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De Katholieke Charismatische Vernieuwing is een stroming binnen
de Katholieke Kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de
Heilige Geest, Gods aanwezigheid in ons en met ons.
Sinds begin 1986 komen in de gebedsgroep mensen samen om zich voor de heilige Geest
open te stellen en zich door Hem te laten leiden in een bewuster zoeken naar en omgaan
met God, zoals dat in de oorspronkelijke kerkgemeenschap vanzelfsprekend was.
Bij het eerste Pinksterfeest zond God de beloofde Heilige Geest aan de groep mensen die
de eerste kerkgemeenschap vormden (Johannes 14, 26). Zij werden vervuld met de Heilige
Geest en ontvingen daarbij zijn gaven, die ook charisma’s worden genoemd, om zelf
persoonlijk te groeien in geloof, in een relatie met God en met de gemeenschap.
In de Katholieke Charismatische Vernieuwing gaat het om te komen tot een
persoonlijke relatie met God, een verrijking van het gebedsleven en het ervaren van
Gods liefde voor ieder persoonlijk door de kracht van de Heilige Geest.
Het geloof van de Charismatische Vernieuwing is dat God zelf door de Heilige Geest actief
betrokken is bij ons leven, met het grote geheel, maar ook met ieders persoonlijk leven.
God houdt van ons, wil leiding en richting geven in ons bestaan. Hij is er om ons op te
beuren als we vallen, om ons te troosten bij verdriet, om degene die na een lange
zoektocht bij Hem thuiskomt met open armen te ontvangen.
Wanneer je relatie met God groeit, zul je je steeds meer bewust worden van de werking van
de Heilige Geest. Je ervaart dat je een kind van God bent, dat Hij heel persoonlijk van je
houdt. De Heilige Geest geeft bevrijding van wat belemmert en onvrij maakt, Hij bewerkt in
je een liefde voor Jezus en de bereidheid Hem te volgen. De Heilige Geest zet je aan om
vanuit gebed en door vorming te groeien in liefde en dienstbaarheid naar God en de
medemensen.
Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van de gebedsgroep is er ruimte voor gebed,
lofprijzing, bijbellezing, het met elkaar delen van geloofservaringen, vragen, twijfels,
blijdschap en verdriet.

Iedereen is van harte welkom!

