
 
 
RENOVARE 
 
Wat is Renovare? 
Renovare (het Latijnse woord voor ‘vernieuwen’) is een beweging die zich richt op 
vernieuwing van de kerk van Jezus Christus in al haar schakeringen.  
Renovare biedt een evenwichtige, practische en doeltreffende methode voor 
geestelijke ontwikkeling, die geschikt is voor kleine groepen, van maximaal zeven 
personen. 
Zie ook: www.renovare.org. 
 
Renovare probeert verschillende ‘stromen’, bewegingen of tradities in de 
geschiedenis van de christelijke kerk bijeen te brengen. Deze ‘stromen’ ontstonden 
vaak vanuit een tekort in de gevestigde kerken, vaak als een kritische 
tegenbeweging. Soms is een nieuw kerkgenootschap ontstaan op grond van een 
dergelijke beweging. Vaak leidde reactie en tegen-reactie tot eenzijdigheden. 
Renovare wil verbinden en is op zoek naar balans. 
 
Deze zes stromen worden alles zes verbonden met het leven van Jezus Christus: de 
Bron. Zijn leven was een biddend leven, in volkomen gehoorzaamheid, vol van de 
Geest, bewogen om mensen, Hij was het levende Woord, leefde met de Schriften en 
diende God in alles. 
 

1. De gebedsbeweging/ meditatieve traditie.  Denk aan de kloosters, maar ook 
aan gebedsgroepen in onze tijd. Nadruk op rust, concentratie, stilte, gebed, 
voorbede, ‘bid en werk’.  

 
2. De heiligingstraditie: christelijk leven wordt zichtbaar in veranderde mensen. 

Een leven dat ‘deugt’.  Aandacht voor deugden en oefening in deugd, vrucht 
van de Geest. Strijd tegen zonde in je persoonlijk leven. Bv. methodisme. 

 
3. De charismatische traditie: aandacht voor de Heilige Geest. Vrucht en gaven. 

Kracht van de Geest, leven in het besef van Gods aanwezigheid hier en nu. 
Pinksterbeweging, charismatische beweging 

 
4. De barmhartigheidsbeweging/ beweging van sociale gerechtigheid. Inzet voor 

de armen, rechtvaardige structuren, maar ook: aandacht voor de schepping. 
Fransciscus, basisbeweging, conciliair proces, Michacursus, Kerkinactie, 
Open Doors  etc,etc. 

 
5. De evangelische/ reformatorische traditie: accent op het Woord: de Bijbel, 

christus, de verkondiging (zending, evangelisatie). Vreugde om de Schrift, je 
willen verdiepen in de bijbel/ Bijbelkennis, van hoofd en hart.  

 
6. De traditie van eenheid van geestelijk en dagelijks leven. Geestelijk leven is 

geen ‘apart gebied’. Je hele leven is liturgie/ aanbidding. Hernhutters, 
Moderne Devotie 

 

http://www.renovare.org/


Alle bewegingen kunnen eenzijdig worden. Dat zijn de valkuilen.  
De heiligingsbeweging kan verworden tot wetticisme, de 
barmhartigheidsbeweging tot activisme, de charismatische beweging tot 
zweverigheid en uitwassen, …etc. De bewegingen hebben onderling 
overlappingen en hebben elkaar ook nodig. 
 
Renovare is bedoeld voor kleine groepen gemeenteleden, 2- 6 personen.  
In de groep gaat het om kennis, bemoediging en aanspreekbaarheid en de 
bijeenkomsten dragen uiteraard een vertrouwelijk karakter. 
Renovare bespreekt en overdenkt deze stromingen niet alleen, maar gaat er ook 
mee aan de slag, aan de hand van praktische oefeningen/ toepassingen. 
Voorbeelden. 
 
Regels voor een gespreksgroep: 
Bemoedigen altijd, adviseren alleen als er om gevraagd wordt, vermanen alleen 
indien echt nodig, oordelen nooit.  
 
Opzet voor een bijeenkomst: 
Stilte, uitwisselen, voorlezen, vragen kort bespreken, oefening kiezen, elkaar 
bemoedigen, Onze Vader bidden (of een lied zingen). In elke bijeenkomst wordt 
ook een gedeelte uit de bijbel besproken, dat niet in het boek is afgedrukt: een 
bijbel is dus ook nodig. 
 

RENOVARE- leren van zes stromingen/ tradities.  (meer weten? Zie ‘Renovare’ , 
werkboek voor kleine groepen, Nynke Dijkstra-Algra; uitgeverij Ekklesia/ ‘Eén Bron, 
zes stromen’- Richard Foster, ook: Ekklesia) 
 


