jezus, 
is het komen van het Rijk Gods naderbij bren-
gen. ‘Vader, uw Rijk kome; uw wil geschiede’ is 
verkondiging en getuigenis. Dan krijg je het 
dagelijks brood, bescherming tegen de beko-
ring, en verlost Hij je van het kwaad. Dan kun 
je zelf vergeven.

De grootste weerstand om te getuigen voor 
Jezus is gebrek aan vergeving en veroordeling 
van anderen in ons gemoed. 
Zó met Jezus bidden is een mystiek gebeuren: 
God grijpt rechtstreeks in en er gebeurt iets in 
de wereld.

- Bidden in Jezus’ Naam, is erkennen dat Jezus 
de Zoon van God is en dat Jezus de mensen 
liefheeft.

Wie het ‘Onze Vader’ luidop samen bidt, geeft 
een mooi getuigenis, er komt vreugde en vre-
de in het hart van de aanwezigen.

- Mensen tegemoet gaan of passeren met Je-
zus: op straat, in de trein, bij het binnengaan 
van een huis, bij het bewijzen van een dienst… 
hen zegenen in Jezus’ Naam: ‘Want waar er 
twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben 
Ik in hun midden’ (Matteüs 18,20).

opgezet plan: een mooie gedachte of bezin-
ning of iets wat je gelezen hebt… ‘Dát moet 
ik absoluut zeggen of zingen of voorlezen’, is 
geen getuigenis!
Getuigenis komt door het woord dat de Hei-
lige Geest iemand laat zeggen. Bijvoorbeeld: 
‘Ik zend je’. Laat dit woord tot je doordringen. 
Het raakt een snaar van je leven; je ontvangt 
op dat moment licht of inzicht en dát spreek je 
uit. Er ‘gebeurt’ iets in jou.
De Heilige Geest wil bidden in en door ons. 
Zolang we zélf bidden, zijn we menselijk be-
zig. Niet dat het verkeerd is, maar het kan veel 
dieper! Wat komt van de Heilige Geest, is het 
belangrijkste!

Zo groeit er eenheid en kom je tot bekering. 
Het doel van het charismatisch samenkomen 
is altijd om zich te bekeren: altijd weer het 
‘woord’ ontvangen om ernaar te leven. Elkeen 
moet regelmatig actief meedoen, luidop. Wat 
de Heilige Geest in jouw hart legt, is vooral 
voor anderen bestemd. De Heer geeft ons aan 
elkaar, zo groeit er gemeenschap. Het woord 
van God is altijd waar voor ieder van ons.
 
Charisma’s ontvangen

Verlang ik werkelijk met hart en ziel, charisma’s 
te ontvangen tot welzijn van anderen? Mag 
de Heilige Geest doordringen in mijn wil, ver-
stand, gevoel, psyche? En mag Hij dan mijn 
stem beroeren om uit te spreken wat Hij wil 
meedelen?
Soms oordelen we té menselijk. Dan zijn we 
zeker niet charismatisch bezig en komen we 
tekort aan onze roeping en zending.
De Heilige Geest spreekt door eenvoudige, 
zwakke mensen. Hij bedient zich van ons om 
zich te uiten tot opbouw en tot bekering, de 
één voor de ander.

Charisma’s zijn puur gave. Daarom moeten we 
ernaar verlangen en ervoor openstaan; er sa-
men voor openstaan. 

Getuigen in het leven van elke dag

‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er 
weinig. Vraag daarom de eigenaar van de oogst 
om arbeiders in te zetten voor zijn oogst’ (Lucas 
10,2).
‘Tot nu toe heb nooit iets gevraagd in mijn Naam. 
Vraag en je zult verkrijgen, en je vreugde zal vol-
komen zijn’ (Johannes 16,24).

‘Toen jubelde Jezus het uit, gedreven door de 
heilige Geest, en zei: ’Ik dank U, Vader, Heer van 
hemel en aarde, omdat U dit verborgen hebt ge-
houden voor wijzen en verstandigen en het ont-
huld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt U 
het goedgevonden. Alles is Mij door mijn Vader 
in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon 
is behalve de Vader, en niemand weet wie de Va-
der is behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon 
het wil onthullen’ (Lucas 10,21-22).

Toepassing

Het doel van het charismatisch sa
menkomen is altijd om zich te be
keren: altijd weer het ‘woord’ ont
vangen om ernaar te leven. Elkeen 
moet regelmatig actief meedoen, 
luidop. Wat de Heilige Geest in 
jouw hart legt, is vooral voor an
deren bestemd. De Heer geeft ons 
aan elkaar, zo groeit er gemeen
schap. Het woord van God is altijd 
waar voor ieder van ons.

We zijn gedoopt, dus gezonden 
door Jezus om van Hem te getui
gen, vertrouwend op de Heilige 
Geest! Getuigen zonder te willen 
overtuigen. De kansen niet laten 
liggen, alert zijn! De Heilige Geest 
laat je aanvoelen als de gelegen
heid er is. Hij getuigt door jou, en 
raakt de harten.

De grootste weerstand om te ge
tuigen voor Jezus is gebrek aan 
vergeving en veroordeling van an
deren in ons gemoed. 

Toepassing

In de mate dat je het Woord van 
de Heer in jou laat doordringen. 
Dit kan een profetisch woord zijn, 
het luidop bidden van iemand, 
een lied, een Schriftwoord. Luis
terend naar de Geest, spreek je 
uit hoe een bepaald woord jou 
heeft geraakt: eenvoudig, kort en 
duidelijk. Dit is echt getuigen van 
de werking van de Geest tot lof en 
eer van de Vader en de Zoon. Als 
we zo getuigen in de gebedsbij
eenkomsten, dan veranderen we 
‘vanbinnen uit’. Dan heb je ook 
iets geschonken tot opbouw van 
de gemeenschap.
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Met heel ons leven
Lofprijzing is niet ‘bidden met omhaal van 
woorden zoals de heidenen’ (Matt. 6,7). Heel 
ons leven moet, door zijn schoonheid, één 
lofzang worden, ’want wij zijn een uitverkoren 
geslacht, een koninklijk priesterschap, een hei-
lig volk, een volk dat Gods bijzondere eigen-
dom is, om de roemruchte daden te verkon-
digen van Hem die ons uit de duisternis heeft 
geroepen tot zijn wonderlijk licht’ (1 Petrus 
2,9). We kunnen de Heer niet loven én in de 
duisternis blijven leven; dit is schijnheiligheid: 
‘Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart 
is voor van Mij’ (Matt.15,8). 
De lofprijzing is dus een sterke oproep tot 
bekering om God te aanbidden in ‘Geest en 
Waarheid’ (*). De vrucht van deze lofprijzing is 
‘vreugde en vrede’! Dit gebed van lof moet uit-
deinen in aanbidding als innerlijk gebed (**), 
zoals Jezus ons leerde: Onze Vader…

* In Geest en waarheid
‘Er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat 
wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest 
en Waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo 
aanbidden’ (Joh. 4,23 NBV)
Wat bedoelt Jezus met ‘Geest en Waarheid’ - 
volgens Johannes?
Het is God aanbidden in de gezindheid van 
Jezus, dus in de Heilige Geest. Jezus noemt 
God zijn Vader en onze Vader. Hij spreekt God 
aan met ‘Abba’, een familiale aanspreektitel. De 
Heilige Geest openbaart ons Jezus als de wel-
beminde Zoon van de Vader. Johannes heeft 
de innige verbondenheid van Jezus met zijn 
Vader geschouwd in de Heilige Geest. Hij wil 
ons uitnodigen om de aangeboden genade 
van dit kindschap in Jezus, de Zoon, te aan-
vaarden en te beleven.
‘Waarheid’ is bij Johannes onlosmakelijk ver-
bonden met de Persoon van Jezus Christus. 
Jezus is de Waarheid! Bij Jezus vinden we de 
openbaring van het grote geheim van ons 
leven; bij Hem vinden we God en zijn liefde. 
Jezus heeft hierover gesproken en Hij kon dit 
doen, omdat Hij van God kwam. Hijzelf is in 

zijn hele wezen en in al zijn werken het grote 
geheim van ons leven en van de hele wereld. 
De waarheid is in het Johannesevangelie die 
grote wereld van goddelijke liefde, gezag, orde 
en leven, die in Jezus op aarde verschenen is. 
Deze waarheid is niet door de rede te vinden, 
maar slechts in de ontmoeting met Jezus, in 
trouw aan zijn Woord. (naar F.J.Pop: Bijbelse 
woorden en hun geheimen)

** Het innerlijke gebed is het gebed van het 
kind van God, van de zondaar die vergiffenis 
gekregen heeft en met instemming de liefde 
ontvangt waarmee hij bemind wordt en daar-
op antwoorden wil door nog meer lief te heb-
ben. Maar hij weet dat zijn antwoord de liefde 
is die de geest uitstort in zijn hart. (Katechis-
mus van de Katholieke Kerk 2712)

2. De verkondiging

Deze verkondiging bedoelt een uitdrukkelijk 
bekend maken van het ‘goede nieuws van het 
heil in Jezus Christus’. Het betreft dus niet om 
het even welke toespraak. Deze verkondiging 
kan enkel gebeuren in de kracht van de Hei-
lige Geest. 
Jezus zegt tot zijn leerlingen: ‘Op dat uur zal 
jullie ingegeven worden wat je moet zeggen. 
Want jullie zijn het niet die spreken, maar het is 
de Geest van je Vader die in jullie spreekt’ (Mat. 
10,19b-20). 
Daarom zegt Paulus: ‘Het Woord dat ik u ver-
kondig overtuigt niet door geleerde woorden, 
maar het getuigt van de kracht van de Geest’  
(1 Kor. 2,4).

H et Pinksterverhaal in Handelingen 2 
laat ons drie grote momenten zien 
waarvan de Heilige Geest de Meester 

en de Leider is.
De uitstorting van de heilige Geest en de lofprij-
zing (Hand.2,1-13)
De verkondiging door de apostel Petrus (Hand. 
2,14-36)
De vruchten en de getuigenissen (Hand. 
2,37-41)
Samengevat komt dit neer op drie sleutelwoor-
den: lofprijzing - verkondiging -getuigenis.
 
1. De lofprijzing

Dit is de eerste charismatische ervaring en te-
gelijk is zij de vrucht van de uitstorting van de 
Heilige Geest. Deze ervaring leidt ons naar de 
ware aanbidding. We mogen zeggen dat de 
lofprijzing de sleutel is van de deur naar de 
vrijheid in de Heilige Geest. Zij laat ons thuis-
komen in Gods aanwezigheid en opent ons 
hart voor zijn werking, zoals in psalm 22,4: 
‘God, U bent de Heilige, hoog op uw troon, en 
Israël zingt uw lof!’ (‘U bent de Heilige, die op 
Israëls lofzangen troont’, volgens de Nieuwe 
Bijbelvertaling).

Lucas vertelt in Handelingen 2,11 dat de joden 
verwonderd reageerden: ’Wij horen hen in 
onze eigen taal spreken over de grote daden 
van God’.
De lofprijzing is het gratuite gebed waardoor 
we God verheffen, eren, loven. Het is geen 
smeekgebed of intercessie, ook geen dank-
zegging. In de lofprijzing verheerlijken we 
God om zijn grote daden. Gewoonlijk onder-
kennen we hierin drie vormen tijdens een ge-
bedsbijeenkomst: het spontane, geïnspireerde 
gebed; lofliederen; het charisma van tongen-
taal en tongenzang. 
‘Zij raakten allen vol van de Heilige Geest en 
begonnen te spreken in vreemde talen zoals 
de Geest hun ingaf’ (Hand. 2,4).
 
In de lofprijzing worden we ontvankelijk voor 
de ‘zalving van de Geest’, we komen open 
voor de bijzondere werking van God in de ge-
meenschap die hier en nu samen is. Door de 
lofprijzing storten de hindernissen in ons hart 
ineen, zoals de muren van Jericho (Jozua 6,20). 
Lofprijzing maakt de gevangenen vrij, zoals bij 
Paulus en Silas in de gevangenis (Hand.16,25). 
Lofprijzing is eveneens een krachtig middel 
om sterk te staan in het geloof en om zich te 
laten vernieuwen in het vuur van de Heilige 
Geest.

de 3 pijlers
van de Charismatische  
gebedsbijeenkomst

De lofprijzing is het gratuite gebed 
waardoor we God verheffen, eren, 
loven. Het is geen smeekgebed of 
intercessie, ook geen dankzegging. 
In de lofprijzing verheerlijken we 
God om zijn grote daden. 
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Je moet weten dat het Woord van God zijn 
volk verzamelt. Het Woord staat centraal in het 
gebed. Het is het Woord dat de aanwezigen 
verlicht om te ontdekken wat de Heer in hun 
midden wil doen en in het leven van ieder af-
zonderlijk.

3. Getuigenis

Elke christen is geroepen om te getuigen. Met 
dit doel vooral belooft Christus ons de Heilige 
Geest te zenden: ‘Wanneer de heilige geest over 
jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en 
mijn getuigen zijn…’ (Hand.1,8)
Charismatische gebedsbijeenkomsten moe-
ten meer en meer plaatsen worden om te le-
ren getuigen, eenvoudig al doende. Iedereen 
kan getuigen. De genade die de Heer geeft, 
moet immers vruchten dragen. De bedoeling 
is niet bedelaars of steriele consumenten van 
de Heer worden. De apostel Paulus spoort ons 
aan: ‘Zorg dat u de genade van God niet tever-
geefs hebt ontvangen’ (2 Kor. 6,1).
En Jezus zegt: ’Als iemand partij kiest voor Mij 
bij de mensen, zal ook Ik partij kiezen voor hem 
bij mijn Vader in de hemel. Wie Mij verloochent 
tegenover de mensen, die zal Ik ook verlooche-
nen tegenover mijn Vader in de hemel’ (Mt. 
10,32-33).

Een getuigenis gaat niet over jezelf
Getuigen is rekenschap afleggen tegenover 
de anderen van wat de Heer doet in je leven, 
de bekering die Hij bewerkt. Door het getuige-

nis wordt jouw geloof versterkt én dat van de 
anderen. Wellicht is er iemand die zich in een 
soortgelijke situatie als jij bevindt, door je ge-
tuigenis groeit het vertrouwen in de Heer of 
bewerkt het bekering. Door te getuigen in de 
gebedsbijeenkomst verdwijnt onze bedeesd-
heid en vreesachtigheid, en worden we be-
kwaam om te getuigen bij de evangelisatie in 
alle milieus, waar het leven ons brengt. Getui-
gen is communicatie in kracht en in vreugde.
Er zijn gebedsbijeenkomsten die soms meer 
tijd geven aan het onthaal van nieuwelingen 
en mededelingen, dan aan verkondiging en 
getuigenis. Dat is heel spijtig! Getuigen is een 
vruchtbaar moment en een vernieuwing in de 
Geest voor degene die getuigt én voor wie er-
naar luistert. 
De geest van het getuigen is duidelijk maken 
dat de goedheid van de Heer niet beperkt blijft 
tot enkele uitverkorenen, maar is bestemd 
voor allen. ’God heeft geen geprivilegieerde kin-
deren, wij zijn allen uitverkoren, want God, onze 
Redder, wil dat alle mensen gered worden en tot 
de kennis van de waarheid komen’ (1 Tim. 2,4). 
‘Met grote kracht legden de apostelen getuige-
nis af van de opstanding van de Heer Jezus, en 
zij werden allen rijkelijk begunstigd’. ‘Steeds weer 
sloten mensen zich aan die in de Heer geloof-
den, grote groepen mannen en vrouwen’ (Hand. 
4,33+5,14).
Als de Heer voor ons wondere daden verricht, 
mogen wij niet zwijgen, daarom getuigen wij.

Hier passen dus geen overwegingen, beschou-
wingen of bedenkingen rond het Woord van 
God, al zijn ze spiritueel van inhoud. Tijdens 
een charismatische gebedsbijeenkomst wordt 
het Woord van God verkondigd; in het open-
baar afgekondigd, geproclameerd! We maken 
Christus bekend, niet onszelf. Hier past geen 
theoretische noch ideologische uiteenzetting. 
We verkondigen een Persoon!  ‘Het Woord is 
vlees geworden!’ (Joh. 1,14). Jezus zegt: ‘Het is 
de Geest die levend maakt, het vlees helpt niets’ 
(Joh. 6,63). Na de broodrede zegt Petrus: ‘Heer 
naar wie zouden we gaan? In uw woorden vin-
den we inderdaad eeuwig leven (Joh.6,68).

‘Ze trokken erop uit om overal de boodschap 
uit te dragen, terwijl de Heer meewerkte en het 
Woord kracht bijzette door de begeleidende 
tekenen’ (Marc. 16,20). Het is een goddelijk 
Woord dat uitwerkt wat het belooft (zie Jesaja 
55,11). En het geloof in dit Woord Iaat ons de 
heilswerken van Gods barmhartige liefde zien, 
die de Heer ook vandaag nog doet in zijn Kerk 
en in onze charismatische bijeenkomsten: ge-
nezing, bekering, bevrijding, verzoening…
‘Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn 
woorden gaan niet voorbij’ (Mat. 24,3S). Daar-
om mogen we vol vreugde en dankbaarheid 
vaststellen dat de verkondiging in de kracht 
van de Heilige Geest inderdaad gepaard gaat 
met wonderen en tekenen die het Rijk van 
God aankondigen. God is aan het werk mid-
den onder ons, want Jezus is dezelfde gisteren 
en vandaag! (zie Hebr. 13,8) 

De directe vruchten

Deze verkondiging heeft als directe vrucht: 
bekering en uitstorting van de Heilige Geest. 
‘Toen zij dit hoorden kromp hun hart ineen en 
ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: 
‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus zei hun: 
‘Bekeer u! Ieder van u moet zich laten dopen in de 
Naam van Jezus Christus tot vergeving van uw 
zonden. Dan zult u de gave van de Heilige Geest 
ontvangen’ (Hand. 2,37-38).

Twee elementen

De boodschap van de apostelen rust op 2 ele-
menten.
Verwijzen naar de beloften van de Heer die zich 
realiseren en dus waar zijn, vooral dan de gave 
van de Heilige Geest; beloften die ook van-
daag voor ons bestemd zijn (zie Hand. 2,39).
De realisatie van het heil in Jezus Christus. Dit is 
de kern van ons christelijk geloof: het keryg-
ma, de bevestiging van de kruisdood én van 
de verrijzenis van Christus tot redding van alle 
mensen. Dit doel staat ons voor ogen bij elke 
verkondiging: ‘Want als uw mond belijdt dat Je-
zus de Heer is, en uw hart gelooft dat God Hem 
uit de doden heeft opgewekt, zult ge gered wor-
den’ (Rom. 10,9).
Daarom is het noodzakelijk dat in elke gebeds-
bijeenkomst het woord verkondigd wordt. 
Vooral wie voor het eerst komt – en ook de 
anderen – hebben er nood aan om het god-
delijke heilswoord te horen in de kracht van de 
Heilige Geest. Hij alleen kan de harten raken: 
‘Het geloof komt voort uit de boodschap en de 
boodschap geschiedt in opdracht van Christus’ 
(Rom. 10,17).
Dit Woord kan verkondigd worden door iedere 
gedoopte die dagelijks leeft van Gods genade, 
opdat het getuigenis geloofwaardig zou zijn. 
Het Doopsel heeft ons bekrachtigd om een 
volk van ‘profeten’ te zijn, getuigen dus van 
Gods Woord: ‘Het getuigenis van Jezus bezielt 
de profeten’ (Apoc. 19,10b).
De verkondiging is dus niet de zaak van enkele 
specialisten of van de leiders in de Charisma-
tische Vernieuwing! Je moet niet beschikken 
over hoge intellectuele kwaliteiten, noch over 
theologische diploma’s. Het is ook geen kwes-
tie van waardigheid of heiligheid. Het volstaat 
dat je door de Heilige Geest vernieuwd bent, 
de Schrift kent en leeft volgens Gods Woord. 
De herder, kernleden en enkele andere zussen 
en broers (in wijze onderscheiding) kunnen 
en moeten zelfs kans krijgen om het charisma 
van de verkondiging te beoefenen in een cha-
rismatische bijeenkomst.

Getuigen is rekenschap afleggen 
tegenover de anderen van wat de 
Heer doet in je leven, de bekering 
die Hij bewerkt. Door het getuige
nis wordt jouw geloof versterkt én 
dat van de anderen.

Getuigen is duidelijk maken dat 
de goedheid van de Heer niet be
perkt blijft tot enkele uitverkore
nen, maar is bestemd voor allen.

Tijdens een charismatische ge
bedsbijeenkomst wordt het Woord 
van God verkondigd; in het open
baar afgekondigd, geproclameerd!
Hier passen dus geen overwegin
gen, beschouwingen of bedenkin
gen rond het Woord van God.
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versta de Bijbel niet. Het is de Heilige Geest die 
ons Gods Woord leert verstaan. De Bijbel is een 
inspiratiebron voor ons persoonlijk gebed.
 
Lofgebed en geloof

Lofgebed hangt samen met geloof. Het beeld 
dat velen hebben over de Charismatische Ver-
nieuwing is een groep enthousiaste mensen. 
Toch is dit niet de essentie. We weten hoe 
moeilijk het is om enthousiast Gods lof te 
zingen. Vooral als je problemen hebt, ouder 
wordt of naar de wereld kijkt, wordt lofprijzen 
echt moeilijk.
Het lofgebed nodigt ons uit om anders te kij-
ken. Geloven is uitdrukken: ‘Ik erken dat God er 
is’. Al denken we soms dat God er niet is, toch 
is Hij er. Al denken we Hem niet nodig te heb-
ben, toch hebben we Hem nodig. Zonder God 
zouden we er niet zijn. Geloven dat alle leven 
van God komt en dat we alles aan Hem te dan-
ken hebben, zijn fundamentele basiswaarhe-
den. We leven daar dikwijls aan voorbij. Hoe 
kunnen we dan met God in contact komen?

We moeten het goed tot ons laten doordrin-
gen dat God er is, dat we van Hem het leven 
krijgen en dat we voor Hem kunnen en mogen 
leven. Het is absurd te weten dat God het eind-
doel van ons leven is, en toch niet voor Hem 
te kiezen. Soms hebben we de neiging om de 
belangrijkste levensvragen weg te duwen. We 
vergeten dat God nog vele gaven heeft, die 
Hij ons graag wil geven. Maar we nemen deze 
geschenken dikwijls niet aan! Vermits we be-
stemd zijn voor de eeuwigheid, is het wijs om 
er hier en nu aan te beginnen!

 God is er!

Door gebed komen we in contact met God.
Het vraaggebed is voor veel mensen de toe-
gangspoort tot het geloof. Sommigen argu-
menteren met: ‘Waarom God lastig vallen met 
je problemen? Je moet eerst zelf je zaken in 
orde brengen; opkomen voor jezelf’.

En toch! Als je het Evangelie naslaat over het 
gebed, ontdek je dat Jezus vooral spreekt over 
het vraaggebed. Hij roept ons op om erin te 
volharden en erop te vertrouwen dat je krijgt 
wat je nodig hebt. God zorgt voor ons! Natuur-
lijk worstelen we wel eens met de ervaring dat 
niet al onze gebeden verhoord worden. We 
moeten beseffen dat het eerste doel van ons 
gebed niet is: dingen krijgen van God.
 
Doel van ons bidden

Het eerste doel is: de persoonlijke ontmoeting 
met God. Thuiskomen bij God, zoals God al lang 
thuis is in ons hart. Hieraan geven we gewoon-
lijk te weinig aandacht. Ons leren invoelen in 
God, vraagt een enorme omschakeling in ons 
leven. Als mensen elkaar graag zien, proberen 
ze te weten te komen hoe de ander zich voelt 
en wat er in de andere omgaat. Ze proberen 
in aanraking te komen met elkanders binnen-
kant. Dat is ook zo met het gebed. Bidden is in 
aanraking komen met de binnenkant van God. 
Streven naar wat God zelf in zijn hart heeft. 
Waarschijnlijk is dat de bedoeling van Jezus’ 
woord: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en 
zijn gerechtigheid, dan krijg je al de rest erbij’ (Mt 
6,33). En in het Onze Vader laat Jezus ons vra-
gen: ’Uw Koninkrijk kome’ (Mt. 6,10).
 
Dankzegging

Dank zeggen, is een verdere stap in het gebed. 
We zeggen dank als we tot het besef komen 
dat veel dingen ons zomaar gegeven zijn. Zelfs 
datgene waarvoor we werken, is ons toch gege-
ven. We mogen danken voor het leven zelf en 
voor al de mensen in ons leven; voor de goede 
gaven in de schepping; omdat God er is!

Lofprijzing

Lofprijzing ligt in het verlengde van dank zeg-
gen, maar gaat een stapje verder. Meestal dan-
ken we om wat we ontvangen hebben, om wat 
God voor ons doet. 

Lofprijzing is één van de drie karakteris-
tieke kenmerken van een charismati-
sche gebedsgroep (lofprijzing, profe-

tische verkondiging en spontaan getuigenis). 
Lofprijzing is zowat het voornaamste ‘ingrediënt’ 
van een charismatische gebedssamenkomst. Ze 
gebeurt gezamenlijk, spontaan en luidop. ‘God 
woont in de lofprijzing van zijn volk’ zingen de 
psalmen. In de lofprijzing worden de charismen 
‘geboren’ en klinkt Gods woord.

Hoe leren we lofprijzen?

We leren het vooral in gemeenschap, maar 
gedragen door persoonlijke lofprijzing! Het 
is noodzakelijk om thuis te ‘oefenen’ door da-
gelijks God te prijzen. De Bijbel is daarbij een 
goede hulp. Vooral met de psalmen kun je de 
Heer leren loven en prijzen.
Het is belangrijk om aan de Heilige Geest geen 
grenzen op te leggen met argumenten als: ik 

Kom
prijs de Heer!
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E r zijn vele vormen van gebed, alle 
evenwaardig. Er zijn ook verschillende 
spirituele gebedsscholen; de Charis-

matische Vernieuwing is er één van. Wil je de 
poort openen van het charismatische leven, dan 
begint het met samen te bidden. Op een bepaald 
moment kom je dan voor een drempel te staan. 
We blijven meestal lang aarzelen om die drempel 
te overschrijden. We vinden allerlei argumenten 
om dat niet te doen. Zo ervaren we dat er in ons 
diep verscholen blokkades zitten die ons afrem-
men.

De uitdaging!

Onze passiviteit doorbreken, is de grote uit-
daging tot het charismatisch bidden, waarvan 
één van de specifieke charisma’s de spontane 
lofprijzing is. Het geheim om dit charisma te 
ontvangen is heel simpel: je doet je mond 
open om de Heilige Geest een kans te geven. 
De ascese om hardop te bidden, geïnspireerd 
door de heilige Geest, is een gave die je Hem 
kunt vragen.

Elke lofprijzing, persoonlijk of gemeenschap-
pelijk, begint met het afsmeken van Gods 
Geest. Lofprijzen is immers nooit het werk van 
mensen. Het is altijd het gebed van de Heilige 
Geest in de diepste kern van ons wezen, én 
van de verzamelde gemeenschap. De Heilige 
Geest looft en prijst God voortdurend in en 

door de schepping. Ons lofprijzen is deelne-
men aan het gebed dat begonnen is van alle 
eeuwigheid. Dit gebed was al bezig vóór wij 
het levenslicht zagen, en zal voortduren als we 
van deze aarde zijn overgegaan naar het eeu-
wige Vaderhuis. De Heilige Geest maakt ons 
één, maakt ons vrij en opent onze mond!
 
Doorbraak van de Heilige Geest

Er zijn vele weerstanden in ons. Charismatisch 
leven vraagt dat we in de kracht van de Heilige 
Geest doorheen de persoonlijke weerstand 
boren, ook al komen we dan terecht op onze 
persoonlijke zonde, kwetsuren, problemen. 
Met dit materiaal zullen we leren bidden, zo-
niet is de Charismatische Vernieuwing heel 
mooi en leuk, maar… er komt geen bekering! 
Er komt geen ommekeer in ons leven. Het cha-
rismatische leven dat de Vader ons in Jezus’ 
Naam wil geven door de uitstorting van de 
Heilige Geest, blijft dan een utopie.

De lofprijzing maakt ons vrij om God te loven 
om WIE Hij is. Dan komt ons hart vrij om Gods 
Woord te ontvangen, ernaar te luisteren en 
om van dat Woord te leven. Het is het Woord 
dat ons hart raakt en oproept tot bekering. 
Ik daal af van mijn troon om Jezus de Heer te 
laten zijn van al mijn doen en laten, van mijn 
denken, zwijgen en spreken.

bidden
in de Geest

Lofprijzing is gericht op God zelf. We loven en 
prijzen God omdat Hij is wie Hij is: onze God! Dit 
is een oefening in gratuïteit. Lofprijzing is be-
langeloos. We zijn fier en blij om de kwaliteiten 
van God. Luister naar het Gloria: ‘We zeggen U 
dank voor uw grote heerlijkheid!’ ‘Gij alleen zijt 
de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de Aller-
hoogste!’ We feliciteren God omwille van Hem-
zelf: ‘God, U bent heilig! God, U bent goed, 
waarachtig, heerlijk, rechtvaardig en trouw!’

‘Ja,’ zegt iemand, ‘maar ondertussen zit ik in de 
problemen. Hoe kan ik dan jubelen om God?’
In deze omstandigheden kan de lofprijzing 
geboren worden. We mogen lofprijzing nooit 
verwarren met enthousiasme. Lofprijzing is 
geen drug om je goed te voelen. Lofprijzing is 
een oefening om naar God te kijken in alle om-
standigheden. Het is beter naar God te kijken 
dan naar jezelf, want dan word je depressief. 
Kijk naar God en je blik gaat open! Je ziet weer 
toekomst! Je moet durven zeggen dat God bo-
ven je leven staat, boven elke situatie in je le-
ven en ook boven deze wereld. Indien dit niet 
zo zou zijn, dan was God net als wij slachtoffer 
van de wisselende omstandigheden. Dan is er 
geen redding mogelijk! Er moet toch Iemand 
zijn naar wie je kunt opkijken! Zo leer je bid-
den met Psalm 63:
U bent mijn God, ik zoek naar U.
(De schrijver van de psalm zit in moeilijke om-
standigheden.)
Mijn ziel heeft dorst naar U.
(Hij heeft geen energie meer van waaruit hij 
kan leven.)
Mijn lichaam smacht naar U.
Dor als een land dat snakt naar water,
zo kijk ik naar U uit in uw heiligdom.
(Hij verheft zijn blik naar God en begint Hem 
te prijzen.)
Uw kracht en uw heerlijkheid 
wil ik aanschouwen.
Uw liefde is mij liever dan het leven.
Mijn lippen zingen van U.
Zo wil ik U prijzen mijn leven lang,
met geheven handen uw Naam herhalen.

In de lofprijzing is je aandacht niet meer ge-
richt op jezelf. In al wat je meemaakt, tracht je 
God te zoeken. Je kijkt naar zijn grootheid en 
laat je erdoor aantrekken.

Spontaan hardop God prijzen

Dat is een kenmerk van de Charismatische Ver-
nieuwing. Je kunt het leren. Begin met spon-
taan te bidden, niet enkel met gebeden die je 
vanbuiten kent, ook met woorden die spon-
taan uit je hart opwellen. Het is geen kwestie 
van ‘het goed kunnen zeggen’. God houdt van 
ons stamelen. Wie niet hardop durft bidden, 
kan de typische charismatische genade niet 
ontvangen.

Probeer privé hardop te bidden. Zoek een 
plaats waar je alleen bent, bijvoorbeeld in de 
auto, op de fiets. En gebruik vooral de lange 
tijd van gezamenlijke lofprijzing tijdens de 
wekelijkse gebedssamenkomst om te groeien 
in deze gave van de Heilige Geest. Het is een 
echte bevrijding! Je hart komt vrij! En dat geeft 
je een diepe vreugde.

Lofprijzing is gericht op God zelf. 
We loven en prijzen God omdat Hij 
is wie Hij is: onze God! Dit is een 
oefening in gratuïteit. Lofprijzing 
is belangeloos. We zijn fier en blij 
om de kwaliteiten van God. Luister 
naar het Gloria: ‘We zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid!’ ‘Gij al-
leen zijt de Heilige, Gij alleen de 
Heer, Gij alleen de Allerhoogste!’ 
We feliciteren God omwille van 
Hemzelf: ‘God, U bent heilig! God, 
U bent goed, waarachtig, heerlijk, 
rechtvaardig en trouw!’
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H et gebed voor de zieken is een 
van de belangrijkste activiteiten 
van Christus in het evangelie, in 

verband met de verkondiging van de blijde 
Boodschap. De Kerk heeft nooit opgehouden 
om  speciale aandacht te schenken aan men-
sen die lijden, met inbegrip van de intercessie 
en het vertrouwen in de genezende kracht van 
Christus, de verrezen Heer.
Er zijn vele gebedsvormen om de Heer te 
smeken het lijden van de zieken te verlichten, 
zonder het sacrament van de ziekenzalving te 
vergeten. Deze sacramentele handeling kan 
enkel door de priester gebeuren ‘in persona 
Christi’. 
Iedere christen kan en wordt zelfs uitgenodigd 
om voor de zieken te bidden, zonder van dit 
gebed een magische handeling te maken die 
God zou verplichten tot verhoring.
Het gebed om genezing vraagt om geloof van 
wie bidt… en zo mogelijk het geloof van de-
gene voor wie gebeden wordt.
Een gebedsgroep wordt dikwijls bezocht door 
lijdende mensen. Soms worden zieken zelfs 
uitgenodigd ter gelegenheid van een speciale 
viering voor hen. Nochtans hebben niet alle 
gebedsgroepen voldoende vertrouwen in de 
genezende kracht van hun gebed, omdat ze te 
‘bedeesd’ zijn, of omdat ze in hun midden ern-
stige tekorten aan broederlijke gemeenschap 
dulden, en onvoldoende streven naar eenheid 
in liefde (agapé).

Er is een derde reden waarom gebedsgroepen 
het moeilijk hebben om voor zieken te bidden 
en de vruchten ervan te plukken: ze kunnen 
onvoldoende het geloof van de gemeenschap 
mobiliseren. Het gebed om genezing blijft dik-
wijls, in de heersende mentaliteit, de zaak van 
een of twee personen die min of meer het cha-
risma ertoe zouden hebben. Zulk een redene-
ring is niet juist.
 
ELKE gebedsgroep, als gemeenschappelijk li-
chaam, ontvangt een charisma van genezing. 
In de mate dat de verantwoordelijke het aan-
durft het geloof van de aanwezigen voor dit 
doel te mobiliseren, kan het charisma werken. 
Simpele gebeden om het geloof te ‘concen-
treren’ en tot eenheid te brengen, is een goed 
middel om een unanieme geloofsbasis op te 
bouwen. Het gaat niet om een techniek, noch 
om magische formules. Aanroepingen in de 
vorm van litanieën kunnen gemakkelijk ge-
integreerd worden in een bijeenkomst waar 
voor zieken wordt gebeden.

Het belangrijkste is - we herhalen het - het 
gemeenschappelijke geloof van de aanwezi-
gen laten groeien, zodat het geloof in de ge-
nezingskracht van de Heer vrij kan komen in 
de schoot van de gemeenschap, en de groep 
concreet de daadwerkelijke kracht van de ge-
nade kan ervaren die op hen rust. 

1. bidden
om genezing

Moeilijkheden bij  
het hardop  bidden

De oorzaken zijn talrijk en zeer persoonlijk. 
Toch kunnen we enkele remmingen aandui-
den.

Een natuurlijke bedeesdheid, verlegenheid of 
een minderwaardigheidscomplex.
De opvoeding en/of erfelijkheid spelen een 
rol in het leven. Maar de Heilige Geest wacht 
op dat ene kleine woordje van jou om door 
te breken en om jou de rest te inspireren. Hij 
maakt je bewust dat je een ‘waardevol geliefd 
kind van de Vader’ bent.

Je voelt je ineens leeg, weet niet wat zeggen.
Je stelt vast hoe weinig woorden je hebt om 
God te loven; om te zeggen Wie Hij is. Hoe 
dit verhelpen? Er is maar één middel: dikwijls 
hardop bidden, vooral als je alleen bent. En in 
de Bijbel lezen, veel in de Bijbel lezen, vooral 
de Psalmen in je geheugen opnemen. Niet 
door teksten van buiten te leren, maar door-
dat bepaalde Psalmen aanslaan in de actuele 
situaties van je leven.

Het is mogelijk dat iemand in je omgeving je 
affectief niet ligt. 
Kijk dan naar Jezus, zeg het Hem en zegen die 
persoon. Je zult nieuwe ogen krijgen om die 
persoon te zien.

Je bent droevig of vermoeid, je bent het alle-
maal beu! Of je bent boos, ontgoocheld, agres-
sief. 
Zeg in de stilte van je hart tegen Jezus wat je 
voelt, wat je hindert. Jezus weet wat er in jou 
omgaat, maar Hij verlangt dat je het Hem zegt. 
Geef je gevoel, je humeur een plaats in je ge-
bed. Dan wordt de lofprijzing geboren uit het 
‘en toch! Ja, Ik wil…’

God heeft een plan met ons

Lofprijzen is geen kwestie van enthousiasme 
of ‘zich goed voelen’. Lofprijzen is gebaseerd 
op geloof en vertrouwen in een God die liefde 
is en die van ons houdt. Een God die een heils-
plan heeft en alle mensen wil samenbrengen 
in zijn liefdevol hart.
Hij heeft ons zijn geliefde Zoon gegeven om 
ons te redden uit dat ingeboren wantrouwen 
tegenover Hem. 
Hij heeft Jezus opgewekt uit de doden als de 
Eerste van een menigte van broers en zussen.
Hij heeft Jezus aangesteld als Hoofd van het 
Lichaam waarvan ieder van ons een levende 
cel mag zijn. We behoren tot de grote wereld-
wijde gemeenschap van verloste mensen, in 
de hemel en op aarde. Een talrijke menigte, 
zegt de Apocalyps. Laat ons blij zijn en juichen 
en God de eer geven. Hij die Vader is en Zoon 
en Heilige Geest.
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H et charisma van innerlijke genezing 
blijkt het nauwst aan te sluiten bij de 
bedoeling van Jezus’ menswording 

en verlossing. Deze genezing raakt de ziel van de 
mens, als je met Paulus de mens beschouwt als 
een geheel van geest, ziel en lichaam. Deze ge-
nezing heeft te maken met: bekering, vergeving, 
verzoening, liefde, vrijheid: allemaal evangeli-
sche begrippen.

Innerlijke genezing is het helen van verdron-
gen negatieve ervaringen uit het verleden. 
Een mens heeft vanaf zijn geboorte, ja zelfs 
vanaf zijn ontvangenis en vanuit het voorge-
slacht, verwondingen opgelopen die in zijn 
bewustzijn zijn ‘vergeten’, maar die onderbe-
wust verder woekeren als vergif.

De dieptepsychologie heeft in de 19de eeuw 
die onbewuste mechanismen ontdekt. De Hei-
lige Geest geeft nu aan de Kerk een charisma 
om de mens tot op die diepte te verlossen. Het 
is een wonder hoe Hij onbekende oorzaken 
tot in de kinderjaren weet op te sporen en te 
genezen. Dit gebeurt meestal door een bijzon-
der profetisch charisma: het woord van kennis. 
De genezing wordt als het ware door dit pro-
fetisch woord gezaaid en moet verder door de 
zon en de regen van trouw gebed en sacra-
menten beschenen en besproeid worden. Er 
zijn veel mensen die aldus genezen worden 
van masturbatie, homoseksualiteit, depres-
sies, obsessies, fobieën, verslavingen…

Wat samenvalt met een inwendig 
genezingsproces
Je komt op het spoor van oude kwetsuren door 
het vaststellen van buitensporige reacties, zo-
als woedeuitbarstingen, zelfmoordneigingen, 
perfectionisme, claustrofobie, enz. Dit zijn re-
acties die buiten proportie zijn, vergeleken bij 
de aanleiding ervan.
Als iemand in paniek geraakt wanneer hij in 
een lift moet stappen, is die paniek buiten 
verhouding en verwijst dit gedrag met grote 
waarschijnlijkheid naar negatieve ervaringen 
uit het verleden. Deze kwetsuren kunnen ge-
heeld worden door innerlijke genezing.
Maar kwetsuren laten zwakke plekken achter 
waarin we gemakkelijker tot zonde worden 
verleid. Daarom is er ook bekering nodig.
Vervolgens moeten die buitensporige reacties 
omgebogen worden tot nieuwe gedragingen. 
De oude mens met zijn gebreken moet tot een 
nieuwe mens omgevormd worden.
 
Geestelijke middelen
De geestelijke middelen bij innerlijke genezing 
omvatten een heel programma van geestelijk 
leven: charisma’s, de sacramenten van verzoe-
ning, Eucharistie en ziekenzalving, lofprijzing, 
aanbidding, meditatie, geestelijke leiding, ver-
geving en een liefdevolle gemeenschap.
De bron van de charisma’s is de Heilige Geest! 
Charisma’s steunen op het geloof in Jezus 
Christus en zijn Geest en vragen bekering tot 
Jezus Christus.

3. innerlijke
genezing

P aulus gebruikt bij de opsomming van 
genadegaven van de Heilige Geest 
(charisma’s) in 1 Korintiërs 12,9.28-30 

blijkbaar opzettelijk de dubbele meervoudsvorm 
‘genadegaven voor genezingen’. Dit betekent dat 
er verschillende vormen van genezing zijn. Elke 
genezing is een apart geschenk van Gods ge-
nade.

Paulus noemt niet de verschillende charisma’s 
voor genezing: Wat kan zijn bedoeling hier-
mee zijn? Hij wil ons oproepen om omzichtig 
en met een zekere schroom om te gaan met 
deze charisma’s. Er zijn profeten, leraars, dia-
kens, leiders, maar er zijn geen genezers! 

Ook al schenkt de Heilige Geest aan sommige 
mensen duidelijk een charisma voor genezing, 
dit leidt nooit tot een charismatisch ambt. 

Tot ‘ziekte’ hoort niet alleen de lichamelijke sto-
ring. Dat wordt duidelijk bij genezingen door 
Jezus. Hij heeft niet alleen de ziekte genezen, 
maar de hele mens gezegend: Hij vergaf zon-
den, reinigde en heiligde alle levensterreinen 
van de mens. Ook psychische ziekten horen 
erbij én de aanleiding tot deze ziekten: nervo-
siteit, angst, onrust, gejaagdheid, oriëntatie-
problemen en het hele terrein van de sociale 
ziekte. Vaak is het zegeningsgebed voor een 
zieke het begin van een ontwikkeling. Het ge-
bed brengt zijn hele persoonlijkheid in Gods 
invloedsfeer. Misschien krijgt hij eerst een die-

per zondebesef geschonken, of hij leert God 
beter kennen, omdat hij diepere gebedserva-
ringen opdoet. Misschien krijgt hij de genade 
om tegen de ziekte ‘JA’ te zeggen.
 
Praktische vormen
1. Het stille zegeningsgebed
Als een zieke niets van God verwacht, omdat 
hij geen levende relatie met Hem heeft, is het 
beter niet luidop te bidden. In gedachten kun 
je de zieke de handen opleggen. Dit brengt je 
tot een intensiever contact met de zieke.

2. Het gemeenschappelijke gebed voor een 
zieke die door de gemeenschap gekend is
Soms geeft de Heilige Geest charisma’s voor 
genezingen aan de verzamelde gemeenschap. 
Het is dan aan te raden om als groep te bidden 
en te vasten (Matteüs 17,21).

3. Bidden met handoplegging
Als de zieke dit gebed niet kent, is het aan te 
raden wat uitleg te geven. Handoplegging is 
een teken van meelijden en van menselijke re-
latie om samen voor God te staan. Met labiele 
personen moeten we wel oppassen dat er 
geen onjuiste bindingen ontstaan. We kunnen 
dan beter in gedachten de handen opleggen.

4. De ziekenzalving
De ziekenzalving is voorbehouden aan de 
priester, bij voorkeur in de kring van een bid-
dende gemeenschap (Jakobus 5,11-16).

2. charisma’s
van genezing
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Matteüs 22,15-22: De Farizeeën en schriftge-
leerden denken Hem te strikken: ’Mag men 
belasting betalen aan de keizer of niet?’ 
Jezus antwoordt: ‘Waarom stelt u me op de 
proef, huichelaars?’ (woord van kennis). 
‘Laat mij een belastingmunt zien… Van wie is 
die afbeelding en het opschrift?… Geef aan de 
keizer wat van de keizer is en aan God wat van 
God is’.

De Geest van God bevrijdt uit de benarde situ-
atie en stelt tegelijk God in het middelpunt.

Het woord van wijsheid treft precies het pro-
bleem, het doet de gespannen sfeer verdwij-
nen. In het antwoord is een hogere wijsheid te 
bespeuren, meer dan het eigen nadenken kan 
produceren.

Woord van  kennis

Bij het woord van kennis valt het accent op de 
‘boodschap’, op het ‘woord’.
Het woord van kennis is op de eerste plaats de 
charismatische uitleg van het Woord van God, 
gericht op de actuele situatie van dat moment. 
Net als het woord van wijsheid is deze inter-
pretatie verrassend: overtuigend werpt ze het 
volle licht op een tekstgedeelte ten behoeve 
van de luisteraars.
Het woord van kennis kan ook algemene uit-
spraken van de Bijbel actueel interpreteren. 
Het wordt steeds met het oog op een be-
paalde situatie gesproken; het is een directe 
impuls van de Heilige Geest. Het mag niet als 
een algemeen geldende interpretatie van bij-
belteksten worden beschouwd.

‘Wij hebben niet de geest van de wereld ont-
vangen, maar de Geest die van God komt. Zo 
weten wij al wat God ons in zijn genade ge-
geven heeft. Daarover spreken wij, geestelijke 
gaven uitleggend aan geestelijke mensen, met 
woorden die ons door de Geest zijn geleerd’  
(1 Korintiërs 2,12-13).
 

God spreekt tot het hart

In het woord van kennis spreekt God tot ons 
hart, opdat wij zouden groeien in zijn liefde. 
Een voorbeeld vinden we in Handelingen 
26,27-28.

Paulus verdedigt zich voor koning Agrippa. Hij 
getuigt van zijn bekering. Festus wil hem het 
zwijgen opleggen. Maar Paulus weerlegt Fes-
tus: ‘Ik spreek de waarheid; ik weet wat ik zeg. 
De koning weet waarover het gaat; tegen hem 
kan ik vrijuit spreken (…) Koning Agrippa, ge-
looft u de profeten? Ik weet dat u hen gelooft’. 
Toen zei Agrippa tegen Paulus: ’Het scheelt 
maar weinig of u maakt nog een christen van 
me’. ’Of het nu weinig is of veel,’ zei Paulus, ’ik 
zou God willen bidden dat niet alleen u, maar 
allen die vandaag naar mij luisteren, worden 
als ik, afgezien dan van deze boeien.’

De pastoor van Ars doorweefde zijn preken 
met schijnbaar onschuldige woorden die de 
luisteraars troffen in het hart, zodat velen zich 
bekeerden tot God. Ook in charismatische 
bijeenkomsten treffen woorden van kennis 
het hart en roepen op tot bekering. Een voor-
beeld.

Tijdens een moment van stilte en gebed, ont-
ving een verantwoordelijke een woord van 
kennis en zei: ’Een zakkenroller is hier in de 
kerk aanwezig. Hij heeft reeds twee portefeuil-
les ontvreemd’. Onmiddellijk daarop maakte 
de dief zich bekend en kwam tot bekering. 

Hier gebeurde wat Paulus schrijft in 1 Korinti-
ers 14,24-25: ’Als allen profeteren en er komt 
een ongelovige of buitenstaander binnen, dan 
wordt hij door allen terechtgewezen, door al-
len beoordeeld en worden zijn verborgen ge-
dachten blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde 
werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat 
God werkelijk in uw midden is’.
 

B eide charisma’s behoren tot de profe-
tische gaven en zijn nauw aan elkaar 
verwant.

 ‘Aan de een wordt door de Geest een woord van 
wijsheid gegeven, aan een ander een woord van 
kennis krachtens dezelfde Geest’ (1 Korintiërs 
12,8).
 
Woord van wijsheid

‘Sophia’, het Griekse woord, is moeilijk juist 
te vertalen. Het is een begrip voor integratie: 
het gaat om een weten in een grotere samen-
hang.
Het woord van wijsheid is het woord van het 
Kruis! ’Volgens Gods wijsheid heeft de wereld 
met al haar wijsheid God niet gevonden; daar-
om heeft God besloten hen die geloven te red-
den door de dwaasheid van de verkondiging 
(…) Wij verkondigen een gekruisigde Christus, 
voor Joden een aanstoot, voor heidenen een 
dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn 
Gods kracht en Gods wijsheid’ (1 Korintiërs 
1,21-24).

Het woord van wijsheid is geen algemene 
wijsheid door een lang leven vol inzichten en 
ervaringen verworven. Het is een spontaan, 
door de Heilige Geest geschonken charisma, 
om de diepten van Gods rijkdom te vatten, 
de eigenlijke samenhang te doorzien, en van 
daaruit de wil van God te onderscheiden.

De grote toespraken in het boek Handelingen 
door Petrus (2,14-40), Stefanus (7,2-53), Paulus 
(13,16-41), zijn voorbeelden van zo’n charisma-
tische wijsheid, waarbij plotseling de samen-
hang van heilsfeiten zichtbaar wordt. Daarom 
kan Paulus zeggen: ’Ik had mij voorgenomen 
u niets anders bij te brengen dan Jezus Chris-
tus, de Gekruisigde. Bovendien voelde ik me 
zwak, onzeker en angstig. Het woord dat ik u 
verkondigde, overtuigde niet door geleerde 
woorden, maar het getuigde van de kracht 
van de Geest: uw geloof moet niet steunen 
op menselijke wijsheid, maar op de kracht van 
God’ (1 Korintiërs 2,2-5).

Het woord van wijsheid bezit nog een andere 
functie, waarvoor veel voorbeelden in de Bij-
bel en in onze actuele ervaring te vinden zijn: 
het verlossende woord in een moeilijke situ-
atie, een slagvaardigheid die voortkomt uit de 
verborgen wijsheid van God.
Een voorbeeld daarvan vind je in 1 Koningen 
3,16-28: als Salomo de strijd tussen twee vrou-
wen moet bijleggen, die beiden beweren de 
echte moeder te zijn van de in leven gebleven 
baby. 
’Alle Israëlieten hoorden van het vonnis dat 
de koning geveld had en kregen ontzag voor 
de koning, want zij merkten dat hij goddelijke 
wijsheid bezat als hij recht sprak’ (v.28).
Bij Jezus vinden we heel dikwijls een woord 
van wijsheid.

4. een woord
van wijsheid/kennis
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E en profetie is geen voorspelling van de 
toekomst. Meestal is een profetie een 
vorm om het heden door te lichten. 

Profetieën werken niet automatisch, niet zonder 
onze medewerking.

Een profetie kan ontvangen worden tijdens 
een gebedsbijeenkomst of tijdens het per-
soonlijke gebed. Een profetie kan een woord 
zijn dat in het hart opkomt; het kan ook een 
Bijbelwoord zijn dat als profetie fungeert. Dat 
woord krijgt dan een bepaalde betekenis, op 
dat bepaald moment, voor die bepaalde per-
soon/personen, groep/groepen of gemeen-
schap.

Waarom kan God niet zwart op wit zeggen wat 
Hij verlangt? In een brief bijvoorbeeld.

Als Hij het zou doen, zou je dan zijn woord 
aanvaarden? Waarschijnlijk zou je zijn aanbod 
afwijzen met argumenten als: ‘Dat kan God 
van mij niet vragen’, of: ‘Dat kan ik niet’. 

Het is beter dat God in verborgen bewoordin-
gen spreekt. Waarom? Niet om het spannend 
of interessant te maken. Hij doet dit, opdat wij 
zouden zoeken naar de geestelijke betekenis 
van dat woord. Als je niet verlangt, zoek je niet. 
Als je niet zoekt, verlang je niet.

Geef het woord een kans

Profetieën gaan voor een groot percentage 
verloren. Ze krijgen geen kans om uit te wer-
ken waarvoor God ze geeft, omdat ze niet 
aanvaard worden. We maken van ons geeste-
lijk leven, van de Charismatische Vernieuwing, 
soms een kerkhof van niet aanvaarde en niet 
beluisterde profetieën. Het is beter zich aan 
één woord vast te klampen, dan elke week een 
paar woorden bij te vragen. 
Profetische woorden blijven gemakkelijk zon-
der uitwerking, negatieve maar ook positieve. 
Wie een profetisch woord vraagt, is gehouden 
om ernaar te luisteren en te proberen het te 
begrijpen. Dikwijls zal er dan een ‘klik’ komen 
die een dieper zicht geeft op je leven.

Een voorbeeld

‘Verheug u en juich!’ Dat is plezant, tot je dat 
woord krijgt in droevige omstandigheden. 
Wat dan? Het woord gaat verder: ‘Verheug u te 
allen tijde!’ 
Iemand ontving dit woord enkele dagen voor 
zijn vader zou sterven. Wat betekent dat woord 
dan?! De profetie wordt waar, omdat ze in het 
concrete leven binnenkomt. Het verdriet is er. 
Het hele woord luidt: ‘Verheug u in de Heer! 
De Heer van leven en sterven! De Heer van alle 
leven!’ 

5. een 
profetisch

woord
Waarom spreekt God?

God spreekt tot ons om ons te helpen. Hij kent 
onze noden. Hij spreekt tot ons persoonlijk of 
door iemand, bijvoorbeeld een gezagsdrager, 
een broederlijke/zusterlijke vermaning, een 
kind dat ons toelacht, of via geestelijke bege-
leiding. Hij kan eveneens tot ons spreken door 
een broer/zus die het charisma van het woord 
van kennis ontvangt van de Heilige Geest, na 
een onderricht, bij een ontmoeting, tijdens 
een liturgische dienst, het werk, de vrije tijd, 
een ontspanning of vakantie… De Heilige 
Geest is altijd present; Hij wil ons dienen in 
elke omstandigheid.
 
Hoe komt een woord van kennis
in de gedachten?

Dit woord komt nooit uit de herinnering aan 
wat iemand ons ooit toevertrouwde. Dit zou 
een grove onbescheidenheid zijn.
Een woord van kennis wordt gegeven door de 
Heilige Geest op verschillende wijzen: soms 
ontvang je een zin, de ouderdom, het geboor-
tejaar of een ander detail van iemand. De Heer 
vraagt om te beginnen en zijn tussenkomst in 
geloof te aanvaarden; de rest volgt geleidelijk 
aan. Soms gebeurt het dat iemand het begin 
ontvangt en dat een ander het woord aanvult.
De persoon voor wie het woord bestemd is, 
hoeft niet altijd aanwezig te zijn.
 
Het is wel heel belangrijk dat het woord beves-
tigd wordt. Getuigenissen zijn onontbeerlijk! 

Zoniet moet je ermee stoppen, want dan wordt 
het beoefenen van dit charisma aangevoeld als 
een maskerade en zaait het onrust en twijfel.

Voor het welzijn van allen

Het woord van kennis mag slechts beoefend 
worden onder bepaalde voorwaarden:
Je moet totaal in dienst staan van de Heilige 
Geest; in nederigheid en zelfverloochening, 
zonder angst voor een slechte reputatie, we-
tend dat je je kan vergissen. ‘Het streven van 
iemand die zelf zijn leven bepaalt, loopt uit op 
de dood, het streven van de Geest op leven en 
vrede’ (Romeinen 8,6).
De Heer verlangt ons tot bekering te brengen 
en te genezen. Het woord van God troost, ver-
sterkt, maar is tegelijk veeleisend.
 
Een zeer belangrijk punt is: het gaat om het 
woord, om de boodschap! De dienaar, door 
de Heer gekozen om zijn woord te spreken, 
telt niet. Nochtans gebeurt het dat mensen 
zich de persoon herinneren, maar de gegeven 
boodschap vergeten. Dit is heel spijtig! Het es-
sentiële is: de inhoud van de boodschap (want 
de vruchten zijn afhankelijk van het bidden 
met dit woord, hetzij samen hetzij alleen) en 
het woord in praktijk brengen!
 
‘Ieder van ons mag op zijn eigen wijze de Geest 
uiten tot welzijn van allen’ (1 Korintiërs 12,7).

De charismatische gaven kunnen 
wonderbaar zijn en ook eenvoudig 
en breder verspreid. Aangezien zij 
voor de noden van de Kerk bij
zonder doelmatig en nuttig zijn, 
moeten wij ze met dankbaarheid 
en vertroosting aanvaarden’ 
(Lumen Gentium 12 §2).
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G eloven wordt in de nieuwe bijbel-
vertaling dikwijls vervangen door 
‘vertrouwen’. Je zou dan ook kunnen 

spreken over het charisma van ‘vertrouwen’.

In het Doopsel ontvangen we drie goddelijke 
deugden: geloof, hoop en liefde. Hierdoor ont-
vangen we het vermogen om God te kennen, 
lief te hebben en erop te vertrouwen dat Hij 
zijn beloften waar maakt. Vanuit de genade 
van het Doopsel groeit een relatie, waarin God 
zelf het initiatief neemt: in Jezus Christus, de 
Zoon, mogen we God ‘Vader’ noemen. In deze 
relatie werkt de Heilige Geest om ons te om-
vormen tot kinderen van God. Zo worden we 
één familie in de gemeenschap van de Kerk.
 
Het charisma van geloof is - zoals alle charis-
ma’s - een genadegave van de Heilige Geest, 
waarin Jezus werkdadig aanwezig komt om 
het Rijk van de Vader gestalte te geven en de 
gelovige gemeenschap op te bouwen. Jezus 
legt hier de lat van geloven zeer hoog. Hij 
komt er dikwijls op terug en zegt dan: ‘Klein-
gelovigen, waarom heb je getwijfeld?’ 
Alleen ‘gelovigen’ kunnen ‘klein-gelovig zijn’. 
Jezus weet dat het voor een mens niet gemak-
kelijk is om ‘onvoorwaardelijk’ te geloven dat 
gebeuren zal wat Hij zegt en wil doen. Het is 
duidelijk dat het charisma onderstelt dat we 
de Heer Jezus hebben ontmoet. Dat we zijn 
Woord kennen en geloven. Dat we zijn belof-

ten waarderen en Hem vertrouwen schenken.
‘Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie in Mij ge-
looft, zal de daden die Ik verricht, ook zelf ver-
richten; ja nog grotere zal hij verrichten, want 
zelf ga Ik naar de Vader, maar wat jullie zullen 
vragen in mijn Naam, zal Ik doen, zodat de Va-
der verheerlijkt wordt in de Zoon. Als jullie Mij 
iets vragen in mijn Naam, dan zal Ik het doen’ 
(Johannes 14,12-14).
 
Charismatisch geloof

‘Ik verzeker jullie, als je vertrouwen hebt zo 
groot als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen 
die berg: ga van hier naar daar, en hij gaat. 
Niets zal voor jullie onmogelijk zijn’ (Matteüs 
17,20).
‘Op het einde van de nacht ging Jezus lopend 
over het water naar zijn leerlingen toe(…) ‘Een 
spook!’ riepen ze vol angst (…) ‘Heer, als u het 
bent, laat me dan over het water naar U toe 
komen.’ Jezus zei: ‘Kom’. En Petrus stapte over-
boord, liep over het water en kwam naar Jezus 
toe. Toen hij lette op de kracht van de wind, 
werd hij bang, en toen hij begon te zinken, 
schreeuwde hij: ‘Heer, red mij!’ Meteen stak Je-
zus zijn hand uit, greep hem vast en zei: ‘Klein-
gelovige, waarom heb je getwijfeld?’ (Matteüs 
14,25-31).

Zo vergaat het ook ons, als we met moeilijk-
heden of met de broosheid van de eenheid 

6. charisma
van geloof

Dit woord kwam op een nieuwe manier bin-
nen en kreeg dan ook een ander accent: ‘Ver-
heug je in de Heer!’

Soms ervaren mensen tegenslag op tegen-
slag. Dan is het niet: ‘Verheug u! Joepie!’ Dat 
zou dwaas zijn. Dat soort vreugde wordt niet 
gevraagd. Maar: verheug u in de Heer, dat is 
zinvol. In moeilijke omstandigheden heb je 
enkel de Heer om je te verheugen. De Heer is 
trouw. Als je dit kan aanvaarden terwijl je in 
de miserie zit, weegt het pak heel wat lichter. 
‘Verheug u in de Heer te allen tijde.’ Als je dit 
kan, wat er ook gebeurt, is dit een teken dat je 
een zekere inwendige vrede hebt verworven, 
die je helpt om tegenslagen in je leven te or-
denen. Ze sleuren je niet meer naar beneden.

Hoe werkt een profetie?

Een profetie is een woord dat je bevrucht. Je 
moet het serieus opnemen, er echt naar luis-
teren alsof je leven ervan afhangt. Als je het 
profetisch woord wilt begrijpen, moet je het in 
geloof aanvaarden en het in je hart bewaren, 
zoals Maria. Op een bepaald moment zal de 
volle betekenis ervan duidelijk worden. Dan 
begint de Bijbel te leven.

Gebed vragen aan anderen, ook met handop-
legging, en geestelijke begeleiding kunnen je 
een heel eind op weg zetten om het profetisch 
woord vrucht te laten dragen.
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geconfronteerd worden. Daarom: Kijk naar 
Jezus, niet naar de problemen! Jezus reikt ons 
altijd weer de hand en brengt ons veilig in het 
bootje. Hij stilt de storm!
 
Werkdadig geloof

Wie het charisma van geloof ontvangt en aan-
vaardt, geeft aan de Heilige Geest alle ruimte 
en macht om, ondanks elke natuurlijke weer-
stand, Gods wil door te zetten, vooral om de 
God-vijandige wereld te overwinnen. In Mat-
teüs 15, 21-28 overschrijdt Jezus een grens, 
dank zij het geloof van de Kananese vrouw: 
Toen gaf Jezus haar ten antwoord: ‘Vrouw, 
groot is uw vertrouwen. Moge het u vergaan 
zoals u wenst’.
En haar dochter was vanaf dat moment gene-
zen (v. 28).

Zo zien we de Heilige Geest aan het werk in 
het leven van Pater Damiaan, Moeder Teresa, 
Don Bosco, de pastoor van Ars…
 
Een profetisch charisma
Het charisma van geloof is ook een profetisch 
charisma: de Heilige Geest geeft aan bepaalde 
personen het vermogen om aan te voelen dat 
God in een heel bijzonder geval zijn macht, 
zijn gerechtigheid, zijn barmhartigheid zal 
openbaren. 

In Handelingen 3,1-10 lezen we: ‘Eens gingen 
Petrus en Johannes op de gebedstijd naar de 
tempel. Nu was er een man, al vanaf de moe-
derschoot verlamd, die iedere dag daarheen 
werd gebracht en neergezet bij de tempel-
poort. Toen hij Petrus en Johannes zag, vroeg 
hij om een aalmoes. Petrus keek hem door-
dringend aan, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk 
ons eens aan!’ Hij hield het oog op hen gericht, 
in de veronderstelling iets van hen te krijgen. 
Maar Petrus zei: ‘Zilver en goud bezit ik niet, 
maar wat ik heb, dat geef ik u: in Naam van 
Jezus Christus de Nazoreeër, kom overeind 
en loop’. Hij pakte hem bij zijn rechterhand en 

hielp hem overeind. Meteen kwam er kracht 
in zijn voeten en enkels; met een sprong ging 
hij staan en hij liep en ging met hen de tem-
pel binnen, lopend en springend en God prij-
zend.’
 
Intercessie
Wie mensen en probleemsituaties voor de 
Heer brengt, weet dat intercessie (of voorbede) 
niet zomaar is vol te houden. Het wordt soms 
strijden tegen negatieve krachten in het eigen 
hart; tegen ongeloof en wantrouwen. Tekenen 
van een positieve wending in de situatie zijn 
niet altijd direct te zien. Soms vergt het jaren 
vooraleer een situatie ten goede keert. Hier 
komt de Heilige Geest onze zwakheid te hulp, 
als we het vragen in Jezus’ Naam, om kanaal 
van zegen te zijn voor anderen. 

Het charisma van het bidden in de Geest (bid-
den in tongen) is een sterke hulp, want alleen 
de Heilige Geest bidt naar Gods bedoelingen. 
We kunnen ook een charismatisch geloof en 
vertrouwen vragen.
 
Groeien in geloof en vertrouwen

Het initiatief ligt altijd bij God. Zelf lokt Hij dit 
geloof uit. Wij zeggen ‘amen’ met heel onze 
persoon en levenswijze, zoals Maria heeft ge-
daan. Bidden vanuit ‘geloof’ is niet ‘onderhan-
delen’, maar God God laten zijn en weten dat 
wij zijn volk zijn. God nemen op zijn Woord, 

zoals Hij zich openbaarde aan Mozes: Mijn 
Naam is JHWH - Ik ben. ‘Ik ben er voor u’. Door 
te geloven, aanvaarden we God als de grond 
en leidsman van het leven. Hij houdt van ie-
dere mens, wie die ook is. God alleen weet wat 
het ware geluk van iemand dient. Geloven in 
de Heer, is Hem zijn gang laten gaan, omdat 
we Hem vertrouwen, zowel in zijn macht als in 
zijn wijsheid en liefde. We moeten Hem niets 
beloven, maar zijn Woord over ons laten ko-
men, elke dag opnieuw. We staan eenvoudig 
ter beschikking van Gods Heilsplan met die 
bepaalde persoon, met die bepaalde situatie. 
We laten ons luisterbereid, gehoorzaam leiden 
door de Heilige Geest, vol verwachting uitkij-
kend welke weg Hij volgt.

Dit volgehouden, onvoorwaardelijke geloof, is 
een gave van de Heilige Geest. 
 
Onderscheiding

Waar ligt de grens tussen overwinnende ge-
loofszekerheid en menselijke eigenzinnig-
heid?
God bevestigt het charisma van geloof door 
gebeurtenissen. Nochtans is het succes alleen 
nog geen afdoend teken, want ook menselijke 
eigenzinnigheid kan af en toe tot het doel lei-
den. Charismatisch handelen heeft liefde voor 
anderen en niet de eigen bevestiging tot mo-
tief. Alleen door de liefde kan charismatisch 
geloof onderscheiden worden van menselijke 

eigenzinnigheid. Het 
geloofswaagstuk is al-
tijd weer gekenmerkt 
door een goddelijke 
klaarheid en een blije, 
ontspannen sfeer en 
niet door ondoorzich-
tige koppigheid.
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Charisma van barmhartigheid

Dit charisma bestaat uit het vermogen om 
zich te kunnen verplaatsen in de situatie van 
de ander. Hier is dus het hart in het spel. Dit 
charisma komt uit een sterke innerlijke impuls, 
maar is méér dan medelijden. Barmhartigheid 
betekent: de nood van een ander van binnen-
uit kunnen meedragen, mét daarbij het juiste 
evenwicht tussen hulp en appèl (oproepen 
- uitnodigen). Wie dit charisma ontvangt en 
beoefent, is voor zieken en zwakken daadwer-
kelijke hoop.

Barmhartigheid heeft een helende functie, 
want ze maakt liefde los en schept daardoor 
een echte relatie tussen mensen. Jezus had 
deze gave op een heel bijzondere wijze. Hij 
zegt van zichzelf: ‘Kom allen naar Mij toe die 
afgemat en belast zijt, en Ik zal u rust geven’ 
(Matteüs 11,28).

Zijn barmhartigheid schenkt de mens inner-
lijke vrede. Jezus leidt weg uit de verscheurd-
heid, waarin een mens door elke vorm van 
nood gestort wordt. Een persoonlijke ont-
moeting met Jezus bevrijd mensen die in de 
marginaliteit zijn beland door ziekte, armoede, 
zonde…

Materiële armen ontvangen in onze maat-
schappij sociale hulp. Maar dit alleen verlost 
de arme niet uit zijn persoonlijke problema-
tiek: hij heeft een nieuw zelfvertrouwen nodig, 
hulp om zichzelf te helpen, nieuwe hoop. Iets 
dergelijks geldt voor mensen die psychisch 
kapot of lichamelijk ziek zijn. Zij hebben een 
persoonlijk contact nodig met mensen die in 
hun relatie tot hen een diepe betrokkenheid 
leggen, mensen die barmhartig zijn, mét res-
pect voor de vrijheid en de persoonlijkheid, 
zonder te betuttelen.

‘Gelukkig die barmhartig zijn; zij zullen barm-
hartigheid ondervinden’ (Matteüs 5,7).
‘Barmhartigheid wil Ik en geen offer. Want Ik ben 
niet gekomen om rechtvaardigen te roepen,maar 
zondaars’ (Matteüs 9,13).
 
Voor ‘barmhartig’ worden in de Bijbel verschil-
lende termen gebruikt, afhankelijk van de ver-
taling. Waarom?
Het Hebreeuws geeft voor ‘barmhartig’ twee 
woorden die elkaar aanvullen. In het Grieks 
kon de Septuaginta geen woord vinden dat de 
juiste betekenis weergaf. 

Matteüs 5,48: ‘Wees volmaakt, zoals uw hemelse 
Vader volmaakt is’ (Canisiusvertaling).
‘Jullie zullen onverdeeld goed zijn, zoals uw he-
melse Vader onverdeeld goed is’ (Willibrordver-
taling).
 
Barmhartigheid in het Hebreeuws

Rahamim - baarmoeder - een instinctieve aan-
hankelijkheid tussen twee personen.

Hèsèd - solidariteit, loyaliteit, bescherming, 
voorkeur, i.v.m.geloof, verwijst naar een hulp-
vaardige trouw, beleefd in het kader van het 
Verbond. De nadruk ligt op ‘erbarmen’ jegens 
een verbondspartner, die ontrouw was ge-
worden. Hèsèd is de trouwe bijstand met de 
daad.

God (JHWH - IK BEN er voor jou) gaat met ieder 
van ons de weg door het leven, uitnodigend, 
maar vol respect voor ons vrij antwoord. Hij 
is altijd bereid om te vergeven en een nieuwe 
kans te geven.

De psalmen bezingen voortdurend de God 
van barmhartigheid. 

‘Antwoord mij toch als ik roep,
God mijn God die voor mij pleit;
geef mij ruimte waar ik klem zit,
wees genadig, luister naar mijn bidden.’
(Psalm 4,2)
 
De barmhartigheid van Jezus

Al de daden van Jezus vloeien voort uit deze 
barmhartigheid. Daarom keert Hij zich bij voor-
keur tot de armen en de zondaars. Het christe-
lijke ideaal bestaat in de beoefening van deze 
barmhartigheid. Jezus beaamt de oproep van 
de profeten: Hosea 6,6 = Matteüs 9,13: ‘Want 
barmhartigheid wil Ik, en geen offer. En meer 
dan brandoffers, wil Ik kennis van God.’

Zie ook de sprekende parabel van de barmhar-
tige Samaritaan: Lucas 10,29-37.

En de parabel van de jongste zoon die berooid 
terugkomt: Lucas 15,11-24 (vooral 22-24).
 

7. charisma
van barmhartigheid
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‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons 
gewoond’. 

Als ik dit geloof, besef ik iets van Gods barm-
hartigheid. God laat mij ‘leven’. Hij schept mij 
niet éénmaal bij mijn prille begin. Hij schept 
mij van moment tot moment. Waarom? Hij wil 
zijn liefde delen met mij en met iedere mens. 
God IS liefde, van eeuwig tot eeuwig. In die 
eeuwige liefde word ik opgenomen om eeu-
wig te leven. Deze liefde geeft zin en richting 
aan mijn leven op aarde. Dit onderstelt dat 
ik ‘op weg ben’ en om echt gelukkig te zijn, 
roept God mij om te luisteren naar zijn Woord 
en Hem te aanbidden in Geest en waarheid. 
Daarom zegt Jezus: ’Ontvang de Heilige Geest!’ 
Hij zal je leiden en thuisbrengen in de eeuwige 
ontmoeting! 
 
Charisma van verwondering

Hoe komt het dat ik kan geloven in God? dat 
ik Hem kan liefhebben? Ik zie God niet en toch 
kan ik zijn werking en aanwezigheid ervaren. 
Hij raakt mij bij het lezen of het horen van zijn 
Woord. Tijdens de sacramentele aanbidding 
geloof ik dat Jezus naar mij kijkt en mij ziet in 
verbondenheid met de vele mensen die Hem 
zoeken en liefhebben. Ik geloof zijn Woord: 
‘Wie Mij ziet, ziet de Vader’. Is dit geen wonder? 

Jezus maakt zijn beloften waar! ‘Ik zal de Vader 
vragen jullie een andere Pleitbezorger te geven, 
die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waar-
heid… De Pleitbezorger, de Heilige Geest, die 
de Vader jullie namens Mij zal zenden, zal jul-
lie alles duidelijk maken en alles in herinnering 
brengen wat Ik tegen jullie heb gezegd’ (Joh. 
14,16.25-26).
 
Het charisma van verwondering verwijst naar 
én is een gevolg van het charisma van geloof. 
Bij elke genezing zegt Jezus: ‘Uw geloof heeft 
u gered’.
Jezus kon in Nazaret geen ‘tekens’ verrichten 
omdat Hij geen geloof vond. 

Gered worden, is niet hetzelfde als ‘genezen’. 
Dit wordt duidelijk bij de genezing van de tien 
melaatsen (Lucas 17,11-19): slechts één kwam 
terug naar Jezus. ‘Wilde niemand anders terug-
komen om God eer te bewijzen dan alleen deze 
vreemdeling?’ 
Jezus zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. 
Uw geloof heeft u gered’. Alleen deze heeft Je-
zus ontmoet, geleid door de Heilige Geest.
 
Tot eer van de Vader

Kom, Heilige Geest, bekleed ons met het cha-
risma van geloof en van verwondering zodat 
we niet lauw worden, maar ons telkens op-
nieuw verwonderen over de weldaden van 
Gods liefdevolle zorg en daadwerkelijke aan-
wezigheid. God is altijd ‘thuis’! 

De Heilige Geest verandert ons ‘zien’. Aandacht 
voor het broze, het kleine; zorg voor iets dat 
enkel waarde krijgt in een  liefdevolle ontmoe-
ting. ‘Als je niet wordt als kinderen…’  Jezus ge-
neest onze verblinding, verruimt ons hart en… 
Hij wordt nooit moe om vergeving te schen-
ken. Een wonder van barmhartige liefde!

I n het evangelie van Johannes lezen 
we het verhaal van de ontmoeting 
van Jezus met de Samaritaanse 

vrouw (4,1-30).

Jezus is moe en gaat zitten bij de ‘bron van 
Jacob’. Het is middag en heel warm. Jezus 
heeft dorst. Een vrouw uit Samaria komt wa-
ter putten. Jezus opent de dialoog: ’Geef mij te 
drinken’. De vrouw antwoordt: ‘Hoe kunt u, als 
Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een 
Samaritaanse’.

Voel je de verwondering in de houding van 
deze vrouw? Deze ontmoeting heeft ze zeker 
niet verwacht. ‘Wat wil deze Jood van mij?’ Mis-
schien is ze wat bang. Toch gaat ze niet lopen. 
‘Iets’ boeit haar in die Man. Zijn zachte blik wel-
licht? Wat gaat er om in haar binnenste? Wie 
weet hoelang ze al hunkert naar bevrijding uit 
de put van verkeerde gewoonten en vijandige 
blikken…

‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u 
om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan 
zou hij u levend water geven’, antwoordt Jezus. 
Nu is de vrouw nog meer verwonderd! ‘Maar 
heer, u hebt geen emmer en de put is diep - waar 
wilt u dan levend water vandaan halen?’
 
De evangelist geeft twee verschillende namen 
aan hetzelfde voorwerp: de vrouw heeft het 

over een ‘put’; Jezus heeft het over een ‘bron 
met levend water’: een bijbelse verwijzing 
naar de Heilige Geest. 

Deze ontmoeting tussen Jezus en de Sama-
ritaanse vrouw wordt geleid door de Heilige 
Geest: ’Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal 
nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, 
zal in hem een ‘bron’ worden waaruit water op-
welt dat eeuwig leven geeft’.

De Samaritaanse luistert en ontdekt dat ze 
‘gekend’ is en niet verworpen. Wat Jezus zegt, 
raakt haar. Ze opent geleidelijk aan haar hart, 
zodat de liefdevolle blik van Jezus kan door-
dringen om de vastgeroeste kwetsuren los 
te maken en te genezen. Ze schuift de vraag 
naar de plaats om God te aanbidden ertussen, 
waarop Jezus antwoordt: ‘Nu is het UUR geko-
men waarop de Vader wacht: Geloof Mij, vrouw, 
er komt een uur en dat UUR is NU gekomen, dat 
wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest 
en waarheid’.
 
NU is het UUR gekomen

Bij God is het altijd NU! God schept NU.
Bij God is geen gisteren of morgen.
Hij is ‘IK BEN’ (JHWH) - dat is mijn Naam, open-
baarde Hij aan Mozes.
Wel is Hij met ons onderweg ‘in de tijd’.
Dat is het mysterie van Jezus’ menswording: 

8. charisma
van verwondering



Leven in de Geest

70

5

71

gedoopt
in Geest en vuur

De zaterdagavond van dat weekend was er een 
verjaardagsfeestje gepland. Patti ging naar de 
kapel, eigenlijk om anderen te overhalen om 
naar de party te komen. Zij verhaalt…

‘Toen ik binnenkwam en knielde voor Jezus, 
trilde ik op mijn benen, vervuld met ontzag 
voor zijn majesteit. Ik werd overrompeld door 
het besef dat Hij de Koning der koningen is. 
Een sterker verlangen om mezelf onvoorwaar-
delijk aan God over te geven, overwon mijn 
vrees. Ik bad: ‘Vader, aan U geef ik mijn leven. 
Wat U ook van mij vraagt, ik aanvaard het. Leer 
me toch om Jezus te volgen en te beminnen, 
zoals Hij bemint’. 

Het volgende ogenblik was ik vervuld met de 
genadevolle liefde van God. Het uur daarop 
voerde God vele studenten naar de kapel. Al-
len werden geraakt door de Geest, zij werden 
gedoopt in de Geest. Het was inderdaad een 
verjaardagsfeest geworden, de geboorte van 
de Katholieke Charismatische Vernieuwing.‘ 

(Lees het volledige getuigenis op blz. 13-16)

Bijzonder ogenblik 
voor KCV Vlaanderen

Ik ben ervan overtuigd dat deze open dag een 
bijzonder ogenblik is voor de Charismatische 
Vernieuwing in Vlaanderen waar wij ons in 
gebed op voorbereid hebben. Ik geloof dat 
de Heilige Geest vandaag met kracht over ons 
komt, zoals toen tijdens het Duquesne-week-
end. Wij willen uitgaan van de ervaring dat het 
leven van ons en van 120 miljoen katholieken 
over de hele wereld diepgaand veranderde 
nadat zussen en broers over ons gebeden 
hebben voor een nieuwe uitstorting van de 
Heilige Geest, toen wij gedoopt werden in de 
Heilige Geest. Dit is de grondervaring waarop 
heel de spiritualiteit van de Charismatische 
Vernieuwing gebouwd is.

Tijdens het Internationaal Leiders Colloquium 
ter gelegenheid van de Pinksterviering in 2006 
werd er gedeeld over de essentiële aspecten 
van de Charismatische Vernieuwing. Vijf ele-
menten werden aangegeven.
1.  Gelovigen het belang van het doopsel in de 

Geest bijbrengen.
2.  Hen aanmoedigen om de charismen te ge-

bruiken.
3.  Hen helpen om te komen tot een persoon-

lijke relatie met Christus.
4.  De noodzaak van evangelisatie.
5.  De noodzaak om te groeien tot persoonlijke 

heiligheid.

Vandaag willen we het hebben over de grond-
slag van elke charismatische ervaring: de doop 
in de Geest. 

Onze ervaring van 
de doop in de Geest

Onlangs ontving ik het getuigenis uit de groep 
Credo in Kortrijk over de ervaring van Pater Jos 
Biesbrouck o.m.i.. Hij stichtte de eerste charis-
matische gebedsgroep in Vlaanderen op 4 

Tijdens de ‘open dag’ op 31 maart 2007, 
vierden we de 40ste verjaardag van 
de KCV. Wilfried Brieven, van bij begin 

nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze 
geestelijke stroming in de katholieke Kerk, sprak 
over wat ons als Charismatische Vernieuwing 
het meest eigen is, en wat uiteindelijk voor iedere 
christen (geestelijk) levensnoodzakelijk is: de 
doop in de Heilige Geest. De Kerk erkent in de ge-
nade van de pinktservernieuwing een bijzondere 
gave van God aan deze tijd. 

De veertigste verjaardag van de wereldwijde 
Katholieke Charismatische Vernieuwing ge-
denken, is een gunstige gelegenheid om ons 
te verdiepen in de visie van de Charismatische 
Vernieuwing; een wezenlijk element hiervan is 
de ervaring van de doop in de Heilige Geest.

Een groep studenten aan de Duquesne Uni-
versiteit in Pittsburg in de Verenigde Staten 
waren de eersten die dit in de katholieke Kerk 
ervaren hebben. Heel bekend is het getuige-
nis van Patti Mansfield, één van de studenten 
die aan een retraite deelnam, nu veertig jaar 
geleden, tijdens het weekend van 17 tot 19 
februari 1967. Samen met medestudenten 
had ze voor die retraite intens gebeden om de 
Heilige Geest te ontvangen. Ze geloofde in de 
belofte waarover Lucas schrijft: ‘Vraag en u zal 
gegeven worden; zoek en ge zult vinden; klop 
en er zal worden opengedaan…. Als gij dus, 

ofschoon ge slecht zijt, goede gaven aan uw 
kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal 
dan uw Vader in de hemel de Heilige Geest ge-
ven aan wie Hem erom vragen’ (Luc. 11,9;13). 

Deze jongeren waren ook geraakt door het ge-
bed dat Paus Johannes XXIII schreef voor het 
Tweede Vaticaans Concilie: ‘Heilige Geest, ver-
richt ook vandaag wonderen als in een nieuw 
pinksterfeest’. 

Enkele dagen voor de aanvang van de retraite, 
bad Patti: ‘Heer, ik geloof dat ik uw Geest in 
het doopsel en het vormsel al ontvangen heb. 
Maar als het mogelijk is dat uw Geest méér 
dan totnogtoe in mijn leven werkzaam wordt, 
dan VERLANG ik dat!’

Ik ben er meer en meer van overtuigd dat ver-
langen naar de Heilige Geest het sleutelwoord 
is. Onlangs hoorde ik nog enkele getuigenis-
sen, uit onze gebedsgroepen. Het trof me 
telkens dat deze zussen en broers zegden: ‘Ik 
werd geraakt door de vreugde of  de uitstra-
ling van degene die de ‘zeven weken’ gaf. Ik 
verlangde datzelfde wat die bezat!’ Patti zegt 
hetzelfde van een protestantse vrouw die een 
getuigenis gaf tijdens het weekend: ‘Hier stond 
iemand voor ons die Jezus persoonlijk en in-
tiem scheen te kennen. Ze ervoer de kracht 
van de Heilige Geest… ik wist dat ik verlangde 
wat zij had’.
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heidenen die Christus in hun leven aanvaar-
den, maar is ook bedoeld voor christenen die 
reeds het sacramenteel doopsel ontvangen 
hebben. 

Het moet heel duidelijk zijn, en we moeten 
hier werkelijk alle verwarring uitsluiten, dat 
de ervaring van de ‘doop in de Geest’ niet be-
tekent dat we het sacrament van het doopsel 
een tweede maal ontvangen. Wel is het zó dat 
de initiatie tot een persoonlijk christelijk le-
ven kan en moet vervolledigd worden. Door 
ons doopsel zijn we volledig ingelijfd in het 
Lichaam van Christus, maar onze persoonlijke 
beaming, ons persoonlijk ‘JA’ kan en moet nog 
groeien.

Indien iemand voor de eerste maal in zijn of 
haar leven de persoonlijke beslissing neemt 
om voortaan consequent te leven als een 
christen, meen ik dat we werkelijk kunnen 
spreken van een vervolledigen van de christe-
lijke initiatie.

De evangelisten over 
‘dopen in de Geest’

De vier evangelisten vermelden allen dat Jo-
hannes de Doper de profetie uitsprak dat Je-
zus zal dopen in de Geest. Marcus en Johannes 
beperken er zich toe te zeggen: ‘Hij zal u dopen 
in de Heilige Geest’ (Marc. 1,8; Joh. 1,33). Mat-
teüs en Lucas voegen er iets aan toe dat dui-
delijk maakt wat Johannes de Doper met zijn 
profetie bedoelde: ‘Hij zal u dopen in de Heilige 
Geest en vuur’ (Mat. 3,11; Luc. 3,16). 

Zij verwoorden wat de Doper bedoelde: hij 
verwees naar de profeten van het Oude Ver-
bond; zij spraken over het reinigende oordeel 
waarbij het hele volk gezuiverd wordt, maar 
waarbij ook diegenen die geen berouw tonen, 
veroordeeld worden. Vandaar de verwijzing 
naar het vuur. 
Marcus en Johannes verwoorden al de latere 
christelijke interpretatie van de profetie van 

Johannes de Doper. Zij verwijzen niet langer 
naar het Messiaanse oordeel, maar naar de be-
lofte van een uitstorting van de Heilige Geest 
die eveneens door de profeten van het Oude 
Verbond voorspeld werd. 
Jesaja zegt: ‘Totdat uit de hoge de Geest over 
ons wordt uitgestort’ (32,15); ‘Ik zal mijn Geest 
uitstorten over uw nazaten en mijn zegen over 
uw telgen’ (44,3). 
Ezechiël zegt in de gekende profetie: ‘Ik zal u 
een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u 
uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam 
verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn 
Geest zal ik in u uitstorten’ (36,26-27). 
Joël zegt het met de woorden die Petrus op 
Pinksteren citeert: ‘Ik zal mijn Geest uitgieten 
over alle mensen; profeteren zullen uw zonen en 
dochters, uw ouderen zullen dromen krijgen, uw 
jonge mannen zullen visioenen zien. Zelfs over 
de dienaren en dienaressen giet Ik mijn Geest uit 
in die dagen’ (3,1-2).
 
De evangelist Johannes geeft ons in de ont-
moeting van Jezus en Nicodemus nog verdere 
aanduidingen, wanneer Jezus in het nachte-
lijke gesprek tot Nicodemus zegt: ‘Ik verzeker u: 
alleen wie geboren wordt uit water en Geest, is 
in staat het Koninkrijk van God binnen te gaan’ 
(Joh. 3,5). Jezus nodigt hem uit zichzelf in 
vraag te laten stellen, wanneer Hij hem zegt 
dat hij moet herboren worden. Het is nodig 
dat wij het voorbeeld van Nicodemus navol-
gen en dat we onszelf altijd opnieuw in vraag 
laten stellen, omdat wij ook moeten herboren 
worden om de Geest in heel ons leven te vol-
gen. Telkens opnieuw leren wij kiezen voor Je-
zus, in de kracht van de Heilige Geest. Ik nodig 
u uit deze evangelietekst te herlezen vanuit 
onze ervaring van de doop in de Geest. 

De Handelingen en Paulus
over ‘dopen in de Geest’

Lucas verhaalt ons hoe de profetie van Jo-
hannes de Doper vervuld werd. Hij legt er de 
nadruk op dat het Jezus zelf is die de belofte 

september 1971. Nu we dankbaar de veertig-
ste verjaardag gedenken van de wereldwijde 
Katholieke Charismatische Vernieuwing, is het 
goed stil te staan bij de ervaring van iemand 
die bij ons de voortrekker was. 

Jos ontmoette in de jaren ‘60 niet-katholieken 
met een enorme overtuigingskracht, chris-
tenen die vrede en vreugde uitstraalden. Hij 
stelde zich de vraag: wat ontbreekt bij ons, 
katholieken, ondanks het feit dat wij over de 
sacramenten als krachtbron beschikken. Hij 
ging op zoek, want hij verlangde ook naar wat 
die andere christenen hadden en wat hij niet 
had. Hoe kon hij die bezielende kracht van de 
Geest ontvangen? 

Dit is de steeds weerkerende ervaring die we 
ook bij Patti zagen en bij zovele anderen! Pater 
Jos kwam in 1965 tot het besef dat hij hiervoor 
de ‘doop in de Geest’ moest vragen, naar het 
voorbeeld van de eerste christenen, zoals dit 
in de Handelingen beschreven staat. 

Jos ontmoette in mei van dat jaar in Utrecht 
David Du Plessis, een van de leiders van de 
Pinksterkerken, die waarnemer was op het 
Tweede Vaticaans Concilie. Zijn woorden ga-
ven Jos veel inzicht en een onweerstaanbaar 
verlangen naar de doop in de Heilige Geest. 
Hij liet die avond over zich bidden met hand-
oplegging. Hij werd overstelpt met een onuit-
sprekelijke vrede en vreugde die alle verwar-
ring en onrust in hem verdreef. Hij reed die 
nacht lovend en dankend naar huis. Ook ge-
tuigt hij van wat de doop in de Geest in hem 
bewerkte. Hij schrijft:

‘Allereerst een persoonlijke ervaring zoals nooit 
tevoren, van de liefde van de levende, verrezen 
Heer, voor mij persoonlijk en voor iedereen. Dank 
zij die ervaring hebben ook eucharistie, aanbid-
ding en biecht een veel intensere betekenis en 
waarde; ook mijn gebed in al zijn verscheiden-
heid van vormen. Sindsdien is de naam ‘Jezus’ 
mij enorm dierbaar geworden. Verder is er de 

nood om steeds terug te grijpen naar bijbelstu-
die met een enorme smaak naar het woord van 
God. Een andere gunst die ik verkreeg sinds die 
vernieuwing, is steeds meer te ervaren wat het 
betekent echt lid te zijn van dat grote Lichaam 
van Christus. Hierdoor weet ik me nooit meer al-
leen, maar steeds sterk verbonden als rank aan 
de wijnstok, aan Christus zelf’.

Ik ben zeer dankbaar voor dit getuigenis, want 
hierin ligt alles vervat van wat de steeds weer-
kerende ervaring is van christenen die ver-
langen naar een krachtige doorbraak van de 
Geest in hun leven. Ik kan eveneens met grote 
dankbaarheid zeggen dat ik een gelijkaardige 
bekeringservaring in mijn priesterleven mocht 
ervaren.

Als we hier vandaag samenkomen, is het om-
dat velen van ons hetzelfde kunnen getuigen: 
namelijk dat ons leven veranderd werd door 
de doop in de Geest. In vele opzichten lijkt 
dit op de ervaring van de eerste apostelen op 
Pinksteren. Jezus beloofde aan de Elf dat zij 
kracht zouden ontvangen en dat ze getuigen 
zouden worden door de komst van de Heilige 
Geest (Hand. 1,8). Van angstige, zwakke men-
sen werden zij omgevormd tot apostelen die 
het aandurfden om zonder vrees het evange-
lie te verkondigen aan dezelfde Joden die Je-
zus ter dood hadden gebracht. 

Ook wij ervaren dat we kracht ontvangen om 
te getuigen van ons geloof, dat we gestuwd 
worden om God te loven en om die lofprijzing 
in het publiek te verwoorden. Er is wel een be-
langrijk verschil. Petrus verkondigde de bood-
schap aan mensen voor wie ze totaal nieuw 
was. Wij getuigen bij mensen die door hun 
doopselsacrament de Heilige Geest eigenlijk 
al ontvangen hebben. De belofte van Jezus, 
die door Petrus werd verwoord op Pinksteren: 
‘Bekeer u! Ieder van u moet zich laten dopen in de 
naam van Jezus Christus tot vergeving van uw 
zonden. Dan zult u de gave van de Heilige Geest 
ontvangen’ (Hand. 2,38) blijft niet beperkt tot 
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Het doopsel in de Geest is ook nu niet beperkt 
tot  de Charismatische Vernieuwing. Het is een 
gave van de Heer bedoeld voor héél zijn Kerk, 
voor allen die de naam van Jezus belijden. Zo-
als de engel aan Maria zei: ‘Want voor God is 
niets onmogelijk. Toen zei Maria: ik ben de die-
nares van de Heer, laat met mij gebeuren wat u 
gezegd hebt’ (Luc. 1,37-38). 
Zo werkt de Heilige Geest in Maria, maar ook in 
allen. Voor God is inderdaad niets onmogelijk! 

Kardinaal Suenens zei al bij de aanvang van de 
Charismatische Vernieuwing in onze streken: 
‘Wanneer men de Charismatische Vernieu-
wing klasseert bij alle andere bewegingen, 
verstaat men er de eigenheid niet van; het is 
een stuwing van de Heilige Geest, bedoeld 
voor de hele Kerk en bedoeld om ieder as-
pect van het leven in de Kerk te vernieuwen. 
De kern van de Vernieuwing, de doop in de 
Geest, is een genade van nieuw pinksterle-
ven, bedoeld voor alle christenen’.

Wanneer we ons hierover bezinnen, is het 
goed  te kijken naar het kruis van Jezus: de 
genade van het doopsel in de Heilige Geest 
stroomt uit het doorboorde hart van Jezus en 
die genaden kunnen toch niet beperkt blijven 
tot een veel kleinere groep. Het is het verlan-
gen van de Heer dat zijn bloed op het kruis ver-
goten, allen moge zegenen. Johannes zegt bij 
de kruisdood van Jezus: ‘Daarop boog Hij het 
hoofd en Hij gaf de Geest’ (Joh. 19,30). Wanneer 
alles volbracht is, kan de Geest over de aarde 
komen. De laatste ademtocht van Jezus is te-
vens reeds het waaien van de pinksterwind, 
over heel de Kerk, over heel de wereld. Water 
en bloed vloeiden uit zijn zijde, het water van 
de doop en het bloed van zijn mateloze liefde 
voor allen. 

Toen Petrus op Pinksteren getuigenis aflegde, 
sloten 3000 mensen zich aan (Hand. 2,41). 
Hij richtte zich tot alle aanwezigen en hij had 
het niet over een speciale groep wanneer hij 
plechtig zei: ‘Bekeer u! Ieder van u moet zich la-

ten dopen in de naam van Jezus Christus tot ver-
geving van uw zonden. Dan zult u de gave van 
de Heilige Geest ontvangen’ (Hand. 2,38).

Het is belangrijk dat we heel ruim mensen uit-
nodigen om zich door middel van de ‘zeven 
weken’ of van een Filippuscursus  voor te be-
reiden op een gebed voor een doorbraak van 
de Heilige Geest in hun leven. Mochten alle 
jongeren die het sacrament van het vormsel 
ontvangen ook die ervaring opdoen dat ze 
gedoopt worden in de Heilige Geest. Durven 
we hiervoor  bidden en  geloven we ook: ‘Voor 
God is niets onmogelijk’? 

We zagen het tijdens het Duquesne weekend! 
(Zie getuigenis van Patti, blz. 13-16)
Wij zijn te zeer geneigd om de liefde van God 
en de kracht van de Heilige Geest te beperken 
tot ons eigen kleine wereldje. De doop in de 
Geest is bedoeld voor alle mensen, ook voor 
hen die op dit ogenblik Jezus nog niet ken-
nen. Herinneren we ons maar Cornelius. Hij 
was toch een heiden! Daarom is het zo nodig 
dat die blijde boodschap vreugdevol, maar 
ook met kracht verkondigd wordt aan heel de 
wereld. 

De doop in de Geest in ons leven

Twee voorafgaande bemerkingen.
Het is niet omdat met iemand gebeden wordt 
voor de doop in de Geest dat dit ook automa-
tisch effect heeft. Bij het sacramentele doopsel 
geloven wij dat diegene die gedoopt is de ge-
nade ontvangen heeft om in het Lichaam van 
Christus ingelijfd te zijn. Wij zien daarbij geen 
tastbare gevolgen, ook al omdat het meestal 
gaat om kleine kinderen. Maar als wij geloven 
dat de doop in de Geest betekent dat wij op 
een nieuwe wijze de kracht  van  de Geest er-
varen, kunnen we niet zeggen dat iemand ge-
doopt is in de Geest, wanneer we geen enkel 
teken zien dat in het leven als christen van die 
persoon iets veranderd is. Dan bedoel ik niet 
dat er bepaalde charismen als bijvoorbeeld 

uitspreekt: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf 
wachten op de belofte van de Vader die jullie van 
Mij hebben gehoord; immers Johannes doopte 
met water, maar jullie zullen gedoopt worden 
in de Heilige Geest, binnen enkele dagen’ (Hand. 
1,4-5). 

Petrus bevestigt dit bij de bekering van Cor-
nelius, wanneer hij in Jeruzalem zijn optreden 
moet verdedigen: ‘Ik moest denken aan het 
woord dat de Heer gesproken heeft: Johannes 
doopte met water maar jullie zullen gedoopt 
worden in de Heilige Geest’ (Hand. 11,16). 

Wanneer Jezus zegt dat de apostelen binnen 
enkele dagen zullen gedoopt worden in de 
Geest, bedoelt Hij niet het doopsel in water, 
maar wel de komst van de Heilige Geest op 
pinksterdag. Bij Cornelius en zijn gezin gaat 
deze ervaring zelfs het sacrament van het 
doopsel vooraf. Gedoopt worden in de Geest 
betekent dus duidelijk dat zij totaal worden 
ondergedompeld in de Geest, of om het met 
een ander beeld te zeggen: dat de Geest over 
hen wordt uitgestort. Jezus belooft met ande-
re woorden: ‘Ik schenk u de gave van de Hei-
lige Geest’.

Die gave heeft zichtbare uitwerkingen bij die-
genen die ze ontvangen. Het achtste hoofdstuk 
van de Handelingen geeft ons twee aanduidin-
gen: in verzen 15 tot 17 zien we dat Filippus in 
Samaria mensen gedoopt had, maar wanneer 
Petrus en Johannes ernaartoe gaan, vermeldt 
Lucas: ‘Zij gingen daarheen en baden voor hen 
dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen, 
want Die was nog op niemand van hen neer-
gedaald. Daarop legden ze hun de handen op 
en zij ontvingen de Heilige Geest’. 

Omdat Petrus en Johannes ervaren hebben 
dat de uitwerkingen van de uitstorting van 
de Geest bij die Samaritanen nog niet zicht-
baar waren, wisten ze dat ze voor die mensen 
moesten bidden voor de gave van de Geest. 
In verzen 18 en 19 gaat het over de magiër 

 Simon die in Samaria allerlei wonderen deed; 
hij zag wat Petrus en Johannes bewerkten en 
Lucas verhaalt dan: ‘Toen Simon zag dat de 
Geest geschonken werd door middel van de 
handoplegging door de apostelen, bood hij 
hun geld aan en zei: Verleen ook mij die macht, 
dat iedereen die ik de handen opleg, de Hei-
lige Geest ontvangt’. 

Hoe kon Simon het ‘zien’ als de Samaritanen 
geen tekenen vertoonden dat de Geest in hen 
werkzaam was? 
Verder horen we ook wat in Efeze gebeurde: 
‘Paulus legde hun de handen op en de Heilige 
Geest kwam op hen, en zij spraken in talen en 
profeteerden’ (Hand. 19,6). Hij getuigt dat de 
christenen toen duidelijk de ervaring opde-
den van de krachtige werking van de Geest. 
‘Dit wil ik alleen van u horen: hebt u de Geest 
ontvangen door de Wet te onderhouden of 
door gelovig te luisteren? Hoe kunt u zo dom 
zijn! Nogmaals: Hij die u de Geest verleent en 
onder u machtige dingen verricht, doet Hij dat 
omdat u de Wet onderhoudt of omdat u gelo-
vig luistert?’ (Gal.3,3-5).
Het is belangrijk dat we onthouden dat in de 
Schrift steeds opnieuw gezegd wordt dat de 
doorbraak van de Geest een zichtbaar effect 
heeft. 

De doop in de Geest
een gave voor heel de Kerk

Allan Panozza, de voorzitter van ICCRS (*), zei 
in 2006 in Fiuggi dat er wereldwijd 120 miljoen 
katholieken de doop in de Geest ontvangen 
hebben, dit op een totaal van haast één mil-
jard. Dit betekent slechts 12% van de katho-
lieken en de vraag die we ons moeten stellen, 
is of die gave dan enkel tot hen beperkt blijft. 
Denken we even aan de ervaring van Petrus bij 
zijn bezoek aan de heiden Cornelius: ‘Nauwe-
lijks was ik begonnen te spreken of de Heilige 
Geest daalde op hen (heidenen) neer zoals in 
het begin  ook op ons’ (Hand. 11,15). Heidenen 
werden gedoopt in de Geest. 
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niet verwerken. Wanneer de Geest der waarheid 
komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waar-
heid zijn’ (Joh. 16,12-13). ‘De Helper die de Vader 
jullie in mijn naam zal zenden, zijn Heilige Geest, 
zal jullie verder in alles onderrichten. Hij zal jullie 
alles laten begrijpen wat Ik u gezegd heb’ (Joh. 
14,26).
De Geest leert ons het woord van God ontdek-
ken als het woord dat God vandaag tot ons 
spreekt. 

4. De groei tot eenheid. De doop in de Geest 
bewerkt in ons de eenheid met Jezus en met 
elkaar. Luisteren we naar twee schriftwoorden: 
‘Niet alleen voor hen bid Ik, maar ook voor die-
genen die door hun woord in Mij geloven: dat ze 
allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in Mij bent 
en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de we-
reld kan geloven dat U Mij gezonden hebt’ (Joh. 
17,20-21). 
Paulus dringt eveneens aan: ‘Ik, de gevangene 
in de Heer, vraag u dus met aandrang om een 
leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping 
die u van God ontvangen hebt, en altijd nederig 
te zijn, zachtmoedig en geduldig en elkaar liefde-
vol te verdragen, vol ijver om de eenheid van de 
Geest te behouden door de band van de vrede: 
één lichaam en één Geest zoals u ook geroepen 
bent tot één hoop, waarvoor Gods roeping borg 
staat: één Heer, één geloof, één doop. Eén God en 
Vader van allen, die is boven allen, met allen en 
in allen’ (Ef. 4,1-6). 

Die eenheid is het werk van de Heilige Geest. 
Hij is het die ons doet bewust worden dat we 
allen behoren tot het Lichaam van Christus en 
dat alle ledematen een functie hebben in dat 
lichaam waarvan Christus het hoofd is. 
Vanuit de doop in de Geest worden we ons be-
wust van de noodzaak als leerlingen van Jezus 
die eenheid na te streven, ook met de broe-
ders en zusters van andere christelijke Kerken. 
Vergeten we niet met een gevoel van grote 
dankbaarheid dat christenen van andere Ker-
ken katholieken bewust hebben gemaakt van 
het belang van de doop in de Geest. Die een-

heid binnen de Charismatische Vernieuwing, 
binnen onze Kerk en ook met de andere chris-
telijke Kerken, kan maar groeien naarmate we 
allen meer bewust worden dat we moeten ge-
grondvest zijn in Jezus. 

5. De openheid voor de vruchten van de 
Geest. De doorbraak van de Geest bewerkt 
in ons dat de vruchten van de Geest zichtbaar 
worden in ons leven. ‘Maar de vrucht van de 
Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriende-
lijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedig-
heid, zelfbeheersing’ (Gal. 5,22-23). 
De Geest bewerkt in ons een geestelijke vrij-
heid, waardoor die vruchten waarmee we in 
ons persoonlijk leven dikwijls grote moeilijk-
heden hebben, tot bloei komen. We waren 
alles behalve geduldig, en zie, we doen in-
spanningen om geduldiger te worden. Het zal 
normaal niet van de eerste keer of zelfs niet 
van de twintigste keer lukken, maar we wor-
den ons ervan bewust dat we bereid zijn om 
er ons voor in te spannen. Vergeten we vooral 
niet dat de liefde de voornaamste toetssteen 
is: ‘Al spreek ik de taal van mensen en engelen - 
als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bek-
ken of een schelle cimbaal’ (1 Kor. 13,2).

6. De openheid voor de charismen. De bele-
ving van de charismen is niet de eerste toets-
steen om na te gaan wat de doop in de Geest 
in ons bewerkt. Toch is het zo dat de Heilige 
Geest altijd een aantal genadegaven of cha-
rismen schenkt om het Lichaam van Christus 
mede door onze bediening op te bouwen. Voor 
ieder van ons zijn dit verschillende gaven. Het 
is wel belangrijk dat we ontdekken welke de 
charismen zijn die de Geest ons schenkt. Deze 
onderscheiding kunnen we deels zelf ervaren, 
maar uiteindelijk is het de gemeenschap, de 
zusters en broeders van de gebedsgroep, van 
de gemeenschap, van de parochie, die ons zul-
len tonen dat we die dienst beoefenen die we 
als de meest normale zaak beschouwen, maar 
waarbij anderen ons bevestigen hoe belang-
rijk die bediening is voor de gemeenschap. Wij 

het spreken in talen moeten zichtbaar worden, 
maar wel dat een meer consequente christe-
lijke levenshouding met een groei in geloof, 
hoop en liefde bewerkt wordt. Een diepere 
vreugde en vrede zijn ook zichtbare tekenen 
die mensen aanspreken .

Vervolgens: als we spreken over een nieuwe 
doorbraak van de Heilige Geest, moet het 
duidelijk zijn dat dit niet een eenmalige ge-
beurtenis hoeft te zijn. Ik geloof dat er tijdens 
ons leven hier op aarde geen enkel ogenblik is 
waarop de Heer ons niet een nieuw, krachtig 
geschenk kan geven van zijn Geest, waardoor 
we gedreven worden om een nieuwe zending 
te aanvaarden in dienst van zijn Rijk. Het kan 
eveneens een ervaring zijn van een nog radi-
calere bekering. Er kan dus meerdere malen 
over ons gebeden worden voor een vernieuw-
de doorbraak van Gods Geest in ons leven.

Zijn we  ons voldoende bewust  van hetgeen de 
doop in de Geest in ons leven kan bewerken? 
Als we op geen enkel van de domeinen die ik 
ga aanhalen een verandering in ons leven er-
varen hebben, is het noodzakelijk dat we ons 
ernstig durven bevragen of we wel gedoopt 
zijn in de Geest. Het is immers niet omdat over 
ons gebeden werd met handoplegging dat 
we automatisch ontvankelijk stonden voor die 
doorbraak van de Geest in ons. Daarom is het 
goed dat we de volgende aandachtspunten 
overwegen, daar het toetsstenen zijn om na te 
gaan of de ervaring van de doorbraak van de 
Geest in ons leven effectief was en is. Zoals Ni-
codemus moeten we bereid zijn onszelf altijd 
opnieuw in vraag te stellen!

1. De doop in de Geest is een genade die in 
ons leven een bron ontsluit. Het beeld van het 
water is wellicht het meest sprekend voor ons. 
Op het Loofhuttenfeest zegt Jezus plechtig: 
‘Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, 
stond Jezus daar en riep: ‘Heeft iemand dorst, 
laat hij dan naar Mij toekomen, en laat drinken 
wie in Mij gelooft! Zoals de Schrift zegt: uit zijn 

binnenste zullen stromen levend water vloeien’. 
Hiermee doelde Hij op de Geest die men zou ont-
vangen als men tot geloof in Hem kwam’ 
(Joh. 7,37-39). 
Jezus is dit levend water, maar de Geest is de 
stroming die dit water doet vloeien. We mogen 
het dus zien als een genade, onze doopselge-
nade, die in ons sluimert. Door de ervaring van 
de doop in de Geest kunnen we ons sacra-
menteel doopsel intenser en consequenter 
beleven.

2. Het voornaamste effect is dat we beleven 
dat Christus de Heer van ons leven wordt. We 
ontdekken, we herontdekken of we verdiepen 
onze relatie met Jezus als de Heer van ons le-
ven. Paulus beleefde dit werkelijk: ‘Want voor 
mij is leven Christus’ (Fil. 1,21). ‘Sterker nog, ik 
beschouw alles als verlies, want het kennen van 
mijn Heer Jezus Christus gaat alles te boven. Om 
Hem heb ik alles prijsgegeven’ (Fil. 3,8). ‘Gered 
heeft God ons door het bad van de wederge-
boorte en vernieuwing door de Heilige Geest die 
Hij uitvoerig over ons heeft uitgestort door Jezus 
Christus, onze Redder’ (1 Tit. 3,5-6). 
Wij zijn ook dringend uitgenodigd om dit 
werkelijk te beleven. Het is de Geest die ons 
dit openbaart en die openbaring bewerkt dat 
Jezus werkelijk de rots wordt waarop ons le-
ven gebouwd wordt. Als Christus werkelijk 
de hoeksteen van ons leven wordt en als 
we Hem beter willen kennen, zullen we ook 
normaal groeien in ons gebedsleven. Het is 
levensnoodzakelijk dat we een persoonlijk 
gebedsleven opbouwen en dat we tevens 
de nood ervaren om ook in gemeenschap de 
Heer samen te loven en te verheerlijken.
Dit zijn ongetwijfeld aanduidingen of we de 
Geest werkelijk aanvaard hebben. Hij verlangt 
steeds zich weg te schenken aan ons, maar 
als wij Hem niet ‘ontvangen’, zullen we geen 
vruchten zien van de doop in de Geest.

3. Het woord van God ontvangen. De be-
lofte van Jezus wordt waarheid: ‘Eigenlijk heb 
Ik u nog veel te zeggen, maar je kunt het nu nog 
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Mechelen nog op dat iedereen in zijn gewoon 
leven, in zijn familie, op zijn werk, in de dage-
lijkse gebeurtenissen  evangeliseert door de 
manier van zijn in het beleven van christelijke 
waarden: bv. door niet te roddelen, door be-
hulpzaam te zijn, door te troosten of te be-
moedigen. 

We mogen natuurlijk ons geloof in Christus 
niet herleiden tot christelijke waarden. Toch 
zijn er vele andere manieren en gelegenheden 
om voor ons geloof in Christus uit te komen 
in een gesprek of een toevallige ontmoeting 
op trein of  tram. In Brussel was het feit om de 
sjerp en de rugzak te dragen met de uitnodi-
ging ‘Kom en zie’ reeds een gelegenheid om 
vragen hierover te beantwoorden. We moeten 
het niet altijd ver gaan zoeken, maar de gun-
stige gelegenheden aangrijpen. Paulus zegt: 
‘Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag 
van het heil ben Ik u te hulp gekomen. Nu is het 
die gunstige tijd, nu is het de dag van het heil’  
(2 Kor. 6,2). De Geest leidt ons om die gunstige 
tijd te onderkennen. 

8.  De liefde voor de Kerk en de sacramen-
ten.
De Heilige Geest is een Geest van eenheid en 
zeker niet van verdeeldheid. Ik meen dat voor 
velen de doorbraak van de Geest ook betekent 
dat ze de Kerk op een nieuwe manier ontdek-
ken. Heel bijzonder hierbij is de ontdekking of 
de herontdekking van de sacramenten.

Voor mij persoonlijk was de beleving van de 
eucharistie steeds een bron van vreugde en 
sterkte in mijn priesterleven. Toch heb ik ook 
als vrucht van het gebed voor de doop in de 
Geest een verlangen naar de eucharistische 
aanbidding ontvangen. Zeer belangrijk was 
voor mij de herontdekking van het sacrament 
van de verzoening in mijn leven. Ik had de 
honger ernaar verloren. Meteen ontving ik ook 
een bediening van dit sacrament voor zusters 
en broeders. 

Het komt erop aan dat we in het leven van de 
Kerk van vandaag het belang van de sacra-
menten als bronnen van Gods liefde voor ons 
en de anderen beleven en doorgeven. Ik ben 
ervan overtuigd dat we als Charismatische 
Vernieuwing hierbij een bijzondere inbreng 
kunnen hebben in de Kerk van vandaag. 

Op een ogenblik dat de Kerk van vele kanten, 
ook vanuit eigen katholieke kringen aangeval-
len wordt, zal de Geest ons het geschenk ge-
ven onze Kerk lief te hebben, een Kerk met zo-
vele schatten van genade, maar evenzeer met 
vele zwakheden. Ik mocht  dankbaar ervaren 
dat ik  een grote liefde ontvangen heb  voor 
onze Kerk, waar ik nochtans, door mijn functie, 
meer dan vele anderen geconfronteerd werd 
met haar zwakheden. Ik mocht haar beleven 
als mijn Moeder, die inderdaad ook vele rim-
pels vertoont en die gebouwd is op zondige 
en zwakke mensen. Denken we maar aan de 
verloochening van Petrus, de eerste paus en 
aan de vlucht van de alle apostelen behalve 
Johannes, bij de kruisdood van Jezus.  

De Kerk liefhebben impliceert  ook dat we 
naar haar boodschap luisteren; dat we ons in-
spannen om hetgeen ze ons leert te zien als 
geïnspireerd door de Geest. Waar er zoveel 
kritiek gespuid wordt over de Kerk, is het niet 
gemakkelijk om tegen stroom te roeien en op 
te komen voor de evangelische waarden die 
ze verdedigt. Ook hiervoor ontvangen we de 
nodige kracht van de Geest.

De Heer Jezus nodigt ons vandaag uit om onze 
dankbaarheid te uiten voor de ontvangen 
doorbraak van zijn Geest in ons leven. Hij wil 
ook in ons het verlangen leggen om te groeien 
tot een steeds diepere intimiteit met Hem. 

* ICCRS - International Catholic Charismatic 
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kennen allen de verschillende opsommingen 
die Paulus ons geeft, maar we moeten bewust 
zijn dat hij nooit een volledige lijst van charis-
men geeft. We vinden opsommingen in Ro-
meinen 12,6-8; 1 Korintiërs 12,8-10 en 28-30; 
Efeziërs 4,11. Nergens vinden we bijvoorbeeld 
de dienst van de muziek of de zang en noch-
tans is dit een belangrijk charisma voor de op-
bouw van het gemeenschappelijk gebed. Ie-
dereen ontvangt een gave of meerdere gaven 
die hij of zij nodig heeft om een werkzaam li-
chaamsdeel te kunnen zijn in het Lichaam. Het 
is radicaal verkeerd te zeggen dat men geen 
enkel charisma ontvangen heeft. Het komt er 
op aan te onderscheiden welke de gaven zijn 
die ik ontving en hoe die geleidelijk tot leven 
kwamen bij het gebed voor de doorbraak.

7.  De genade om te getuigen en te evange-
liseren.
Wat zien we na de pinksterervaring gebeu-
ren bij de apostelen?  Van bange leerlingen 
die zich voor de Joden verborgen, werden 

ze blije, moedige getuigen. ‘Wij kunnen in ie-
der geval niet zwijgen over wat we gehoord en 
gezien hebben’ (Hand. 4,20), zeggen Petrus 
en Johannes wanneer ze gevangen voor het 
Sanhedrin verschijnen. Het is ook de ervaring 
die we met Brussel-Allerheiligen opdeden dat 
talrijke christenen in Brussel openlijk durfden 
uitkomen voor hun geloof in Jezus als onze 
Redder en Verlosser, waar velen in de wereld 
van vandaag ons voortdurend zeggen dat ge-
loven behoort tot de privé sfeer. Daarom zijn 
zulke bijeenkomsten zo belangrijk om ons te 
bemoedigen en te bevestigen. Het belangrijke 
is dat we geen zwijgende christenen zijn maar 
dat we, geleid door de Geest de gunstige gele-
genheid aangrijpen om te getuigen. 

Wij mogen getuigen en evangeliseren ech-
ter niet beperken tot straatevangelisatie. Dit 
is voor sommigen een opdracht waaraan ze 
trouw moeten zijn, maar we mogen het daar-
toe niet beperken. Michelle Moran, voorzitster 
van de ICCRS, wees er voor enkel maanden in 
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Heel Europa bidt  Doe mee!
De Katholieke Charismatische  Vernieuwing onder-
tekende, samen met vele anderen, het charter van 
‘Europe4Christ’ (Europa voor Christus). Wij nodigen 
iedereen uit deel te nemen aan het engagement om 
te bidden voor Europa.

Wanneer? Elke dag om 12 uur ’s middags!
Waar? Daar waar JIJ bent! 
Wie? Jij alleen, je gezin, je gemeenschap, in verbonden-
heid met velen in heel Europa.
Wat? Het Onzevader  het gebed bij uitstek!
Waarvoor? Een christelijk Europa!
Waarom? Omdat Christus onze hoop is!
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