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GROEIEN IN DE GEEST – VORMING 
 
 
In deze vorming worden 8 thema's, die in de vorming tot leven in de Geest summier aan de orde 
komen, verder uitgewerkt: 
 
 
 Thema: Blz. 
 

1. Bidden is praten met God  ....................................................  2 

2. Bijbellezen ...........................................................................  4 

3. Getuigen van de verrezen Christus  ......................................  6 

4. Gemeenschap: één lichaam en één Geest  ...........................  8 

5.  Opbouw van de Kerk  .........................................................  10 

6.  De sacramenten  ................................................................  12 

7.  De leer van de Kerk  ...........................................................  14 

8.  De beschaving van de liefde  ..............................................  16 

 

 
Titel:   Groeien in de Geest  - vorming   (Colombia) 
Auteur:  Comunidad ‘Minuto de Dios’ (letterlijk: Gemeenschap ‘Minuut voor God’)  
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Vertaling: Pater Marinus van de Heuvel o.f.m.  
Uitgever: Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing 
 Prins Karelstraat 100  
 5701 VM Helmond  
 tel: 0492-55.46.44 
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Deze vormingscursus sluit aan op de vorming tot leven in de Geest, een vorming die mensen begeleidt naar een 
(meer) bewuste keuze voor Christus en het gebed om gedoopt te worden in de Heilige Geest.  
Zie: www.kcv-net.nl/meer/vorming/aanbod/vorming-tot-leven-in-de-geest   

 
Dit vormingsmateriaal werd uit Colombia meegenomen en begin jaren negentig uitgegeven door de 

Stichting Bouwen aan de Nieuwe Aarde (sinds 2001 Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing genaamd) 
als onderdeel van de map Bouwmaterialen (onderdeel BNA 4.3.1), een map die bestond uit stencils op 
ringbandpapier met steeds nieuwe aanvullingen.  

 
In 2014 is de inhoud als boekje gepubliceerd. 

In 2022 is het in printversie op A4-formaat online geplaatst op www.kcv-net.nl.  
Groepen die deze vorming willen volgen kunnen het: 
- voor niet-commercieel gebruik downloaden, 
- in onderdelen aan deelnemers mailen of geprint uitdelen (per week 2 pagina’s, inclusief schuifruimtes) 
- als bijdrage in de onkosten een zelf te kiezen bedrag overmaken via www.kcv-net.nl/doneren 

 
Kees Slijkerman, 1 februari 2022 
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THEMA  1 BIDDEN IS PRATEN MET GOD 

 
Doel: Het bevorderen en gemakkelijk maken van de kinderlijke dialoog en oprechte dialoog van de 

mens met God. 
 

A. ONDERRICHT  - bidden is zich plaatsen in Gods tegenwoordigheid  
 - bidden is luisteren naar God 
 - bidden is praten met God, tot God 
 - bidden is handelen volgens het gesprek met God 

 
1. Bidden is zich plaatsen in Gods tegenwoordigheid 

Om met iemand een gesprek te hebben moet je bij elkaar zijn: met lichaam en geest aanwezig zijn. 
God is altijd aanwezig, maar de mens kan verstek laten gaan. Een gevolg van de zonde is proberen 
van God verwijderd te leven; maar een vereiste voor het gebed is het zoeken van Gods tegen-
woordigheid (Matteüs 6,5-8). 
 
2. Bidden is spreken tot God 

Spreken (praten) is niet alleen woorden zeggen, maar het is zich uiten, zoals men is en zoals men zich 
voelt. Daarom kunnen het zingen, het handelen en ook, het stilzwijgen vormen van gesprek zijn. 
Spreken tot God is een voorrecht voor de. mens (Romeinen 8,14-16). Er zijn veel soorten gebed: 
aanbidden, danken, smeken, vragen om vergeving en vragen om gunsten. Een en ander kan met het 
verstand of in de Geest ( Romeinen 8,26-27), 
 
3. Bidden is luisteren naar God 

Voor een dialoog is het luisteren noodzakelijk. Voor ons mensen is luisteren moeilijk. Moeilijk is het 
zich openstellen voor de ideeën van anderen en daar belangstelling voor hebben en ons voordeel te 
willen doen met andermans ideeën. De mens moet altijd naar God willen luisteren. Met Samuël 
moet hij zeggen: "Spreek Heer, uw dienaar luistert", en met Maria: "Mij geschiede naar uw woord". 
 
4. Bidden is handelen volgens het gesprek met God 

Het echte gebed moet meer zijn dan een "gepraat"; het moet het leven beïnvloeden. Als God spreekt 
dan is het opdat we Hem gehoorzamen en als de mens spreekt dan is het om te doen wat hij belooft. 
Dan wordt het woord van de mens tot leven (Deuteronomium 6,1-9) en het leven wordt tot woord, 
dat wil zeggen: de mens spreekt met zijn handelingen. 
 

B. WOORDEN VOOR IEDERE DAG 
1e  dag: Lucas 18,1-14 
 
 

  

2 e dag: 1 Samuël 3,1-20 
 
 

  

3 e dag: Lucas 1,26-38 
 
   

4 e dag: Johannes 4,4-29 
 
   

5 e dag: Handelingen 4,22-31 
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6 e dag: Johannes 15,1-17 
 
   

7 e dag: Kolossenzen 3,12-17 
 

C. GROEPSACTIVITEIT 

Kort gesprek over: 

- hoe je het persoonlijk en gemeenschappelijk doet. 

 

- hoe luister je naar God en hoe erken je zijn stem? 

 

- hoe beleef je het gebed? 

 

- de leden van de kleine groep kunnen bidden volgens de 4 aangegeven stappen. 

 

 
 

D.  PRAKTISCHE TOEPASSING 
 

Probeer deze week in je gebed te doen als volgt: 
 
1e  dag:  Probeer in Gods tegenwoordigheid te zijn. Probeer te ervaren dat al je gedachten, woorden 

en werken gebeuren in de tegenwoordigheid van God die jou bemint. 

2e dag:  Spreek met God over wat je bent, wat je denkt, wat je voelt, waar je van houdt en waar je 
een hekel aan hebt. Zeg het met je hart en met je woorden. Spreek met de Heer over de 
wereld, de Kerk, je Vaderland, de armen. 

3e  dag:  Probeer God te beluisteren in ieder woord dat je hoort, in de natuur die je omringt, in de 
mens die jou om hulp vraagt. 

4e  dag:  Probeer je hele doen en laten van deze dag af te stemmen op Gods wil. Probeer in alles het 
goede te doen en het kwade te laten. Vraag voortdurend de Heilige Geest om je te helpen 
deze leefregels tot een vaste gewoonte te maken. Probeer de volgende dagen om al de 4 
gebedsstappen op dezelfde dag te doen, totdat het een gewoonte wordt om van je leven 
een gebed tot God te maken. 
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THEMA  2 BIJBEL-LEZEN 
 
Doel:  de mens gevoelig maken voor God die tot hem spreekt en hem motiveren tot Bijbellezing. 
 

A. ONDERRICHT  - God spreekt tot de mens  
  - de Schepping 

- de Heilige Schrift  
- lezen van de Bijbel 
 

1.  God spreekt tot de mens 

God heeft een liefdesplan voor iedereen. Hij spreekt voortdurend tot de mens om zijn liefde te uiten. 
Hij spreekt door de natuur, die vreugde brengt in het leven; spreekt tot hem door de ouders die het 
leven doorgeven; spreekt tot hem door vrienden die steun geven op de levensweg; spreekt tot hem 
door de Kerk die hulp biedt tot Heil; spreekt door de armen die het bevoorrechte aanschijn van God 
zijn. Maar bovenal heeft God gesproken op twee manieren: de Schepping en de Openbaring. 
 
2. De Schepping 
De Schepping, Gods werk, verkondigt zijn grootheid en zijn macht. God schiep de wereld voor de 
mens en legde de wereld in handen van de mensen om de wereld te beheren d.w.z. om in de 
Schepping de stem van de Heer te erkennen. Daarom moet de gelovige God erkennen en Hem 
aanbidden vanuit de wereld die hij aanschouwt (Psalm 8). In het bijzonder moet iedere mens een 
weerspiegeling zijn van God en een wegwijzer opdat andere mensen kunnen komen tot de Schepper. 
 
3. De Heilige Schrift 

God openbaart zich ook door de Openbaring. Onder het uitverkoren volk (Israël) 
manifesteerde God zich door middel van heilsgebeurtenissen die door de profeten werden uitgelegd 
en verklaard. Deze feiten en leringen kregen vorm in de 46 boeken van het Oude Testament (2 Petrus 
1,19-21). In de volheid van de tijden heeft God zijn Zoon gezonden, het vleesgeworden Woord. In de 
27 boeken van het Nieuwe Testament vinden wij zijn leven, zijn werken en zijn leer, overwogen en 
beleefd door de eerste christelijke gemeenschappen. Jezus , de definitieve openbaring van God, is 
het middelpunt van het Oude en Nieuwe Testament (Hebreeën 4,12-13). 
 
4.  Lezen van de Bijbel 

De Bijbel kennen is Jezus Christus kennen. Iedere christen moet zijn Bijbel hebben en hem lezen, 
bestuderen, verstaan, ervan houden, beleven, delen met anderen en vanuit de Bijbel bidden. Deze 
lezing moet geschieden in gemeenschap met heel de Katholieke Kerk, bewaarster van de Goddelijke 
openbaring. 
 

C. WOORDEN VOOR IEDERE DAG 
 
1 e dag: Psalm 114 
 
 
2e dag: Wijsheid 13,1-9 
 
 
3e dag: Hebreeën 1,1-3 
 
 
4e dag: Hebreeën 3,14-17 



De vorming Groeien in de Geest - versie 1-2-2022 

5 
 

 
 
5e dag: Psalm 119; 2 Tim. 3,14-17 
 
 
6e dag: 2 Petrus 1,19-21 
 
 
7e dag: Hebreeën 4,12-13 
 
 

C. GROEPSACTIVITEIT 

- Delen hoe je de Bijbel hebt gelezen. 

- Welke meer serieuze en uitgebreide studie heb je gevolgd over het Woord van God. 

- Delen hoe je God tot je voelde spreken. 
 
 
 

D. PRAKTISCHE TOEPASSING 
 

Maak het voornemen om gedurende een maand de Bijbellezingen te volgen, aangegeven in de 
Liturgie van de Kerk. U kunt daarbij deze richtlijnen volgen: 

a. lezing: eenvoudige informatie over de tekst. 

b. meditatie: denk enkele minuten over wat het meest uw aandacht trekt. 

c. verklaring: wat zegt de Heer tot jou en wat wil Hij van je? 

d.  toepassing: pas de tekst toe op je leven: "wat moet je veranderen of verbeteren"? 

e. gebed: spreken tot God, Hem aanbidden, danken en vragen stellen over het Woord. 

f. beschouwing: onderhoud een ogenblik van stilte en verhef je met geheel je wezen tot God. 
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THEMA  3 GETUIGEN VAN DE VERREZEN HEER 
 
 
Doel:  de christenen ertoe brengen om getuigenis te geven van Christus. 
 

A. ONDERRICHT - de Getuige 
  - Getuigen met bloed, leven en woord  
  - getuigen van Gods macht 
 

1.  De Getuige 

Getuige zijn, getuigenis geven. Het zijn uitdrukkingen die dikwijls voorkomen in de Bijbel. Sint Jan 
gebruikt ze meer dan 30 x. Een getuige is iemand die de waarheid van een gebeurtenis bevestigt. De 
wet regelt de noodzaak, de manier en het aantal van getuigenissen die men moet geven en de 
straffen voor valse getuigen. In de Bijbel wordt het woord ‘getuige’ toegepast op God en op de 
mensen. God wordt beschouwd als de opperste Getuige, die men aanroept met de kracht van de 
eed. Jezus wordt genoemd de getrouwe en waarachtige Getuige (Apokalyps 1,5; 3,14) die voor 
Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd (1 Timoteüs 6,13) en ook van de Heilige Geest 
wordt gezegd dat Hij getuigenis geeft, omdat Hij de Geest van de Waarheid is (Johannes 15,26). 
Ook de mensen zijn getuigen. Het volk van Israël was getuige voor alle volken (Jesaja 43,10; 44,8). Zo 
ook de christelijke gemeenschap die getuigt voor alle volken (Matteüs 24,14). 
 
2. Getuigen met bloed, leven en woord 

Het getuigenis was de gewone manier van evangeliseren in de eerste eeuwen van de Kerk. 
Getuigenis geven ging betekenen: sterven voor Christus, "martelaar" 
zijn. Bloedgetuigen zijn er geweest in alle tijden. Iedere christen is geroepen om door zijn leven te 
getuigen. Niet alleen van een gebeurtenis uit het verleden maar van iets dat vandaag beleefd kan 
worden. God verkondigen in het dagelijkse leven kan moeilijk zijn maar brengt ook vreugde mee. 
Paus Paulus VI zei dat het Goede Nieuws verkondigd moest worden op de eerste plaats door een 
getuigenis. Daarom: het grote levensgetuigenis dat de christelijke gemeenschappen kunnen geven 
bestaat in leven in eenheid en liefde. Het levensgetuigenis moet worden: een getuigenis van 
heiligheid. Door voorbeeld van leven en door het getuigenis van het woord moeten alle christenen de 
nieuwe mens manifesteren , waarmee zij door het doopsel bekleed zijn (Vaticanum II - Ad Gentes 11). 
Het woord moet uiting zijn van het leven: "Ik heb beloofd, daarom heb ik gesproken" (2 Korintiërs 
4,13). 
 
3. Getuigen van Gods kracht 

Om getuigen van Gods kracht te zijn moet men een persoonlijke ervaring van zijn werking hebben; 
het is nodig te zien, horen en voelen. Om deze ervaring te hebben moet men de aanwezigheid van de 
Heilige Geest vragen (Handelingen 1,8). De wereld van vandaag heeft getuigen nodig "met open ogen 
en met kloppend hart" (Paus Johannes Paulus II). Zij alleen kunnen in de eerste persoon spreken: 
"wat wij met eigen ogen hebben gezien, wat onze handen hebben aangeraakt, wat we hebben 
gehoord" (1 Johannes 1,1-4). U bent geroepen om persoonlijk getuigenis te geven van Gods kracht. 
 

B. WOORDEN VOOR IEDERE DAG 
 
1e  dag: Johannes 5,31-37 
 
 

  

2 e dag: Johannes 15,12-15 
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3 e dag: Jesaja 43,1-11 

 
   

4 e dag: Handelingen 2,29-33 
 
   

5 e dag: Marcus 13,9-13 
 
   

6 e dag: 2 Korintiërs 6,1-13 
 
   

7 e dag: 1 Johannes 1,1-4 
 
   

 
C. GROEPSACTIVITEIT 

- in stilte denke iedere aanwezige na in welke gelegenheid hij of zij getuigenis kan geven van 
Christus en wat hij of zij gedaan heeft.  

- delen van enkele korte persoonlijke getuigenissen van Gods kracht. 

 

 
 

D. PRAKTISCHE TOEPASSING 
 

- maak het voornemen om aan iemand te verkondigen dat Christus leeft en probeer die persoon 
ertoe te brengen om zijn leven aan Jezus te geven.  

- probeer deze week zo te leven dat er getuigenis van je uitgaat: op je werk, in je gezin, onder je 
vrienden. 

-  bij het getuigenis geven op het volgende letten: God is hierbij de hoofdpersoon. Het getuigenis 
moet zijn: persoonlijk, echt, bescheiden, eenvoudig, kort, blij. Het getuigenis moet tot aanbidding 
brengen, tot dankzegging en moet een geestelijke boodschap overbrengen. Je getuigenis kan 
steeds beter worden naar gelang het de liefde van God beter laat uitkomen. 

http://blij.et/
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THEMA  4 GEMEENSCHAP:  ÉÉN LICHAAM EN ÉÉN GEEST 
 
 
Doel:  de christenen ertoe brengen om een christelijke gemeenschap te vormen. 
 

A. ONDERRICHT  - de eenheid verlangd door Jezus 
- vereend in één lichaam 
- de christelijke gemeenschap  
- opgenomen in één gemeenschap 

 
1. De eenheid verlangd door Jezus 

Jezus probeerde ten zeerste te bereiken dat er eenheid zou komen tussen de mensen, zonder strijd 
en onenigheid die scheiding brengen. Deze vurige wens was het motief van zijn dood (Johannes 
11,45-52), de intentie van zijn smeekbede 
(Johannes 17,20-23), het centrale punt van zijn leer (Johannes 10,14-16). Gedurende zijn openbaar 
leven vormde Jezus een levensgemeenschap met zijn leerlingen die Hij geroepen had om bij Hem te 
zijn en Hem te volgen. 

 
2. Verenigd in één lichaam 

Door zijn dood heeft Jezus de scheidingsmuren tussen de mensen omvergeworpen en maakte Hij 
hen tot één volk. Paulus werkt deze gedachte uit in zijn brief aan de Efesiërs (2,14) – en vervolgens in 
1 Korintiërs (12,5-22) leert Hij dat, zoals in het menselijke lichaam, vele ledematen samenwerken 
voor het gemeenschappelijke welzijn. Zo ook vullen alle gedoopten in de Kerk elkaar aan met hun 
charisma’s en diensten. 

 
3. De Christelijke gemeenschap 

In het boek Handelingen (2,42-47; 4,32-37) wordt beschreven hoe de eerste christenen vorm gaven 
aan het gemeenschaps-ideaal: zij deelden het geloof, de gebeden, de broederlijke liefde, de 
Eucharistie, de maaltijden en ook de materiele bezittingen. Een gemeenschap van geloof, van liefde 
en van hoop kan worden tot getuigenis van de Verrezen Christus voor anderen en een rijkdom en 
steun voor de broeders. Deze gedachten moeten niet een mooie theorie blijven maar moeten 
realiteit worden binnen de christelijke gemeenschappen van vandaag. 
 
4. Opgenomen in één gemeenschap 

Alle christenen moeten deel uitmaken van een Gemeenschap. De eerste gemeenschap waartoe een 
kind van God behoort is zijn gezin dat genoemd wordt: "de Huiskerk". Ook worden we uitgenodigd 
om deel te nemen aan een kleine gemeenschap, de gebedsgroep, waarin we het leven kunnen delen 
met andere broeders en zusters. De gebedsgroepen moeten actief samenwerken met de parochie 
om met allen een levende Kerk op te bouwen. 
 

B WOORDEN VOOR IEDERE DAG 

1e  dag: Johannes 15,1-17 
 
 

  

2 e dag: Efesiërs 2,12-22 
 
 

  

3 e dag: Efesiërs 4,1-16 
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4 e dag: 1 Korintiërs 12,7-30 

 
   

5 e dag: Galaten 3,26-28 
 
   

6 e dag: Handelingen 2,42-47 
 
   

7 e dag: Handelingen 4,32-37 
 
   

 
C. GROEPSACTIVITEIT 

- praat er met elkaar over hoe je met de groep deelt: het geloof, de gebeden, de broederlijke liefde, 
de Eucharistie, de materiële goederen en het apostolaat. 

- welk charisma of dienst denk je te kunnen beoefenen ten dienste van je broers of zusters in de 
groep of de communiteit? 

 

 
 

D. PRAKTISCHE TOEPASSING 

Doe een onderzoek over je gemeenschapsverplichting en bid tot de Heilige Geest om je te verlichten 
en te laten zien hoe je tot dieper en steviger verbondenheid kan komen. 

Hierbij enkele punten ter oriëntatie: 

a Zit er vooruitgang in je relatie met God en medemens? 

 

b Volg je wat de leiders van de groep je leren en hun oriëntatie? 

 

c Hoe is je houding t.o.v. de gezagsdragers die de Heer plaatste in je groep? 

 

d Deel je tijd, goederen en leven met je broeders en zusters? 

 

e Reken je op de anderen bij het vervullen van werk en apostolaat in de groep? 

 

f  Bespreek de conclusies met de anderen. 
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THEMA  5 OPBOUW VAN DE KERK 
 
 
Doel:  de christen helpen om actief lid te zijn van de Kerk en hem uitnodigen om te ontdekken wat 

hij voor de Kerk kan doen . 
 

A. ONDERRICHT  - Bijbelse beelden van de Kerk  
 - wij allen zijn de Kerk 
 - diensten en taken in de Kerk 
 
 
1. Bijbelse beelden van de Kerk 
De Constitutie Lumen Gentium" no. 6 geeft verschillende beschrijvingen van de Kerk. De 
voornaamste daarvan zijn: Volk Gods, Lichaam van Christus, Tempel van de Heilige Geest. Deze 
beelden duiden de voornaamste eigenschappen van de Kerk aan. De Kerk is een mysterie, dat is een 
tegenwoordigheid van God tussen de mensen (1 Petrus 2,9-10). Kerk als Volk van God betekent dat 
zij een heilige, gezalfde, profetische en charismatische gemeenschap is. Zij is een historische, 
pelgrimerende, uitgezonden, hiërarchische gemeenschap, ingeplant in de realiteiten van de wereld. 
Kerk als lichaam van Christus heeft Jezus als hoofd: van Hem ontvangen alle ledematen de 
samenhang en groei. Zij is lichaam van Christus omdat haar leden dezelfde dood en verrijzenis 
verwachten als de Heer. Zij is het Lichaam van Christus omdat in de verscheidenheid van haar 
functies de eenheid wordt opgebouwd door de bezieling van één en dezelfde Geest. Kerk, Tempel 
van de H. Geest, gebouwd op de Hoeksteen en waarvan allen "levende stenen" zijn die het huis of 
het verblijf van de huisgenoten van God vormen. 
 
2. Wij allen zijn de Kerk 
Het opbouwen van de Kerk is een taak van allen, niemand kan zich uitgesloten voelen. Petrus, de 
apostelen en de profeten zijn de wortels van het gebouw. Maria is het model (voorbeeld) van de 
gemeenschap en de deelname in dit werk. De heiligen hebben hun leven beleefd als uitdrukking van 
hun liefde tot God en tot de mensen: zo wordt de Kerk opgebouwd. De bisschoppen, priesters, 
diakens en religieuzen zijn Kerk. Zij bouwen op volgens de opdracht die zij ontvangen hebben. Ook de 
leken bouwen de Kerk op en hebben de taak om de aardse realiteiten om te vormen. 
 
3. De diensten of taken in de Kerk 
De Heilige Geest deelt de charismata in de Kerk uit. De charismata, wanneer uitgeoefend ten gunste 
van de gemeenschap, worden echte diensten. We kunnen ze fundamenteel in 3 groepen 
onderscheiden: 
- Profetische diensten: de christen moet een voortdurende getuige zijn van Gods handelen. Hij moet 

aan de wereld verkondigen dat Christus leeft. 
- Liturgische diensten: Jezus Christus is de Hogepriester die als Voorganger van zijn Volk een eeuwige 

aanbidding aanbiedt aan zijn Vader en voor de mensen ten beste spreekt (Hebreeën 4,14-16). De 
christenen worden uitgenodigd om zich te verenigen met Christus. Priester d.m.v. het gebed en de 
actieve deelname aan de liturgische vieringen . 

- Sociale diensten: in navolging van Jezus Christus moeten de christenen andere mensen dienen en 
zichzelf als de minderen beschouwen uit liefde (Matteüs 5,39-43). In het bijzonder moeten zij zorg 
dragen voor de armen en de broeders (geloofsgenoten).  

De diensten moeten als gelijkwaardig beschouwd worden, terwijl men de eenheid nastreeft in de 
verscheidenheid van de functies. 
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B. WOORDEN VOOR IEDERE DAG 
1e  dag: 1 Petrus 2,4-10 
 
 

  

2 e dag: 1 Korintiërs 3,5-15 
 
 

  

3 e dag: Efesiërs 4,11-16 
 
   

4 e dag: 1 Korintiërs 14,1-5; 12-
26 

 
   

5 e dag: Romeinen 10,8-17 
 
   

6 e dag: Handelingen 6,1-11 
 
   

7 e dag: Filippenzen 2,1-11 
 
   

 
C. GROEPSACTIVITEIT 

 
- Hoe werk je met Christus mee aan de opbouw van de Kerk? Geef concrete antwoorden. 
- Welke taak meen je te hebben binnen de Kerk? Waarom? 
- Welke diensten zou je kunnen bewijzen aan de Kerk? 
 
 

D. PRAKTISCHE TOEPASSING 
Probeer deze week te leven als een levend lidmaat van de Kerk. Daartoe: 
- bid voor de Kerk 
- vraag aan de Heer waarin je nuttig kan zijn 
- deel je zorgen met de leider van je groep of communiteit of praat met de pastoor. 
- spreek met iemand over de Heer Jezus die leeft 
- neem actief deel aan de liturgie van je parochie: gebed, zang, sacramenten 
- probeer hulp te bieden aan een arme zoals je het aan Jezus zou doen. 
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THEMA  6 DE SACRAMENTEN 
 
Doel:  elementaire richtlijnen voor sacramenteel leven geven. 
 

A. ONDERRICHT  - de sacramenten: tekenen van Christus 
 - de 2 grote sacramenten: Christus, de Kerk  
 - de sacramenten van de Kerk 
 
1.  De sacramenten: tekenen van Christus 

Een teken verwijst naar iets anders, bv rook verwijst naar vuur; de vlag doet ons denken aan het 
Vaderland; een richtingwijzer duidt de te volgen weg aan. De sacramenten zijn zichtbare tekens die 
de tegenwoordigheid van Jezus aanduiden en uitwerken en ons verrijken met de weldaad van zijn 
heilswerk (Psalm 19,2-5). Het zijn tekenen waardoor wij met vreugde de tegenwoordigheid van Jezus 
kunnen vieren. 
 
2. De twee grote sacramenten. 

Het grote sacrament waardoor de mensen God kunnen kennen is Jezus (Johannes 14,6-7). Jezus zien 
is de Vader zien. Bij zijn hemelvaart liet Jezus de Gemeenschap van zijn leerlingen na als Kerk, als 
teken of sacrament om de mensen met Hem in contact te brengen en hen te verrijken met zijn Liefde 
(Efesiërs 1,22-23). 
 
3. De zeven sacramenten van de Kerk 

De Kerk vergemakkelijkt aan ieder mens de ontmoeting met Jezus op een bijzondere manier door 
middel van de zeven sacramenten. Het Doopsel is de deur om in de Kerk binnen te gaan, en met 
Jezus Christus tot een nieuw leven te verrijzen. 
Het Vormsel is het beleven van Pinksteren. De Eucharistie duidt aan en verwerkelijkt de vereniging 
met Christus en met de mensen. Dit zijn de drie sacramenten van de christelijke inwijding of initiatie. 
De Biecht en de Ziekenzalving bewerken geestelijk en lichamelijk heil. 
Het Priesterschap en het Huwelijk zijn er voor het heil van de Christelijke gemeenschap. Onder deze 
sacramenten neemt de Eucharistie de voornaamste 
plaats in: in dit sacrament wordt de tegenwoordigheid van Jezus aangeduid en bewerkt en het 
bewerkt de eenheid van degene die het sacrament ontvangt en de verrezen Jezus, en tevens wordt 
aangeduid de eenheid met alle christenen die één lichaam vormen omdat zij zich voeden met 
hetzelfde brood. 
Ook het Doopsel en het Vormsel zijn bijzonder belangrijk omdat zij een deelname zijn aan de 
mysteries van Pasen en Pinksteren, d.w.z. het begin van het Nieuwe Leven dat Jezus geeft aan wie in 
Hem geloven en die Hij heeft vrijgekocht met de prijs van zijn Bloed. 
 
 

B.  WOORDEN VOOR ELKE DAG 
 
1 e dag: Johannes 14,1-11 
 
   
2 e dag: Kolossenzen 1,15-20   
 
 
3 e dag: Efeziërs 1,3-23 
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4 e dag: Johannes 3,1-8 
 
 
5 e dag: 1 Korintiërs 11,26-36 
 
 
6 e dag: Johannes 20,19-23 
 
 
7 e dag: Jacobus 5,13-16 
 
 
 

C. GROEPSACTIVITEIT 

- Praat met elkaar over de waarneembare tekens die je kent en die de tegenwoordigheid van Jezus 
aanduiden. 

 

- Hoe heb je Christus en de Kerk als sacramenten van God beleefd? 

 

- Praat met elkaar over het deelnemen aan het sacramentele leven: 
• hoe is je persoonlijke houding? 
• hoe dikwijls ontvang je de sacramenten? 
• hoe ervaar je daarbij de ontmoeting met Jezus? 
• hoe is je verhouding met anderen in het beleven van de sacramenten? 

 
 
 

D. PRAKTISCHE TOEPASSING 

- Probeer de sacramenten van biecht en Eucharistie te beleven met bijzondere aandacht en daarbij 
de tegenwoordigheid van Jezus bewust te ervaren. 

- Probeer de voornaamste tekenen van het doopsel te leren kennen en de betekenis van ieder teken 
en pas die toe op het christelijk leven. 

- Neem deel aan een Eucharistieviering voor genezing.  
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THEMA  7 DE LEER VAN DE KERK 
 
 
Doel:  de gelovigen motiveren om dieper door te dringen in de kennis van Jezus en Zijn Kerk. 
 

A. ONDERRICHT - evangelisatie 
- catechese  
- leergezag 
- theologie 

 
1. Evangelisatie 
Al 20 eeuwen heeft de Kerk de taak om het Woord Gods te overwegen en aan de mensen voor te 
houden (Matteüs 28,18-20). 
De Evangelisatie is de eerste verkondiging van Jezus Christus aan de mensen: verkondigd worden de 
dood en de verrijzenis van de Heer opdat degenen die het Woord horen Hem aannemen als Heer en 
Heiland in een persoonlijke en concrete relatie. 
 
2. Catechese 
De christen heeft de roeping om dagelijks te groeien in de kennis en de genade van Jezus (1 Petrus 
3,18), zijn geloof te verdiepen en zich te bekwamen in het bevestigen van zijn Hoop op degelijke 
grond. De Kerk helpt hem door de catechese in haar verschillende vormen: godsdienstige opleiding, 
cursus van geloofsgroei, preken en godsdienstboeken. 
 
3.  Leergezag 
De Kerk doet het Woord Gods ook dieper doordringen door het gewone leergezag van de Paus en de 
bisschoppen die als leraars van de waarheid onderdelen van de leer verklaren en ze toepassen op de 
noden van de gelovigen (1 Timoteüs 4,6; 4,16). Van speciaal belang zijn de leringen van de 
oecumenische concilies en de definitieve uitspraken van de Paus. 
 
4.  Theologie 
De Kerk nodigt de christenen uit om een ernstige studie te maken - diepgaand en systematisch - van 
het Woord Gods en de kerkelijke leer. De studie van de theologie moet zich niet beperken tot een 
dosis van theoretische kennis, maar veronderstelt ook een diep beleven van het geloof met de 
nodige bezinning. Alle christenen moeten de theologische studie van hun geloof op prijs stellen. De 
theologische wetenschap is echt een charisma, door God aan zijn Kerk gegeven.  
 
 

B. WOORDEN VOOR ELKE DAG 
 
1 e dag: Handelingen 2,14-42 
 
 
2 e dag:  2 Petrus 3,14-18 
 
 
3 e dag: Efeziërs 4,1-16 
 
 
4 e dag: 1 Timoteüs 4,1-16 
 

__ 
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5 e dag: 2 Timoteüs 2,1-16 
 
 
6 e dag: Handelingen 15,1-35 
 
 
7 e dag: Matteüs 28,16-20 
 
 
 

 
C. GROEPSACTIVITEIT 

- Ken je de voornaamste punten van de boodschap van Jezus Christus?  
Geef ze in het kort weer en vergelijk ze met de Leven in de Geest-vorming. 

- Volg je de catechese in je groep of gemeenschap? Praat erover: wat en hoe die gegeven wordt. 

- Welk conciliedocumenten en pauselijke encyclieken heb je gelezen? Welke belangrijke zaken heb je 
daarin gevonden? 

- Wat denk je over de theologie? Wat weet je ervan? 

 
D. PRAKTISCHE TOEPASSING 

- Maak het voornemen om een tekst van Vaticanum II of van onze bisschoppenconferentie te lezen 
en de encycliek "Evangelii Nuntiandi1" van Paus Paulus VI. En spreek samen over de inhoud. 

- Maak een plan voor persoonlijke vorming en houd rekening met: 
a. beschikbare tijd en prioriteit van verplichtingen; 
b. met de verschillende mogelijkheden die de Vernieuwing biedt, o.a. cursussen, bijeenkomsten, 

catechese, boeken en audio-/video-opnames; 
met de medewerking van je collega's in de groep of communiteit en überhaupt in de Charismatische 
Vernieuwing. 
 
  

                                                        

1   Evangelii Nuntiandi (1975) is voor evangelisatie een zeer belangrijke inspiratiebron geworden, niet in de laatste plaats 
voor paus Franciscus. Anno nu zou je er ook voor kunnen kiezen om bijv. de encycliek ‘Evangelii Gaudium’ of de 
exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ van Paus Franciscus te bestuderen. 

https://www.kcv-net.nl/meer/a/archief/vertalingen-tweede-vaticaans-concilie
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=519
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THEMA  8 DE BESCHAVING VAN DE LIEFDE 
 
 
Doel:  de waardevolle rijkdommen van het Rijk Gods doen kennen en de christenen uitnodigen om 

de "Civilización del Amor" (de Beschaving van de Liefde) op te bouwen. 
 

A. ONDERRICHT - de nieuwe mens in Christus 
- de waarden van het rijk Gods 
- de Wet van de Liefde 
- Nieuwe Hemelen en Nieuwe Aarde 

 
1. De nieuwe mens in Christus 

Door het doopsel en wel door de werking van de Heilige Geest worden de christenen gemaakt tot 
nieuwe schepsels. De kinderen Gods worden geroepen om de gestalte van de "Volmaakte Mens" 
Jezus Christus te bereiken. Hun manier van denken en spreken, van handelen en voelen moet ten 
volle een weerspiegeling zijn van de Heer, volgens de raad van Paulus: "stemt uw gedrag niet af op 
deze wereld, wordt andere mensen met een nieuwe visie. Dan zijt gij in staat om uit te maken wat 
God van u wil en wat goed is , wat zeer goed is en volmaakt" (Romeinen 12,2). 
 

2. De waarden van het Rijk Gods 

Jezus  legde uit wat het Rijk Gods is en Hij deed dat d.m.v. parabels en gelijkenissen. Jezus zelf is 
begin en middelpunt van het Rijk Gods  Het komt tot stand binnen iedere mens en werkt als 
zuurdeeg in de wereld. De waarden van het Rijk Gods vinden hun weerspiegeling in het verhaal van 
het laatste oordeel (Matteüs 24,31-46). Zij die barmhartig waren voor armen en hulpbehoevenden 
ontvangen de erfenis van het Rijk. Barmhartigheid beoefenen is: van harte begaan kunnen zijn met 
de ellende van de ander, spreken en leven volgens de geest van de 8 zaligheden (Matteüs 5,1-12). 
 
3. De Wet van de Liefde 

"Een nieuw gebod geef Ik u dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad" (Johannes 15,12). De 
christelijke liefde overtreft alle andere systemen, want ze sluit in zich de kracht van de dood en de 
verrijzenis van de Heer. Vanuit de liefde komt gemeenschap, deelneming, gerechtigheid, waarheid en 
vrijheid. De liefde verafschuwt geweld, egoïsme, verkwisting, uitbuiting, morele misstappen, 
verdeeldheid en bewapening. Liefde is het sterkste woord van het christelijk woordenboek. Daarom: 
wie de liefde niet beoefent, gelooft niet in Jezus. 
4. Nieuwe Hemelen en Nieuwe Aarde 

"Volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal 
wonen“ (2 Petrus 3,13). Met de inzet van alle christenen kan een nieuwe wereld opgebouwd worden 
volgens het visioen van Johannes (Apokalyps 21,1 e.v.) en de boodschap van Jesaja (65,15-25), 
waarin God met welbehagen wonen kan omdat de mensen, door de werking van de H. Geest, samen 
dezelfde Vader hebben en één Heer Jezus Christus. 
 
 

B. WOORDEN VOOR ELKE DAG 
 
1 e dag: 2 Korintiërs 4,7-12 
 
 
2 e dag: Matteüs 24,31-46 
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3 e dag: Johannes 15,1-17 
 
 
4 e dag: Matteüs 5,1-16 
 
 
5 e dag: Jacobus 2,14-16 
 
 
6 e dag: Jesaja 65,15-25 
 
 
7 e dag: Apocalyps 21,1-7 
 
 

 
C. GROEPSACTIVITEIT 

- Ieder lid van de groep kan zich uiten over één waarde van het Rijk Gods. 

 Volgt daarna een bespreking: welke daarvan de belangrijkste zijn. 

- Voor elk van de 3 voornaamste waarden de mogelijke wegen zoeken om ze te beleven. 

- Hoe kan je de Beschaving van de Liefde opbouwen? 

 

 
 

D.  PRAKTISCHE TOEPASSING 

- Iedere dag van de week één van de waardevolle aspecten van het Rijk Gods proberen te beleven. 
Een aspect uitkiezen en proberen in praktijk te brengen. 
Je zou o.a. de volgende kunnen kiezen: waarheid, vrijheid, gerechtigheid, gelijkheid, solidariteit, 
liefde, hoop, etc. 
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