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1 en 22 april, 13 en 27 mei en 10 juni 
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Charismatische
vernieuwing

CURSUS

De charismatische vernieuwing vraagt ook binnen 
gereformeerde kerken aandacht voor het werk en de 
aanwezigheid van de Heilige Geest. Dit roept vragen 
op: Welke bijdrage kan charismatische vernieuwing 
leveren aan de ontwikkeling van de gereformeerde 
traditie? Hoe geef je binnen een gereformeerde 
context leiding aan een goed gesprek hierover? En 
hoe kan binnen een gereformeerde kerk invulling 
worden gegeven aan charismatische vernieuwing? 

In de cursus Charismatische vernieuwing ga je met 
dergelijke vragen aan de slag. Met als leerdoelen: 
■  Kennis vergaren over de ontwikkeling van de 

pentecostale en charismatische beweging en 
theologie.

■  Visie vormen op de ‘tussentijd’ van het konin krijk 
van God waarin wij leven, op de spanning tussen 
het ‘reeds’ en het ‘nog niet’ en op heil en heling.

■  Visie vormen op de verhouding tussen de gere-
formeerde traditie en charismatische vernieu-
wing en op hoe in een gereformeerde context 
invulling kan worden gegeven aan deze charis-
matische vernieuwing.

■  Kennismaken met luisterend bidden en het 
ministrygebed.

MEER INFORMATIE
www.pepredikanten.nl/charismatischevernieuwing

Maak kennis met 
de pentecostale en 

charismatische beweging. 
Laat je verrijken. Sta 

stil bij het werk en de 
aanwezigheid van de 

Heilige Geest. En doordenk 
vanuit gereformeerd 

perspectief de vragen die 
op je afkomen.

Zelfstudie, colleges, twee 
retraitedagen (rondom 

ministrygebed), take-home 
tentamen en terugkomgesprek.

IN SAMENWERKING MET

Charismatische
vernieuwing


