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woord vooraf
Na negen intensieve jaren van studie komt met deze Masterthesis een einde aan mijn theologische
opleiding. Althans; een einde in de vorm van collegebanken, collegedictaten en full-time studeren.
Deze afstudeerscriptie is de kroon op goede jaren.
Mijn grote dank gaat uit naar dr. Ciska Stark, die mij met grote vakbekwaamheid en met veel passie
voor het homiletisch vakgebied wilde begeleiden. Naast dr. Stark ook veel dank aan de 'medebeoordelaars': dr. Hanneke Schaap-Jonker en dr. Heye Heyen. In mijn dank aan u drieën resoneert
mijn dank mee aan de vele docenten die mij in de afgelopen jaren theologisch vormden. Het was
bijzonder dat keer op keer bleek dat 'Kampen' toch echt mijn theologisch thuis was.
Bijzondere dank ben ik ook verschuldigd aan de drie predikanten uit de Protestantse Kerk in
Nederland die bereid waren om aan dit onderzoek mee te werken. Omwille van de u beloofde
anonimiteit kan ik uw namen niet noemen. Maar ik zal u herinneren als enthousiaste, zeer
betrokken mensen, die zich met kracht inzetten voor de verkondiging van het Evangelie. Met
vreugde hoop ik binnen afzienbare tijd uw collega te worden en hetzelfde te doen.
Het onderzoek dat nu voor u ligt, heeft een thema dat al langer mijn hart heeft: de verkondiging
van het Evangelie, aan hen die niet (meer) vertrouwd zijn met de Boodschap van het Evangelie.
Wie in deze tijd predikant wil worden, staat op een scharnier in de tijd. Een tijd met ongekende
mogelijkheden om blijvend dingen in de kerk te veranderen; en tegelijkertijd ook een periode van
nieuwe uitdagingen en kansen. In de missionaire prediking is dit zeer duidelijk. Het kruispunt van
cultuur, geloof en prediking is een boeiend spanningsveld waarin veel factoren een rol spelen.
Missionaire prediking is als het slijpen van een diamant: er zijn veel facetten die de steen 'vormen'.
Het is de taak van de missionaire prediker om diverse facetten van de steen zó te rangschikken, dat
de diamant haar schittering krijgt. We zullen hieronder zien dat dat nog een hele klus is, omdat de
prediker steeds de verhouding tussen cultuur, de zendingsopdracht en de vormgeving van de preek
in de gaten dient te houden.
Tegelijkertijd is het niet alléén de prediker die bepaalt in hoeverre deze diamant ook echt kan gaan
schitteren. Zoals de steenslijper alleen faciliteert dat een diamant bij de juist lichtinval kan
schitteren, zo kan de missionaire prediker alleen faciliteren dat vorm en inhoud van de missionaire
preek zó gerangschikt zijn – dat het Licht van het Evangelie door de preek kan heenbreken. En
alleen de alerte hoorder die met geopende oren en ogen daarop let, zal datzelfde licht in de preek
kunnen ontdekken.
Het schitterende in 'Schitterend preken' zit dus niet zozeer in de vindingrijkheid of creativiteit van
de prediker. De woorden van de prediker blijven volledig mensenwoorden. Maar tegelijkertijd is er
de belofte, dat God steeds wil werken door 'de dwaasheid der prediking'. Schitterend wordt
missionaire prediking ten diepste pas, zodra zij iets weerkaatst van Gods licht en liefde, die in Góds
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Woord gevonden kan worden. Zoals een diamant zonder licht niets uitwerkt en geen uitstraling
heeft, zo is de missionaire prediking nergens zonder de werking van de Geest.
We begeven ons met dit thema op een theologisch terrein dat nog tamelijk kaal is. De hier
gebruikte literatuur is dan ook zeer recent. Het tweede deel van dit onderzoek, dat drie
praktijkcasussen behandelt, geeft iets weer van experimenten die op dit moment plaatsvinden. We
proberen in kaart te brengen welke facetten daarbij belangrijk blijken te zijn. Het kan het sterk
toenemend aantal kerkelijke gemeenten die zich gaan bezighouden met 'missionaire prediking' van
dienst zijn. Het is mijn wens, dat deze scriptie juist ook die gemeenten een stukje kan verder
helpen.
Maarten Luther deed me de kortste homiletiek aan de hand die een mens zich kan indenken. Ik heb
het daarom als motto van deze scriptie opgenomen. Het gaat in het Evangelie om de persoonlijke
voornaamwoorden; niet als losse eenheid – maar als relationeel begrip. Onze God is een God die
relaties wil aangaan met mensen. Het is alleen die diepe, wonderlijke waarheid die kerk en
prediking missionair kan maken. Het is die verbondenheid die predikers moed kan geven om
schitterend te preken!
Arjan Berensen
Dronten, 31 juli 2009
NB: Omwille van de leesbaarheid wordt in deze scriptie consequent gesproken van 'hij'. Op die
plaatsen kan echter ook 'zij' gelezen worden.
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1. inleiding en prolegomena
In dit hoofdstuk maken we de vooronderstellingen van ons onderzoek duidelijk. Na een algemene
inleiding op het thema 'missionaire prediking' (1.1.), verantwoorden we onze theologische
vooronderstellingen (1.2.) alsmede de methodologische aspecten van ons onderzoek (1.3.).
Vervolgens tonen we aan welke relevantie ons onderzoek heeft voor kerk en academie (1.4.). Nadat
de grenzen van ons onderzoek duidelijk zijn geworden (1.5.), kunnen we de hoofdvraag en
doelstelling als focus van ons onderzoek verwoorden (1.6.).
1.1. inleiding op het thema ´missionaire prediking´1
De Protestantse Kerk in Nederland heeft zichzelf in de afgelopen jaren steeds meer als 'missionaire
kerk' gepresenteerd2. De eerste daad van de nieuw-gevormde Protestantse Kerk in Nederland in
2004 had betrekking op het missionair beleid van de nieuwe fusiekerk. Sindsdien is het een
blijvend thema, en sinds 2008 kent de PKN een eigen tak 'missionair werk' van waaruit nieuwe
initiatieven ontplooid zullen worden.
Ook veel plaatselijke gemeenten interesseren zich opnieuw voor de missionaire taak van de kerk. In
veel gemeenten wordt geëxperimenteerd met 'gastendiensten' of 'zoekersavonden'. Andere
gemeenten maken een herstart of ontstaan uit gemeentestichting.
Tegelijkertijd mag de homiletiek de afgelopen jaren op hernieuwde belangstelling rekenen.
Dissertaties3, vele cursussen4 en internetfora worden aan 'de preek' gewijd. Met name de
(her-)ontdekking van ´de hoorder´ werd een markeringspunt in de homiletische ontwikkelingen
van de afgelopen decennia. De opkomst van de New Homiletic in Amerika heeft ook haar invloed
gehad op het Europees homiletisch landschap.
Op het snijvlak van verschillende theologische deelgebieden ontstaat vaak het meest boeiende
theologische discours. Zo ook op het snijvlak van missiologie5 en homiletiek: de missionaire
1

2
3
4

5

H. Euser, Ieder hoorde in zijn eigen taal. Een onderzoek naar het missionaire aspect van de prediking, Amsterdam
2007, 15 tekent bezwaar tegen deze term aan omdat deze zou suggereren dat missionaire prediking iets geheel anders
is dan andere soorten prediking. Ik vind dat bezwaar echter -in het licht van onze bevindingen, zie hfdst. 5- niet met
die argumentatie houdbaar en dus spreek ik wel van 'missionaire prediking' als onderscheiden vorm van prediking.
De Protestantse Kerkorde is van meet af aan sterk missionair opgezet (zie nt. 38), en ook het synodale rapport Leren
leven van de verwondering. Visie op het leven en werken van de kerk in haar geheel. Rapport voor de generale
synode, Utrecht 2005 heeft missionaire aspecten.
F. Stark, J. Schaap, C. Bregman en B. Altena promoveerden allen in de afgelopen jaren op thema´s uit de homiletiek.
Het bekende Passie voor Preken lijkt -gezien haar succescijfers- in een behoefte te voorzien (zie 4.2.3.). In de
Protestantse Kerk in Nederland startte de IZB met preekcursussen. De Christelijke Gereformeerde Kerken belegden
in 2008 vijf cursusdagen voor predikanten over missionaire prediking, zie E. Hoekman-van Stuijvenberg, Preken
voor de kerkverlater van morgen, RD 14-11-2008.
In deze Masterthesis wordt met 'missiologie' gedoeld op de theologische wetenschap die zich bezighoudt met de
missionaire opdracht van plaatselijke christelijke gemeenten én van de landelijke kerk. We includeren daarbij ook de
Nederlandse situatie en kiezen dus niet voor een aparte term als 'evangelistiek'. Dit vooral om uit te drukken dat er
een innerlijke en technische eenheid is tussen de ontstane 'zendingssituatie in Nederlandse context' en situaties op
zendingsvelden elders in de wereld. Overigens wordt aan de Protestantse Theologische Universiteit in het geheel niet
meer met de term evangelistiek gewerkt. De term missiologie wordt alleen aan de Utrechtse vestiging gebruikt. De
Cross-culturele theologie is aan de Kamper vestiging geïntroduceerd als de opvolger van de klassieke missiologie,
maar dit nieuwe vak focust in het geheel niet op de Nederlandse context an-sich. Het is zeer opmerkelijk dat bij de
Kamper vestiging, die zo lang als sociaal geëngageerd bekend stond, niet alleen de evangelistiek en de missiologie
verdwenen zijn van het curriculum, maar ook de diaconiek. Juist de vakken met een culturele component zijn
daarmee als zelfstandig vakgebied verdwenen.
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prediking. Dit gebied ligt echter nog vrijwel geheel braak. Onder predikanten is er een
verlegenheid, als het gaat om dit gebied6. Ook aan de academie is er relatief weinig aandacht voor
dit thema7.
Deze Masterthesis wil zich richten op dit braakliggende terrein; het snijvlak van preek en missie.
1.2. praktisch-theologische vooronderstellingen
Praktische theologie is de theoretische reflectie op de praxis van de christelijke gemeente. Het is op
zoek naar theologische theorieën over de praktijk. Praktische theologen “observeren en evalueren
praktijken van geleefde religie en geleefd geloof binnen en buiten de geloofsgemeenschap”8. In de
praktische theologie worden praktijk en theorie op elkaar betrokken.
Dat doen we ook in deze thesis, waarin we ons bezighouden met de homiletiek. We gaan – in de
wederzijdse wisselwerking tussen praktijk en theorie – op zoek naar voorwaarden waaronder
missionaire prediking mogelijk is. We steken daarbij fundamenteel-principieel in, maar we trekken
van daaruit ook lijnen naar de materiële en formele homiletiek.
1.3. methodologische verantwoording
Praktische theologie heeft de concrete praktijk van geloven op het oog. Vanuit doordenking op
theoretisch niveau wil zij een richtinggevende bijdrage leveren aan het gesprek over de praxis van
de gemeente; terwijl vanuit de praxis ook vraagstellingen en leerwinst worden meegenomen naar
het theoretisch veld.
Ook dit onderzoek heeft de concrete gemeente en haar missionair-homiletische praxis op het oog.
Hoewel we daarbij dus een wederzijdse betrekking van theorie en praktijk tot stand willen
brengen, kiezen we er hier voor om ons onderzoek aan te vangen met een 'theoretisch deel'. Daarin
zullen wij eerst op zoek gaan naar elementen van missionaire homiletiek vanuit meer theoretische
bronnen.
Nadat we ons op de theorie hebben toegelegd, verleggen we onze aandacht naar de praxis. In de
conclusie van het onderzoek brengen we vervolgens de wederzijdse betrekking tussen praktijk en
theorie tot stand. Aan de spanning (verschil én overeenkomst) van praktijk en theorie ontspringen
onze conclusies, en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien.
Vanuit ons verstaan van praktische theologie (1.2.) zijn we van mening dat dit 'dubbele' gebruik van
bronnen noodzakelijk is om te komen tot een wederzijdse betrekking van theorie en praktijk. We
kiezen er wel voor om ons onderzoek te starten bij meer theoretische overwegingen. Daarmee is
6

Vgl. Bijvoorbeeld B. van der Graaf, Verlegen om missionaire preken, in: Wapenveld, april 2007. Dit is een eerlijk
betoog over de moeilijkheden van missionaire prediking.
7 Er zijn mij drie recente Masterscripties bekend. Eén van Hans Eurser ter afsluiting van een universitaire Master
theologie te Amsterdam over de behoeften en verwachtingen van rand- en buitenkerkelijken m.b.t. de eredienst en in
het bijzonder de prediking. De ander van HBO-'er Jaap-Jan Krikken over tien missionaire projecten in de PKN,
waarvan de resultaten helaas niet openbaar toegankelijk bleken. Martijn Vellekoop onderzocht in een academische
afstudeerscriptie initiatieven op het gebied van gemeentestichting.
8 E. R. Jonker, Weal and woe. Exploring the concepts, in: R.R. Ganzevoort, H.K. Heyen (red.), Weal and woe.
Practical-theological explorations of salvation and evil in biography, 17-33, Münster z.j., 18.
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gezegd dat het zwaartepunt van ons onderzoek ligt bij deze theoretische gedachten. We
veronderstellen daarbij dat de gekozen theoretici ook een fundamenteel-principieel geluid over
doel, werking, wezen en functie van prediking en missie laten horen.
Ons onderwerp is, zoals we hieronder zullen ontdekken, een relatief nieuw verschijnsel. Feitelijk
zijn er vanuit het veld van de praktijk nog relatief weinig praktische-theologische resultaten bekend
van missionaire prediking die op systematische wijze verzameld zijn. Een aanvang nemen in de
praxis en van daaruit teruggaan naar de theorie bergt daarmee het gevaar in zich, dat hierin al te
veel willekeurigheid en pragmatisme zou kunnen insluipen. We zullen daarom zelf eerst op
fundamenteel niveau een beknopt 'zoekmodel' moeten ontwerpen voor missionaire prediking
alvorens we iets over de praxis op dit gebied kunnen zeggen. Om deze reden hebben wij ervoor
gekozen om de theorie vooraf te laten gaan aan de praktijkanalyse. De theorie geeft ons een
systematisch kader in handen waarmee we zoekend en tentatief meer kunnen zeggen over de
huidige praxis van missionaire prediking. Dit geeft ons de beste mogelijkheden om theologische
lijnen steeds in de gaten te blijven houden en het behoedt ons voor pragmatisme.
We volgen in ons tweede, empirisch gedeelte een kwalitatieve methode van onderzoek, namelijk de
multiple case-study. Conform dit type onderzoek maken we daarbij gebruik van een aselecte groep
geïnterviewden, die bovendien sterk beperkt van omvang is. Het gaat ons er dus niet om een
representatief empirisch onderzoek te doen, maar om een exemplarisch onderzoek te doen.
Het zwaartepunt van ons onderzoek ligt in het theoretisch deel, waarbij het empirisch deel meer
een explorerend karakter gekregen heeft. De gevonden theorie wordt vervolgens vergeleken met de
geanalyseerde casussen, teneinde te bezien in hoeverre de gevonden theorie daadwerkelijk kernen
van een adequate fundamentele en formele missionaire homiletiek aangeeft. Immers, uit de praxis
zouden nog andere elementen gevonden kunnen worden. Maar er kan ook blijken dat de praxis
elementen toevoegt aan hetgeen theoretici te bieden hebben; zeker gezien het feit dat de meeste
besproken auteurs van het theoretische deel niet expliciet over missionaire homiletiek spreken. Op
deze wijze komt het tot interactie tussen praktijk en theorie.
In hoofdstuk 6 vertalen we deze methodologische basislijnen naar een gevolgde concrete
handelingswijze voor wat betreft het empirisch deel van dit onderzoek.
1.4. relevantie
De relevantie van ons onderzoek ligt zowel in het academische als in het kerkelijke veld.
Aan Nederlandse universitaire onderwijsinstellingen is relatief weinig aandacht voor missionaire
initiatieven en de theoretische bezinning daarop. De klassieke 'buitenlandse missiologie' en de
recentere internationale cross-culturele theologie bepalen de missionaire aandacht. Het idee van
een postchristelijk Nederland (zie 2.2.) lijkt nog niet aan de academie te zijn doorgedrongen, zowel
op het gebied van onderwijs als van onderzoek.
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Het aantal publicaties over 'missie in Nederland' is daarom vooral beperkt tot enkele meer
populair-wetenschappelijk bijdragen. Het recent verschenen Handboek voor missionaire
gemeenschapsvorming9 vormt hierop de belangrijkste uitzondering, omdat dit boek een gedegen
inleiding op dit thema geeft. Het is echter opvallend dat de samenstellers daarbij in het geheel geen
aandacht hebben besteed aan de vormgeving van- of voorwaarden voor prediking in een
missionaire context.
Op het gebied van 'missionaire prediking' is het aantal schrijfsels sowieso nihil; het beperkt zich tot
een enkel hoofdstuk in drie boeken10. Met ons onderzoeksthema betreden wij als ware pioniers een
braakliggend terrein.
Ook voor de kerk is ons thema zeer relevant. De kerk, in het bijzonder: de Protestantse Kerk in
Nederland, worstelt met de gevolgen van secularisatie en voortgaande ontkerkelijking. Synode,
classis en kerkenraden worstelen met afnemend kerkbezoek, toenemende vergrijzing en beperkte
vergroening.
De afgelopen jaren is op verschillende manieren echter ook een tegenbeweging zichtbaar. Met
nieuw elan zetten evangelisatiecommissies, predikanten en organisaties zich opnieuw aan de
missionaire opdracht. Ook in bewegingen als de emerging churches en in gemeentestichtingsprojecten (3.2.3) vinden tal van experimenten plaats. In al deze initiatieven neemt vaak de
prediking een bijzondere plaats in, en niet ten onrechte 11. Tegelijkertijd klinkt hoe langer hoe meer
de roep om theoretische reflectie op deze experimenten, waarin dan ook een groot deel van de
relevantie van dit onderzoek is gelegen.
1.5. afbakening
Juist in een vrijwel onontgonnen terrein is het van belang om ons strikt te beperken. De volgende
elementen spelen een belangrijke rol in de afbakening van het thema van deze scriptie:
•

hoorders/sprekers/tekst – In een communicatief proces als de prediking spelen altijd
drie polen een rol: de spreker, de hoorders en de tekst. Alle drie zijn zij "werelden" 12 op
zichzelf die actief betrokken zijn in het preekproces. Zij hebben alleen een eigen inhoud en
dynamiek.
Om recht te doen aan de uitgebreide processen die zich in ieder van deze "werelden"

9

G. Noort, S. Paas (red.), Als een kerk opnieuw begint – handboek voor missionaire gemeenschapsvorming,
Zoetermeer 2008.
10 Namelijk: S. Paas, De werkers van het laatste uur – de inwijding van nieuwkomers in het christelijk geloof en in de
christelijke gemeente, Zoetermeer 2003, 270-285 en H. de Roest, En de wind steekt op! Kleine ecclesiologie van de
hoop, Zoetermeer 2006, 196-198. A. Noordegraaf, Vijf broden en twee vissen – missionair gemeentezijn in een
(post)moderne samenleving, Zoetermeer 1998, 248-249 besteedt weliswaar aandacht aan het thema, maar besteedt
alleen aandacht aan de probleemstelling en niet zozeer aan mogelijkheden of voorwaarden voor missionaire
prediking.
11 In de zin dat veel buitenkerkelijke 'zoekers' juist veel blijken te verwachten van de preek. Zie: P. Schelling, Tegen de
stroom in – waarom mensen toetreden tot de kerk, Zoetermeer 1996, 95: “Opvallend is de grote waarde die men (de
toetreder, APB) aan de preek hecht. (…) Ze zoeken inspiratie, ze willen geraakt en bemoedigd worden. Ze
verwachten dat hun vragen erkend en herkend worden in de preek. Zo komen altaar en aambeeld, liturgietafel en
stamtafel, bijbel en krant, preekstoel en kapperstoel, kerkbank en werkbank elkaar tegen.” Ook De Roest 2006, 178,
doet deze waarneming. De blijvende relevantie van de prediking voor regelmatiger kerkgangers was eerder ook al
aangetoond door ondermeer F. Stark, Proeven van de preek. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de preek als
Woord van God, Zoetermeer 2005.
12 A. Grözinger, Homiletik, Gütersloh 2008, 99.

12

SCHITTEREND PREKEN – A.P. Berensen

afspelen, zullen we ons in dit onderzoek beperken tot de wereld van de spreker. Dat wil
echter niet zeggen dat we de hoorder13 of de tekst als onbelangrijke partijen in dit proces
zien.
•

Protestantse Kerk in Nederland of breed-oecumenisch – De missionaire beweging
van de laatste jaren (zie hfdst. 3) laat zich kenmerken als een pragmatisch breedoecumenisch beweging. Op het concrete arbeidsveld wordt er soms intensief samengewerkt
tussen diverse kerkgenootschappen14, ook als zij geen officiële kerkrechtelijke relatie met
elkaar hebben. De missionaire beweging is tevens zichtbaar in projecten die niet direct aan
een kerkverband gelieerd zijn.
In ons onderzoek beperken we ons daarom niet tot de Protestantse Kerk in Nederland
alleen. Hetgeen we hier als uitkomst zullen vinden, kan ook van toepassing zijn op
gemeenten of projecten buiten de Protestantse Kerk in Nederland. Dit onderzoek beperkt
zich echter wel tot kerkelijke gemeenten die op enigerlei wijze ontspringen uit de traditie
van de Reformatie.15

•

liturgisch of homiletisch – Feitelijk zijn de deelgebieden liturgiek en homiletiek
onscheidbaar. Aan de academie zijn ze echter in protestantse context van oudsher van
elkaar gescheiden als twee vakgebieden; ook internationale onderzoeksgroepen zijn op deze
wijze gescheiden.
Ook in dit onderzoek zijn we de mening toegedaan dat deze vakgebieden bij elkaar horen.
Dit vooral omdat in de habitat van de preek ook de liturgie een belangrijke plaats inneemt.
Tegelijkertijd zijn beide vakgebieden zó uitgebreid en de ontwikkelingen daarin in de
afgelopen jaren zó omvangrijk, dat we hier ertoe gedwongen worden om vooral te focussen
op de prediking. Juist als het gaat om de missionaire opdracht van de gemeente, mag niet
vergeten worden dat het moet gaan om een totaalpakket van visionaire maatregelen, en niet
om de prediking alleen. Toch zullen we ons in dit onderzoek moeten beperken tot dat
laatste.

•

focusgroep – We hebben hierboven al iets gezegd over de kerkgenootschappen die
betrokken zijn bij missionaire projecten, en over 'vrije gemeenten' en 'vrije projecten'
daarin. We hechten eraan om hier duidelijk te maken dat we in dit onderzoek ons primair
richten op 'reguliere' (wijk-)gemeenten in 'gevestigde' kerkgenootschappen uit de
Reformatie. Dat wil niet per sé zeggen dat onze uitkomsten niet op andere groepen toe te
passen zouden zijn, maar we focussen vooral op kerkelijke gemeenten uit de genoemde
groep in dorpen en steden16 in Nederland.

13 Als meer recent onderzoek naar de 'wereld van de hoorder' in missionaire prediking is te noemen: H. Euser, Ieder
hoorde in zijn eigen taal. Een onderzoek naar het missionaire aspect van de prediking, Amsterdam 2008.
14 Te denken is aan de Kruispuntgemeente in Vathorst, waarin de Christelijke Gereformeerde Kerk Amersfoort, de
Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-Noord en de Protestantse Gemeente Amersfoort-Vathorst in
samenwerken.
15 Daarmee is overigens niet gezegd dat de Katholieke Kerk in Nederland géén missionaire activiteit of missionaire
prediking zou kennen. Zij is echter geen onderwerp van onderzoek in deze scriptie.
16 We zullen hieronder nog zien dat verreweg de meeste missionaire experimenten plaatsvinden in een grootstedelijke
context. Omdat we niet op voorhand willen uitsluiten dat er echter ook in kleinere dorpen vruchtbare missionaire

13

SCHITTEREND PREKEN – A.P. Berensen

1.6. begrippen
Als vertrekpunt voor ons onderzoek formuleren we een eigen definitie van prediking: 'Het spreken
in een openbare eredienst vanuit de Bijbel door een daartoe bevoegd ambtsdrager, met het oog
op de vorming van de hoorders tot leerlingen van Jezus Christus.' Dit is een formele definitie en
geen principiële. Het gaat om 'spreken vanuit de Bijbel', door hen die daartoe specifiek uit de kring
van de gemeente zijn aangewezen: de predikant. Hoewel dus anderen óók kunnen 'spreken vanuit
de Bijbel', vallen zij hier buiten onze focus. Ook gaat het om spreken in een 'eredienst', dat wil
zeggen: de vergadering van gelovigen die bijéén is. Tenslotte gaat het om een 'openbare' eredienst:
dat wil zeggen, voor iedereen toegankelijk. Prediking heeft kennelijk ook een publiekmaatschappelijke functie.
'Missionair' verstaan we vooralsnog breed in de zin van 'mensen in aanraking brengen met het
Evangelie van Jezus Christus.'
Uitgaand van deze definities kunnen we vooralsnog het volgende als tijdelijke omschrijving
hanteren voor missionaire prediking: 'De bediening van het Evangelie als het spreken vanuit de
Bijbel door een daartoe bevoegd ambtsdrager, in een openbare eredienst te midden van de
gemeente van Christus, teneinde zoekers en niet-christenen in aanraking te brengen met het
Evangelie'. Deze omschrijving is slechts een zoekontwerp; in hoofdstuk 5 herformuleren we
opnieuw in uitgebreider vorm wat missionaire prediking behelst op basis van dit onderzoek.
In dit onderzoek duiden we die mensen die bewust of onbewust op zoek zijn naar spirituele duiding
en/of ervaring, 'zoekers'. De bredere groep van hen die niet-religieus of niet-gelovig of andersgelovig (willen) zijn, duiden we aan met de term 'niet-christenen'.
1.7. hoofdvraag en doelstelling
Nu we de grenzen van dit onderzoek scherp hebben, kunnen we van daaruit een focus formuleren,
waaruit probleemstelling en hoofdvraag ontstaan. Zo wordt de doelstelling van deze Masterthesis
duidelijk.
1.7.1. probleemstelling
Bedacht moet worden dat er nog geen eenduidige theologische opvatting is van 'missionaire
prediking'. Er is niet zoiets als een algemene consensus over wezen en functie van missionaire
prediking of een breed besef van eigenheid hiervan. Ook de verschillende 'bouwstenen' die kunnen
bijdragen tot de constructie van zo'n visie zijn bij theologen en gemeenten vaak niet of zeer
ongeprononceerd aanwezig.
Vaak ontstaat een impliciete, onbereflecteerde visie in het werkveld in de kerken, maar op
theoretisch en praktisch-theologisch niveau is er nog maar nauwelijks over gereflecteerd17.
experimenten zouden kunnen plaatshebben, formuleren we hier expliciet met “dorpen en steden”.
17 M.J. Schuurman, Twee misverstanden over missionair-zijn, in: Nederlands Dagblad 01-06-07, op www.nd.nl
(geraadpleegd 30-03-2009): 'Ik denk dat hier [het onderscheid tussen missionaire diensten en 'reguliere' diensten,
APB] eens goed onderzoek naar gedaan moet worden.'
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Wanneer we tijdens dit onderzoek kunnen bijdragen aan een duidelijker begrip van missionaire
prediking en de randvoorwaarden daarvoor, en kunnen aantonen welke belangrijke componenten
inhoud en vormgeving van missionaire prediking vooral bepalen, geven we een belangrijk
instrument in handen aan de academische theologie en aan dit werkveld. Dit kan vervolgens leiden
tot verdere theoretische en praktische ontwikkeling van dit nog zo prille fenomeen.
1.7.2. doelstelling
We stellen ons ten doel om te komen tot een beschrijving van de belangrijkste elementen van een
communicatieve theologie van de missionaire prediking. Het gaat ons er hierbij niet om uitputtend
te zijn, wel willen we de belangrijkste elementen benoemen en nader onderzoeken. We doen dit
onderzoek op een theoretische niveau, maar met het oog op de concrete handelingspraktijk van
plaatselijke gemeenten.
1.7.3. hoofdvraag
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: 'aan welke voorwaarden dient missionaire
prediking in een postmoderne en postchristelijke samenleving te voldoen teneinde in die cultuur
communicatief te kunnen zijn?'
Onze hoofdvraag is primair gesteld vanuit de fundamentele homiletiek (theologische, homiletische
en culturele vooronderstellingen). Van daaruit komen op enkele plaatsen ook meer formeelhomiletische lijnen aan de orde.
We kiezen hier zeer bewust voor het woord 'voorwaarden'. Prediking is mensenwerk dat door Gods
Geest gebruikt kan worden voor de dienst van Gods Koninkrijk. We kunnen dat echter niet
afdwingen; het is genade als het gebeurt. In de keuze voor het woord 'voorwaarde' laten principieel
ruimte open voor de werking van Gods Geest. Zoals een boer zijn land zo goed mogelijk bewerkt
teneinde een grote oogst te ontvangen, zo bewerkt de missionaire prediker zijn preken teneinde zo
vruchtbaar mogelijk te werk te kunnen gaan. Maar de groei zelf blijft een wonder van God.
1.7.4. onderzoeksroute
Om tot een antwoord op onze hoofdvraag te komen zullen we in dit onderzoek diverse stappen
nemen. We maken een inventarisatie langs enkele gespreksfronten die voor ons thema van belang
zijn. Dit zijn achtereenvolgens: de recente homiletiek zelf, recente cultuur, de recente missionaire
discussie en recente ontwikkelingen in de praxis van de missionaire prediking. Bij ieder van deze
deelgebieden is een deelvraag verwoord die in de betreffende hoofdstukken zal worden benoemd
en uitgewerkt. Zowel cultuur als missiologie als homiletiek stellen eigen voorwaarden aan
missionaire prediking. Door deze ieder van deze deelgebieden hier te behandelen, komen we deze
op het spoor. En zo werken we, ten opzichte van de hoofdvraag, toe naar een afgebakende serie
voorwaarden voor missionaire prediking in de hedendaagse cultuur.
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THEORETISCH DEEL
In dit theoretisch deel ligt de nadruk op het exploreren van het verstaan van cultuur, missie en
preek van homileten en missiologen. De keuze voor deze drie elementen ligt tamelijk voor de hand.
Prediking is immers een dynamisch communicatieproces waarin de wereld van de tekst, de wereld
van de prediker en de wereld van de hoorder samenkomen. Ieder van deze drie elementen (cultuur,
missie, preek) raakt steeds aan deze drie 'werelden': tekst, prediker en hoorder hebben ieder een
culturele dimensie, evenals een homiletische en missionaire dimensie.
In dit gedeelte verkennen we hoe deze verhoudingen precies liggen. In het vijfde hoofdstuk worden
vervolgens vanuit deze inventarisaties voorwaarden geformuleerd voor missionaire prediking.

2. een postmoderne tijd
In dit hoofdstuk doordenken we de huidige cultuur in West-Europa. We zien hoe deze cultuur ook
de christelijke kerk en de prediking in die kerk raakt en voor nieuwe uitdagingen stelt.
De huidige postmoderne (2.1.) samenleving is diep beïnvloed door de tijd van het christendom,
maar zij wordt daar zelf niet langer door gekenmerkt (2.2.). Toch blijft de missionaire opdracht ook
in die tijd van kracht. Dit resulteert in reactie, van zowel de kant van de cultuur als van de kerk
(2.3.). Die reactie vindt echter niet in alle kerken en bij kerkgangers op hetzelfde moment plaats
(2.4.).
Wanneer we schrijven over hedendaagse cultuur, zijn er legio mogelijkheden om dat te doen. Ik
kies er hier voor om vanuit recent werk van enkele homileten te zoeken naar de fundamenten van
de postmoderne en postchristelijke cultuur. Daarmee is meteen aangetoond, dat in de meeste
recente homiletische werken cultuuranalyse een belangrijke plaats inneemt.
2.1. postmodern
Over de postmoderne cultuur is al veel geschreven dat we hier niet allemaal kunnen samenvatten.
We gaan daarom voor een schets van wat 'postmodern' is uit van de zeven kenmerken die de
Amerikaanse homileet C. Altrock voor die tijdsperiode heeft benoemd18. Altrock verdeelt deze
zeven kenmerken in drie groepen, te weten: onwetend19 en spiritueel, anti-institutioneel en
pluralistisch, pragmatisch, relationeel en ervaringsgericht.
De eerst 'set' kenmerken – onwetend en spiritueel – duiden op de houding van postmoderne
mensen ten aanzien van het christelijk geloof. Enerzijds blijkt de kennis van de gemiddelde
Westerling20 over het christendom drastisch te zijn afgenomen. De betekenis van feestdagen, een
18 Altrock heeft zich daarbij gebaseerd op het lezen van een groot aantal boeken over postmodernisme van de hand van
evangelicale auteurs, Altrock 2004, 5.
19 De auteur spreekt hier letterlijk van 'uninformed', niet-geïnformeerd of onwetend. Altrock 2004, 13. Vgl. ook
Johnston 2002, 87-88, die hetzelfde constateert.
20 Altrock noemt ter illustratie zeer veel voorbeelden die hij staaft met cijfers uit de Amerikaanse context. Dat een
dergelijke 'onwetendheid' zich ook in Nederland op steeds grotere schaal voordoet, blijkt onder meer uit de frequente
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besef van de kern van christelijk geloof en vele andere basis-elementen zijn géén onderdeel meer
van de bagage van deze groep mensen.
Anderzijds blijkt dat postmoderne mensen juist zeer geïnteresseerd zijn in alles wat met
spiritualiteit te maken heeft. Religieuze praktijken als bidden, een kaars opsteken of de stilte
zoeken blijken door velen te worden gedaan, óók door hen die nauwelijks een geprononceerde
religieuze overtuiging hebben. De behoefte aan religie en zingeving is dus groot, maar de kennis en
ook de vaardigheden daartoe ontbreken bij velen.
De tweede groep kenmerken die Altrock noemt zijn: 'anti-institutioneel en pluralistisch'. Door
toenemende ontzuiling21 is de maatschappij meer gevarieerd geworden dan in vroegere jaren. Ook
de vergrote mogelijkheden op het gebied van media en communicatie zorgden voor een
razendsnelle verspreiding van nieuwe denkbeelden en religies over de wereld, die op die manier
een 'global village' geworden is22. Daarbij kwam in het Westen na de Verlichting ook sterk de
nadruk te liggen op de individuele keuzevrijheid van de mens. Zo is de samenleving hoe langer hoe
meer pluraal geworden.
Typerend voor het postmoderne tijdperk is vervolgens de houding van deze zelf-kiezende, mondige
mens ten aanzien van institutionele organisaties zoals overheid en kerk. Altrock werkt dit aspect
met name uit richting de kerk. Hij wijst twee oorzaken aan23 van deze toenemende houding van
weerstand tegen de kerk als instituut:
1.

de kerk lijkt voor velen geen relevantie te bezitten, 'postmoderns want whatever works in
making their daily lives better – and in their estimation, church does not work in
improving daily live.''24

2.

postmodernisten staan vaak sceptisch tegenover de claim maakt op absolute autoriteit op
het gebied van spirituele zaken. Met welk gezag denkt de kerk te kunnen spreken? De
postmoderne twijfel aan het bestaan van een universele waarheid speelt hier ook mee: Hoe
denkt de kerk voor iedereen dé waarheid te kunnen brengen?25

Pluraliteit en een anti-institutionaire houding hangen met elkaar samen, en wel op die manier dat
een instituut (als de kerk) meestal aanspraak maakt op allerlei vormen van gezag die zich slecht
laten combineren met de keuzevrijheid en mondigheid waarop postmoderne mensen zo gesteld
zijn. Bovendien staan diezelfde instituten meestal voor één vaste set van waarden en ook dat staat
op gespannen voet met de principieel-plurale levenshouding van postmodernisten.

21

22
23
24
25

onderzoeken van IKON onder de titel 'God in Nederland'. Krantenkoppen over afnemende kennis van bijvoorbeeld
feestdagen zijn in de Nederlandse media in de afgelopen paar jaar niet van de lucht, zie bijvoorbeeld Z.a., Pinksteren?
Iets met Pinkpop?, in: Telegraaf, 28-05-09 (geraadpleegd via www.telegraaf.nl op 18-06-09).
Altock spreekt, tegen de Amerikaanse achtergrond, niet letterlijk over 'ontzuiling'. Maar in de Nederlandse context is
deze ontzuiling één van de belangrijkste katalysatoren van toenemende religieus en sociaal pluralisme geweest.
Godsdienstpsycholoog R. Nauta signaleert een duidelijk verband tussen ontzuiling en individualisatie in: R. Nauta, Ik
geloof het wel. Godsdienstpsychologische studies over mens en religie, Assen 1995, 141.
Vgl. De gedachten van cultuurfilosoof R.J. Schreiter, The New Catholicity. Theology between the Global and the
Local. Maryknoll z.j..
Altrock 2004, 22.
Altrock 2004, idem. Om dezelfde reden spreekt Johnston 2002, 94, waarschuwend tegen dogmatisme in de
prediking.
Ook Johnston 2002, 95-101, besteedt veel aandacht aan dit aspect.
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Tenslotte wijst Altrock op een derde groep eigenschappen van postmoderne mensen die vooral
betrekking hebben op het handelingsperspectief van deze mensen: pragmatisch, relationeel en
experimenteel.
'Wat werkt voor mij is mijn waarheid', zo laat zich de basishouding van dit pragmatisme
kenmerken. Daarbij is het 'hier en nu' belangrijk26. Gevolgen voor later of zelfs het hiernamaals
hebben niet primair de interesse van postmoderne mensen. Morele en spirituele beslissingen
worden niet zozeer op objectieve principes maar meer op pragmatische overwegingen gebaseerd.
In die overwegingen speelt vervolgens ook de ervaring een belangrijke rol. Postmodernisten zijn
sterk op zoek te zijn naar ervaring; keuzemogelijkheden die kans op ervaring vergroten zijn dus
aantrekkelijker dan mogelijkheden die dat zeker niet doen. Postmodernisten zijn geneigd om te
vertrouwen wat zij (kunnen) ervaren. Méér dan logica of objectieve kennis speelt het gevoel een rol
in besluitvorming en handelen in concrete situaties.
Op dit vlak van het gevoel speelt vervolgens het laatste begrip, 'relationeel', zich af.
Postmodernisten willen verbondenheid ervaren van vrienden, familie en mede-gemeenteleden.
Ook de Duitse homileet Grözinger komt met een cultuuranalyse van postmodernisme27.
Pluralisering, individualisering en globalisering staan daarin centraal – en hij blijft daarmee dicht
bij Altrock. Maar daarbij wijst hij op een merkwaardig verschijnsel dat zich voordoet in de
verhouding tussen verschillende facetten van deze cultuur.
Postmoderne mensen worden niet meer 'als vanzelf' in een bepaalde traditie geboren. Dat betekent
dat men – meer dan in het moderne tijdperk het geval was- al vanaf jonge leeftijd voortdurend voor
keuzes wordt gesteld. Het leven moet steeds opnieuw 'ontdekt' worden door ieder individu. Leven
wordt een zoektocht zonder voorgegeven vaste routes waarin Lebensgeschichtliche Touristen und
Vagabunden hun weg moeten vinden28. Dat vraagt van dat individu een grote mate van
vindingrijkheid. En waar dit individu de weg niet in één keer voor zich ziet, ontstaat verlegenheid29.
Het gevolg van dit alles is, dat de postmoderne mens – die zoekt naar eigen keuzevrijheid – als het
ware gevangen raakt door alle aangeboden keuzes. Dat is een opmerkelijke paradox. Grözinger
duidt de postmoderne periode aan als een periode die zichzelf ook op andere gebieden lijkt tegen te
spreken30. Zo zoekt men enerzijds naar individualiteit én anderzijds naar verbondenheid. Men
klaagt over ethisch verval en handelt tegelijkertijd zelf ook uiterst pragmatisch. Zo gezien heeft het
postmoderne tijdperk in zichzelf haar inconsequenties en blijkt zij polair van aard te zijn.
In de kernachtige cultuuranalyse van Altrock vinden we belangrijke elementen van de postmoderne
samenleving. Grözinger laat vervolgens zien hoe deze elementen zich tot elkaar verhouden.
26
27
28
29
30

Altrock 2004, 30.
Grözinger 2008, 26-28.
Grözinger 2008, 26.
Van der Graaf 2007.
Grözinger 2008, 26.
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2.2. postchristelijk, maar niet postmissionair
De ontwikkelingen in de Westerse samenleving gaan verder dan postmodernisme. Niet alleen de
algemene cultuur is diepgaand veranderd, ook de verhouding tussen kerk en samenleving is
radicaal anders geworden. Om de huidige situatie van christelijke geloof en kerk te kenmerken
wordt door vele missiologen de term 'post-christendom' gebruikt31. 'Post-Christendom is the
culture that emerges as the Christian faith loses coherence within a society that has been
definitively shaped by the Christian story and as the institutions that have been developed to
express Christian convictions decline in influence.”32
De term 'postchristelijk' verwijst dus naar de christelijke traditie waardoor ook onze Nederlandse
samenleving diepgaand is gevormd. De invloed van die traditie is nog altijd merkbaar in politieke,
religieuze, sociale en morele zin. Tegelijkertijd is die traditie zélf niet meer dominerend, onder
meer doordat de instituties die voorheen richtinggevend waren op de genoemde gebieden dat nu
niet meer zijn. De invloed van christelijke politiek, kerk en sociale christelijke organisaties zoals
vakbonden en bijzonder onderwijs is zo dusdanig afgenomen dat zij de cultuurontwikkeling in onze
dagen niet langer domineren.
De gewijzigde verhouding tussen christendom en heersende cultuur heeft grote gevolgen voor de
manier waarop de kerk haar plaats inneemt in die cultuur en de wijze waarop zij haar boodschap
uitdraagt. Ecclesiologisch gezien vertaalt de paradigma-shift van de tijd van christendom naar
post-christendom zich bijvoorbeeld van brede volkskerk tot smallere keuzekerk. De kerk kan
immers, door haar gezagsverlies, niet meer als 'vanzelfsprekend' er vanuit gaan dat mensen
betrokken bij een kerk zullen of willen zijn. Ook op andere gebieden – zoals die van de
ambtstheologie, pastoraat en gemeenteopbouw – liggen er tal van belangrijke vragen ten aanzien
van de gevolgen van deze wisseling in paradigma. Maar met name voor de missiologie liggen hier
grote vragen.
Dopers theoloog Stuart Murray, vooral actief in de Angelsaksische beweging rond Emerging
church, heeft zich gespecialiseerd op dit type vragen. Murray wil volop ernst maken met de situatie
van kerken in een postmoderne cultuur. Zo laat Murray bijvoorbeeld zien dat de wijze waarop
mensen (gaan) participeren in kerken sterk aan verandering onderhevig is 33. 'Belonging' (de
ervaring ergens bij te horen) en 'behaving' gaan in een postmoderne cultuur chronologisch gezien
vooraf aan 'believing'. Met andere woorden: mensen raken meestal eerder bij een kerk betrokken
omdat zij op zoek zijn naar een ervaring van verbondenheid dan dat zij bewust zoeken naar de
inhoud van het christelijk geloof. Het relationele aspect van postmodernen is hier van
doorslaggevend belang. Murray wijst erop dat dit grote gevolgen heeft voor de structuur van
participatie zoals veel kerken die nu kennen. Aanduidingen als 'belijdend lid, dooplid en meelevend
31 Het is niet duidelijk wat de herkomst is van deze term. In ieder geval is de term niet gelukkig gekozen, omdat de
gehele kerk pas -in strikte zin- ná Christus is ontstaan.
32 S. Murray, opgepubliceerde lezing, studiedag 06-10-07 in Den Haag.
33 S. Murray, Church after Christendom, Colorado Springs 2004, 9-38.
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lid' delen mensen op in institutionele categorieën waarin zij zich zelf meestal niet herkennen. In
plaats daarvan zou de participatie meer 'vloeiend' moeten worden, en meer inclusief. De drempel
wordt zo lager en de kans op participatie van 'zoekers' groter.34
Murray wijst – meer in het algemeen – drie noodzakelijke omwentelingen aan, die de postchristelijke kerk zou moeten maken om in deze cultuur ook relevant en noodzakelijk te blijven:
1. van onderhoud naar missie35 – hier gaat om het om de feitelijke doelstelling van de
christelijke gemeente: functioneert de gemeente voldoende zolang zij zichzelf kan
handhaven en kan blijven voortbestaan? Of is de doelstelling van de gemeente feitelijk veel
breder, en komt zij pas tot haar recht wanneer zij ook hen bereikt die geen affiniteit (meer)
hebben met de kerk?
2. van instituut naar beweging – hier gaat het om de vorm van de kerk. Functioneert de
gemeente het beste zolang zij zichzelf als instituut met vastomschreven gewoonten, regels
en structuren presenteert? Of zou de kerk terug naar de vroegste kerkgeschiedenis, toen zij
allereerst een beweging was, wendbaar en relevant voor haar omgeving?
3. van het centrum naar de marge – hier gaat het om de plaats van de kerk in de
samenleving. Deze is niet langer in het centrum daarvan, maar aan de marge. Ook hier is de
overeenkomst met het tijdperk van pré-christendom opvallend: de kerk wordt als instituut
meer naar de rand van de samenleving gedrukt. Tegelijkertijd is dat ook de plaats waarin de
kerk het best in contact kan treden met mensen die zelf ook meer in de marge van de
samenleving staan.
Murray ziet dus een duidelijke taak voor de kerk in het tijdperk van post-christendom. Het verlies
van gezag en invloed van de 'gevestigde kerken' heeft niet alleen nadelen: zij brengt de kerk ook tot
nieuwe creativiteit en dwingt haar volledig om bij haar core-business te blijven: de bediening van
het Evangelie. Zo hoeft de postchristelijke kerk geen postmissionaire kerk te zijn, hoewel dat wel de
nodige worsteling met zich meebrengt36.
2.3. subconclusie: tweezijdigheid
Als het gaat om hedendaagse cultuur en prediking, is er sprake van een wederkerige wisselwerking.
Enerzijds staan predikers én hoorders zélf volledig in hun postmoderne tijdperk, die als de lucht
om hen nauwelijks vermijdbaar is. Anderzijds gaat prediking, als verkondiging, direct of indirect in
op deze cultuur. Prediking vindt altijd plaats in het licht van de cultuur waarin zij gehouden wordt:
zij heeft haar op het oog, analyseert haar. Soms klaagt de prediking haar of probeert zij iets van de
cultuur te transformeren. Dit is de tweezijdige wisselwerking van prediking en cultuur.
Wie buitenkerkelijke mensen wil bereiken, wil postmoderne mensen bereiken. Missionaire
34 Dit is ook een kerngedachte in Paas 2003.
35 Letterlijk: 'from maintance to mission'. Ik baseer me in deze alinea op Murray 2004, 135-164.
36 Voor meer details over de moeiten van kerk-zijn in een postmissionair tijdperk, zie: B. Hoedemaker, Met anderen tot
Christus. Zending in een postmissionair tijdperk, Zoetermeer 2000.
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prediking dient om die reden serieus rekening te houden met de leefwereld en denkbeelden van
postmoderne medemensen. Complicerende factor daarbij is dat in sommige ecclesiologiën de visie
op de cultuur uitgesproken antithetisch is: 'wel ván de wereld, maar niet in de wereld'. De vraag
naar de verhouding tussen preek en cultuur is een blijvend onderwerp van bezinning en en
voortdurende zoektocht.
De veranderingen in de cultuur – die we hierboven beschreven als postmodernisme en
postchristendom – hebben ook gevolgen voor de manier waarop kerken proberen missionair te
zijn. Daarnaar kijken we dan ook in hoofdstuk drie.

21

SCHITTEREND PREKEN – A.P. Berensen

3. de missionaire 'hype'
In dit hoofdstuk staan we stil bij de missionaire beweging zoals die zich in de afgelopen vijftien jaar
vorm kreeg in diverse geledingen van de Nederlandse kerken. Het valt op dat er sprake is van een
ware stortvloed aan populaire geschriften rond dit thema. In kerkelijke media wordt veel aandacht
aan het thema gegeven. Het aanmoedigingsbeleid van landelijke organen van een aantal grotere
kerkgenootschappen heeft hierin ook een bevorderende rol gespeeld.
De vraag is: is er hier sprake van een 'hype'37, of van een structurele en collectieve theologische
omwenteling? Deze vraag laat zich alleen afdoende beantwoorden als we een korte blik werpen op
de missionaire initiatieven zoals die recent in een aantal grotere kerkgenootschappen zijn
ontplooid. Daarnaast zullen we moeten inventariseren welke theologische noties rond 'missie in
Nederland' er te vinden zijn die zouden kunnen bijdragen aan een permanent bezinningsproces
rond dit thema. Aan de hand van deze twee componenten komen we tot een evaluatie van de
missionaire 'hype'.
3.1. ontwikkelingen in de Protestantse Kerk in Nederland
Met name in de Protestantse Kerk in Nederland ontstond, sinds haar wording in 2004, een
veelvoud aan initiatieven rond 'missionair gemeente-zijn'. Steeds meer heeft deze kerk zichzelf in
de afgelopen jaren als 'missionaire' kerk gepresenteerd. In de opzet van de Kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland zijn hiervan sporen te vinden38, maar ook in diverse synodale
rapporten is dit spoor bevestigd. Met de oprichting van een 'Landelijke afdeling missionair werk en
kerkgroei' in 2008 lijkt de missionaire hype compleet.
Ondertussen vinden ook in vele gemeenten experimenten plaats. In 'gastendiensten', 'diensten met
belangstellenden', 'zoekersavonden' en vele andere initiatieven worden op vaak creatieve wijze
pogingen gedaan om de rand- of buitenkerkelijke mens te bereiken. Andere gemeenten maken een
herstart39 of ontstaan uit gemeentestichting40. Het is duidelijk dat ook op het grondvlak het thema
leeft.
Aan de Protestantse Theologische Universiteit, de onderwijsinstelling van de Protestantse Kerk in
Nederland, is het thema 'missie in Nederland' echter geen vast onderdeel van het curriculum.

37 Volgens Van Dale is er sprake van een hype als iets, 'met name dankzij inspanningen van de media, bij een bepaald
publiek als mode of sensatie fungeert'. N. Van der Sluis (red.), Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal –
A - I, Utrecht/Antwerpen 1999, 1387.
38 Onder meer in de zogenaamde Romeinse artikelen, art. I.6., I.8, IV.1, V.1, V.2, V.3, X.1, X.4.
39 Te denken is aan de evangelicale Hervormde Pax Christi-gemeente in Den Haag of aan de midden-orthodoxe
Protestantse Gemeente Alkmaar- Noord.
40 Te denken is aan het project 'De tronk op IJburg', Noort 2008, 157-166.
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3.2. ontwikkelingen in andere kerken
3.2.1. ontwikkelingen in de kleine Gereformeerde Kerken
De missionaire hype is niet beperkt gebleven dat de Protestantse Kerk in Nederland. Ook de kleine
Gereformeerde Kerken41 zijn er op dit vlak een aantal ontwikkelingen aan te duiden. De Christelijke
Gereformeerde Kerken kennen sinds een aantal jaren een 'evangelisatieconsulent' bij wie de
gemeenten advies kunnen inwinnen over missionaire projecten. Baanbrekend was het
synodebesluit van 200442, waarmee de kerken een aparte kerkrechtelijke status creëerden voor
zogenaamde 'missionaire gemeenten'. Hierdoor kregen deze gemeenten, na als zodanig door de
betreffende classis te worden aangemerkt, meer kerkrechtelijke vrijheid op het gebied van liturgie,
ambt en de praktische ecclesiologie. Meest in het oog springend echter is dat in deze kerken
sindsdien op HBO-niveau opgeleide43 Evangelisten als zodanig in het ambt bevestigd konden gaan
worden. Zij kregen de volledige rechten van predikant.
Aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, waaraan zowel Nederlands Gereformeerde als
Christelijk Gereformeerde aanstaand predikanten worden opgeleid, is het thema niet nadrukkelijk
aanwezig in het curriculum. Wel is in 2005 het vroegere studentendispuut 'Zending, Evangelisatie
en Hulpverlening' (ZEH) nieuw leven ingeblazen. Ook werden er in 2008 vijf studiedagen
georganiseerd voor vijftien predikanten uit de Christelijke Gereformeerde Kerken44. De
Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) starten per medio 2009 een 'missionaire masteropleiding'
aan de Theologische Universiteit van deze kerken.
In de Nederlands Gereformeerde kerken speelt ons thema niet zozeer op landelijk niveau, vooral
vanwege de meer congregationalistische structuur van deze kerken waarin eigen inzicht en context
van de plaatselijke gemeente sterk benadrukt wordt. Wel is er op plaatselijk niveau sprake van
allerlei missionaire projecten, vaak ook in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde
Kerken en de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt).45
Nederlandse Vrije Evangelische Gemeenten kennen weinig missionaire projecten. Dit komt mede
omdat een aantal gemeenten binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland 46 zo
41 Ik versta daaronder: de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlandse Gereformeerde Kerken, de
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) alsmede de latere afscheidingen uit die laatste, zoals de Gereformeerde Kerk
(Hersteld Vrijgemaakt). Tevens is de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (niet, zoals de naam doet vermoeden,
evangelische gemeenten in de zin van 3.2.2., maar van oudsher sterk verbonden met de Nederlandse Hervormde
Kerk) met de bij haar aangesloten gemeenten onder deze groep te rekenen.
Ik gebruik voor deze groep niet, zoals vaker gedaan wordt, de term 'de kleine orthodoxe' kerken. Dit suggereert m.i.
ten onrechte dat het in deze groep om een volledig homogeen dogmatisch geheel zou gaan. Bovendien is de beweging
van orthodoxie niet beperkt tot deze groep kerken alleen. De term zou evenzeer van toepassing kunnen zijn op
evangelische gemeenten of confessioneel-evangelicale delen van de Protestantse Kerk in Nederland.
42 Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland – versie 2004, artikel 4 lid 6 en de
uitvoeringsbepaling bij dit artikel, 109.
43 Evenzeer opvallend: waar de Christelijke Gereformeerde Kerken een rigide opleidingsbeleid voeren voor predikanten
(zij dienen allen in Apeldoorn opgeleid te zijn), kunnen Evangelisten met een HBO-opleiding van een willekeurig
opleidingsinstituut worden toegelaten. Feitelijk kennen de Christelijke Gereformeerde Kerken
– in
uitzonderingssituaties – dus al de HBO-predikant.
44 Hoekman-van Stuijvenberg, z.p. 14-11-2008.
45 Te denken valt aan 'Rijnwaarde' in Leidsche Rijn dat begonnen is als een missionair samenwerkingsproject tussen de
Nederlandse Gereformeerde Jeruzalemkerk in Utrecht en de Christelijke Gereformeerde Kerken van Maarssen en
Utrecht-Centrum. Vgl. Paas 2008, 167-172.
46 Dat geldt niet voor Vrije Evangelische Gemeenten in het buitenland. Zo is de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
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dusdanig klein in ledenaantal geworden zijn het dat men grote moeite kost de eigen gemeente
vitaal en levensvatbaar te houden.
3.2.2. ontwikkelingen in evangelische gemeenten
In het brede spectrum van de kleinere evangelische gemeenten47 zijn relatief weinig in het oog
springende missionaire projecten bekend. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat veel
van deze gemeenten van meet af aan 'missionair' (of in ieder geval: 'gericht op groei') waren.
Grotere evangelische gemeenten, zoals Evangeliegemeente 'De Pijler' in Lelystad werken in
regionale context met grote evangelisatiecampagnes. Hierbij valt het breed en vaak creatief gebruik
van nieuwe media op.
3.2.3. ontwikkelingen in de beweging van emerging churches en gemeentestichtingen
In de missionaire beweging nemen de zogenaamde 'emerging churches' en gemeentestichtingsprojecten een aparte plaats in.
Onder 'emerging churches' verstaan we een breed spectrum van initiatieven die met elkaar gemeen
hebben dat zij missionair van opzet en aard zijn. De term 'emerging' is dan ook afgeleid van zowel
'emergence' (opkomen, tevoorschijn komen) als van 'emergency' (noodzaak). Emerging churches
zijn dus 'missionaire gemeenschappen die binnen de postmoderne cultuur Jezus willen volgen'.48
Zij kenmerken zich door een dynamische, 'fluid' vormgeving en wendbare besluitsvormingorganen.
Onder 'gemeentestichtingsprojecten' verstaan we hier 'missionaire initiatieven die leiden tot
kerkelijke gemeenschapsvorming'.49 Het grootste verschil tussen deze categorie en die van de
'emerging churches' is dat gemeentestichtingsprojecten over het algemeen op enigerlei wijze
wortelen in bestaande kerkelijke denominaties. Ook gaat in het gemeentestichtingsprojecten
expliciet om kerkelijke gemeenschapsvorming; in de emerging church is de gemeenschap veel
belangrijker dan dit institutionele aspect. De emerging church gaat bovendien uit van een andere
context dan gemeentestichtingsprojecten. De eerstgenoemde groep wil ook het café of de
bedrijfskantine als centrale plaats van het gemeente-zin zien; terwijl men in de beweging van
gemeentestichting eerder denkt aan een centraal (kerk-)gebouw als centrum van het gemeentezijn.
Beide bewegingen hebben met elkaar gemeen dat zij op vernieuwende, cultuurrelevante en
missionaire wijze bezig zijn met gemeenschapsvorming. Projecten uit beide groepen beginnen met
eenzelfde diep verlangen: de missionaire opdracht van de kerk ook in de huidige tijd gestalte geven.

in Duitsland momenteel bezig met een grote gemeentestichtingscampagne, waarbij men binnen twintig jaar wil
komen tot de vorming van honderd nieuwe gemeenten in Duitsland.
47 We bedoelen hier dié gemeenten die tussen 1950 en heden ontstonden uit mensen die één van de
kerkgenootschappen uit 3.1. en 3.2.1. verlieten teneinde een eigen 'vrije' gemeente te stichten met een evangelische
en/of charismatische identiteit.
48 M. Vellekoop, Nederland verandert – en wat doet de kerk? Snuffelen aan postmodernisme, postchristendom en
emerging church, z.p. 2006, op: www.jezusvolgen.nl/nederlandverandert, geraadpleegd op 06-05-2009
49 Noort 2008, 15. Te denken is aan de Crossroads gemeenten, onder andere te Den Haag en Amstelveen.
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3.3. elementen van missionaire activiteit in Nederland
Als we zo het brede veld aan missionaire initiatieven globaal bekijken, dan vallen ons de volgende
zaken op:
•

Over de volle breedte van Protestantse Nederlandse kerken is er – in verschillende mate –
missionaire activiteit zichtbaar. Zowel met menskracht, als met geld en ruimte worden er
mogelijkheden geschapen voor deze projecten. Vormgeving, karakter en doelstelling van de
verschillende missionaire projecten lijken sterk te variëren.

•

De meeste huidige missionaire activiteit concentreert zich rond de grote steden.

•

Met name in gemeentestichtings- en overige missionaire projecten van de kleine
Gereformeerde kerken (3.2.1.) is sprake van een zekere kerkrechtelijke flexibiliteit bij de
betrokken kerkgenootschappen. Dit is een groot contrast met de Kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland (3.1.). In die laatste wordt de missionaire opdracht
weliswaar

op

meerdere

plaatsen

wordt

genoemd,

maar

het

aantal

concrete

uitvoeringsbepalingen (ordinanties) op dit gebied is laag te noemen50.
•

De projecten verschillen in de mate waarmee zij 'exclusief-missionair' zijn, d.w.z. de mate
waarin een bepaald project alleen voor 'zoekers' of 'buitenstaanders' georganiseerd worden
of niet.

•

De praktijk loopt in veel gevallen vooruit op de theorie(-vorming).

Al met al blijkt de 'missionaire hype' sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een hoge vlucht
genomen te hebben. Dat uit zich echter vooral in het concrete werkveld van kerken. Aan de
Nederlandse theologische academies is deze herontdekking van de evangelistiek of de missiologie
in Nederlandse missionaire context in feite nog niet doorgedrongen 51. Weliswaar heeft de
crossculturele theologie grote aandacht,

maar hierin spelen vragen rond missionaire

gemeenteopbouw en missionaire prediking geen directe rol.
3.4. subconclusie: wanhoop of reële mogelijkheid?
De hernieuwde, intensieve aandacht voor de missionaire opdracht van de gemeente is opvallend.
De secularisatie van de afgelopen decennia heeft een aanwakkerende rol heeft gespeeld in dit
hernieuwde missionaire vuur. Toch was de brandstof van dit vuur vooral de herontdekking van de
missionaire opdracht.
De 'missionaire hype' is dus niet geheel en al uit wanhoop geboren. Zij is een reële en -volgens
50 Zo is er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de kleine Gereformeerde kerken, niets geregeld over samenwerking met
gemeenten buiten het eigen kerkverband.
51 Op deze regel is één belangrijke uitzondering: de 'Inwendige Zendingsbond' (IZB) heeft zich de laatste tijd ontwikkelt
tot een organisatie voor 'zending in Nederland'. Al in 1970 deed zij, n.a.v haar 35-jarig bestaan, een bundel opstellen
over de missionaire roeping van de gemeente het licht zien onder diezelfde titel. Vgl. A. Noordegraaf e.a., Zending in
Nederland – een bundel opstellen over de missionaire gemeente, Zoetermeer 1970. Meer specialistische uitgaven
(zoals S.J. Wierda, Gezonden met perspectief. Naar een theologisch kader voor gemeentestichting vanuit een
missionair motief in Nederland, Apeldoorn 2001, ongepubliceerde scriptie) geven weliswaar een beeld van de
praktische mogelijkheden van dit thema, maar dit type uitgaven is de theoretische fundering duidelijk ondergeschikt
gemaakt aan de praktische kant.

25

SCHITTEREND PREKEN – A.P. Berensen

velen- noodzakelijke mogelijkheid om één van de belangrijkste opdrachten van de christelijke kerk
opnieuw vorm te geven: 'Ga dan heen..en maak al de volken tot mijn leerlingen.' (Mat. 28,19). Om
die reden neem ik aan dat deze hernieuwde aandacht voor evangelisatie en zending in ons eigen
land, hoewel in eerste instantie geboren uit een wat wanhopig overkomende hype, kan uitgroeien
tot een volwaardige en stabiele beweging die van betekenis kan zijn voor de Nederlandse kerk52.
Het recente missiologisch discours laat zien dat er ook voor Nederland een geheel eigen missiologie
gevonden zou kunnen worden die adequaat en relevant is voor de Nederlandse context.
In het eerste hoofdstuk bekeken we belangrijke aspecten van de hedendaagse cultuur. In dit derde
hoofdstuk lag de nadruk op de wijze waarop kerken missionair present zijn in die cultuur. Uit beide
hoofdstukken bleek hoe zeer de kerken zich sinds de secularisatie van de tweede helft van de vorige
eeuw in een geheel nieuwe situatie bevinden. Deze nieuwe situatie heeft ook gevolgen voor de
theologie. In ons vierde hoofdstuk kijken we daarom naar enkele homiletische hoofdlijnen, om
vervolgens in hoofdstuk vijf een voorlopige stand op te maken van de gevolgen van deze nieuwe
situatie voor ons thema.

52 De missionaire beweging nú doet in sommige opzichten denken aan de apostolaire beweging in de jaren '50 in de
Nederlandse Hervormde Kerk. In het geval van de die laatste beweging was met name de introductie van de nieuwe
Hervormde Kerkorde in 1951 de aanleiding tot deze nieuwe beweging.
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4. recente homiletische ontwikkelingen
In dit hoofdstuk geven we enkele belangrijke aspecten weer van de huidige stand van zaken in de
homiletiek (4.1.). Ook schetsen we een aantal kenmerkende ontwikkelingen die in de afgelopen
periode van circa twintig jaar53 hebben geleid tot de huidige homiletische situatie (4.2.).
We inventariseren vervolgens op welke wijze ons thema een rol speelt binnen het recente en
huidige discours binnen dit vakgebied. Hebben homileten oog voor ons thema? En zo ja, hoe? Wat
ziet men dan als kenmerkend voor missionaire prediking?
We proberen te traceren welke kansen de verschillende homiletische benaderingen zouden kunnen
bieden voor missionaire prediking (4.3.). Tenslotte beantwoorden we in de subconclusie de vraag
(4.4.) op welke wijze de homileten bijdragen aan het thema 'missionaire prediking'.
4.1. prediking in crises
Veel homileten constateren verschillende crises in de hedendaagse prediking54. Deze crises zijn van
diverse aard: rond de vruchtbaarheid van de prediking, rond het gezag van de prediker 55, rond het
feitelijk houden van de preek, over de theologische status van prediking, enzovoort. Hedendaagse
predikers hebben veel 'verlegenheden' rond God, de kerk en zichzelf56. 'Like diet books, preaching
books continue to sell on the premise that dramatic results are just weeks away.'57
In dit complex van crises speelt ook de vraag naar de gevolgen van de secularisatie voor de
prediking een belangrijke rol. Predikers zien de samenstelling van hun hoordersgroep drastisch
veranderen. Zij preken niet langer voor volle volkskerken, maar voor matig gevulde keuze-kerken.
Het kennisniveau van de gemiddelde kerkganger is drastisch afgenomen. Bij bijzondere diensten
zitten er zo nu en dan 'vreemdelingen' in de kerk. Bij casualia zijn vaak niet-leden aanwezig; en
predikers worstelen met de manier waarop zij ook hen een plaats geven in de prediking: is,
bijvoorbeeld, een begrafenisdienst, een missionaire 'kans'?58 Onzekerheid over doel, voorbereiding
53 Met deze beperking gaan we hier dus voorbij aan homiletische bijdragen uit het verleden van de kerk. Boeiend
onderzoek zou onder meer het missionaire aspect van het 'onderscheidelijk' preken, zoals dat met name bij Nadere
Reformatoren in zwang kwam, kunnen opleveren. Ook daarin schuilt immers iets van een missionair moment, in die
zin dat de prediker erop uit is om zijn hoorders in een centripetale beweging meer te betrekken bij het wezen van het
heil in God. Zie: T. Brienen, De prediking van de Nadere Reformatie, Amsterdam 1981. Ook de prediking van de
vroege kerk (van Handelingen tot de bekering van Constantijn de Grote en daarmee de wording van de christelijke
kerk tot brede volkskerk) stond sterk in het teken van de missiologie. Feitelijk is de homiletiek geboren uit de
missiologie.
54 Dit geldt voor meerdere taalgebieden en meerdere decennia. Vergelijk onder meer: H. de Leede, Heeft preek zijn tijd
gehad? Stellingen over de onopgeefbare betekenis van de prediking in het protestantse geloofsverstaan, in: W.
Dekker (red.), Om de verstaanbaarheid – over bijbel, geloof en kerk in een postmoderne samenleving, Zoetermeer
2002, 204-206; C.A. Van der Sluis, Prediking in de crisis - Over de scheiding der geesten, Zoetermeer 2005; G. van
den Brink, Prediking in de crisis, Putten 19-4-2007 (lezing, ongepubliceerd); J.A. Dally, Choosing the Kingdom –
missional preaching for the household of God, z.p. 2008, 1; M.J. Quicke, 360 degree preaching. Hearing, speaking
and living the Word. Grand Rapids 2003, 33-36. W. Dekker, Durf iets te roepen, lezing, www.izb.nl (geraadpleegd 24-9), 2008, 1 spreekt van 'een functieverlies'.
55 De Leede in Dekker 2002, 205.
56 R. Bohren, Predigtlehre, München 1980, 28-47; P.L.R. Van der Spoel, Cirkelen rond het geheim – preken in een
postmoderne context, in: Dekker 2002, 226-237.
57 Dally 2008, 1.
58 F. Stark, Kerkgangers bij gelegenheid, in: Niet zo’n kerkganger. Zicht op buitenkerkelijk geloven, G. Heitink (red.),
Baarn 2003, 91-111.
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en uitvoering van de prediking nemen toe. Zo is er tevens sprake van een crisis rond 'missionaire
prediking' die ons terugbrengt bij fundamentele basisvragen over prediking, missie en cultuur59.
4.2. recente ontwikkelingen binnen de homiletiek
Om op het spoor te komen hoe we tot deze crises gekomen zijn, zullen we nu de belangrijkste
ontwikkelingen binnen de recente homiletiek schetsen. We beperken ons daarbij vooral tot
ontwikkelingen in de afgelopen twintig jaar, omdat in die tijd veel literatuur is verschenen binnen
de context van postmodernisme en postchristendom als reacties op de voornoemde 'crises' in de
prediking.
Vanuit dit beknopte overzicht van ontwikkelingen kunnen we meer zeggen over de moeilijkheden
en mogelijkheden van missionaire prediking (2.3. en 2.4.).
4.2.1. 'Old Homiletic'
De term 'Old Homiletic' is met terugwerkende kracht gegeven aan homiletische stromingen van
voor circa 1960. Aanhangers van de New Homiletic bestempelden deze tot dan toe gebruikelijke
homiletische benadering tot 'oud' in vergelijking tot hun nieuwe benadering (zie verder 4.2.2.).
Deze 'Old homiletic' kende meerdere stromingen. Maar in de eerste helft van de twintigste eeuw is
– sinds de homiletiekcolleges van Karl Barth60 - vooral de kerugmatische benadering van de
prediking toonaangevend geweest61. Barth en zijn volgelingen willen alle nadruk leggen op het
Woord Gods dat loodrecht van boven tot mensenharten komt. Voor de homiletiek betekent dat dat
zij de rol van de prediker tot een minimum beperkt. De prediker valt in feite volledig weg achter
zijn boodschap. De preek is de plaats waar Gods Woord klinkt. 'De prediker is heraut die in wezen
niet anders te doen heeft dan het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus te
verkondigen'.62 De eigen subjectieve belevingen bij het Woord – van prediker en van hoordersmoeten volkomen ondergeschikt zijn aan dit Woord zelf. Dit had tot gevolg, dat de hoorder en de
spreker een niet heel erg expliciete plaats kregen in de homiletische bezinning. Die bezinning
richtte zich eerst en vooral op de tekst en de 'vreemdheid' van die tekst ten opzichte van wereld én
gelovigen. Het karakter van deze prediking was veelal objectiverend (men sprak vooral van de
heilsfeiten) en normatief-deductief. De prediker vertelde 'hoe het zat' en stelde de waarheden van
het Evangelie ten toon voor zijn hoorders.
In de Old Homiletic waren homiletici uit de Duitstalige wereld toonaangevend, in de New
Homiletic zijn dat meer de Angelsaksische theologen.

59 Van der Graaf, 2007, 1.
60 Gegeven in 1932/1933 in Bonn, en later door leerlingen uitgewerkt en uitgegeven onder de titel: K. Barth, Homiletik.
Wesen und Vorbereitung der Predigt, Zürich 1966.
61 B, Altena, Wolken gaan voorbij... Een homiletisch onderzoek naar de mogelijkheden voor de preek in een
postmodern klimaat, Zoetermeer 2003, 59-60.
62 Altena 2003, idem.
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4.2.2. 'New Homiletic'
'Een normatief-deductieve benadering in de homiletiek miskent de menselijke factor van zowel de
prediker als de hoorder en is dáárom theologisch onder de maat'.63 Dit oordeel is in zekere zin
kenmerkend voor de New Homiletic. Deze beweging is namelijk te zien als reactie op de vroegere
homiletische benaderingen. Die eerdere bewegingen (zoals beschreven in 4.2.1.) waren vooral
normatief-deductief van aard. Hierin ging het om de prediker als 'zender' die op normatiefvoorschrijvende wijze een geloofswaarheid presenteerde en van daaruit verder uitvouwde.
De New Homiletic poogt echter, onder meer onder invloed van nieuwere onderzoeken op het
gebied van de communicatiewetenschappen en de receptie-esthetica, meer oog te hebben voor het
proces dat zich tijdens het preken afspeelt. Men wil 'ervaringen creëren', zodat de preek een
'ontmoeting' wordt. Dat proces is een menselijk proces, waarin prediker én hoorder keuzes maken
en zo samen bepalen hoe men de preek, die de individuele hoorder tot die zich neemt, ervaart.
Het gaat in de preek niet primair meer om het 'overdragen van kennis', maar het preken wordt een
'gebeuren'. 'De preek als 'event' is enerzijds een menselijke opdracht, maar dat het iets
teweegbrengt, dat het een vernieuwend gebeuren wordt of een Godservaring – dat laat zich niet
afdwingen.'64 De preek is een kunstwerk dat uitnodigt tot een ontmoeting tussen het Woord Gods
en mensenlevens, maar of en hoe die ontmoeting tot stand komt, is niet de zorg of focus van de
voorganger. Ook niet alle New Homileticians zullen zich overigens direct focussen op een
ontmoeting met God of het Woord van God; de uitwerking van de preek wordt dan zeer open
opgevat.
Hoewel de New Homiletic grote aandacht heeft voor de retorische zijde van de preek, wil zij hét
primaire doel van de klassieke retorica, 'overtuigen', vervangen door bredere begrippen als 'in
aanraking brengen met', 'doen ontmoeten', 'laten ervaren' (evocation65). Het gaat in de New
Homiletic uiteindelijk meer om de ervaring in het luistermoment zelf ('event-in-time') dan om het
vruchtgebruik van die preek, bijvoorbeeld in een later moment van het leven. De preek wordt zo
een 'gebeuren in de tijd'. Centrale trefwoorden zijn 'beweging' en 'dynamiek'. Spreker en hoorder
maken samen een proces door waarbij op het juiste moment antwoorden of gedachten gevonden
worden. Het gaat niet om de overdracht van Gods Woord (de voorganger als postbode) maar om
bemiddeling tussen dat Woord en de hoorder (de voorganger als bruggenbouwer). De New
Homiletic is een hermeneutische benadering.
Deze benadering heeft grote consequenties voor de opbouw van de preek. Een andere doelstelling
brengt immers ook een andere vormgeving met zich mee. Om de preek tot een
ontmoetingsgebeuren te maken, zijn onder andere meer narratieve vormen nodig, alsmede een
63 Altena 2003, bijlage 1 (stellingenblad). Feitelijk doet Grözinger 2008, 11 en 122, dezelfde constatering. Het is echter
opvallend dat diezelfde auteur in de rest van zijn homiletiek de (theologische) plaats van de hoorder nergens
bespreekt.
64 G. Immink, In gesprek met de 'New Homiletic'. Literatuurbericht homiletiek, in: Praktische Theologie, 2001 (3), 371402.
65 Immink 2001, 377.
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meer inductieve benaderingswijze van de grondtekst. Ook krijgt de preek meer 'open' plekken. Dit
zijn plekken waar de prediker ruimte laat om iedere hoorder een eigen toe-eigening te laten
maken66. De prediker hoeft immers niet 'te overtuigen', maar alleen 'te laten ontdekken'. Het gaat
niet meer om: welke boodschap heb je meegekregen? Maar om: wat gebeurde er met jou tijdens de
preek?
Immink67 wijst drie stromingen binnen de New Homiletic aan. Deze stromingen moet men breed
zien; de beweging als geheel is niet heel vastomlijnd.
In de sterk narratieve stroming gaat het vooral om de verhalende elementen in tekst en preek. De
prediker vertrouwt daarbij sterk op de communicatieve kracht van (hervertelling van) Bijbelse
verhalen en de herinterpretatie daarvan door deze hervertelling. De stroming die de nadruk legt op
verbeelding, poëzie en 'Performance studies' wil iets soortgelijks maar met andere middelen. De
derde stroming die Immink typeert is de stroming die ook het theologisch gehalte in het oog wil
houden. Hieronder zijn onder meer de werken van Thomas Long en David Buttrick en Eugene
Lowry te plaatsen.
In de New Homiletic dient de prediker als hermeneut een brug te slaan tussen tekst en hoorder. De
prediker heeft een dubbele focus: de tekst moet recht worden gedaan én de vragen en ervaring van
de hoorder. Dat vergt van de prediker onder meer een goede kennis van de cultuur waarin zijn
hoorder leeft, wat ook verklaart dat er bij de homileten van de New Homiletic veel aandacht is voor
cultuurbeschouwingen.
4.2.3. Passie voor Preken
We kunnen in een overzicht van de huidige stand van zaken op homiletisch gebied nauwelijks
voorbij gaan aan de Passie voor preken-beweging die in de Nederlandse situatie sinds enkele jaren
van zich laat horen. Deze beweging neemt namelijk een eigen tussenpositie tussen Old en New
Homiletic in.
Enkelen honderden predikanten deden cursussen bij stichting Passie voor preken. Inmiddels
concentreert de beweging zich meer rond de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, waar
oprichter Ron van der Spoel samen met Jos Douma homiletiek doceert.
Passie voor preken kenmerkt zich door een sterke nadruk op de spirituele en mentale
betrokkenheid van de prediker op het preekproces (waaraan het dan ook haar naam ontleent).
Enerzijds is de theorie, zoals deze beweging die ontwikkelt heeft, voluit kerugmatisch te noemen.
66 Zie onder andere Grözinger 2008, 140-145. Een meer verregaand concept biedt Webb 1998; die stelt dat het
überhaupt onmogelijk en onwenselijk is om een tekst te bieden die door allen gelijk verstaan zou worden. Recent
bepleitte C. Bregman in zijn proefschrift De stem uit de oneindigheid. Over de talige vormgeving van preken in het
licht van poėzie en poėtica van Martinus Nijhoff, Zoetermeer 2007 voor een meer poetische benadering van de preek.
Een belangrijk punt in zijn betoog is de noodzaak van 'open plekken' waarin de hoorder tot een eigen zelfverstaan van
de preek komt. Hetzelfde accent is te ontdekken bij Altena 2003, 48-49, 81-83 en 104-107, waarbij hij zich sterk laat
inspireren door nieuwere hermeneutische inzichten.
67 Immink 2001, 372.
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Het gaat om een boodschap die overbracht moet worden; een lineair communicatiemodel wordt
gehanteerd. Bovendien moeten hoorders, die kennelijk als relatief passieve 'consumenten' worden
gezien, door de prediker overtuigd68 worden van de waarheid en relevantie van de gegeven
boodschap. Hiertoe wordt een deductieve stijl bepleit69.
Anderzijds draagt Passie voor preken ook elementen van de New Homiletic in zich. Van der Spoel
geeft bijvoorbeeld aan dat de preek een belevenis moet zijn70. Ook in Passie voor Preken gaat het
om prediking die mensen boeit, ontroert en in beweging zet. De vormgeving van de preek moet zó
zijn dat mensen worden meegenomen in wat zij horen. Dit is een dynamisch proces: woorden als
film, spanning en plot spelen hier een grote rol71. De prediker neemt hierin een belangrijke plaats
in72.
In Passie voor Preken ontdekken we methodische verwantschap met de New Homiletic, 'met
daarbij een flinke scheut piëtisme.'73 We zien hier dus een eigen contextueel-dialogische
verwerking van het huidige homiletische discours.
4.3. uitdagingen en kansen voor missie en prediking
Nu we enkele hoofdlijnen van het actuele homiletische discours en haar directe verleden hebben
geschetst, kunnen we enkele voorlopige opmerkingen en vragen rond ons thema 'missionaire
prediking' formuleren.
We stellen ten eerste vast dat voor het thema van de missionaire prediking nauwelijks aandacht is
geweest in recente homiletische werken74. Wel was de bezinning op de situatie van de hoorder in
hun cultuur, binnen het kader van de New Homiletic, thema van bezinning75.
Ten tweede is er in het huidige homiletisch veld een tweedeling zichtbaar tussen 'Old' en 'New'
Homiletic. De 'Old' Homiletic is niet 'oud' in de zin dat deze benadering definitief voorbij is. We
zullen ons in het empirisch deel moeten afvragen in hoeverre deze twee benaderingen vandaag de
dag nog op kansels te herkennen zijn – en wat dat betekent voor missionaire prediking. Ook viel
het ons op dat in onder meer Passie voor Preken mengvormen van Old en New Homiletic mogelijk
zijn; de tweedeling is dus geen strikte scheiding.
We kunnen uit het voorgaande de volgende belangrijke concepten afleiden:
1. De besproken homileten gaan allen uit van homiletiek als een dynamisch proces waarin de
wereld van de tekst, van de hoorder en de spreker aan elkaar raken. Een preek is 'geslaagd'
68
69
70
71
72
73
74

P.L.R. Van der Spoel, Preken is prachtig, Amersfoort 2007, 28-30. Zie ook: Van den Brink, 3.
Van der Spoel 2007, 40.
Van der Spoel 2007, 32.
Zie Van der Spoel 2007, 54-55. Dat lijkt me overigens in tegenspraak tot een deductieve preekstijl, vgl. nt. 29.
Van den Brink, 4.
W. Dekker, Durf iets te roepen, lezing IZB, www.izb.nl (geraadpleegd 2-4-2009).
De enige uitzondering die ik heb kunnen vinden is: J.A. Dally, Choosing the Kingdom – missional preaching for the
household of God, Herndorn 2008.
75 In de meest pure vorm is dat zichtbaar in werken van Angelsaksische homileten: G. Johnston, Preaching to a
postmodern world. A Guide to Reaching Twenty-First Century Listeners, z.p. 2001; C. Altrock, Preaching to
pluralists – how to proclaim Christ in a Postmodern Age, Missouri 2004 .
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als deze wederzijdse interactie tot stand is gebracht. Homiletiek kenmerkt zich door
vruchtbare communicatie van het Evangelie waardoor mensen aangesproken worden.
2. Er is echter een duidelijk accentverschil tussen de besproken homiletische benaderingen als
het gaat om het primaat van de homiletische driehoek: waar de Old Homiletic primair wil
uitgaan van de wereld van de tekst, richt de New Homiletic zich eerder primair op de wereld
van de hoorder. Tegelijkertijd zijn bij beide stromingen beide werelden nooit buiten beeld;
ook de wereld van de prediker blijft bij beiden nadrukkelijk in beeld.
3. De directe homiletische bezinning op het missionaire aspect van prediking in een Westerse
postmoderne context is tot op heden nihil.
4. De New Homiletic laat zich het beste verstaan als een beweging die probeert om de
woorden van het Evangelie zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de actuele cultuur.
Daarbij zijn evocatieve, affectieve, narratieve en visuele taalregisters de belangrijkste
middelen.76
5. Waar in de Old Homiletic het 'overtuigen' zeer centraal stond, kent de school van de New
Homiletic op dit punt verschillende leerlingen. Er is geen algemene consensus over de aard
en plaats van 'persuasion' in cultuurrelevante prediking. Met het oog op de missionaire
opdracht van de gemeente (zie hfdst. 3) is dit een belangrijke kwestie.
6. Het adres van de preek speelt een belangrijke rol bij de vormgeving ervan. Prediking heeft
immers een hermeneutische functie. Prediking in de setting van postmoderne yuppen heeft
een andere vormgeving en taalgebruik dan prediking voor traditionele agrariërs aan de
rand van Friesland. Met name in de New Homiletic is er aandacht gevraagd voor het het feit
dat predikers de hoorder goed in het oog dienen te hebben in het preekproces.
7. Meer narratieve homiletische stromingen hebben aandacht gevraagd voor identificatie en
herkenning als belangrijke elementen in hedendaagse prediking77. Juist met het oog op
zoekende hoorders is hier een spanningsveld te verwachten. Enerzijds hebben zij weinig
voorkennis van Bijbelse personen en situaties waarmee men identificatie tot stand wil
brengen, anderzijds is ook voor hen een proces van identificatie van groot belang.
Identificatie kan tot stand komen, wanneer de prediker duidelijk maakt op welke wijze de
menselijke situatie of ervaring uit de tijd van het Bijbelverhaal raakt aan menselijke
situaties of ervaringen in onze tijd.
4.4. subconclusie: onontgonnen gebied
Het hele terrein van het recente homiletische discours overziende, moeten we concluderen dat er
voor ons thema nauwelijks enige directe aandacht is geweest. Het aantal plaatsen waarop wordt
gesproken over missionaire prediking is zeer klein. Bovendien wordt er op betreffende momenten
76 Johnston 2001, 149-172.
77 H. Schaap – Jonker, Ruimte om te horen – preken en de psyche van de luisteraars, Amersfoort 2009, 81-83 en het
proefschrift met het onderzoek waarop de Nederlandse uitgave werd gebaseerd: H. Schaap-Jonker, Before the face of
God. An interdisciplinary study of the meaning of the sermon and the hearer's God image, personality and affective
state, Münster 2008.
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niet diepgaand of fundamenteel-theologisch nagedacht over het thema.
Toch wil dit niet zeggen dat recente homiletische bijdragen in het geheel niet relevant zouden zijn
met betrekking tot de missionaire opdracht van de gemeente. Indirect zijn er, vanuit verschillende
invalshoeken, lijnen te trekken vanuit homiletische concepten naar de missionaire dimensie. Deze
extrapolatie zal in de meeste gevallen echter door de lezer moeten worden gedaan. Wij hebben
daarvan in 4.1 tot en met 4.3. in grote lijnen al iets van laten zien, maar zullen dat in hoofdstuk 5
breder doen.
Het feit dat vrijwel alle homileten uitgaan van prediking als communicatie van het Evangelie (punt
1 uit 4.3.) rechtvaardigt tevens de impliciete stelling die in onze hoofdvraag te ontdekken is, nl. dát
prediking

'communicatief'

moet

zijn.

Het

gaat

immers

erom,

bij

de

hoorder

een

communicatieproces op gang te brengen met hetgeen de prediker zegt en daarin met het Evangelie
zelf.
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5. voorwaarden voor missionaire prediking - een tussenstand
In dit hoofdstuk maken we de voorlopige balans van ons onderzoek op. In de hoofdstukken 2 tot en
met 4 hebben we ons verdiept in een aantal aspecten die bij missionaire prediking een rol spelen.
In dit hoofdstuk trekken we de lijn door naar de missionaire prediking. Welke gevolgen hebben de
geschetste ontwikkelingen in homiletiek, missiologie en cultuur nu voor ons thema? Zijn er
voorwaarden te herleiden uit hetgeen we schreven over deze aspecten?
We komen hier tot driemaal vijf (theoretische) voorwaarden voor missionaire prediking. In elke
voorwaarde worden verschillende elementen uit de gevonden theorie samengenomen. Het gaat er
hier om, de meest fundamentele voorwaarden te vinden. Vanuit iedere individuele voorwaarde
zouden weer tal van subvoorwaarden binnen iedere groep te benoemen zijn. Daar zien we hier
echter vanaf, omdat we ervan uitgaan dat in de voorgaande theoretische hoofdstukken daar al
genoeg van duidelijk is geworden.
We verdelen hieronder de voorwaarden onder de drie deelgebieden die we in de eerste
hoofdstukken hebben onderzocht. Het zijn echter allen voorwaarden die behoren tot het
homiletisch veld. Het feit dat we ze hier rangschikken onder de kopjes ´cultuur´, ´missie´ en
´prediking´ wil hier vooral zeggen dat de voorwaarden uit die betreffende groep voortvloeien uit
hetgeen we hebben geschreven over dat aspect in het betreffende voorgaande hoofdstuk.

5.1. cultuur
Prediking die communicatief wil zijn, ontkomt niet aan de dialoog met de cultuur waarin haar
hoorders leven. We hebben hierboven twee belangrijke elementen van die cultuur besproken onder
de noemers 'postmodern' en 'postchristelijk'.

5.1.1. postmodern
Postmoderne cultuur is – aldus Altrock – te benoemen als onwetend en spiritueel, antiinstitutioneel en pluralistisch, pragmatisch, relationeel en ervaringsgericht. Dezelfde auteur
verbindt aan die vaststelling ook aanbevelingen voor missionaire prediking die in deze cultuur kan
'landen':
1. Anticiperen op interesse, niet op voorkennis – De missionaire prediker anticipeert
enerzijds niet op enige veronderstelde kennis bij zijn hoorders als het gaat om het
christendom. Kerkelijk jargon en insidersinformatie moet worden uitgelegd of vermeden78.
Anderzijds rekent de missionaire prediker op een grote interesse in religieuze zaken. Op
deze manier schippert de missionaire prediker tussen de klippen van infantilisering en
onverstaanbaarheid door.
78 Paas 2003, 274 en Paas 2001, 92.
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Hier ligt één van de spanningen in het postmoderne levensgevoel, die vruchtbaar te maken
is voor de missionaire prediking: "de behoefte aan religie en zingeving is groot, maar de
kennis en de vaardigheden daartoe ontbreken bij velen" (zie pagina 17 van deze scriptie).
2. Rekenen op scepsis, apologetische aanpak vereist – De missionaire prediker rekent op een
flinke dosis scepsis van zijn postmoderne hoorder op het gebied van 'het gezag' en 'de
waarheid' van de christelijke kerk.
Ten aanzien van de institutionele gestalte van de kerk kan er geen sprake meer zijn van een
vanzelfsprekend-geachte gezagsclaims van kerk, preek of ambt. Gezag is niet langer een
natuurlijk gegeven, maar het moet verdiend worden. Bovendien zijn "veel mensen van
tegenwoordig vuurbang voor manipulatie en hebben een sterke allergie voor macht".79
Daarom houdt de missionaire prediker ook rekening met de pluralistische attitude van zijn
hoorder. Een kerk die 'de waarheid' denkt te verkondigen, heeft wat uit te leggen aan de
postmoderne hoorder. Ook hier geldt: de waarheidsopvatting en (impliciete) epistemologie
zoals die in veel christelijke gemeenten wordt gehanteerd is niet langer vanzelfsprekend en
moet daarom expliciet ter sprake worden gebracht. Dit is een apologetisch aspect80.
In missionaire prediking zal moeten worden gezocht naar wegen om enerzijds de
keuzevrijheid – een dierbaar goed van veel postmoderne hoorders – te waarborgen en
anderzijds de eigenheid en noodzaak van de gebrachte Evangelieboodschap recht te doen.
Missionaire prediking beweegt zich in het spanningsveld tussen identificatie en afstand 81.
Een 'getuigende' toon lijkt daarbij een sterk middel, omdat deze zich beweegt tussen het
taalveld van de Schrijft en het taalveld van moderne mensen.82 In een apologetische aanpak
kan de scepsis van deze hoordersgroep ter sprake worden gebracht. Ook daarbij dient de
prediker zich eerlijk en kwetsbaar op te stellen, teneinde op deze hoordersgroep niet als
autoritair over te komen. Zogenaamde 'open plekken' in een preek kunnen hoorders de
ruimte geven om het gebodene rustig tot zich te nemen, zonder dat de prediker daarbij als
manipulatief ervaren wordt.83 Deze 'open plekken' zijn in de homiletische theorie
belangrijk; het gaat daarbij om oningevulde aspecten waar de teksten als het ware 'schuren'
aan de hoorder, waardoor de deze zelf aan de slag gaat met een interpretatie.
De paradox die Grözinger aanduidt (zie pagina 18 van deze scriptie) biedt mogelijkheden
voor missionaire prediking, in die zin dat deze prediking de inconsequenties en innerlijke
spanningen in het postmodernisme kan benoemen en evalueren in het licht van het
Evangelie. Paradoxale thema's rond bijvoorbeeld individualiteit en gezamenlijkheid zijn
79 Paas 2003, 276.
80 Johnston 2002, 81-84.
81 J.M. Webb, Preaching and the challenge of Pluralism, St. Louis 1998 geeft een homiletisch model waarin deze twee
kernwaarden zeer centraal staan.
82 J.D. Lose, Confessing Jesus Christ. Preaching in a Postmodern World. Grand Rapids 2003 biedt hiertoe goede
aanzetten. Dingemans spreekt van een 'overlappende taal' die zowel door de Bijbel als de hoorder recht doet.
83 Zie Webb, 103 e.v. Zinnen als: “Dat is toch mooi, gemeente?” zijn ‘voorgeschreven gevoelens’. Maar ‘een verplichting
om iets te voelen kan het gevoel bevriezen’ (C.S. Lewis, Christelijk leven, Kampen 2007).
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relevant voor de postmoderne 'zoekende' mens.
3. Rekenen met postmodern handelingsperspectief84 – De missionaire prediker houdt
rekening met het handelingsperspectief van postmoderne mensen, dat zich kenmerkt door
pragmatisme, relationaliteit en het ervaringsgerichte.
Een pragmatische levensinstelling vraagt om relevante prediking85. Missionaire prediking
die geen antwoord geeft op de vraag hoe deze boodschap van nut is voor de hoorder is niet
pragmatisch en daarmee voor hem irrelevant. Overigens kan de prediker ook inspelen op
deze pragmatische levensinstelling door haar op eerlijke wijze onder kritiek te stellen,
bijvoorbeeld door de wijzen op de innerlijke spanningen tussen de verschillende waarden
van het postmoderne levensgevoel.
Relationaliteit kan ook86 in de preek een sterke nadruk krijgen. Het gaat in de kerk om
verbondenheid aan God en aan elkaar. Ook missionaire prediking kan aan deze
relationaliteit meewerken door te zoeken naar een verbindende, performatieve taal die de
ervaring van onderlinge verbondenheid en de relatie met God kan uitdrukken.
De missionaire prediker houdt verder rekening met het feit dat de moderne hoorder sterk
ervaringsgericht is. Men is geneigd eerder gezag toe te kennen aan een boodschap die
appelleert op ervaring dan op kennis. Hieronder (5.3.) zullen we zien dat de New Homiletic
goede mogelijkheden biedt om te werken aan missionaire prediking waarin de ervaring een
theologisch-legitieme en communicatief-functionele plaats krijgt.
Niet alleen in de prediking dient men rekening te houden met deze ervaringsgerichtheid.
Ook de prediker zelf dient ervaringsgericht ingesteld te zijn. Concreet kan men denken aan
authenticiteit en bewogenheid op de kansel. De godsdienstpsychologische studie van
Schaap-Jonker toonde aan dat hoorders hun hoordersgedrag onbewust voor een deel ook
afstemmen op hun attitude richting de spreker.87

5.1.2. postchristelijk
Ook het leven in een postchristelijk klimaat stelt voorwaarden aan missionaire prediking die
relevant en aansprekend wil zijn.
4. Rekenen met verhouding kerk-samenleving – De missionaire prediker houdt rekening met
de nieuwe verhouding (5.1., tweede aandachtspunt) die tussen kerk en samenleving/cultuur
is ontstaan, en die we aanduiden als postchristendom. De kerk is niet langer een
84 Webb 1998 geeft een sterk postmoderne visie op de prediking weer. Hij pleit ervoor dat de prediking niet alleen met
een postmodern handelingsperspectief rekening dient te houden, maar dat zij zelf als het ware ook postmodern moet
worden: dat wil zeggen, moet afstappen van gezags- en waarheidsclaims. Wij drukken ons hier bewust anders uit; de
prediker dient gevoelig te zijn voor de vragen zijn tijd, maar tegelijkertijd moet het gezag van de Schrift ook recht
worden gedaan.
85 Paas 2001, 92-93 en Keller T., Paas S., Hoe kunnen preken aansluiten bij niet-kerkelijke hoorders? Deel 2, in: CV
Koers, 02-2007 (geraadpleegd via www.cvkoers.nl op 10-07-09).
86 Dat gebeurt niet alléén in en door de preek, maar ook daarbuiten. Zie Johnston 2002, 77-79.
87 Zie Schaap-Jonker 2008 en Schaap-Jonker 2009.
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vanzelfsprekend monopolist, maar één van de

spelers op de brede religieuze markt

geworden. Niet langer kan de missionaire prediker spreken namens een 'instituut', maar hij
wordt de aanjager van een beweging. Een beweging in de marge van de samenleving.
Waar de kerk in vroeger tijden als publieke organisatie sprak in het publieke domein, dient
zij zich in de huidige samenleving opnieuw te beginnen op haar plaats in dat domein. De
publieke functie van prediking is in ieder geval flink versmald, en dat zal ook consequenties
hebben voor toon en vormgeving van de preek. De vraag naar de publieke functie van de
prediking zal opnieuw moeten worden gesteld en beantwoord. Is preken ook dialogiseren
met de samenleving? Zo ja, hoe dan?
5. Rekenen met diverse participatiegraden – Ten aanzien van de prediking heeft punt 4
gevolgen voor de veronderstelde wijze van participatie van de hoorders in de beweging die
de christelijke gemeente is. Missionaire predikers zullen expliciet aandacht moeten
schenken aan de wijze waarop verschillende groepen in de gemeente (willen) deelhebben
aan het werk van de gemeente. Vragen rond 'belonging' moet in de missionaire preek een
belangrijke plaats hebben (zie ook pagina 19 van deze scriptie).
Murray88 wijst erop dat een kerk in een postchristelijke kerk een missionaire kerk moet en kán zijn.
Dat geldt dan ook voor de prediking! In 5.2. onderzoeken we dit nader.

5.2. missie
Vanuit het onderzochte terrein van de missie zijn ook enkele voorwaarden voor missionaire
prediking te formuleren. Deze voorwaarden zelf zijn voor een belangrijk deel ook homiletische
voorwaarden die in iedere theorievorming van belang zijn. Wij schikken ze hier echter onder de
kop 'missie', omdat de wijze wáárop ze voorkomen in missionaire prediking afwijkt ten opzichte
van de wijze waarop ze voorkomen in 'reguliere' prediking. We ontlenen de voorwaarden aan wat
we schreven in hoofdstuk drie, waardoor deze 'algemene' voorwaarden een meer specifiek
gekleurde invulling krijgen.
6. Rekenen met doelgroep – De missionaire prediker houdt rekening met de culturele en
spirituele context waarin hij spreekt.89 Missionaire prediking wortelt in haar context. Zij is
contextueel en daarmee doelgroepbewust. Dat geldt niet alleen voor het brede en abstracte
niveau van ´de tijdsgeest´, maar ook op het concrete en tastbare niveau van de subcultuur
van een gemeente. Een missionaire preek op het platteland van Twente kan er totaal anders
uitzien dan een missionaire preek in het centrum van onze hoofdstad 90. Andere hoorders
vragen om andere preken, omdat zij andere twijfels, vragen, trots en voorkeuren hebben.
88 Murray 2004, 135-140.
89 Immink 2001, 392 stelt om deze reden voor, de hoordersgroep op pro-actieve wijze in de preekvoorbereiding te
betrekken.
90 Altrock 2004, 5-6.
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Jonge mensen in de grote stad zullen in het algemeen nog postmoderner zijn dan ouderen
op het platteland. Voorwaarde 1 tot en met 5 zijn belangrijke richtingaanwijzers voor deze
voorwaarde.
7. Rekenen met setting – Naast de (niet-tastbare) cultuur is er een tastbare directe omgeving.
Missionaire prediking wordt ook gevormd door de setting waarin zij plaatsvindt; sterker
dan bij reguliere prediking! Een cafédienst brengt een andere communicatieve stijl met zich
mee dan een Bachcantatedienst. De prediking in beide diensten kan echter volop missionair
van opzet zijn. In die zin is missionaire prediking ook creatieve prediking, waarbij de
missionaire prediker met vindingrijkheid te werk moet gaan – zoals Paulus op de
Areopagus. De setting is bij missionaire prediking relatief vaak afwijkend ten opzichte van
'reguliere prediking': de predikant die een praatje houdt in de feesttent tijdens een
dorpsfeest, de predikant die wordt uitgenodigd om iets te zeggen tijdens een crematie,
'maar dan wel kort', enzovoort.
8. Rekenen met missionair programma – Missionaire prediking moet bij voorkeur wortelen
in een breder missionair programma binnen een gemeente91. De input vanuit de missionaire
preek neemt aan vruchtbaarheid toe als zij elders open door zoekers kan worden besproken
en doordacht. Missionaire prediking staat – nog veel meer dan 'reguliere prediking' – in een
bredere bedding (zie ook 5.4.).
9. Rekenen met (missionaire) identiteit van gemeente – Missionaire prediking dient te
stoelen op een transparante en heldere identiteit. Uit diverse projecten blijkt dat missie
alleen kan slagen wanneer zij vanuit eigen authentieke overtuiging wordt gebracht, die
bovendien verstaanbaar wordt uitgedragen. Projecten met een onduidelijke of al te
vrijblijvende visie en missionstatement zijn eerder geneigd te mislukken. 92 Waar we in het
cultureel deel dus vooraf bedacht wilden zijn op de mondigheid en keuzevrijheid die de
moderne mens zeer hoog heeft, letten we hier op het feit dat diezelfde postmoderne mens
ook behoefte heeft aan een authentieke, doorleefde visie. Voor de missionaire prediker
betekent dit dat hij moet werken vanuit een duidelijke visie op zijn missionaire opdracht, en
dat hij bovendien loyaal dient te zijn aan de boodschap die hij brengt.
De kerkordelijke ruimte die de missionaire prediker krijgt óf niet krijgt is ook een
(impliciet) onderdeel dat de identiteit van een gemeente kan kleuren.
10. Rekenen met inclusiviteit en exclusiviteit– Missionaire predikers dienen een keuze te
maken tussen een inclusieve of exclusieve benadering. Met een inclusieve benadering
bedoelen we dat de prediker één en dezelfde preek zó opbouwt, dat deze toegankelijk en
91 Paas, 2003 denkt aan een inwijdingsproces van nieuwkomers in de gemeente. We zullen hieronder, in het empirisch
deel, nog zien dat deze waarneming door de predikers uit alle besproken casussen wordt herkend.
92 Zie Als een kerk opnieuw begint, die onder meer de Tronk een onduidelijke identiteit verwijt en het project in Voorst
een niet transparant beleid.
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communicatief is voor zowel zoekers als gemeenteleden. Een exclusieve benadering gaat er
daarentegen vanuit dat er twee soorten prediking – en dus ook twee aparte preken, meestal
in aparte diensten – noodzakelijk zijn om deze beide groepen aan te spreken.
Het valt buiten het bestek van dit onderzoek om te onderzoeken in hoeverre beide
benaderingen vruchtbaar zijn in de huidige samenleving93, maar de prediker dient ten alle
tijde over een weloverwogen en gemotiveerde visie te beschikken alvorens aan missionaire
prediking te beginnen. Voor de vormgeving en toon van de missionaire prediking geeft dit
namelijk significante verschillen. Op twee benen hinken doet de missionaire prediking op
dit punt afbreuk.

5.3. homiletiek
Tenslotte formuleren we enkele voorwaarden vanuit homiletisch perspectief:
11. Rekenen met taalregisters – Missionaire prediking vraagt (gezien de voorwaarden 1 tot en
met 10) om evocatieve, affectieve, narratieve en visuele taalregisters. Het gebruik van
inclusieve, aansprekende en verstaanbare taal is een voorwaarde om het hoordersproces op
vruchtbare tot stand te brengen. Variatie is hierbij ook onontbeerlijk.
De wijze waarop taal wordt gebruikt schept – los van de inhoud – ook een bepaalde sfeer
die opgewerkt wordt. Is de prediker in staat een nieuwe wereld te openen voor de hoorder?
Een verbeelding te scheppen? Is zijn taal meer beschrijvend, waardoor hij overkomt als een
gids? Of is zijn taal warm en betrokken, als een goede vader?
12. Rekenen met vorm en inhoud94 – Missionaire prediking vraagt, meer dan 'reguliere 95
prediking', om een heldere structuur. De meeste hoorders uit de doelgroep van missionaire
prediking zijn nauwelijks gewend langdurig naar een spreker te luisteren. Zij 'verdwalen'
eerder in het luisterproces dan een ervaren kerkganger. Missionaire prediking kan alleen
effectief zijn als de prediker duidelijk de structuur van zijn betoog kenbaar maakt. Dit kan
expliciet ('er zijn twee dingen hier belangrijk. Ten eerste...'). Maar het kan ook implicieter
via signaalwoorden met een structurerende functie ('tenslotte', 'maar', 'daarom'). Met name
de laatste groep is in de praktijk kwetsbaar omdat in Nederlandse spreektaal deze woorden
vaak verkeerd worden gebruikt. Missionaire prediking vergt naast inhoudelijke
communicatie dus ook meta-communicatie, waarin het 'verloop' van de preek duidelijk
wordt gemaakt96.
93 Zie daarvoor bijvoorbeeld: R. Westerbeek, Kerk voor postchristelijke generaties. Deel 2, in: CV Koers, 02-2007.
94 Zie ook Immink 2001, 388 e.v. die schrijft over het evenwicht tussen content en manifestatie.
95 We gebruiken de term ´regulier´ in deze scriptie voor prediking in de wekelijkse erediensten van wijkgemeenten,
waarin het missionaire aspect niet expliciet centraal staat. We gebruiken het woord tussen aanhalingstekens, omdat
o.i. geen enkele dienst 'regulier' is, in de zin van 'standaard'.
96 We zullen in het empirisch deel nog zien dat de predikers vaak woorden als 'maar' gebruiken op momenten dat er
geen sprake is van een tegenstelling. Dat is voor de geoefende luisteraar een minder groot probleem dan voor de
minder geoefende.
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Bovendien dient de prediker sterk rekening te houden met het inhouds- en
betrekkingsniveau. Veel preken in reguliere wijkgemeenten communiceren vooral op een
inhoudelijk niveau. In missionaire prediking is ook het betrekkingsniveau van de
communicatie
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communicatieproces met de spreker op gang te brengen. Dit komt bij missionaire prediking
ook nauwer; in die zin dat de missionaire prediker van zijn hoorders wellicht minder
kansen krijgt dan een 'regulier' publiek.
13. Rekenen met identificatie – In missionaire prediking werkt identificatie (een belangrijk
mechanisme in prediking, zeker in prediking in de traditie van de New Homiletic) anders
dan bij prediking voor gelovige gemeenteleden. Een zoeker zal zich niet zo snel identificeren
met de leerlingen van Jezus of met de gelovige koning David, maar wel met de ervaringen
van deze mensen, ook al leefden zij lang geleden (zie hierboven). Er is dus identificatie
nodig en mogelijk, maar de prediker dient hier nadrukkelijker naar toe te werken dan bij
'reguliere' prediking het geval is. Aangezien de Bijbeltekst voor de zoeker minder vertrouwd
is dan voor de geoefende kerkbezoeker, kost het proces van identificatie meer tijd en
moeite.
Ook identificatie met voorbeelden die de predikant uit eigen leven leeft, zal voor de
zoekende hoorder moeilijker verlopen dan voor anderen.. Er dient daarom des te meer
aandacht worden besteed aan de verhouding tussen de missionaire prediker en zijn
hoorders, onder meer in de wijze waarop deze zijn hoorders verbaal tegemoet treedt. 97
14. Rekenen met het karakter van het Evangelie – Ook missionaire prediking moet voluit
prediking van het Evangelie blijven. Dat Evangelie is vaak kritisch richting de mens; het
roept op tot bekering en leven in dienst van het Koninkrijk Gods. Missionaire prediking
roept hoorders op om leerlingen van Christus te worden; het vraagt om reactie en om
antwoord. Missionaire prediking die dat vergeet, wordt te vrijblijvend. M.J. Quicke duidt dit
aspect aan met de woorden 'profetisch' en 'transformatief'98. Prediking mensen moet ráken
(zoals in de New Homiletic wordt aangenomen), moet ook ergens áán raken. Missionaire
prediking daagt uit, roept op, nodigt uit. Echter, deze kritische kant zal een goed overwogen
plaats moeten hebben in de prediking. Wanneer de spreker direct zijn preek begint met het
'afbranden' van de leef- en gedachtenwereld van de hoorder, is er een grote kans dat de
zoekende hoorder direct afhaakt.
We hebben in het theoretisch gedeelte gezien dat homileten verschillend denken over de
plaats van 'overtuigen' in de preek. Hierin zal iedere missionaire prediker een welbewuste
97 Zo wijst Paas 2003, 280-282 in navolging van Warren 2003, 297-298, er op dat het het beste is dat zoekers steeds zo
veel mogelijk te maken hebben met dezelfde missionaire prediker.
98 Quicke 2003, 19-26.
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keus moeten maken. Theologisch gezien kan men daarbij de nadruk meer leggen op de
pneumatologie (waarbij het moment van 'overtuiging' meer nadrukkelijk wordt overgelaten
aan de werking van de Geest) of op de communicatieleer (waarbij de nadruk meer ligt op de
taak van de prediker in het 'overtuigen').99 Maar vast staat dat van missionaire prediking
áltijd een niet-vrijblijvend element in zich draagt.
15. Rekenen met de werking van de Geest – Ook op andere momenten in missionaire
prediking verwacht de missionaire prediker de werking van Gods Geest. Zogenaamde 'open
plekken' kunnen hieraan bijdragen. De Geest gaat zijn eigen weg met hetgeen de prediker
zegt; wat ook kan impliceren dat de prediker er mee rekent dat niet iedere hoorder exact
hetzelfde hoort of hoeft te horen in één en dezelfde preek100.
Ook tijdens het houden van de preek zelf is openheid van de prediker voor invallen op het
moment zelf en werking van de Geest van groot belang. Bij missionaire prediking valt
hierop des te meer nadruk, omdat de hoordersgroep hier per dienst sterk kan verschillen.

5.4. subconclusie: een model voor missionaire prediking
In de vorige paragraaf hebben we, vanuit de geraadpleegde literatuur de vijftien belangrijkste
voorwaarden voor missionaire prediking geformuleerd. Daarmee hebben we een belangrijke stap
gemaakt in de beantwoording van onze hoofdvraag.
Naast deze voorwaarden voor missionaire prediking kunnen we vanuit het voorgaande ook iets
meer zeggen over het wezen van missionaire prediking. Met de in 5.3. geformuleerde voorwaarden
hebben we namelijk nog geen expliciete aandacht besteedt aan het proprium van missionaire
prediking ten opzichte van 'reguliere' prediking. Bovendien zijn sommige voorwaarden deels ook
van toepassing op reguliere prediking. Het verschil tussen beide typen prediking kunnen we echter
in het onderstaand model meer geprononceerd naar voren halen.
M.J. Quicke101 biedt een theologisch-homiletisch model aan. Hij ziet het héle proces van
openbaring, prediking, luisteren én het leven naar het Woord als een onderdeel daarvan.
Gedurende dat hele proces is de werking van Vader, Zoon en Geest op verschillende wijzen
merkbaar. Hij schematiseert als volgt, in een cyclische weergave als uitdrukking van een
voortgaand proces:

99 Ik sta zelf op het standpunt dat het hier gaat om een vals dilemma. De verwachtte werking van de Geest sluit de
verantwoordelijkheid van de prediker niet uit. Zie Keller T., Paas S., Hoe kunnen preken aansluiten bij nietkerkelijke hoorders? Deel 1, in: CV Koers, 01-2007 (geraadpleegd via www.cvkoers.nl op 10-07-09) die in hun
artikel dezelfde visie bepleiten.
100 Dat is overigens godsdienstpsychologisch gezien ook niet mogelijk, zie Schaap-Jonker 2008.
101 Quicke 2003, 51.
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In een proces van openbaring maakt de God de Vader de prediker iets duidelijk ('revealing'),
hetgeen de prediker in een preekproces probeert over te dragen aan de hoorder ('preaching').
Daarbij is de heilige Geest echter de intermediair; Hij werkt het luisterproces ('listening') uit bij de
predikers als de eerste hoorder en bij de overige hoorders. Dit proces gaat door tot op het concrete
leven van mensen ('living'), ook dan is het de Geest die gehoorzaamheid en heiliging uitwerkt. In
het hart van dit alles staat Jezus Christus. De kring gaat vervolgens opnieuw rond: in het dagelijks
leven van gelovigen staan Schrift en God de Vader centraal.
Deze visie, die een fundamenteel-theologische visie op het preekproces biedt, kunnen we ook van
betrekking laten zijn op missionaire prediking102. Het model leent zich hier met name goed voor,
doordat het zich niet alleen focust op de prediker of het preekproces. Het gaat om het hele proces,
vanaf het luisteren naar de Schrift tot aan het leven naar de Schrift.
Ik zou, op basis van ons theoretisch onderzoek tot nu toe, willen bepleiten dat missionaire
prediking theologisch gezien niet afwijkt van ´reguliere´ prediking. De fundamentele lijnen – in
het model van Quicke de lijnen binnen de vetgedrukte lijn in zijn cyclisch model (zie hierboven) –
zijn dezelfde: het gaat om God die zich openbaren wil, om Christus als inhoud van de Schrift en om
de heilige Geest als Vertolker en Toepasser van dit Evangelie.
Toch is missionaire prediking ook niet volkomen gelijk aan 'reguliere' prediking. Juist in het
'revealing', 'preaching', 'listening' en 'living' ligt een groot verschil. Immers, de prediker – als
vertolker van de christelijke boodschap – beluistert de Schrift ook met het oog op vragen vanuit de
hoordersgroep. Deze vragen zijn voor zoekers anders dan voor doorgewinterde gelovigen. De
aanloopfase van dit cyclisch proces wordt in die zin meteen al gekleurd door de hoordersgroep. Ook
de vormgevingsfase ('preaching') en de nazorgfasen ('hearing' en 'living') zijn anders. De cirkel is
gelijk qua vorm en te doorlopen stappen. Dit maakt ook duidelijk waarom sommige van de
voorwaarden zoals die in 5.3. ook gedeeltelijk van toepassing zouden kunnen zijn op 'reguliere'
prediking. Maar men doorloopt in de missionaire prediking het proces steeds met een andere
focus, en andere vragen; hierdoor wordt de concrete invulling van de grondwoorden van Quicke
102 Quicke doet dit zelf niet expliciet, maar hij verwijst in zijn boek wel naar missionaire prediking, zie Quicke 2003, 32
en 136.
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anders. Hoewel missionaire prediking fundamenteel-homiletisch gezien niet afwijkt van 'reguliere'
prediking is zij toch te onderscheiden als een zeer specifieke vorm van contextgevoelig preken. De
context bepaald, zo blijkt uit het model van Quicke, daarbij het preekproces volkomen – dat is: in
alle fases van dit proces. Om het met een variatie op een woord van Altrock te zeggen: 'missionaire
prediking is méér dan het staartje aan de exegetische hond'!103

103 Altrock 2004, 150.
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EMPIRISCH DEEL

6.opzet van het empirisch onderzoek
Met dit hoofdstuk maken we de overgang van het theoretisch deel naar het empirisch deel. Voordat
we (in hoofdstuk 7) de inhoud van het empirisch onderzoek beschrijven, willen we hier eerst enkele
opmerkingen maken over de opzet van het gehouden empirisch onderzoek. Tezamen met de
methodologische verantwoording (1.3.) vormt dit hoofdstuk de onderbouwing van deze tweede fase
in dit onderzoek.

6.1. praxis: proefpolder of inspiratiebron?
In de praktische theologie staat de wisselwerking tussen theorie en praktijk centraal 104. In veel
gevallen is die wisselwerking een spannende aangelegenheid. Concepten die vanuit de theorie
worden ontwikkeld, blijken in de praktijk op bezwaren of problemen te stuiten. Theorieën die vanaf
het begin worden ontwikkeld met inschakeling van de praktijk, zullen in veel gevallen een reëler en
beter bruikbaar model opleveren.
Ook in ons onderzoek willen we om die reden niet zonder het geluid vanuit de praxis. We proberen
op die wijze na te gaan in hoeverre hetgeen we tot nu toe hebben gevonden ook aansluit bij het
werkveld. Op deze manier vormen we een bescheiden basis-theorie van missionaire prediking die
door zowel theoretische als praktische gegevens gestaafd wordt. Deze basis-theorie kan vervolgens
weer ten dienste staan aan de praxis van concrete gemeenten105.
Hierbij zijn er twee bewegingen mogelijk om te komen tot een dergelijke vruchtbare betrekking van
praktijk en theorie.
Bij de eerste beweging staat gang van de theorie naar de praktijk centraal. Hier wordt de gevonden
theorie nader 'getest' in de praxis. Men gaat er vanuit dat de gevonden theorie min of meer volledig
is op het onderzochte punt. Vervolgens worden gegevens uit de praxis geanalyseerd in het licht van
de gevonden theorie. De centrale vraag bij deze beweging is, in hoeverre de gevonden theorie
toepasbaar is op concrete casussen. Deze beweging kan veel leerwinst opleveren.
De andere beweging is precies omgekeerd. De praktijk dient hier als nadere aanvullingsbron voor
de theorie die vanuit de literatuur is gevormd. In de concrete praktijk van het missionair prediken
kunnen er immers aspecten zijn, die door theoretici in het geheel over het hoofd worden gezien.
Ook kan het omgekeerde het geval zijn; dat theoretici bepaalde aspecten als 'heel kenmerkend'
aanduiden, terwijl de missionaire predikers hier in de praktijk weinig van herkennen. In beide
gevallen dient er een (voorlopige) verklaring voor de gevonden discrepantie gevonden te worden –
104 J. Thompson, S. Pattison, R. Thompson, SCM Studyguide to Theological Reflection, London 2008, 6-10.
105 Thompson 2008, 19 spreekt over een voortdurend kritisch proces van praktisch-theologische reflectie. Dit proces is
'progressing' (in die zin dat het voortdurend transformeert en vernieuwt), 'particular' (gericht op bepaalde concrete
situaties), 'prophetic' (visionair richting de toekomst) en 'praktisch' (geworteld in het hier en nu en resulterend in
concrete uitkomsten).
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die dan vervolgens weer aanleiding kan geven tot nader onderzoek in een andere studie. De
centrale vraag van deze beweging is, in hoeverre de geselecteerde casussen de theorie kunnen
aanvullen of 'bijsturen'.
We maken hier primair de eerstgenoemde beweging. Ons onderzoek is dus een vorm van 'theoryorientated research'106. Dat betekent concreet dat we zullen proberen na te gaan in hoeverre we de
gevonden theorie ook aantreffen in de geselecteerde casussen. Met de 'bril van de gevonden
theorie' kijken we naar de casussen. Op die manier staat een oefening in het concreet toepassen van
de gevonden theorie, waarbij bovendien op exemplarische wijze wordt aangetoond in hoeverre de
gevonden theorie herkenbaar is in- en bruikbaar is voor de geanalyseerde casussen.
6.2. dataverzamelingsmethode, analysemethode en resultatenverwerking
Het empirisch onderzoek is opgezet als een multiple case-study107. Daarin is gekozen voor twee
dataverzamelingsmethoden die elkaar wederzijds aanvullen. De gehouden preek (en de analyse
daarvan in hoofdstuk 7) staat centraal. Het gehouden interview met de prediker is hierbij een
aanvullend middel108, dat meer duidelijkheid moet verschaffen over de wijze waarop de betreffende
predikant in het algemeen denkt over missionaire prediking en zijn taak daarin. Aspecten als visie
op cultuur, missie, gemeente-zijn en prediking kunnen in dit gesprek expliciet worden bevraagd,
waar zij in de preek zelf impliciet aanwezig blijven.
De drie vraaggesprekken zijn gehouden als semi-gestructureerd interview. De tijdsduur werd
beperkt tot één uur. Van de gesprekken is een geluidsopname gemaakt, waarvan naderhand een
transcriptie van gemaakt. Ook werden tijdens de gesprekken kernwoorden genoteerd.
Er is gekozen voor een tamelijk willekeurige selectie. Via Internet is gezocht naar gemeenten die
een expliciet missionair beleid voeren. Het gaat in alle gevallen om wijkgemeenten uit de
Protestantse Kerk in Nederland met een mannelijke, universitair-geschoolde voorganger en een
ledenbestand boven de 750 personen. In alle drie de gevallen gaat het om wijkgemeenten die deel
uitmaken van een grotere gemeente met meerdere wijkgemeenten. In alle situaties gaat het om
gemeenten die zich bewegen in het confessionele smaldeel binnen de Protestantse Kerk in
Nederland. Er is gekozen voor één Protestantse wijkgemeente, één Hervormde wijkgemeente en
één Gereformeerde Kerk.
In de gesprekken lag de focus met name op het breder praktisch-theologisch- en homiletisch kader
waar de predikant vanuit werkt. Het draaide in het gesprek erom impliciete vooronderstellingen
rond missionaire prediking bespreekbaar te maken. Ook is gevraagd naar wat men als
randvoorwaarden voor missionaire prediking zag. De in de literatuur gevonden theorie is in
beperkte mate ingebracht, teneinde de mening van de geïnterviewden hier niet vooraf door te laten
106 P. Verschuren, H. Doorewaard, Designing a research project, Utrecht 1999, 34.
107 Verschuren, Dorewaard 1999, 163-165.
108 De drie onderzochte kerkelijke gemeenten boden mij ook inzicht in hun missionaire beleidsplannen. Deze hebben we
slechts zijdelings in dit onderzoek betrokken.
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beïnvloeden.
De gastendiensten waarin de preek gehouden is die hieronder wordt besproken, is door mij
bezocht. Omwille van de zuiverheid van de vergelijking is alleen gekozen voor gastendiensten in
'reguliere' wijkgemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We kozen ervoor om diensten
te bezoeken die door de betreffende gemeenten expliciet als 'missionaire' dienst werden
aangekondigd (dit onderscheiding van 'reguliere diensten', waarin predikers en gemeenten wellicht
ook missionair kunnen en willen zijn). De expliciete keuze voor gastendiensten is gemaakt op basis
van de verwachting dat de prediker in deze diensten zich nog nadrukkelijker zou verhouden tot een
niet-christelijke hoordersgroep.
Van de bezochte gastendiensten is een geluidsopname gemaakt, waarna de tekst als transcriptie is
vastgelegd (zoals weergegeven in bijlage 1) om die vervolgens te kunnen analyseren.
Kort na de bezochte dienst vonden de gesprekken met de betreffende predikant plaats.
De casussen zijn vergeleken met de gevonden theorie door middel van lezing en herlezing van de
geselecteerde preken. Iedere preek is dus meermalen gelezen, steeds met het oog op een andere
voorwaarde. Hierbij is zowel op directe als indirecte onderdelen van het onderzochte element gelet.
De combinatie van 'preekanalyse' en 'interview' wordt hieronder aangeduid als 'casus'.
6.3. betrouwbaarheid en geldigheid
Door bovengenoemde combinatie van twee onderzoektechnieken, kan er een tamelijk volledig
beeld gevormd worden van de missionair-homiletische praxis van deze drie predikanten. Om tot
een betrouwbare en controleerbare registratie te komen van de output uit de casussen, heb ik
bovengenoemde stappen genomen. De gehouden interviews zijn vervolgens op diverse manieren en
tijdstippen geanalyseerd; evenals de preken.
De geldigheid van dit empirisch onderzoek moet beperkt worden tot missionaire prediking in
gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland (en mogelijk ook in de kleine Gereformeerde
Kerken zoals bedoeld in 3.2.1.). Het gaat daarbij om reguliere wijkgemeenten en niet om
missionaire projecten of gemeentestichtingsprojecten. Het onderzoek is illustratief voor de praxis
van missionaire prediking in expliciet missionaire diensten in gemeenten in de Protestantse Kerk
in Nederland. Wel moet worden bedacht dat de hier behandelde casussen een bepaalde breedte
binnen de Protestantse Kerk in Nederland vertegenwoordigen109.

6.4. beperking vergelijking theorie en praxis
In 5.1. tot en met 5.3. hebben we een aantal belangrijke voorwaarden voor missionaire prediking
109 Namelijk: confessioneel-evangelisch. Dit is geen bewuste keuze geweest; tijdens het onderzoeksproces bleken echter
de meeste missionaire diensten in deze bandbreedte van de Protestantse Kerk in Nederland te vinden te zijn.
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geformuleerd. Omwille van een zuivere en overzichtelijke vergelijking tussen de gevonden theorie
en de data uit de casussen, selecteren we nu enkele van deze voorwaarden met het oog op deze
vergelijking. Bovendien zou een vergelijking van alle voorwaarden op alle preken te omvangrijk
worden voor het bestek van deze scriptie.
We kiezen ervoor om één voorwaarde te selecteren uit de rubrieken 'cultuur', 'missie' en 'prediking'.
Deze passen we vervolgens op iedere casus toe. Het gaat om:
– anticiperen op scepsis, apologetisch aanpak vereist (cultuur)
– rekenen met inclusiviteit en exclusiviteit (missie)
– rekenen met taalregisters (prediking)
De keuze voor deze drie voorwaarden is gemaakt op basis van hun grote belang voor deze
betreffende subgroep. Zo kan een preek die niet expliciet 'rekent' met gehanteerde taalregisters ook
de andere voorwaarden uit deze subgroep niet verwezenlijken.
In deze vergelijking laten we exemplarisch zien in hoeverre het handelen van de predikers uit de
casussen overeenstemt met de analyses van de theoretici.
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7. analyse van casussen uit de praxis
In dit hoofdstuk bespreken we drie casussen. We doen dit vanuit de opzet en vooronderstellingen
zoals die zijn beschreven in het voorgaande hoofdstuk. Op verzoek van de betrokken voorgangers
zijn de casussen geanonimiseerd.
We volgen bij iedere casus hetzelfde pad: eerst schetsen we kort de feitelijke omstandigheden van
de dienst waarin de betreffende preek gehouden is. Vervolgens geven we, vanuit het gehouden
interview, de visie van de betreffende predikant weer op prediking, missie en cultuur. We laten hen
daarbij in hoge mate zélf aan het woord. Na een weergave van de hoofdlijn van de preek gaan we
over tot de analyse van die preek. We richten ons daarbij uitsluitend op de tekst van de
uitgesproken preek110. We doen dat aan de hand van de voorwaarden die we selecteerden in 6.4.
Direct na de analyse volgt, in dezelfde paragraaf, ook een kritische evaluatieve vergelijking tussen
de praxis in de besproken preek, de visie van de betreffende predikant en de hierboven
geformuleerde theorie.
We besluiten het hoofdstuk met een schematisch overzicht met de belangrijkste gegevens van de
drie casussen, een onderlinge vergelijking van de casussen en een subconclusie.
7.1. casus 1
7.1.1. situatieschets
In één van de grotere steden van Nederland staat een eeuwenoude kerk, omgeven door moderne
nieuwbouw met vooral winkels. De wijkgemeente heeft één 'reguliere' predikant en één parttime
'missionair

predikant'.

De

wijkgemeente

trekt

verhoudingsgewijs

veel

studenten

en

hogeropgeleiden. De modaliteit van de wijkgemeente ligt tussen Gereformeerde Bond en
Confessioneel.
Het missionaire aspect van deze gemeente toont zich in diverse activiteiten. Zo worden er onder
meer debatten georganiseerd, er is een netwerk rond levensvragen en er zijn open kringen. De
gastendiensten, die onder één bepaalde eigen 'merknaam' worden georganiseerd, zijn expliciet
gesitueerd in dit bredere kader van activiteiten.
De doelgroep van de diensten wordt geafficheerd als “mensen die niet geloven, mensen die (een
beetje) geloven en mensen die zouden willen geloven." De folder belooft “een korte, informele
kerkdienst, waarin we zoeken naar de betekenis van het geloof voor mensen van nu. Er is ruimte
voor stilte en ontmoeting en ruimte om te zoeken naar een ontmoeting met God."
Het missionair beleid van de gemeente is niet gericht op een specifiek geografisch gebied. Men
110 Het gaat ons hier om een inhoudelijke, fundamenteel-theologische vergelijking. Dat betekent dat de analyse niet
primair gericht is op fysieke omstandigheden als kleding van de voorganger, spreeksnelheid, wijze van presentatie,
enzovoort. Deze meer uiterlijke factoren zijn overigens wellicht zeer van belang voor de missionaire prediking. Zo
viel het ons op dat de gemiddelde spreeksnelheid van de drie besproken predikanten zeer varieerde (van 120 tot 185
woorden per minuut).
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heeft als principe, dat gemeenteleden via hun eigen sociale netwerken proberen mensen te
bereiken (zogenaamde ´vriendschapsevangelisatie´). Via persoonlijke contacten met mensen uit de
natuurlijke omgeving van gemeenteleden wordt geprobeerd, wanneer daar een gelegenheid of
aanleiding voor is, iets te laten zien van het christelijk geloof. Activiteiten van de gemeente worden
zoveel mogelijk zó ingericht dat men er ook niet-gelovige vrienden mee naartoe zou kunnen
nemen. Deze keuze werkte in de praktijk uit dat de concrete doelgroep van het missionair van deze
wijkgemeente hogeropgeleide dertigers werden. Dit bleek namelijk de sociale laag te zijn die men
het meest in de sociale omgeving had.
De gastendiensten worden gehouden in het eigen kerkgebouw. Een klein deel van de koor-omloop
biedt een afgeschermde, intieme omgeving in het toch grote gebouw. Een kwartier voor aanvang is
gelegenheid om koffie te drinken, waarvan maar een beperkt aantal mensen gebruik maakt. De
dienst begint nadat zo'n dertig deelnemers plaats hebben genomen op de stoelen. De dienstleider
schatte het aantal zoekers in deze groep op drie á vier. Mensen worden expliciet aangespoord om
niet al te ver achterin plaats te nemen. Een beamer met laptop staat naast een eenvoudig katheder.
De dienst wordt geleid door een gemeentelid. Hij staat op het 'programma' (dat vooraf op alle
stoelen klaar ligt en vooral een orde van dienst bevat) aangekondigd als de 'dienstleider'. De
predikant, X, draagt zorg voor de preek, het dankgebed en de zegen. Tijdens de dienst is de
muzikale begeleiding in handen van bandje en voorzanger, die de meeste liederen eerst voorspelen
en -zingen alvorens iedereen ze samen zingt. Van alle gekozen liederen wordt er één vers twee maal
gezongen: eerst door de band en dan door iedereen. De liederen komen uit het liedboek en uit de
Taizé-bundel. De Schriftlezing, genomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, wordt geprojecteerd op de
beamer terwijl de voorganger deze voorleest. Tijdens de inleiding van de preek wordt de beamer
bovendien ingezet om enkele relevante afbeeldingen bij de preek te laten zien.
Tijdens de gastendienst wordt bewust gezocht naar een informele sfeer, omdat de organisatoren
verwachten dat dit 'drempelverlagend' werkt. Voor de preek betekent dit ook een informele toon.
De prediker draagt geen toga en gebruikt de kansel niet.

7.1.2. de prediker
De betrokken predikant, X, is achter in de dertig en sinds vijf jaar aan deze gemeente verbonden als
predikant met bijzondere opdracht. Zijn arbeidsplaats wordt gedeeltelijk door de plaatselijke
gemeente betaalt en gedeeltelijk door één van de missionaire organisaties binnen de Protestantse
Kerk in Nederland. Het is zijn eerste gemeente.
X gaat met zekere regelmaat voor in de gastendiensten 111 en is verantwoordelijk voor de organisatie
111 Deze gemeente heeft een eigen, voor die gemeente kenmerkende, naam voor deze gastendiensten. Vanwege de
anonimiteit noemen we die naam hier echter niet en duiden we de diensten consequent aan met 'gastendiensten'.
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daarvan. Tevens is hij initiator van de andere missionaire activiteiten, die hij grotendeels ook zelf
leidt.
Missionair-zijn is voor X vooral “als de gemeenteleden een missionaire levensstijl hebben; daarom
is de keuze voor die netwerken ook zo belangrijk.” Dat is een lange-termijn-proces, dat
voortdurend aandacht nodig heeft. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig te zijn om
gemeenteleden op deze wijze missionair toe te rusten: “Het is een bekering, ja, niet minder. Echt
een metanoia. Waar je je telkens weer toe moet aanzetten. Omdat de niet-koninkrijk-levensstijl
heel gewoon is, die schiet ons heel gemakkelijk in het bloed zal ik maar zeggen.”
Zoekers komen “tamelijk sporadisch” naar de gastendiensten die speciaal voor hen worden
georganiseerd. Bezoekers die wél komen, blijken dat meer incidenteel dan structureel te doen.
Aanvankelijk werd in deze wijkgemeente gehoopt dat zoekers vanuit het missionaire traject zouden
doorstromen naar een 'regulier' lidmaatschap óf dat zij op den duur een eigen gemeenschap zouden
gaan vormen. Dat is echter niet gebeurd. De gastendiensten blijken “geen activiteit te zijn waarin
zich een veel breder contact ontwikkelt. (..) Het functioneert meer als een eerste contact dan als
gemeenschapsvorming.”
De predikant is mede om deze reden begonnen met een 'netwerk voor zingeving', een meer fluïde
ontmoetingsvorm waarin de zoekers zelf ook een actieve rol in de participatie toebedeeld krijgen.
X stelt dat zijn hoorders in de gastendienst “graag kwaliteit en inhoud willen. En gezelligheid,
daar zijn ze niet zo in geïnteresseerd. Die hogeropgeleiden zijn natuurlijk vrij individualistisch.”
Verder “willen [ze] niet dat je iets stelligs zegt, zo van: zo is het en zo moet je geloven.” Aan de
andere kant “vinden ze het ook niet prettig als iemand maar een beetje zegt van 'ja, ik voel het zus
en ik voel het zo.´” Autoriteit van de kant van de spreker acht X daarvan van belang. De spreker
moet enerzijds objectief weergeven wat de inhoud van het geloof kan zijn, en anderzijds hoeft ook
de eigen beleving van de spreker daarbij niet achterwege te blijven. “Enthousiasme is niet erg,
alleen je kunt drammerig zijn en iemand proberen te overtuigen of te manipuleren of je kunt
gewoon enthousiast zijn en dat vervolgens loslaten.” De gastendiensten zijn “het meest getuigend”
en “verkondigend” van alle missionaire activiteiten van deze wijkgemeente.
Het grootste verschil tussen missionaire prediking en 'reguliere' prediking zit voor X in de
voorbereiding: “Bij een gewone dienst zitten er zeven gelovigen en drie heidenen op mijn bureau,
bij een gastendienst zitten er zeven heidenen en drie gelovigen.”
Ook op het niveau van de taal wordt rekening gehouden met de doelgroep: weinig jargon, weinig
abstracties. “Ik probeer het niet-traditioneel te zeggen. (…) Je hoort mij weinig zeggen dat wij
zondig zijn en dat we verzoening van onze zonden nodig hebben. Dat is een waarheid die staat,
maar ik vind het zelf al zo abstract dat ik er al nauwelijks iets kan bij beleven, dus ik verwacht
van kerkgangers niet veel anders.”
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X vindt het niet zo gemakkelijk om precies te definiëren wat missionaire prediking is. In ieder geval
zou hij aan missionaire prediking geen andere definitie mee willen geven dan aan 'reguliere'
prediking.
Wel maakt de beoogde doelgroep een groot verschil: “Ik denk dat het begint met wie er op je
bureau zit, dat gaat alles bepalen.” Het is niet langer mogelijk “de oude langspeelplaat met
dogmatische termen af te spelen”; de concrete mens met zijn vragen moet in beeld komen.
Ook de prediker moet zijn eigen persoonlijkheid – met zijn vragen en twijfels – niet thuis laten bij
de prediking. “Zoekers denken heel vaak dat gelovigen alles helemaal honderd procent zeker
moeten weten, en daarom denken zij dat ze nooit gelovig kunnen worden.” Dat kan worden
ontkracht door als prediker ook de eigen gedachten, associaties en beleving in de preek te
verwerken. Wie je zelf bent, dat bepaalt de preek ook heel sterk. “Dus als je in jezelf meer van de
heiden wilt leren kennen – dat zal waarschijnlijk niet zo moeilijk zijn voor de meeste mensen –
dan ga je ook met de heiden in gesprek. Dat kun je dan in de preek weer inzetten.”
Het verschil dat de beoogde doelgroep maakt in de voorbereiding van de preek, is onder meer goed
merkbaar in de wijze waarop men in de preek appelleert. “Ook bij zoekers is er een soort
gemeenschappelijk moreel kader:je kunt dus wel een appel doen, maar niet op hun volgen van
Jezus of op hun relatie met God – want dat hebben ze niet. (… ) Je deelt wel waarden en normen
omdat die in de maatschappij gelden. Appèlleren is dat je een appèl doet op een gedeelde
autoriteit. Maar als God niet de gedeelde autoriteit is, kun je ook niet een appèl doen op een
relatie met Hem. Maar dan nog zijn er wel andere gedeelde autoriteiten.”
Het grootste gevaar voor missionaire prediking ziet X in “vooral dingen kiezen die heel mooi zijn.
Troostrijke dingen, liefde voor God. In het begin hebben wij niet de taaiste stukken genomen. Op
een gegeven moment heb je dan een paar klassiekers gehad, en op een gegeven moment komen er
dan ook wel eens teksten naar voren die minder vriendelijk klinken. Dat is ook goed als je dat
doet. Dat je de bijbel zo breed mogelijk gebruikt. Het is wel heel lastig misschien. Maar het is wel
van belang.” Eenzijdige tekstkeuzes moeten ten alle tijde worden voorkomen.

7.1.3. hoofdlijn van de preek
De preek van X is geschreven met als thema 'Spiritual Quest'. Handelingen 8,26-29 is de
uitgangstekst van de preek. Dat tekstgedeelte gaat over de 'minister van Financiën', een Ethiopiër,
die met zijn wagen uit Jeruzalem komt en ondertussen een boekrol leest. Door tussenkomst van
'dominee Filippus' leert deze belangrijke minister het Evangelie verstaan. Dit nieuwe verstaan zet
het leven van de Ethiopiër in een nieuw licht, waardoor de hij nieuwe toekomst krijgt ondanks zijn
eigen beperkingen.
De prediker legt in de preek de focus op de wijze waarop de Ethiopiër zich de profetie van Jesaja
toe-eigent. Het hermeneutisch moment in het Bijbellezen van deze man wordt door de predikant
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geduid als een existentieel moment waarop God zichzelf openbaart aan de man. Deze
Godsopenbaring helpt de Ethiopiër verder op weg. God vindt de Ethiopiër en geeft hem wat nodig
is.
Aan het einde van de preek komt het meest pregnant de overeenkomst tussen de Bijbelse tijd en de
huidige tijd aan de orde. De prediker moedigt mensen aan te zoeken naar een eigentijdse 'Filippus'.
Die zou de huidige hoorder dan eenzelfde beleving kunnen geven als de Filippus aan de Ethiopiër.
De hoorders die geloven en/of kerkelijk zijn worden expliciet als aparte hoordersgroep
aangesproken in de aanmoediging om voor de ander als een Filippus te zijn.
Zoals de Ethiopiër God vindt in de – door Filippus gefaciliteerde- dialoog met de Schrift, zo kan
ook de moderne zoeker God vinden, als hij/zij op zoek gaat naar de dialoog met de God van de
Schriften. De prediker houdt expliciet rekening met mogelijke 'drempels' in dit proces bij zijn
zoekende hoorders, door (vanaf het begin van de preek) te benadrukken dat de Ethiopiër als
eunuch door allerlei religieuze regels in feite geen toegang had tot de tempel en daarmee tot God.
God weet hem echter toch te vinden, ondanks alle drempels die door regels en mensen worden
opgesteld. Zo ook voor de moderne hoorder!

7.1.4. analyse en evaluatie
In deze paragraaf analyseren we de tekst van de preek van X aan de hand van drie van de gevonden
voorwaarden, zoals we die kozen in 6.5.: 1. anticiperen op scepsis, apologetische aanpak vereist 2.
rekenen met inclusiviteit en exclusiviteit, 3. rekenen met taalregisters.
1. De preek van X is in hoge mate narratief opgebouwd. In een hervertelling van het verhaal van de
Filippus en de “minister van Financiën” uit Ethiopië bouwt de prediker spanning op rond de vraag:
waarom was deze minister zo geïnteresseerd in dit boek? Wat betekende dit boek en deze
ontmoeting voor hem?
De hervertelling biedt mogelijkheden tot verdere uitleg van sommige elementen van het verhaal.
Op tal van punten legt de prediker elementaire begrippen en achtergronden bij de tekst uit: zo laat
hij zien, dat hij er niet van uit gaat dat de hoorders over al te veel voorkennis beschikken.
Zo legt X bijvoorbeeld uit dat men in de Oudheid met 'Ethiopië' “een rijk dat in het zuiden van
Egypte lag en grotendeels in het huidige Soedan” (r. 3).112 Vervolgens beschrijft de prediker enkele
verdere karakteristieken van het toenmalige gebied. Ook in de uitleg van het eunuch-zijn van de
minister is een element van narratieve exegese te vinden: r. 30- 37.
In andere gevallen is deze verdere uitleg korter: “Filippus – een volgeling van Jezus, een prediker,
een dominee” (r. 18).
X rekent dus niet zozeer op voorkennis, maar hij rekent wel op een zekere (negatieve) voor112 De aanduiding 'r.' gevolgd door een nummer verwijst naar de regelnummers die bijlage 1 zijn aangebracht bij de
betreffende preken. Om verwarring te voorkomen zijn regels van de drie preken in één serie doorlopend genummerd.
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ervaring van zijn hoorders tijdens de preek. Vooral in regel 108 en verder rekent de prediker
expliciet op scepsis bij zijn hoorder: “veel mensen kennen die ervaring van ontoegankelijkheid
van God. Jij misschien ook: ontoegankelijkheid door barrières die je zelf hebt opgeworpen:
scepsis, wantrouwen, twijfel. Maar vaak ook barrières die religieuze mensen opwerpen, zodat je
helemaal niet bij God terecht kunt komen.” De prediker rekent hier dus met zowel scepsis of
wantrouwen in de hoorders zelf als met scepsis of barrières van buitenaf.
2.

Zoals hierboven al vastgesteld, is het beleid van de wijkgemeente voor de diensten

'exclusief' te noemen, in die zin dat de gastendiensten écht alleen bedoeld zijn voor zoekers. De
prediker richt zijn preek hier volledig naar in. Rond regel 118 komt dat het duidelijkst naar voren:
de “kerkmensen” worden hier apart aangesproken; de tekst wordt hier in circa twee regels op hen
toegepast. Maar de focus van de rest van de preek ligt duidelijk bij de eigenlijke doelgroep, de
zoekers. Zo komt tot uiting dat de aanwezigheid van “kerkmensen” ondergeschikt is aan de
aanwezigheid van de doelgroep van de diensten. De prediker is hier zeer consequent in.
3.

De narratieve vorm waarvoor deze prediker koos, brengt ook een bepaald taalregister met

zich mee. In deze preek wordt zichtbaar hoe een vorm van narrativiteit meehelpt om het gezegde
dichtbij de belevingswereld van de hoorder te brengen. In dit geval geschiedt dit door identificatie,
waarbij de zoekende hoorder zich kan inleven in de zoekende Minister van Financiën uit Ethiopië.
In de narratieve component komt ook taal mee die sterk visueel is, bijvoorbeeld op het moment dat
de prediker de omgeving van Ethiopië schetst (r. 5).
De taal van deze preek is tentatief, in die zin dat de preek wordt voortgedreven door een spannende
beginvraag ('waarom was de minister zo geïnteresseerd in dit boek?') die uiteindelijk ook raakt aan
het persoonlijke leven van de hoorder. De taal van de preek is enerzijds objectiverend (in die zin
dat de prediker het verhaal hervertelt en daarbij met name de feiten noemt) en anderzijds
betrokken (in die zin dat de prediker het verhaal zó hervertelt dat de feiten uit het verhaal als het
ware loskomen en ook raken aan het persoonlijk leven van de hoorder). De taal is voor deze
prediker vooral een middel om de wereld van de tekst te ontsluiten; uitleggende elementen (zie 1)
nemen blokkades in het verstaan van het verhaal weg, apologetische elementen proberen op meer
inhoudelijke wijze blokkades bij de hoorder weg te werken.
Samenvattend kunnen we zeggen dat deze prediker in de preek rekenschap geeft van een
doordachte en consistente visie op missionaire prediking. De drie voorwaarden die we hierboven
bespraken blijken een rol te spelen in zijn preek.
Ook is de preek van de prediker in consistentie met de visie zoals hij die onder woorden heeft
gebracht in het interview.
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7.2. casus 2
7.2.1. situatieschets
In een wijkgemeente van een Gereformeerde Kerk vinden iedere zondagmiddag diensten voor
belangstellenden113 plaats. De diensten vinden plaats in één vast wijkgebouw (nabij het centrum
van het dorp), maar zijn bedoeld voor bezoekers uit alle wijkgemeenten. Er komen gemiddeld 350
tot 400 bezoekers, waarvan zo'n tien tot vijftien procent uit de beoogde doelgroep. Deze beoogde
doelgroep bestaat uit rand- en buitenkerkelijken. De modalitaire identiteit van de eigen
gemeenteleden varieert van open-confessioneel tot evangelisch.
De dienst wordt geleid door een (niet-theologisch geschoolde) dienstleider; de preek en de gebeden
worden verzorgt door de predikant.
Vóór de diensten is er gelegenheid om koffie te drinken. De praiseband, het voorbereidingsteam en
de voorganger hebben een kort gebedsmoment, nog voor de aanvang van het koffiedrinken.
Tijdens de dienst zelf wordt er gebruik gemaakt van een beamer, waarop de liederen worden
geprojecteerd en een filmpje wordt getoond. Het filmpje is een productie van Peter Scheele en sluit
aan bij het thema; Scheele probeert aan de hand van straatinterviews over het thema 'de film van je
leven' met mensen in gesprek te komen. De vertoning ervan duurt circa zes minuten. Voor het
vertonen waarschuwt de dienstleider voor 'de ouderwetse kleding' in het filmpje; de productie is
inderdaad ongeveer vijftien jaar oud!
Er wordt overwegend gezongen uit de Opwekkingsbundel. Er is begeleiding van een extern
aangetrokken gospelband met één voorzanger. De Schriftlezing is uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
Tijdens de winterperiode is er, parallel aan de gastendienst, een kinderprogramma. Dit programma
is gebaseerd op Promised-Land, het kinderprogramma van Willow Creek. Er komen dan gemiddeld
60 tot 70 kinderen van uiteenlopende achtergrond.
De PR verloopt via e-mail, internet en lokale media. Er wordt tijdens de dienst een 'programma'
uitgedeeld, waarop het verloop van de dienst, contactgegevens en het concept van deze diensten
wordt uitgelegd. Na de dienst is er gelegenheid om na te praten en/of met iemand te bidden.
Naast de wekelijkse gastendienst, zijn er zo nu en dan 'jeugddiensten' en 'praisediensten'. Deze
benaderen het concept van de gastendiensten vrij sterk, maar leggen meer de nadruk op jeugd of
op aanbidding. Dat is zo ontstaan bij wijze van compromis; het is geen principiële keuze.
De predikant typeert het missionair proces in zijn gemeente als “een voortdurend zoekproces, een
doorgaande ontwikkeling.”
113 Deze diensten worden in deze gemeente aangeduid met een specifieke naam. Omdat deze naam uniek is in
Nederland, kunnen we deze hier niet opnemen omwille van de anonimiteit van de betrokken predikant.
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7.2.2. de prediker
Dominee Y is een veertiger, die in zijn tweede gemeente staat. Deze gemeente is een grotere
gemeente met een aantal wijkpredikanten. De gastendiensten waarin Y voorgaat, richt zich primair
op rand- en buitenkerkelijken. Veel mensen “hebben wel iets meegekregen, zijn ergens lid geweest
of [zijn] nog steeds vaag lid van de kerk.” Het persoonlijk gevoel van Y is, dat dat ook een goede
keuze is. “Het concept zoals het nu is, vraagt nog wel iets van mensen; vraagt een bepaald lijntje.
(..) Ik ben er helemaal van overtuigd dat er een enorme grote kloof is (tussen christenen en
zoekers, APB). Je kunt je afvragen of je daarom qua kerkdiensten heel sterk daarop (zoekers
zonder randkerkelijke achtergrond) moet inzetten.” Kerkdiensten spelen, naar de inschatting van
Y normaal gesproken geen primaire rol in het gemiddelde proces van een zoeker. Het is “geen
voordeur, en zeker niet in een seculiere context.” Deze vooronderstelling heeft tot gevolg dat Y
bewust ervoor kiest om bij zijn hoorders enige 'vage' kennis van het christelijk geloof bekend te
veronderstellen. In de praktijk blijkt ook dat de doelgroep in deze diensten daadwerkelijk deze
achtergrond heeft.
Y benadrukt dat in deze missionaire diensten 'openheid' en 'gastvrijheid' zeer belangrijk zijn. Dat
uit zich ook in de sfeer van de dienst, “merken dat er gastvrijheid is, dat is misschien nog wel
belangrijker dan alles wat er gezegd wordt.” Maar dat uit zich ook in de prediking, door zo
toegankelijk mogelijk te zijn. Dan is het onder meer belangrijk , om voorbeelden te gebruiken die
herkenbaar zijn en geen jargon te gebruiken. “Tegelijkertijd willen we wel iets meegeven van het
Evangelie. En dat is meer dan; God houdt van je en geloof er maar in, want het is zo fijn. Dat is
een redelijk grote valkuil in de kerk, vind ik.” Hoe kunnen we vragen die mensen hebben een plek
geven? “We willen graag beginnen waar mensen staan. We proberen nadrukkelijk te zoeken naar
aansluiting. Maar probeer daar een stevig Bijbels verhaal bij neer te zetten.” Y hecht veel waarde
aan wat hij het 'maar-nu-moment' noemt; wat moet de hoorder nu aan met de gehoorde
boodschap? Hoe werkt het door in het dagelijks leven?
De doelgroep bepaalt in sterke mate de opzet van de diensten en de 'richting van de preek'.
Tegelijkertijd is ook een grote groep eigen gemeenteleden die dit soort diensten “leuk vinden; meer
vrijheid, Opwekkingsliederen, een lossere sfeer.”
Y wil dat zijn prediking inclusief van aard is: “Ik praat voor iedereen.” Daarbij is beleving van groot
belang: “Je probeert iets van beleving aan mensen te laten zien. Dat heeft allerlei valkuilen, daar
ben ik me ontzettend van bewust, maar het toch ook veel voordelen. Beleving is iets van deze tijd.
Dat herkent iedereen, niet alleen zoekers.”
Aansluiting bij de beleving van mensen vergt van de prediker een open levenshouding: “Zorg dat je
daar bent waar mensen leven. Ik heb wel eens het idee dat we daar als voorgangers geen idee
van hebben. Dat we echt geen idée hebben van wat er speelt. Waar mensen mee geconfronteerd
worden. (..) Als ik collega's hoor, dan denk ik wel eens: het is allemaal waar, het is mooi, maar je
hebt geen idee waar mensen mee bezig-zijn. Je bent ervan vervreemd. Dat is voor je interne
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groep geen probleem, die verwachten dat misschien zelfs wel een beetje van jou als voorganger,
dat je dat soort dingen misschien dan niet weet. Maar zeker als je zoekers wilt bereiken, dan heb
je dat gewoon nodig.”
In 'saaiheid' ziet Y dan ook een groot gevaar. “Ga er maar van uit dat je maar één kans hebt. (..)
als je het vanuit die kant bekijkt moet je meer dan je best gaan doen om het goed te laten zijn.
Dan moet je ook geen genoegen nemen met: ik weet het niet zo goed, ik doe maar gewoon mijn
ding. Dan moet je als predikant over je eigen schaduw heen durven stappen.”
Y spreekt normaliter vanaf een mindmap. Deze keer heeft hij – voor de zekerheid van dit
onderzoek – de preek meer uitgewerkt. Hij geeft aan dat dit voor hem enigszins belemmerd werkte,
in die zin dat hij zich meer aan het papier gebonden voelde dan anders. Omdat we in dit onderzoek
meer letten op de inhoud van de preek dan op de presentatie daarvan, zal dit gegeven voor onze
verdere analyse geen grote gevolgen hebben.

7.2.3. hoofdlijn van de preek
De voorganger spreekt naar aanleiding van Hebreeën 4:12-16 en het thema is 'de film van je leven'.
De spreker refereert in de inleiding van zijn preek aan de eerdere bijdragen in de dienst zoals
beschreven in 7.2.2..
De predikant vangt zijn preek aan met een persoonlijke associatie bij het thema van de dienst: een
bepaalde film. Daarna volgt, omdat het Vaderdag is, een uitstapje naar 'vaderschap'. Vervolgens
komt de predikant met de tweede eigen associatie: een commercial van de Marine. In de
commercial wordt geappelleerd op een levensgevoel dat de predikant typerend vindt voor de
moderne tijd: 'als je leven als een flits aan jou voorbij zou trekken, dan zou het wel een spannend
verhaal moeten zijn.' De prediker refereert aan de hang naar ervaring en vooral spanning die bij de
hoorders aanwezig is, en waar de hoorders door de maatschappij om hen heen voortdurend
worden aangesproken. Vervolgens problematiseert de prediker dit levensgevoel: 'is dat nu echt
bevredigend?'.
Van hieruit maakt de prediker vervolgens de stap naar het gelezen Bijbelgedeelte. 'God kent de film
van je leven.' Daarbij focust Y vooral op God, die alles uit het mensenleven ziet. Twee redenen
worden aangevoerd waarom de hoorders die gedachte dat God alles ziet, beangstigend kunnen
vinden. Met name in de bespreking van het tweede bezwaar gaat de prediker daarbij het – in zijn
woorden – 'stevige karakter' van de tekst uit Hebreeën 4 niet uit de weg.
De prediker blijft voortdurend het beeld van de 'film' toepassen in zijn preek. In deze laatste stap
komt zo ook de verhouding tussen eigen levensverhaal en God ter sprake. De preek eindigt in het
appèl om “samen met God naar de film van jouw leven te kijken.” De prediker spreekt van “een
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keuze”, namelijk de keuze om met God het leven te leven en Hem te betrekken in het levensverhaal.
De preek eindigt met de gedachte dat wie dat doet, ook God 'de regie' van de eigen levensfilm in
handen geeft. Dat leidt tot een “'happy end', een nieuw begin kan ik beter zeggen. De film van jouw
leven kent samen met God een geweldig begin”.

7.2.4. analyse en evaluatie
We bekijken de preek van Y, naar aanleiding van de drie voorwaarden die we selecteerden in 6.5: 1.
anticiperen op scepsis, apologetische aanpak vereist 2. rekenen met inclusiviteit en exclusiviteit,
3. gebruik maken van passende taalregisters.
1. Y rekent in feite nauwelijks op voorkennis van zijn hoorders. De hervertelling van de gelezen
verzen uit Hebreeën 4 (r. 188 en verder) biedt mogelijkheden om al parafraserend de tekst
nogmaals voor voren te halen. Aan de hand van het beeld van 'de film van je leven', dat in feite het
structurerend beeld in deze preek is, kan ook de tekst verder worden uitgelegd. In de duiding van
de twee factoren (r. 193 en verder) kan een verdere uitleg van de tekst gegeven worden. Ook uit
duiding van bepaalde begrippen blijkt dat de prediker rekent met een geringe voorkennis. Zo legt
hij bijvoorbeeld in r. 204 en verder 'zonde' uit; zonder overigens dat woord zélf te noemen.
Toch rekent de prediker niet op volledige 'onwetendheid' bij zijn hoorders: in r. 216 wordt in de
zinsnede “Jezus, Zoon van God, onze grote Hogepriester die naar de hemel is gegaan om ons – om
jou te helpen –” het woord 'Hogepriester' niet uitgelegd. Vermoedelijk is dit een bewuste keuze,
aangezien de zinsnede een zinspeling is op de tekst uit Hebreeën. Het beeld van de Hogepriester
speelt echter in de preek zelf geen rol.
Ook uit zinswendingen als “Je weet misschien dat er in de Bijbel volop gesproken wordt over het
lijden en sterven van Jezus Christus” (r. 220) dat de prediker op enige voorkennis anticipeert. Dit
overigens volledig in lijn met de vaststelling die de prediker in het interview zelf deed: “deze
diensten verwachten ergens nog wel een soort lijntje (met de christelijke traditie, APB”).
Er is een duidelijk moment aanwijsbaar waarop Y rekent met mogelijke scepsis of barrières van
zijn hoorders. In vragen als “Willen we wel dat God alles ziet? Willen we wel verantwoording
afleggen?” en de bespreking van twee factoren die maken dat we hiermee moeite hebben (r. 193 en
verder) rekent de prediker op scepsis van zijn hoorders. Daarbij stelt hij vast dat hedendaagse
mensen, en dus ook zijn hoorders, niet graag verantwoording afleggen. Later in de preek laat Y
zien, waarom dit 'gezien worden door God' niet beangstigend, maar juist bevrijdend is. Op deze
manier probeert Y eventuele drempels voor het verstaan van het Evangelie weg te nemen en in die
zin is Y's aanpak op dit punt apologetisch te noemen. Y is hier 'advocaat' van de tekst, doordat hij
laat zien hoe de tekst 'werkt' in het geloofsleven.
2. Uit het vraaggesprek met Y blijkt dat Y inclusief te werk wil gaan. Deze preek is missionair, maar
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dat wil zeker niet zeggen dat zij in het geheel niet gericht is op 'eigen' gemeenteleden. In de preek
zelf zijn deze inclusieve momenten merkbaar. De prediker rekent niet expliciet op een 'gelovig'
publiek – er klinkt een duidelijk appèl tot betrokkenheid op God in door – maar hij rekent ook niet
expliciet met een 'ongelovig' publiek. De bewuste keuze van Y voor een tussenweg tussen uiterst
exclusief en uiterst inclusief preken is in de preek ook herkenbaar. Er wordt -in zijn woorden'ergens nog wel een lijntje' verwacht, maar ook voor de rand- of buitenkerkelijke hoorder is de
preek toegankelijk. We kunnen stellen dat er hier sprake is van een expliciet doordachte visie op
het vraagstuk van inclusiviteit en exclusiviteit en dat deze visie ook doorwerkt in de preek zelf. Wel
blijft de doelgroep daarbij wat diffuus: er wordt niet écht gekozen voor inclusief óf exclusief. Is het
wel mogelijk om te streven naar een vorm van inclusieve prediking in een dienst die exclusief
(namelijk: voor zoekers en randkerkelijken) wordt geafficheerd en opgebouwd? Hier is in deze
casus een blijvende spanning aanwezig.
3. Door de preek in te zetten bij de eigen associaties schept de predikant ruimte voor de hoorder
om zichzelf te verhouden tot tekst. De hoorder wordt als het ware uitgenodigd om zelf ook een
dergelijke associatieproces op gang te brengen (r. 142). De prediker zoekt op dit punt naar 'een
gevoel dat we allemaal herkennen' (r. 159). Dat gevoel wordt deels ook veroorzaakt door de
gemeenschappelijke context: 'dat is de boodschap' (r. 182) van de wereld om de hoorders heen.
Hier zoekt de prediker dus in zijn taal naar een gemeenschappelijke ervaring; zijn taal is
ervaringsgericht.
De gelezen tekst uit Hebreeën is qua genre geen verhaal. Toch maakt de prediker op bepaalde
punten van een narratief taalveld: 'God weet alles van iedereen' (r. 189 en verder; tevens r. 207 en
verder), in die zin dat de prediker het tekstgedeelte zo 'hervertelt' dat de betekenis van het gedeelte
voor het concrete mensenlevens zichtbaar wordt. Op deze wijze wordt de interactie tussen de
hoorder en de tekst vergemakkelijkt; de directe jij-vorm van deze delen van de preek verlagen de
drempel tot identificatie. De prediker hanteert een nabije, betrokken taal.
Tegelijkertijd is de voorganger hier ook 'advocaat' van de tekst. Uit het vraaggesprek met Y blijkt
ook, dat er Y waarde aan hecht de kritische kracht van het Evangelie ook in zijn missionaire
prediking tot uitdrukking te brengen. Zo spreekt Y over de 'stevige tekst' (r. 187) uit Hebreeën,
waarbij een 'stevig Bijbels verhaal' als verkondiging wil meegeven.
Ook deze preek is volop missionair te noemen. Y laat zien dat hij zich zeer bewust is van het eigene
van missionaire prediking. De drie behandelde voorwaarden zijn herkenbaar in Y's preek en
preekvisie.
Wel blijft in casus Y de spanning aanwezig tussen eigen gemeenteleden, 'hen die nog wel een lijntje
hebben' en zoekers die echt weinig weten van het Evangelie. De missionaire prediking in de
gemeente van Y richt zich bewust op de eerste twee groepen, maar wat met die derde groep? Is er
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ook voor hen een missionaire prediking nodig of mogelijk? Of is het meer wenselijk om hen via
andere wegen dan kerkdiensten te bereiken?

7.3. casus 3
7.3.1. situatieschets
Elke eerste zondag van de maand vinden er gastendiensten plaats in deze Hervormde
wijkgemeente in een dorp dat tegen een wat grotere stad aanligt. De dienst wordt volledig geleid
door de predikant. Muzikale begeleiding vindt plaats door een eigen, kleine muziekband.
De dienst heeft plaats in het eigen kerkgebouw, een relatief nieuw kerkgebouw uit jaren ´90. Het
gebouw staat in een moderne woonwijk; het aantal bewoners van de wijk dat van origine niet uit dit
dorp komt is relatief groot. De wijkgemeente ontstond namelijk als wijkgemeente in een
nieuwbouwwijk in het dorp. De wijkgemeente bestaat circa twintig jaar. De betrokken predikant is
de enige wijkpredikant van deze wijkgemeente.
Modalitair gezien zijn de meeste leden van deze wijkgemeente te rekenen dat kringen van de
Gereformeerde Bond, de Confessionele Vereniging en het Evangelisch Werkverband.
De gemeente kent een uitvoerig missionair plan, waarin met name de visie van de wijkgemeente
wordt toegelicht. De gemeente wil “een gastvrije kerk zijn, midden in de wijk Q, waar verdieping
en verbreding plaatsvindt in Gods woord en werk, om zo ten dienste van de gehele wijk een
centrale rol te vervullen voor de wijkbewoners die dat willen, om zo samen een gemeenschap in
geloof te vormen, waar iedereen iets haalt en brengt.”114
De gastendiensten zijn als eerste ontstaan, pas later is deze missionaire visie ontwikkeld en zijn
verdere missionaire activiteiten ontplooid. In verhouding tot de andere twee casussen heeft deze
wijkgemeente minder expliciet-missionaire activiteiten.
Vóór de diensten is er gelegenheid om koffie te drinken. De praiseband, het voorbereidingsteam en
de voorganger hebben een kort gebedsmoment, ruim voor aanvang van de dienst. Na de
gastendiensten wordt er koffiegedronken, waar ongeveer de helft van de bezoekers van de dienst
gebruikt van maakt. Ook is er gelegenheid om met commissieleden van het organiserend comité na
te praten en/of te bidden; zij zijn herkenbaar aan badges.
Tijdens de dienst zelf wordt er gebruik gemaakt van een beamer, waarop de liederen worden
geprojecteerd. Er wordt uitsluitend gezongen uit de Opwekkingsbundel en gelezen uit de Nieuwe
Bijbelvertaling.
De PR voor de diensten verloopt met name via veertig posters die maandelijks op woningen van
gemeenteleden worden opgehangen. Ook de lokale media besteden er aandacht aan.

114 Ieder zelfstandig naamwoord van deze visie wordt vervolgens in het missionaire visiedocument verder toegelicht.
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7.3.2. de prediker
Dominee Z is een veertiger die in zijn tweede gemeente staat. De doelgroep van de gastendiensten
waarin hij voorgaat noemt hij “redelijk afwijkend” van de hoordersgroep in 'reguliere' diensten.
Concreet betekent dat er mensen komen die alléén naar de gastendiensten komen en actief
betrokken gemeenteleden die ook 's morgens komen. Er zijn eigen gemeenteleden die juist niét
naar de gastendienst komen, maar die groep is beperkt qua omvang. Het aantal 'gasten' van buiten
de gemeente is zeer beperkt. “Hoofdzakelijk eigen gemeenteleden komen. Ons doel is niet (ze heten
weliswaar gastendiensten) om zoveel mogelijk vreemdelingen te trekken, want de ervaring leert
gewoon dat je mensen niet zomaar in de kerk krijgt.” Eén van de motivaties om met deze diensten
te starten, is ook dat mensen dit soort diensten graag wilden hebben. De extra lage drempel om bij
deze diensten gasten mee te nemen noemt Z een 'neveneffect of mooi bijeffect'. Z ziet het niet als
een nadeel dat de gastendiensten een andere vormgeving hebben dan de reguliere dienst. Hij acht
dat de gast, wanneer deze in beide diensten zou bezoeken, na uitleg wel zou begrijpen dat deze
verschillen er zijn.
Z hanteert in de gastendiensten geen aparte preekstijl of alternatieve preekmethode. “Ik ga geen
preek aanpassen, van nu ga ik heel simpel preken of iets dergelijks. Het kan soms wel wat korter
zijn, ook omdat je meer zingt. Ik ben van mening dat elke preek verstaanbaar hoort te zijn voor
een ieder, zonder Tale Kanaäns. Dus elke dienst zou ook missionair moeten zijn.”
De missionaire opdracht is voor Z van groot belang. Dat is echter absoluut geen taak van de
predikant alleen: “Er is een gemeente, en dié is missionair – althans, die behoort missionair te zijn
– en het gaat niet om de preek alleen, of om die dominee alleen, maar het gaat om die gemeente.
Wat straalt die op zich gemeente uit, als Lichaam van Christus, als representant van Christus?”.
Op de vraag in hoeverre Z denkt dat buitenkerkelijken de gastendiensten 'mee kunnen maken': “Ik
ben van mening dat je mensen helemaal niet zo zachtzinnig hoeft te benaderen. Zo ziekelijk
kinderlijk. Ik kan me zelfs irriteren als iemand heel vaak kan uitleggen: elke week gaan
collecteren, .. en het dan heel uitvoerig gaat uitleggen of we een stel kleine kleuters zijn. (..) Ik
geloof er niet zo heel erg in dat je God nu moet verdedigen of dat je Jezus moet .. of dat je het
leuker moet maken dan dat het is. Want het is volgens mij helemaal niet zo. Jij moet gewoon
vertellen wat het je raakt, wat het nu doet, wat die tekst aangeeft.” Z maakt de vergelijking met de
aanwezigen bij een voetbalwedstrijd. Daar is iets merkbaar van de betrokkenheid van de mensen
bij het spel. Dat ervaar je óók als je nog helemaal niet zoveel af weet van voetbal. “Dat is
missionair; met elkaar heb je iets, daar gaan wij ook voor. Het is niet het allerbelangrijkste of die
ander nu helemaal begrijpt waarover het gaat of niet, omdat wanneer hij geïnteresseerd raakt,
dan gaat hij wel vragen.”
Voor de missionaire preek acht Z dat van belang: iets van het enthousiasme en de bewogenheid van
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het geloof weer te geven. “Eigenlijk heel klassiek: vroeger heette dat bevindelijkheid. Geen
dogmatische uitzetting geven, maar veel meer vertellen wat mij nu zelf raakt in dat
Bijbelgedeelte. Daarvan verwacht ik dat het een ander ook zal raken.” Het zoeken naar dit
belevingsaspect in de prediking is echter geen automatisme: “En daar moet je ongelooflijk je best
voor doen, het is echt heel erg stinkend je best doen. Maar tegelijkertijd: die ongelooflijke
afhankelijkheid, van het is de Geest van God die uiteindelijk wel harten raakt. Maar die zet jou
niet buitenspel. Dat is voor mij missionaire elan.” Z betrekt de missionaire verantwoordelijkheid
dus nadrukkelijk ook op de spirituele basishouding van de voorganger. Deze basishouding komt
terug in ieder preekproces van Z: “Op een gegeven moment werd ik erbij bepaald dat God zelf zijn
kinderen uitkiest. En dat Gód zelf handelt zo'n dienst. Als je dat niet als een dooddoener gebruikt,
maar veel meer beleeft, als een stukje afhankelijkheid, dan geeft dat zo'n enorme bevrijding. En
tegelijkertijd is dat niet iets dat je zomaar in handen hebt. Het is God zelf die aan het werk is, (…)
God gaat ermee aan de gang. Dat ontslaat jou niet van je plicht (om je in te zetten, APB). Maar je
geeft wat je hebt, en dan is het ook goed.”
Het gaat in de missionaire prediking niet alleen om kennisoverdracht. “Vroeger dacht ik veel
meer: je moet in elke dienst ook uitleggen dat Jezus voor jouw zonden gestorven is en dat mensen
verloren liggen.” Daarvan is Z nu meer teruggekomen: “het gaat erom dat mensen iets proeven
van de liefde van God en Christus. Wanneer mensen dat proeven, dan kan het niet anders of er
gebeurt wat met je. Dan gaat Gods Geest daarmee verder.” Er moet dus iets gebéuren in de
(missionaire) preek: “Waar ik zelf heel op gericht ben is de ontmoeting met Christus in de Schrift
zelf.”
Z bepleit dat beleving – als factor die ook de hedendaagse cultuur van groot belang is – een ruime
plaats krijgt toebedeeld in de prediking. Toch wil dat niet zeggen dat Z in álle aspecten van de
prediking met de moderne cultuur wil meegaan: “Mensen willen instant-spulletjes krijgen, of
korte en krachtige preekjes met oneliners. Dat vind ik dan net te oppervlakkig. Dat past niet zo
erg bij mij. Maar ik probeer daar wel rekening mee te houden; haakt men niet af? Wanneer
haakt men nu af? Ik merk dat heel duidelijk door contact te houden met het publiek. Ik kijk ook
heel erg sterk de mensen aan.” Soms gebruikt Z een “legaal trucje” om de aandacht van zijn
hoorders erbij te houden, zoals even stoppen of een onverwachte opmerking maken. Het evenwicht
tussen inhouds- en betrekkingsniveau acht Z zeer belangrijk!
Z ervaart zijn rol in de voorbereiding en in de gastendiensten zelf als intensief.
7.3.3. hoofdlijn van de preek
Deze preek, gehouden naar aanleiding van Lukas 9, 57 – 62, gaat in op het thema 'Hem toegewijd'.
De prediker opent met het recente overlijden van popster Michael Jackson. Mensen volgen hem na,
maar waarom eigenlijk? Waarom wijden mensen zich toe aan een mens als Michael Jackson?
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Van hieruit wordt de stap naar de toewijding van mensen aan Jezus gemaakt. De prediker stelt dat
ook Jezus nagevolgd moet worden; dat Hij toewijding van mensen vraagt aan Hem en zijn
koninkrijk.
Op dit punt gaat de prediker over tot de bespreking van de gelezen tekst. Daarbij zijn de drie
personen die in de tekst genoemd worden leidraad. De prediker werkt, in een narratieve stijl, de
reacties van de drie personen op de Jezus' roep op navolging uit. Daarbij blijkt Jezus steeds weer
op verrassende wijze te werk te gaan. In de bespreking maakt de prediker ruimte voor toepassing
van het gezegde op het leven van de hoorders.
Vervolgens lijkt de prediker de drie behandelde 'reactie-mogelijkheden' op Jezus en zijn claim tot
navolging te willen samenvatten. In deze samenvatting legt hij echter vooral sterk te de nadruk op
de eerste twee behandelde reacties.
De preek sluit af met een inclusio: de oproep om Jezus te volgen en toegewijd aan Hem te zijn (die
ook aan het begin van de preek zat) wordt in geïntensiveerde vorm herhaalt. Ook het retorisch
kader heeft de vorm van een inclusio: nogmaals wordt Michael Jackson ten tonele gevoerd, en de
hoorder wordt duidelijk gemaakt waarom het beter is Jezus na te volgen dan aardse sterren zoals
Jackson.
De preek eindigt naadloos in een gebed.

7.3.4. analyse en evaluatie
We bekijken de preek van Z, naar aanleiding van de drie voorwaarden die we selecteerden in 6.5: 1.
anticiperen op scepsis, apologetische aanpak vereist 2. rekenen met inclusiviteit en exclusiviteit,
3. gebruik maken van passende taalregisters.
1. Deze prediker veronderstelt de meeste voorkennis in de passage rond regels 490-503. Hierin
worden twee voorbeelden gegeven van 'navolgers', ieder met een eigen (tegenovergestelde) reactie
op de roep van Godswege om iets te doen. De vraag naar de kennis van het verhaal van de vrouw
van Lot (r. 490) is feitelijk retorisch van aard. De prediker legt de situatie kort uit, maar hij
veronderstelt daarbij nog steeds enige kennis van dit verhaal. Hetzelfde geldt voor het verhaal van
Paulus, 'in Filipenzen 3' (een term die voor een zoeker niet duidelijk is).
Wel is het zo dat dit deel in deze preek vooral functioneert als illustratie. In de hoofdlijn van de
preek veronderstelt de prediker minder kennis. Typisch christelijke woorden als 'toewijding'
worden uitgelegd, r. 269-270.
De prediker bespreekt drie 'manieren' waarop de hoorder tegenover Jezus' roep om toewijding aan
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Hem kan staan (r. 306-424). Met name in de bespreking van de tweede persoon – en dan met
name in de tweede herhaling van de prediker daarvan in r. 433-440 – rekent de prediker op enige
scepsis van de hoorder. Dat neemt hier vooral de vorm aan van een 'blokkade' om Jezus te kunnen
navolgen: 'nu nog even niet' (r. 437). De hoorder wordt veronderstelt best gewillig te zijn om Jezus
te volgen, maar de weerstand om dat toch te doen houdt de overhand. Men zou kunnen zeggen dat
de prediker – door deze formulering – rekent met weerstand en scepsis bij de hoorder; 'waarom
moet ik nu meteen Jezus volgen? Wat moet ik dan met mijn leven zoals het nu is? Wat moet ik met
mijn verworvenheden?'. In de 'uitleg' van de reacties van de drie 'manieren' en Jezus' reactie
daarop, ontstaat een apologetisch moment. Dit laatste in die zin dat de prediker als het ware het
christelijk geloof meer aannemelijk maakt door 'eventuele drempels voor navolging' weg te nemen.
2.

We hebben hierboven al gezegd dat de prediker uit deze gemeente geen 'zoekers' in de

meest duidelijke zin van het woord verwacht in zijn diensten. Toch houdt de prediker, in de
bespreking van de drie soorten hoorders van Jezus (en dus de drie soorten onder zijn eigen gehoor)
wel rekening met een verschillende mate van participatie of kerkelijke betrokkenheid. De preek
vertoont hierdoor een gevarieerd patroon: de ene keer zou de zoeker zich meer aangesproken
kunnen voelen, de andere keer eerder de vaste kerkganger. De oproep aan het begin en aan het
einde is echter expliciet aan beiden gericht.
Het is enigszins paradoxaal dat deze dienst, die als inclusieve diensten bedoeld zijn, in de PR van
de gemeente worden aangeduid met de exclusieve term 'gastendienst'. De naamgeving van de
dienst is - zo blijkt ook de verwachting van de predikant dat er primair 'eigen gemeenteleden'
komen - daarmee in tegenspraak met de feitelijke uitvoering daarvan. Tegelijkertijd zijn gasten
juist in déze diensten welkom.
Dezelfde paradox doet zich voor bij het thema: 'Hem toegewijd'. Toewijding veronderstelt iets van
een relatie met God of Jezus, waarvan bij de echte zoeker (nog) geen sprake zal zijn. Is het thema
feitelijk ook niet binnenkerkelijk geformuleerd (in de zin van dat het kennis van wie Christus is
veronderstelt), al doet de prediker zijn best om dit in de preek zelf ook toe te passen op zoekende
gelovigen? In de preek wordt wel gesproken over het návolgen van Jezus, maar de reden waarom
deze navolging nodig of wenselijk is, wordt onvoldoende duidelijk.
Zo blijft er een spanningsveld tussen inclusiviteit en exclusiviteit in deze preek. Ook in de preek zelf
is dit spanningsveld herkenbaar. Zo wordt in de uitleg van de geschiedenis van Lot -blijkens de
retorische vraag van de voorganger- het één en ander bekend veronderstelt én toch legt de prediker
het óók nog kort uit. In de toepassing van de preek (in de drie reacties op Jezus' woorden) houdt de
prediker rekening met mogelijk zowel een 'kerkelijk' als een 'onkerkelijke' reactie. De preek wordt
hierdoor af en toe wat onscherp, de dubbele focus vergt op sommige plaatsen veel extra woorden
die de hoofdlijn van de preek soms vertroebelen.
3. Deze prediker gebruikt met name een dialogisch taalveld. Er zijn relatief veel zinnen in de directe
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rede vanuit de prediker (r. 475) of in de vorm van een dialoog met bijvoorbeeld Jezus of met God
(r. 433-440). Méér dan de andere twee predikers rekent deze prediker erop dat het weergeven van
een 'gesprek' kan leiden tot verbeterde aandacht voor de preek.
Mogelijkheden tot identificatie biedt de prediker onder meer in de wijze waarop hij de ontmoeting
tussen Jezus en de drie mannen beschrijft. Maar ook de eigen levenservaring van de prediker wordt
ingezet als middel voor identificatie (346-354). Door het verhaal van zijn eigen leven te vertellen
hoopt de prediker dichter bij de hoorder te komen en hem mogelijkheden tot inleving te geven.
In de wijze waarop deze prediker de taal hanteert, valt – meer dan bij X en Y – op hoe Z soms taal
gebruikt die enigszins populistisch aandoet: 'hé, joh, ga eens even lekker studeren, joh!' (r. 351). Z
formuleert zijn preek ter plekke aan de hand van een mindmap; dat geeft hem de mogelijkheid om
zijn preek volledig in directe spreektaal uit te spreken. Wel is het de vraag in hoeverre het
taalgebruik van Z aansluit bij bepaalde subgroepen onder de zoekers: zou een intellectuele,
goedverdienende zoeker zich hierbij thuis voelen?
De preek van Z is qua structuur, in vergelijking tot X en Y, minder helder. Z hanteert geen
metacommunicatie.115
Z heeft een weloverwogen visie op de plaats van missie in zijn gemeente. Ook spreekt hij een
heldere visie uit over missionaire prediking. Daarin pleit hij nadrukkelijk ook voor 'openheid voor
de Geest'.
In de preek van Z zijn missionaire elementen te ontdekken. Met name in de bespreking van de drie
reacties van de drie 'ploegers' is er duidelijk sprake van een missionair accent. Tegelijkertijd is deze
missionaire dimensie in deze preek weer op een andere manier aanwezig dan bij X en Y. Zo
appelleert Z explicieter, zelfs aan het begin van de preek wanneer er nog weinig woorden zijn
gewijd aan de redenen waarom mensen Jezus zouden moeten navolgen! Dit is een boeiende
contrast met X, die meer terughoudendheid toonde met het appèl aan zijn zoekende hoorder.
Ook de wijze waarop Z de cultuur van zijn hoorders typeert is vrijmoediger dan bij anderen. De
inzet bij het overlijden van Michael Jackson lijkt cultuurrelevant. Maar de prediker distantieert
zich impliciet van zijn hoorders door – feitelijk zonder argumenten – te stellen dat Jackson 'maar
een eng mannetje' is (r. 455), waarvan de artistieke kwaliteiten twijfelachtig zijn. Schuilt daarin
niet al te veel het gevaar van het ´afbranden´ van de leefwereld van sommige dertigers en
twintigers?
We concluderen dus dat Z handelt in overeenstemming met zijn visie. Ook herkennen we in zijn
preek de drie besproken voorwaarden. Met name de voorwaarde over inclusiviteit en exclusiviteit
blijkt in de preek van Z nog niet zo eenvoudig te herleiden te zijn. Zijn preek is voor de doelgroep
waarvoor hij spreekt (vooral eigen leden en randkerkelijken) zonder twijfel goed volgbaar. Maar
115 In dit kader ook opvallend: de gemiddeld spreeksnelheid van Z ligt zeer hoog in vergelijking met X en Y.
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voor zoekers zonder kerkelijk kader gaat het wellicht allemaal wat te snel en te breed.
7.4. schema casussen
We vatten enkele belangrijke aspecten uit 7.1. tot en met 7.3. samen in een overzichtelijk schema:

Preekmethode
Preek-omstandigheden
Beoogde hoordersgroep

Omgang geografisch

Casus I/ds. X

Casus II/ds. Y

Casus III/ ds. Z

Uitgeschreven tekst,

Uit het hoofd op

Uit het hoofd met

parafraserend

kernzinnen

mindmap

Katheder in aparte hoek

Katheder op gebruikelijke Kansel

van de kerk

plaats

Zoekers uit de sociale

Primair randkerkelijken,

omgeving van

secundair evt. eigen leden leden, secundair

gemeenteleden

en buitenkerkelijken

randkerkelijke zoekers

Niet van belang

Wijkoverstijgend/

Eigen geografisch gebied

Primair eigen gemeente-

gebied wijkgemeente

plaatselijk

Geschat aandeel beoogde ca. 10% per gastendienst

ca. 10 tot 15% per

Onbekend, vermoedelijk

hoordersgroep

gastendienst

nihil

Dienstleider (niet-

Dienstleider (niet-

Predikant

theoloog)

theoloog)

Geen

Met jeugdaccent

Leiding van de dienst
Variaties in soorten
gastendienst

Met jeugdaccent

Met praiseaccent

Rol van de missionaire

Geen voordeur;

Geen voordeur; breder

dienst

onderdeel van breder

missionair programma in breder missionair

missionair programma

ontwikkeling

programma

Ervaring als

Eerste gemeente

Tweede gemeente

Tweede gemeente

gemeentepredikant

achterin de dertig

veertiger

veertiger

Geanalyseerde

Rekent op scepsis: r. 108. Rekent op scepsis; o.a.

voorwaarde I:

Verwerkt dit op

r. 193 e.v. Verwerkt dit tot scepsis en weerstand, r.

scepsis/apologetiek

narratieve wijze tot een

een apologetisch moment 306-424 en probeert deze

apologetisch moment in

in 'twee redenen', r. 191

weerstanden weg te

het slot, o.a. r. 106-114.

e.v.

ruimen; r. 433-440.

Geanalyseerde

Exclusief. Vgl. o.a. r. 108

Inclusieve preek in een

Inclusieve preek in een

voorwaarde II:

e.v.

exclusieve dienst;

exclusieve dienst;

spanning aanwezig

spanning aanwezig

inclusief/exclusief

Geen voordeur; beperkt

Rekent op vormen van

Geanalyseerde

Narratieve, betrokken,

Associatief,

Dialogisch, oog voor

voorwaarde III:

apologetische taal met

ervaringsgericht, nabij

identificatie via tekst en

taalvelden

oog voor identificatie

met oog voor identificatie eigen biografie, populair/
spreektaal, apologetisch
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7.5. onderlinge vergelijking van de casussen in het licht van de gevonden theorie116
We hebben in de paragrafen 7.1.4, 7.2.4 en 7.3.4. drie preken geanalyseerd aan de hand van de in
paragraaf 6.5. geselecteerde voorwaarden. In deze paragraaf maken we – meer in globale zin – op
enkele belangrijke punten nog een onderlinge vergelijking tussen de gemeenschappelijke delen van
X, Y en Z. We doen dat in het licht van de gevonden theorie.
In grote lijnen is er een opvallende eenheid in de theologische visie en praktische werkwijze van
deze drie missionaire predikers:
•

Het blijkt voor allen relatief lastig om 'missionaire prediking' theologisch te definiëren. Uit
de omschrijvingen blijkt echter dat allen deze vorm van prediking zien als een specifieke
vorm van 'reguliere' prediking, waarbij vooral de aanwezige hoordersgroep andere eisen
stelt aan voorbereiding, uitvoering en presentatie van de preek.

•

Allen veronderstellen dat missionaire prediking min of meer informeel van karakter zou
moeten zijn. Geen van allen heeft dit echter nagevraagd aan de betreffende doelgroep en/of
dit met literatuur onderbouwd. In ons literatuuronderzoek ontdekten we dat evocatieve
taal, gericht op een beleving, van belang is. De relatie tussen informele taal en sfeer en
beleving blijft echter onduidelijk: wordt voor de hoorders door een informeel taalgebruik de
kans op een 'beleving' ook groter? Te denken is onder meer aan hetgeen we in het
theoretisch deel schreven over poëtisch taalgebruik, dat niet altijd informeel te noemen is,
maar dat ook tot beleving kan leiden.

•

Allen lijken een realistisch beeld te hebben van hun hoordersgroep in de missionaire dienst.
Waar de theoretici vooral spreken over 'de zoeker' in het algemeen, spreken de predikanten
veel meer van specifieke subgroepen: 'de hogeropgeleide zoeker', 'randkerkelijken die nog
wel iets van de kerk weten', etc. Ook in de voorbereiding en vormgeving van de missionaire
preek werkt dit verder door.

•

In alle drie de gevallen is het missionair elan ontstaan in de betreffende wijkgemeente.
'Gewone' gemeenteleden stonden aan de wieg van deze projecten. Gastendiensten zijn vaak
een eerste stap in de organisatie, terwijl in de praktijk blijkt dat zoekers juist de
gastendiensten niet als eerste bezoeken. Er is een discrepantie tussen de verwachting van de
organiserende partij (de gemeente) en de participerende partij (de zoekers). In de praktijk
blijkt het lastig te zijn om te ontdekken wat de wensen van laatstgenoemde groep zijn. Voor

116 Omwille van de methodische zuiverheid vergelijken we hier de resultaten uit het theoretisch deel met de resultaten uit
het empirisch deel. Dat wil ook zeggen, dat factoren die door géén van beide groepen worden genoemd, buiten onze
bespreking komen te staan. Zelf vind ik het vooral opvallend dat het aspect van de moderne 'beeldcultuur' door beide
groepen niet wordt genoemd. Gezien het feit dat twee van de drie besproken casussen gebruik maakten van
filmmateriaal in de gastendienst, is het gegeven dat moderne mensen sterk visueel zijn ingesteld kennelijk wel
doorgedrongen tot deze gemeenten. Wellicht is het zelf zó vanzelfsprekend, dat men het niet eens meer noemt. Deze
sterke visuele fixatie heeft m.i. echter ook grote consequenties voor de preekstijl in een hedendaagse zoekersdienst.
Meerzintuigelijkheid is een factor van belang. Zie ook G. Mink, Niet door stomme beelden...? Evangelieverkondiging
in de moderne beeldcultuur, z.p. 2008.
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de prediking geldt dat evenzeer als voor de rest van de gastendienst. Het is daarom voor de
missionaire prediker van belang om voortdurend op de hoogte te blijven van de actuele
leefwereld en cultuur van de hoorders. Alle predikers geven bijvoorbeeld aan dat de 'zoeker'
al vanaf de vroegste wording van de preek in beeld moeten zijn.
•

Het blijkt nog niet gemakkelijk om het begrip 'zoeker' te definiëren. Alle drie de
predikanten geven andere groepen aan als 'zoekers'. Wie zijn deze zoekers nu, ook in relatie
tot de wijkgemeente waarbinnen zij zoeken? Het is té makkelijk om iedereen tot een
'postmoderne zoeker' te benoemen, maar het is ook té snel gezegd om alleen 'onkerkelijken'
tot zoekers te benoemen. Er is een subtiel overgangsgebied, dat per gemeente verschillend
lijkt te zijn, tussen 'zoeker' en 'gelovige'. De drie missionaire predikers blijken ook impliciet
op dit gegeven te reflecteren.

•

In de gesprekken met de betrokken predikanten bleken zij allen een sterke innerlijke
eenheid te zien tussen de prediking en de rest van de dienst. Op meerdere momenten in de
interviews benadrukten zij de noodzakelijke eenheid tussen beide onderdelen. Opvallend
daarbij is dat in alle casussen een thema-groep wordt ingeschakeld om deze eenheid te
bewerkstelligen en dat er in twee van de drie situaties sprake was van een 'dienstleider'. Ook
de gewenste versterking van de elementen preek en liturgie door de wederzijdse betrekking
viel daarbij op. We hebben eerder al geconstateerd dat aan de academie (en dus in deze
scriptie) de deelgebieden van homiletiek en liturgiek gescheiden blijven. Het blijkt echter,
bij missionaire diensten nog méér dan bij reguliere diensten, in feite een kunstmatige
scheiding.

•

De preken van X, Y en Z zijn allen te kwalificeren als preken die op enigerlei wijze te
rekenen zijn tot de stroming van de New Homiletic. Dit is ook af te leiden uit het feit dat de
predikers allen in het interview in hun eigen woorden aangaven dat 'beleving' voor de
missionaire prediking van belang is. Daarbij klinken ook woorden als 'de preek moet geen
dogmatisch uiteenzetting zijn' (Z). Op basis van deze casussen lijkt aannemelijk dat de New
Homiletic grote kansen biedt voor de missionaire prediking.

•

Alle predikers zijn doelgroepbewust bezig. Hoewel er enig visie-verschil is tussen de manier
waarop deze doelgroep doorwerkt in de preek, blijken alle predikers expliciet na te denken
over wie hun doelgroep is.
Het begrip 'postmodern' lijkt sterker herkend te worden door X dan door Y en Z. Dat heeft
wellicht te maken met het feit dat X expliciet spreekt voor yuppen uit een kerkelijke context.
In woorden als 'gastvrijheid' (in de zin van: open voor iedereen, en niet-dwingende
presentie) en 'keuzevrijheid' geven echter ook Y en Z zich indirect rekenschap van waarden
uit de postmoderne samenleving.
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De meeste verschillen tussen de drie predikanten zijn te verklaren uit de verschillende context,
waarin zij werken. De manier waarop 'laagdrempeligheid' een plaats moet hebben in de
missionaire preek, varieert duidelijk per voorganger. Allen zien de spanning tussen Evangelie en
mens, maar er is enig nuanceverschil in de manier waarop men hier mee omgaat.

7.6. subconclusie: een herkenbaar model
Uit 7.5. blijkt dat de gevonden theorie op de geanalyseerde onderdelen in sterke mate herkenbaar is
in de praxis van de onderzochte predikanten, in die zin dat we deze factoren in alle gevallen
herkennen in de preken als zijnde relevant en adequaat. Daarmee is van enkele van de in 5.1 tot en
met 5.3. gevonden voorwaarden in 7.1.4, 7.2.4 en 7.3.4. op exemplarische wijze aangetoond dat zij
herkenbaar zijn voor de praxis van missionaire prediking. De in hoofdstuk 5 getrokken conclusies
rond de hoofdvraag werden in hoofdstuk 7 toegepast.
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8. resultaten
Met dit laatste hoofdstuk ronden we ons betoog af. We komen tot een beantwoording van de
hoofdvraag en enkele belangrijke eindconclusies (8.1.). Ook reflecteren we op de gehanteerde
methode (8.2.). Hangende dit onderzoek ontdekten we velden waarop we hier niet verder op in
konden gaan – maar die de moeite van nader onderzoek zeker waard zouden zijn – die beschrijven
we in 8.3. In 8.4. keren we tenslotte nog éénmaal terug naar de praxis van Nederlandse christelijke
gemeenten. Vanuit het gedane onderzoeken doen we enkele aanbevelingen aan dit werkveld.

8.1. beantwoording hoofdvraag en eindconclusies
De hoofdvraag van dit onderzoek was: 'Aan welke voorwaarden dient missionaire prediking in een
postmoderne en postchristelijke samenleving te voldoen, teneinde in die cultuur communicatief te
kunnen zijn?'.
Door ons te bezinnen op cultuur (hfdst. 2), missie (hfdst. 3) en homiletiek (hfdst. 4) werd er iets
van een reliëf van missionaire prediking zichtbaar. Op tentatieve wijze kunnen we nu ook iets
zeggen over de manier waarop wij missionaire prediking definiëren (8.1.1.) en hoe zij vandaag de
dag aangetroffen wordt (8.1.2.). We besluiten deze paragraaf met de beantwoording van onze
hoofdvraag (8.1.3.).

8.1.1. het wezen van missionaire prediking
We definieerden missionaire prediking hierboven als een specifieke vorm van contextgevoelig
preken. Missionaire prediking is fundamenteel-homiletisch gezien geen wezenlijk andere vorm van
prediking dan andere soorten prediking. Maar de specifieke doelgroep geeft de missionaire
prediking haar geheel eigen dynamiek en maakt haar uniek in haar soort. Het is daarom mijns
inziens om die reden gerechtvaardigd om te spreken van een noodzaak van een separaat
homiletisch bezinningsproces op wezen, functie en vorm van de missionaire prediking.
We hebben hierboven gezien dat de kerk van onze dagen opnieuw in een missionaire situatie is
geplaatst. Meer dan in vroeger eeuwen zal de Nederlandse kerk zich expliciet moeten verhouden tot
de wereld om haar heen, die anders denkt, leeft en handelt als zij. Deze missionaire situatie stelt zo
de kerk voor nieuwe uitdagingen én kansen.
In het bijzonder geldt dat voor één van de kerntaken van die kerk: de prediking. Deze missionaire
prediking is, gezien de missionaire situatie van de kerk, van essentieel belang voor het kerk-zijn in
deze tijd.
Het behoort tot het wezen van de missionaire prediking dat zij in kritische wederzijdse dialoog
staat met de cultuur om haar heen. De missionaire prediker komt tot een dergelijke dialoog door
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een dubbele focus: hij is gericht op de tekst én hij is gericht op de hoorder. Prediking die in het
bijzonder op kritische wijze anticipeert op de noden, vragen en voorkeuren van de zoekende
hoorders is voluit missionaire prediking.
De missionaire prediker zal met liefde en volharding zijn zoekende hoorders tegemoet treden,
omdat Christus met volhardende liefde zoekt wat verloren is. Dit 'zoeken' kan alleen dáár
plaatsvinden, waar met eerlijkheid deze hoorder met zijn leefomgeving tegemoet wordt getreden.
De missionaire prediking wortelt uiteindelijk in Gods missie met mensen (missio Dei). Dat behoort
dus ook tot het wezen van missionaire prediking: dat het gepredikte Woord steeds verwijst naar
Gods gesproken Woord en het Woord, zoals dat in zijn Zoon Jezus Christus tastbaar en zichtbaar
geworden is.
Zo gezien hoort missionaire prediking tot het hart van de christelijke theologie en is zij van groot
belang voor de toekomst van de kerk. Zij is immers gestalte van Gods handelen met deze wereld.

8.1.2. de praxis van missionaire prediking
Zo staat missionaire prediking voor een grote uitdaging. In een wereld waarin de kennis van- en
betrokkenheid op het christelijk geloof snel minder wordt, is het niet eenvoudig om 'missionair te
preken'. Naar mijn mening is het echter, vanuit het in 8.1.1. gegeven kader, mogelijk én wenselijk
om aan missionaire prediking te doen.
Blijkens de beschreven casussen (zie hoofdstuk 7) zijn er grote kansen voor missionaire prediking.
Alle drie gemeenten hebben immers op hun eigen wijze goede ervaringen met missionaire
diensten. Uit die ervaringen blijkt dat missionaire prediking zoekende gelovigen gemakkelijker
aanspreekt dan 'reguliere' prediking. De verhoogde aandacht van de kant van de predikers voor
wie hun hoorders zijn, draagt hieraan bij. De geformuleerde 'voorwaarden' blijken hierin ook van
belang te zijn.
Bijkomende kracht van missionaire prediking is dat jongeren en randkerkelijken hierdoor ook
gemakkelijker in dit type prediking kunnen meekomen dan in reguliere prediking. Missionaire
prediking kan raken aan concrete levens van mensen, en zo bijdragen aan de missionaire dimensie
van de christelijke gemeente. Alleen het organiseren van een missionaire dienst of het
voorbereiden van een preek met een missionair oogmerk, kan bijdragen aan een verbeterd
missionair besef bij predikant en gemeenteleden. Zo heeft missionaire prediking vele goede kanten.
Maar bij iedere grote uitdaging zijn er ook valkuilen en zwakkere kanten.
Zo is de missionaire prediking geneigd zich vooral bezig te houden met de meest elementaire
aspecten van het christelijk geloof. Het gevaar van vervlakking dreigt voor de missionaire
prediking, wanneer zij niet volop de diepte van de Schrift ten gehore brengt. Zo waarschuwen
predikant X, Y en Z allen voor eenzijdige tekst- en/of themakeuzes. Het Evangelie mag haar
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kritische kant niet verliezen; ook niet wanneer zij uitgaat naar hen die daarmee (nog) niet zo
vertrouwd zijn.
Ook leent missionaire prediking zich, blijkens onze casussen, niet direct voor meer verdiepende
prediking over het christelijk geloof. Dat betekent dat missionaire prediking niet zonder meer een
geschikt instrument is voor leer- of verdiepingsdiensten.
Mijns inziens is het in de praxis van de missionaire prediking steeds van belang om te zoeken naar
bepaalde evenwichten. Zo is de spanning tussen de 'eigen hoorders' (gemeenteleden) en zoekers
van belang. Ook polen als: traditioneel-vernieuwend, antithetisch-meegaand, confronterenduitnodigend dienen voortdurend onderwerp van bezinning te zijn. Op deze wijze kunnen zwakten
tijdig worden opgespoord en voorkomen. Daarnaast heeft de missionaire prediking een stevige
fundamenteel-theologische basis nodig, waarvoor wij in 8.1.1. al enkele voorzetten gaven, maar
waar nog verdere bezinning op noodzakelijk is.

8.1.3. voorwaarden voor missionaire prediking
In de paragrafen 5.1. tot 5.3. formuleerden we vijftien belangrijke voorwaarden voor missionaire
prediking in de postmoderne en postchristelijke samenleving waarin wij leven. Deze voorwaarden
waren 'algemene voorwaarden', waarbij vanuit iedere losse voorwaarde weer eigen subvoorwaarden voor een specifieke context te formuleren zouden zijn.
Van daaruit hebben we in 5.4. meer kunnen zeggen over het proprium van missionaire prediking
ten opzichte van 'reguliere' prediking. Onze conclusie vanuit het theoretisch deel was dat
missionaire prediking een specifieke vorm is van contextgevoelig preken, waarbij het missionaire
element het gehéle preekproces 'doordesemt'. Homiletisch gezien is missionaire prediking niet
wezenlijk anders dan prediking. Maar het gegeven dat de missionaire prediking zich (mede) richt
op de aanwezigheid de aanwezigheid van zoeken verandert het homiletisch proces zó diepgaand,
dat er sprake is van een totaal eigensoortig homiletisch proces. Zo kunnen reguliere prediking en
missionaire prediking niet worden gescheiden, maar wel onderscheiden.
In de studie van de drie casussen hebben we dit verder aangetoond. Drie van de gevonden
voorwaarden hebben we betrokken op deze casussen, waardoor we nader zicht kregen op het
karakter van deze voorwaarden en de manier waarop deze op dit moment in de praxis aan te
treffen zijn.
Onze eindconclusie is dat missionaire prediking een veelkleurig en meer-perspectivisch
homiletisch proces is. De drie gekozen aspecten – missie, cultuur, homiletiek – blijken daarbij
belangrijke focuspunten te zijn. Om 'schitterend' te preken kunnen de vijftien behandelde facetten
een plaats in de preekvoorbereiding en /of -uitvoering krijgen. Zij zijn belangrijke ijkpunten
waarmee de missionaire prediking onderzocht kan worden.
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8.2. evaluatie eigen methode
We volgen in deze scriptie een onderzoekspad dat uit meerdere stappen bestond. Na een
verkennend theoretisch onderzoek, analyseerden we enkele concrete situaties uit de praktijk van
Nederlandse kerkelijke gemeenten. In deze paragraaf analyseren we kort onze gevolgde methode.
Ons onderzoek bestond uit drie onderzochte factoren: visie op de preek, visie op de cultuur en visie
op de missie van de kerk. Dat maakte de opzet van ons onderzoek gecompliceerd. Deze drie
terreinen zijn immers zeer omvangrijk. Bovendien hebben zij in relatie tot elkaar een eigen
dynamiek. Maar om te komen tot een explorerend onderzoek dat meer zicht wilde geven op de
mogelijkheden en onmogelijkheden van 'missionaire prediking', was het nodig om langs ieder van
deze gebieden te gaan. Dankzij strikte beperking is het ons gelukt om dit in acceptabel bestek te
doen. Tegelijkertijd lag hier een nadeel van de door ons gevolgde methode: niet alle facetten van
bijvoorbeeld de hedendaagse cultuur konden worden onderzocht.
De gekozen methode gaf de mogelijkheid om op exemplarische wijze iets te zeggen over de wijze
waarop missionaire prediking op dit moment vorm krijgt in Nederlandse kerken. We zagen er
vanaf om ook op meer kwantitatieve wijze te analyseren hoe dit type prediking voor komt in die
kerken. Wellicht is het voor de nabije toekomst nog wenselijk dit alsnog te doen.
We concluderen dat de gevolgde methode dit onderzoek in voldoende mate heeft ondersteunt, in
die zin dat zij illustratief aantoont op welke wijze de gevonden voorwaarden een plaats hebben in
missionaire prediking.
8.3. aanbevelingen voor verder onderzoek
Praktische theologie is een cyclische bezigheid. De beantwoording van iedere vraag, levert weer tal
van nieuwe vragen op. Bovendien blijven cultuur en theologie steeds in beweging, waardoor
praktisch-theologisch onderzoek altijd dynamisch blijft.
Ook de gevonden resultaten in dit onderzoek leveren weer tal van nieuwe vragen op. Bovendien
hebben we ons in de vraagstelling van dit onderzoek sterk beperkt, zodat er nog tal van andere
vragen te bedenken zouden zijn rond het thema 'missionaire prediking'. De vragen van die laatste
groep moeten we hier verder laten liggen. Ook de vragen van de eerste categorie kunnen we niet
uitvoerig hier behandelen. We noemen hier slechts enkele velden voor mogelijk verder onderzoek
rond 'missionaire prediking', voortvloeiend uit of aansluitend bij dit onderzoek:
•

Missionaire prediking bestaat, zoals we hierboven hebben laten zien, er in soorten en
maten. Het verdient aanbeveling om in verder wetenschappelijk onderzoek nader te kijken
naar enkele van de deelgebieden binnen de missionaire prediking. In het bijzonder is
daarbij te denken aan prediking in casualia (met name rouw- en trouwdiensten).
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•

Ook missionaire prediking in multi-culturele context is zo'n mogelijk veld van onderzoek.
De groeiende omvang van deze groep en het groeiend aantal kerkelijke missionaire
initiatieven in deze groep, maakt specialistisch onderzoek van belang.

•

In ons onderzoek hebben we vastgesteld dat predikanten werken vanuit veel eigen
'inschattingen'. Zo schat men in dat rand- en buitenkerkelijken de voorganger liever zonder
toga zien, omdat dit informeler zou zijn. Maar waarop zijn dat soort constateringen nu
feitelijk gebaseerd? Vermoedelijk niet op breed empirisch onderzoek. In ieder vind ik het
zeer opvallend dat er bij dit type vaststellingen niet veel nuance traceerbaar is. Zouden er
geen groepen randkerkelijke mensen denkbaar zijn, die juist wél hechten aan de toga van
de voorganger en een wat meer formele sfeer en stijl in de dienst? Het zou daarom
aanbeveling verdienen om te onderzoeken welke bepaalde communicatieve, muzikale117,
linguïstische en sociale 'drempels' buiten- en randkerkelijken nu ervaren in missionaire
diensten.

•

Er is nader praktisch-theologisch onderzoek mogelijk vanuit het perspectief van de
hoorder. Deze hoordersgroep is zeer gemêleerd. Wat zijn, bijvoorbeeld, de behoeften en
moeiten van de randkerkelijke en de buitenkerkelijke hoorder ten aanzien van bepaalde
vormen van missionaire prediking? We hebben hierboven al vastgesteld dat men niet kan
spreken van 'de' missionaire prediking aan 'de' hoorder. Differentiërend onderzoek naar
deze groepen is noodzakelijk; ook voor het doelgroepenbeleid van de organiserende partij is
dit van groot belang.

•

We hebben ons in dit onderzoek met name gefixeerd op de prediking en de prediker. Er zijn
ook tal van onderzoeksmogelijkheden als het gaat om de andere partijen die bij dergelijke
diensten betrokken zijn. In het bijzonder denk ik dan aan preekvoorbereidingsgroepen,
hoordersgroepen en organisatiecommissies – allen bestaande uit niet-theologen.

Naast nieuwe velden van onderzoek binnen de praktische theologie zelf, zijn er ook
onderzoeksvelden binnen andere deelgebieden van de theologie denkbaar:
•

Het godsdienstpsychologisch onderzoek naar 'bekering' vanuit een christelijk perspectief
staat in ons land nog in de kinderschoenen. Er is op dit vlak veel Amerikaanse literatuur te
vinden, maar de Nederlandse context vraagt om éigen onderzoek. Het materiaal is ruim
voorhanden, bijvoorbeeld via de grote groep deelnemers van Alpha-cursussen. Welke
groepen bekeren zich en welke groepen haken juist af? En waarom?

117 Men denke hier ook aan de totstandkoming van het Nieuwe Liedboek voor de kerken dat momenteel in wording is en
rond 2012 zal uitkomen. Het concept van dat Liedboek bevat geen aparte rubriek met liederen voor missionair
gebruik; dit in tegenstelling tot o.a. de Evangelisch liedbundel. Kan een Liedboek in onze tijd nog wel zonder een
rubriek voor missionair gebruik? Men vergelijke o.a. de receptiegeschiedenis van de Johannes de Heer-bundel die
ook een sterk missionair karakter heeft. Zie ook Warren 2004, 275-288.
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Godsdienstpsychologisch onderzoek naar missionaire prediking kan verduidelijken op
welke wijze de zoekende hoorder een preekt hoort en innerlijk 'verwerkt'. Wat zijn daarbij
eventuele drempels en wat zijn juist psychologische processen die ondersteunend zouden
kunnen zijn?
•

Op het vlak van de Bijbelse theologie is de vraag te stellen naar de plaats van missionaire
prediking in, bijvoorbeeld, de Handelingen van de apostelen118.

•

De kerkgeschiedenis zou haar licht op de missionaire prediking van de vroege kerk kunnen
laten schijnen. Ook is te denken aan de 'onderscheidelijke' prediking van sommige Nadere
Reformatoren119.

•

Op het vlak van het kerkrecht is nieuwe doordenking noodzakelijk op het gebied van
missionaire diensten, missionaire prediking en missionaire predikers. Is het, bijvoorbeeld,
wel zo verstandig om alleen academici als missionair predikant toe te laten? 120 En hoe om te
gaan met het Heilig Avondmaal en doop in missionaire diensten?121 Te denken is bovendien
aan de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, die wél voorziet in samenwerking
met Rooms-katholieke parochies, maar niét in (missionaire) samenwerking met gemeenten
uit de reformatorische traditie, zoals de kleinere Gereformeerde kerken.

•

Dogmatisch en dogma-historisch kan het thema van 'missie in eigen land' opnieuw worden
doordacht. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de notie van de kerk als 'gemeenschap van
apostelen', dat is: hen die gezonden-zijn? En wordt het tijd om het ambt van 'Evangelist'
weer in te voeren, zoals Calvijn in zijn tijd voorstelde? Voor ecclesiologie en ambtstheologie
biedt het verschijnsel van missionaire prediking grote uitdagingen.

Meer in het algemeen kan worden gesteld dat aan de theologische academies in ons land op dit
moment relatief weinig aandacht wordt besteedt aan missionaire prediking122.

118 Zie nt. 53.
119 Zie nt. 53.
120 Te denken is aan de woorden van X, die in het interview aangaf 'dat de theologie soms erg academisch is, in
negatieve zin'. Zowel X, Y als Z gaven aan dat zij vanuit de opleiding zeer weinig missionaire bagage meekregen.
121 In casus Y had men, om pragmatische redenen, hiermee een aantal malen mee te maken.
122 Dat is al langere tijd zo; op de vraag in het interview in hoeverre X, Y en Z in hun theologische opleiding
evangelistiek of missionaire homiletiek hadden meegekregen, antwoordden allen negatief. Zie ook Paas 2003, 272
en 286.
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8.4. aanbevelingen aan het werkveld
Strikt genomen valt het buiten het kader van een academisch onderzoek om aanbevelingen te doen
aan het kerkelijk werkveld. Maar de kerk kan niet zonder academie, en van een kerkelijke instelling
als de Protestantse Theologische Universiteit mag warme betrokkenheid bij de kerken verwacht
worden. We wagen ons daarom toch aan deze paragraaf, als uiting van die onderlinge
verbondenheid tussen kerk en academie.
Het is hier echter niet mogelijk volledig te zijn. We noemen slechts – exemplarisch – enkele van de
vele mogelijke denkbare aanbevelingen, die voortvloeien uit ons onderzoek:

•

Inventariseer de voorwaarden waaraan u moet werken en die welke al goed ontwikkeld zijn.
Missionaire prediking heeft andere randvoorwaarden nodig dan 'reguliere' prediking. Door
een uitgebreide inventarisatie van sterkte- en zwaktepunten kan men het missionair
homiletisch proces verder verfijnen.

•

Werk contextueel; een gastendienst in hartje Amsterdam zou er volledig anders moeten
uitzien dan een gastendienst op de Veluwe. Ook de prediking in deze diensten zal variëren
in stijl, taal en inhoud. Kerkelijke gemeenten zijn geneigd om 'succesformules' van elkaar te
kopiëren. Maar wat elders aanslaat, hoeft nog niet in de eigen gemeente goed te werken. De
missionaire prediker is ook altijd een goed hermeneut, die de kunst verstaat om de brug
tussen dorp of stad en hoorder te slaan.

•

Zoek ruimte voor het experiment. Prediken moet men leren, missionair prediken ook! Heb
een open houding, wees aanspreekbaar voor verbeteringen én complimenten. De
toenemende roep om samenwerking tussen predikanten biedt ook op dit punt kansen.
Accepteer dat sommige dingen niet lukken en anderen wel.

•

Niet alleen 'het nieuwe' is missionair. Het is niet altijd nodig om veel aan prediking te
veranderen, teneinde die ook missionair te laten zijn. Ook oude bronnen kunnen hieraan
bijdragen. Te denken is bijvoorbeeld aan de klassiek-gereformeerde nadruk op het belang
van bevinding in de prediking, dat ook in de context van het postmodernisme nog een
waardevol aspect kan zijn.

•

Heb geen overspannen verwachtingen van missionaire prediking voor wat de opbrengst
van 'leden', 'zoekers' of belangstellenden betreft. Missionaire prediking is een zoekproces
dat tijd, geld en energie nodig heeft om tot bloei te kunnen komen. Missie is geen superoplossing van alle problemen van de kerk, waarbij in korte tijd zeer velen bereikt en
´binnengehaald´ kunnen worden. Daarom is missionaire prediking ook niet het 'opleuken'
van de prediking. Het is een kostbaar maar ook kwetsbaar proces, waarin de pastor zich
intensief zal moeten willen inzetten om verloren schapen te zoeken. Deze zoektocht
verloopt echter schaap voor schaap en niet met hele kuddes tegelijk.
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Nawoord: missionaire prediking als levensstijl
In missionaire prediking komen visie op missie, cultuur en prediking samen. In het bovenstaande
hebben we op macro-niveau geanalyseerd welke factoren binnen die drie elementen het meest van
belang zijn voor de missionaire prediking.
Naast het macro-niveau van de fundamentele lijnen is er ook het niveau van de dagelijkse praktijk
van de missionaire prediker. Vanuit de hier geschetste fundamentele lijnen kan nadere
concretisering gezocht worden. Ook voor de missionaire prediker is er daarom sprake van een
voortdurend zoekproces. Steeds komen vragen op als: wat speelt er in deze cultuur, in dit dorp?
Welke missionaire mogelijkheden zie ik in deze kerkelijke gemeente? Wat is voor mij de functie en
het wezen van de prediking? De missionaire prediker zal zich deze vragen moeten stellen, om de
missionaire prediking zo vruchtbaar mogelijk te maken.
Voor de prediker die met zekere regelmaat voorgaat in een missionaire setting, wordt missionaire
verkondiging zo als het ware een levensstijl. De missionaire prediker bekijkt zijn wereld steeds met
de vraag: hoe verhoudt zich dit tot de verkondiging van het Evangelie? Het is steeds weer speuren
naar gedachten, verhalen en gebeurtenissen die een plaats kunnen krijgen in de concrete driehoek
van cultuur, missie en prediking in de concrete setting van de eigen kerkelijke gemeente.
Die levensstijl is allereerst een roeping, die voortkomt uit bijzondere bewogenheid voor hen die de
kerk en/of het geloof de rug dreigen toe te keren. Missionair preken is dienen, en dienen kost offers
– zowel van de prediker als van de eigen gemeente van die prediker.
Missionaire prediking vergt opofferingsvermogen van de voorganger: dogmatische stokpaardjes
moeten achterwege blijven, geliefde vormen moeten soms wijken voor vormen die zoekers beter
aanspreken, enzovoort. Ook een offer in de vorm van tijd, geld en energie zal moeten worden
gebracht. Daarnaast vraagt missionaire prediking kwetsbaarheid van de prediker, om open te staan
voor de eerlijke vraag, in hoeverre het gezegde nu daadwerkelijk aankomt bij de zoekende hoorder.
Tenslotte vraag missionaire prediking om lef. Missionair preken is ten diepste ook risico nemen:
het risico van afwijzing door zoekende hoorders, van mislukking of van onbegrip uit traditionele
groep. Wie serieus wil bezig-zijn met missionaire prediking moet rekenen op onzekerheid,
tegenstand en tegenslag.
En tegelijkertijd is missionair preken het gehoor geven aan een bijzondere roeping. Een vervulling
van de opdracht van Jezus Christus, om op pad te gaan en mensen te vertellen van het Evangelie.
In de worsteling om dat zo getrouw en goed mogelijk te doen, mag de missionaire prediker een
bijzondere vorm van navolging van Jezus Christus zien. Want was dat niet wat Hij deed, mensen
dienen om de komst van het Koninkrijk te verkondigen? Zo is missionaire prediking tenslotte dan
ook een belofte: een lantaarn in het duister, een schitterende gebeurtenis.
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Bijlagen
Bij deze scriptie horen vijf bijlagen.
De eerste bijlage bevat drie preken uit de drie beschreven casussen. De bijlage twee en drie laten
zien op welke wijze er is gecommuniceerd tijdens het empirisch onderzoek. De vierde bijlage is een
zeer beknopte samenvatting van dit onderzoek. De vijfde bijlage bevat een korte biografie van de
auteur.
Bijlage 1: drie missionaire preken123
Hieronder volgt de letterlijke tekst van de drie onderzochte preken. De preken zijn vanaf een
geluidsopname uitgeschreven. Stiltes langer dan drie seconden zijn aangeven met drie punten (…).
Een komma duidt een stilte van circa één seconde aan. Omdat de tekst een weergave van een
gesproken woord is, wordt de komma geschreven op het moment dat de prediker deze in zijn
uitgesproken versie ook heeft laten 'horen' (en niet per sé op het moment dat deze grammaticaal
verwacht zou worden). 'Eh' en 'ehm' zijn omwille van de leesbaarheid uit de preken weggelaten;
verder is tekst zo letterlijk mogelijk weergegeven. Andere interjecties als 'joh' en 'he' zijn worden
weergegeven.

Preek bij casus 1
Titel

: Hoe het allemaal begon … - Spiritual quest

Preek bij

: Handelingen 8,26-29 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Lengte

: 1730 woorden, spreektijd ca.16 minuten

Hulpmiddelen

: beamer met sheets (alleen bij de inleiding)

Dit verhaal gaat over een hoge ambtenaar, een minister van financiën uit Ethiopië. Daarmee
bedoelde men in de oudheid een rijk dat in het zuiden van Egypte lag en grotendeels in het huidige
Soedan. Het is voor de eerste lezers van het boek van Lucas aanduiding van een wat mysterieus
koninkrijk aan de rand van de bekende wereld. Ook een koninkrijk met zekere macht, want de

5 Romeinen hebben het niet kunnen inlijven.
Er is een tijd geweest dat vanuit er dit gebied heersers kwamen die ook als farao in Egypte
heersten. Zwarte farao’s, thuis heb ik een nummer van National Geographic, dat daar over gaat.
Fascinerend! In Soedan heb je ook een gebied met allemaal piramides, midden in woestijn. Maar

10 goed, laten we ons niet verliezen in toeristische details.
Belangrijk is nog dat deze man een eunuch is, gecastreerd. Vaak werd er op jonge leeftijd
gecastreerd om zo geschikt te zijn voor hoge functies aan het hof van de koningin.
123Omwille van de analyse zijn de regelnummers voor de preken later toegevoegd. Om verwarring te voorkomen zijn de
drie preken doorgaand genummerd.
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Deze man is op de terugweg uit Jeruzalem naar huis. Hij zit te lezen in de boekrol van Jesaja, die

15 hij blijkbaar daar heeft gekocht, in Jeruzalem. Waarschijnlijk in een Griekse vertaling, het Engels
van de klassieke oudheid.
Hij leest ongetwijfeld hardop, dat was men gewend in de Oudheid. Zodoende kon Filippus -een
volgeling van Jezus, een prediker, een dominee- horen wat de eunuch aan het lezen was. Als hij
Filippus om uitleg vraagt, dan is dit het stukje waar hij naar vraagt:

20
Als een schaap werd hij naar de slacht geleid;
als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open.
Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan,
wie zal van zijn nakomelingen verhalen?

25 Want op aarde leeft hij niet meer.’124
Blijkbaar was juist dit een stukje dat hem fascineerde! Ik denk dat ik wel weet waarom. Hij wist wat
vernedering was. Hij leefde als castraat in een hoge positie, maar castratie is een verminking. Je
telde onder de mensen niet meer voor vol mee. Eigenlijk was je een mens zonder geslacht: niet

30 meer mannelijk en ook niet vrouwelijk.
En ook nooit nageslacht natuurlijk. Dat is in de wereld van het oude Oosten een zeer belangrijk
ideaal: nageslacht. Maar een eunuch is een ‘dorre boom’125 van wie het leven zonder vrucht blijft. Je
naam zal niet meer voortleven, je geschiedenis zal vergeten worden, je lost op in het niets.
Zulke dingen worden dus ook in die boekrol gezegd over iemand. Die eunuch zit dat te lezen en

35 heeft de ervaring: ‘krijg nou wat, dit gaat over mij? Het lijkt wel of mijn leven ook al door iemand
anders is geleefd, iemand anders heeft vergelijkbare dingen meegemaakt, als ik! Over wie gaat dit,
en hoe is het met hem afgelopen?'
Dat is herkenbaar: je leest een roman of een biografie en je herkent jezelf in één van de personen.

40 Het verhaal lijkt op jouw levensverhaal en dat raakt je. Je wilt weten hoe de geschiedenis in dat
verhaal afloopt en of je daar iets mee kunt voor je eigen levensgeschiedenis. Misschien wat
bemoediging of wat ideeën om met bepaalde dingen om te gaan. Dat kan voor minister van
financiën niet anders geweest zijn. Maar dat kan voor die ambtenaar uit Ethiopië niet alles zijn
geweest. Dat was niet de ervaring waarvoor hij helemaal naar Jeruzalem was gereisd.

45
Als hij alleen een goed boek had willen hebben om te lezen, en er inspiratie uit op te doen, dan had
hij niet helemaal naar Jeruzalem hoeven reizen, maar het bij Amazon.com kunnen bestellen. Er
was toen weliswaar nog geen internet, maar er was wel een net van handelsroutes. Er was een
124 Jesaja 53:7b en 8a uit LXX.
125 Jes 56:3
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handelsroute vanuit Ethiopië naar het Midden Oosten. De man hoéfde niet eens naar Jeruzalem. In

50 Egypte (Alexandrië) was een grote Joodse gemeenschap die een gezaghebbende Griekse vertaling
van de Hebreeuwse Bijbel had gemaakt. Misschien kon hij zelfs wel in zijn eigen regio terecht, waar
ook een Joodse gemeenschap moet zijn geweest.
Nee, hij moet meer hebben gezócht. Hij ging helemaal naar Jeruzalem, naar de tempel omdat hij
op zoek was, blijkbaar, naar God, naar het geheim achter de dingen, de drijvende kracht achter alle

55 verhalen. De werkelijkheid áchter het goede boek.
Blijkbaar had de man iets gehoord van de ene God van het volk Israël, die pretendeerde de enige
God te zijn. Dingen gehoord, die blijkbaar zo fascinerend waren, dat hij in plaats van zijn eigen
goden en godinnen (deels verwant met Egyptische goden), een spirituele tocht naar Jeruzalem gaat

60 maken. Daar staat de tempel van die interessante God en daar wil hij aanbidden.
Maar dat zal niet meegevallen zijn, voor hem, om iets van God te ontdekken, in de tempel van
Jeruzalem. Niet-joodse mensen mochten die tempel helemaal niet in. Ze konden slechts komen op
één van de pleinen aan de buitenkant van het tempelcomplex, die de wat poëtische naam 'voorhof
der heidenen' droeg.

65 Als eunuch had hij nog een extra probleem: gehandicapten mochten helemaal de tempel niet in,
gecastreerde mensen ook niet. Hij merkte daar bij de poort van de tempel direct weer de
vernedering. Hij telt niet echt mee. Hij was daar een ongewenste. Persona non grata, niet-gewenst
persoon. God was voor hem niet toegankelijk. Wellicht ging hij zeer teleurgesteld weer naar huis?
Maar hij had wel een goed boek over die God mee naar huis.

70
Nu zit hij dus in dat boek te lezen en heeft een bijzondere ervaring: 'die persoon in dat boek lijkt
mij wel, leeft mijn leven. Wie is die man, hoe liep het met hem af?' En als een godsgeschenk is daar
opeens die dominee Filippus die bereid is om één en ander uit te leggen.
Dat is wel de ironie van dit verhaal. De eunuch loopt vast in Jeruzalem, er zijn te veel barrières

75 opgeworpen om met God in contact te komen. Maar God heeft z’n eigen manieren om met mensen
in contact te komen. God stuurt een knechtje.
En Filippus begint te vertellen.
Nu ben ik ontzettend benieuwd naar wat Filippus nu precies aan die man verteld heeft. Wat hij

80 vertelt heeft zo’n impact, dat die man direct besluit om christen te worden. Dat is mij nog nooit
gelukt!Dus als ik van Filippus nou de truc kan leren… 126
Maar ik heb wel een vermoeden van wat Filippus heeft verteld: 'Die man in dat oude boek, die
meegemaakt heeft wat jij meemaakt, dat was misschien wel een historisch figuur. Maar wij hebben
kortgeleden ontdekt dat wat hier eeuwen geleden is opgeschreven gaat over Jezus! Die man die

85 jouw leven heeft geleefd, dat was Jezus!'
'En hoe is het met Jezus afgelopen?'
126 De prediker zinspeelt hier op zijn eigen functie als missionair predikant.
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'Niet goed, hij is zijn leven geëindigd buiten de tempel en buiten Jeruzalem als ongewenst. Persona
non grata. Geëxecuteerd... Maar er is iets gebeurd dat alles op z’n kop heeft gezet! God heeft Jezus
uit de dood gehaald! En heeft Hem een nieuw bestaan gegeven voor altijd. Jezus is voor God wel

90 gewenst: persona grata, begenadigd persoon.'
Wat kan die Eunuch met de geschiedenis van Jezus? Ik denk dat Filippus heeft uitgelegd dat de
geschiedenis van Jezus laat zien dat God wel toegankelijk is, ook voor de eunuch. Dat je in die
geschiedenis kunt zien wat voor iemand die God is.
Sterker nog - maar dat is moeilijk om te begrijpen- ik denk dat Filippus óók verteld heeft dat je niet

95 alleen aan die geschiedenis kunt zien wie God is, maar dat je in Jezus zelf kunt zien wie God is.
In Jezus kom je God zelf tegen! God is iemand die zichzelf tot persona non grata heeft laten
verklaren om duidelijk te maken dat Hij toegankelijk is, voor iedereen, maar zeker voor mensen die
zich mislukt voelen en denken dat ze niet meetellen.
Dat slaat in bij die Eunuch!

100
Wat gebeurt bij deze man is kenmerkend voor het christelijk geloof. De eunuch herkent zichzelf in
een menselijk figuur in het boek. Wie is dat? Dat is Jezus. Wie is Jezus? In Jezus komt je God
tegen, in Jezus is God toegankelijk. Via de herkenning van hemzelf in Jezus is God voor hem
toegankelijk geworden!

105
Dat gebeurt nog steeds met mensen. Veel mensen kennen die ervaring van ontoegankelijkheid van
God. Jij misschien ook: ontoegankelijkheid door barrières die je zelf hebt opgeworpen: scepsis,
wantrouwen, twijfel. Maar vaak ook barrières die religieuze mensen opwerpen, zodat je helemaal
niet bij God terecht kunt komen.

110 Maar laat je je daardoor niet weerhouden om te zoeken! Kijk of je een Filippus kunt vinden die je
verder kan helpen. En kijk naar die figuur van Jezus! Wie is Hij? Voorbeeld voor het leven: een
menselijk leven met alle toppunten en alle dieptepunten, zelfs het dieptepunt van de dood: maar
opgenomen in de werkelijkheid van God. In Jezus: herken je jezelf als mens en je herkent God. God
en jij komen bij elkaar in één persoon!

115
Oproep voor alle luisteraars, maar zeker voor de kerkmensen: zorg dat je geen barrières opwerpt,
maar wees voor iemand anders een Filippus: wees bereid om een tijdje mee te reizen met iemand
anders, een tijdje de zoektocht van iemand te delen en richting te wijzen.

120 Nog één ding. Het is wel heel toevallig dat hij juist het boek van Jesaja heeft gekocht! Of heeft
iemand in Jeruzalem hem geadviseerd: koop dit boek maar, daar zul je iets in lezen dat jou als
eunuch zeer zal aanspreken! Jesaja is namelijk énige Bijbelboek waar eunuch in positieve zin voor
komt. Hoofdstuk 56 (dat is drie hoofdstukken verder als het stuk dat we net hoorden):
3 De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, laat hij niet zeggen:
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125 ‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’
En laat de eunuch niet zeggen:
‘Ik ben maar een dorre boom.’
4 Want dit zegt de HEER:
De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,

130 die keuzes maakt naar mijn wil,
die vasthoudt aan mijn verbond,
hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam,

135 een naam die onvergankelijk is.´
Een geslaagd leven! Nog beter dan nakomelingen. God zorgt voor een bestaan mét Hem en bíj
Hem, een bestaan dat niet meer ophoudt.
Of je nu in het leven geslaagd bent of je hebt het gevoel dat je mislukt bent, voor God maakt dat

140 niet uit. God geeft je bestaan een wending die het voor altijd anders maakt.
Preek bij casus 2
Titel

: De film van je leven

Preek bij

: Hebreeën 4:12-16 (Het Boek)

Lengte

: circa 2110 woorden, circa 15 minuten

Hulpmiddelen

: beamer met trefwoorden

De film van je leven. Zo'n thema roept allerlei associaties op. Er zijn er al een aantal
voorbijgekomen, het filmpje van Peter Scheele. Ook in het verhaal dat IJsbrand heeft neergezet.
Hopelijk gaat het weer een beetje, met jou ook, IJsbrand, na gisteren127. Dat geldt wel voor meer
mensen, denk ik. De film van je leven. Allerlei associaties. Mijn eerste associatie was heel anders,

145 moet ik eerlijk zeggen. Ik moest namelijk direct denken aan de film Groundhog day. Kennen jullie
die film? [Uit de zaal: ja!] Sommigen wel, merk ik. Het komt er op neer dat de hoofdpersoon
dezelfde dag steeds weer opnieuw beleeft. Hij wordt steeds weer aan het begin van dezelfde dag
wakker. Wat een fascinerend idee! Iedere dag opnieuw. Maar hij ergert zich mateloos. Totdat hij
langzamerhand tot de ontdekking komt dat hij met dit gegeven ook heel veel positieve dingen kan

150 doen. Hij weet namelijk wat er gaat gebeuren – hij namelijk dat er straks een kind uit de boom zal
vallen, dus hij zorgt ervoor dat hij daar is. Het kind opvangt. Steeds weer opnieuw, dezelfde dag.
Apart verhaal. En één ding is zeker: zo verloopt ons leven niet. Je leeft maar één keer. Je kunt de
dag niet overdoen.
En natuurlijk: soms zou ik maar al te graag willen dat ik dat wel zou kunnen doen. Opvallend

155 genoeg bekruipt dat gevoel me niet zo zeer bij hele fijne dagen, maar vooral bij de dagen die
vervelend waren. Sterker nog: dat gevoel komt vooral naar boven bij de momenten waarop ik
127De spreker zinspeelt hier op het verlies van de plaatselijke voetbalclub in een belangrijke finale.

84

SCHITTEREND PREKEN – A.P. Berensen

fouten heb gemaakt. 'Kon ik het nog maar een keertje overdoen. Dan zou ik het anders hebben
gedaan.' Dat is lastig... Want ik denk dat we dat gevoel allemaal herkennen. Kon ik het nog maar
een keertje overdoen...

160 En laat ik heel even een uitstapje maken. Weet je welke groep mensen ik dit met regelmaat hoor
zeggen? Dan praten we niet over de voetballers van gisteren. Maar welke groep mensen zegt dit met
regelmaat...? Vaders... Ik kom met regelmaat vaders tegen die zeggen: had ik maar meer tijd en
aandacht aan mijn kinderen gegeven. En juist omdat het Vaderdag is, maak ik heel even dat
uitstapje. Je kunt de opvoeding van je kinderen niet overdoen. Stel daarom de juiste prioriteiten. Je

165 kinderen zijn belangrijker dan wat dan ook. Wees er als vader, iedere dag. Je kunt het niet
overdoen.
Ik had nog een tweede associatie. De film van je leven. Ik moest namelijk denken aan een
commercial van de marine. Een tijdje terug had je een commercial .. een aantal jaren geleden
alweer, ik kon hem zo snel niet vinden namelijk dus dat zal wel wat langer geleden zijn.. maar dat

170 was een commercial waarin jongeren uitgedaagd werden om de film van hun leven met spannende
momenten te vullen. Als je leven als een flits aan jou voorbij zou trekken, dan zou het wel een
spannend verhaal moeten zijn. Gevuld met allemaal spannende momenten. Je begrijpt dat de
boodschap van de commercial helder was: alleen de Marine zorgt voor dat soort momenten. Nu
heb ik daar absoluut geen kaas van gegeten. Ik word bij wijze van spreken al zeeziek als ik op het

175 strand sta. Maar dat was de boodschap.
Maar ik denk wél, dat zo'n commercial een beroep doet op een gevoel dat echt van deze tijd is: jouw
leven moet spannend en sensationeel zijn. Je gaat er voor om er alles uit te halen en het beste is
nog niet goed genoeg. Het gevolg is dan wel een opgejaagde maatschappij gecreëerd hebben: je
moét scoren op het gebied van je relaties. Je moét scoren op het gebied van je carrière. Je moet

180 scoren op het gebied van seksualiteit. Met minder mag je géén genoegen nemen. Dat is de
boodschap. Maar ik ben er eigenlijk ook wel van overtuigd; op de lange termijn loop je daar soms
zomaar in vast. En komt de vraag naar boven: is dit nou het leven? Is dit nou echt bevredigend?
Het is iets om over na te denken. Neem die vraag eens mee. Waar ben jij mee bezig, waar ben jij op
gericht?

185 De film van je leven. Het videofragment, dat we met elkaar hebben bekeken, mag er ook zijn. Een
derde stap die we met elkaar maken. Gód kent de film van jouw leven. Dat gedeelte uit het
Bijbelboek Hebreeën is stevig van karakter: 'God weet alles van iedereen. Alles in en om ons ligt
open en bloot voor Gods ogen; niets kan verborgen blijven voor Hem aan wie wij verantwoording
moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan!' … Dat is een confronterende boodschap. Laat

190 die woorden maar eens op je inwerken. …. En weet je, waarom we dit zo'n ingrijpende uitspraak
vinden? Ik denk dat twee factoren een rol spelen.
Allereerst: ons leven ligt open en bloot voor God, dus ook de missers, de fouten. De verstopte
geheimen. Ons weggemoffelde verleden. En vul het maar aan. God kent ons door en door. Zelfs
beter dan we onszelf kennen. In deze Bijbeltekst wordt zelfs gesproken over Gods Woord als een
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195 scherp zwaard dat laat zien wie we werkelijk zijn en wat we gedaan hebben. Er is absoluut geen
ruimte meer voor schijnheiligheid en oppervlakkigheid en dat soort dingen. Beangstigend idee. Dat
merkte je ook, in al die reacties op straat, beangstigend.
En dan wordt vervolgens ook nog eens gezegd dat we verantwoording moeten afleggen voor wat we
gedaan hebben. Nu worden we anno 2009 niet graag op onze vingers getikt, en we vinden het

200 meestal vervelend om verantwoording af te leggen. Zo steekt onze maatschappij in elkaar. En de
Bijbel haalt een dikke streep door dit gevoel. We krijgen de boodschap mee dat we verantwoording
zullen moeten afleggen tegenover God. De vraag is: heb je dan nog een been om op te staan? … Laat
ik het meest duidelijke antwoord geven dat mogelijk is:.... Nee... Vergelijk het maar met een raam.
Ik denk even aan mijn werkkamer, thuis. Nu de zon er regelmatig door heen schijnt, ontdek ik pas

205 hoeveel aanslag en hoeveel viezigheid er op de ramen zit. Zo is het met geloven ook. In het licht van
God ontdek je pas echt hoeveel tekortkomingen jouw leven kent. De Bijbel is radicaal eerlijk op dit
punt. In het licht van God, in het licht van Gods heiligheid, heb je geen been om op te staan. Foute
boel. … Als mensen over God praten, dan gebeurt dat al snel in de sfeer van dat God wel tevreden
met ons moet zijn. Een soort van vriendelijke oude buurman, die alles wel door de vingers ziet. Het

210 is niet waar. We komen in de bijbel in aanraking met Gods boosheid en met zijn oordeel. Dat is
geen populair verhaal. Daar kunnen we ook mee worstelen. Misschien heb je een heel ander beeld
van God. Maar dit verhaal is wél nodig als je de boodschap van de Bijbel echt wilt begrijpen. Want
juist ná deze eerlijke analyse gaan we beseffen dat we hulp nodig hebben. Je hebt immers geen
been om op te staan. Neem dan Hebreeën 4 er weer bij. Maar... zo staat er dan. Maar... Jezus, de

215 Zoon van God is onze grote Hogepriester die naar de hemel is gegaan om ons – om jou – te helpen.
En iets verder staat er: laten we daarom met vrijmoedigheid naar de troon van God gaan om van
Hem genade te ontvangen. Dat is Góds antwoord op de belabberde film van jouw leven! Door zijn
Zoon Jezus Christus bied God ons, biedt God jou, een nieuw perspectief aan. Angst, schuld en
schaamte hoeven niet te boventoon te voeren. Het beangstigende gevoel, dat schaamtegevoel hoeft

220 dus absoluut niet de boventoon te voeren. Je weet misschien dat er in de Bijbel volop gesproken
wordt over het lijden en sterven van Jezus Christus. Dat was hét moment dat Jezus op jouw plaats
Gods boosheid en oordeel gedragen heeft. Je mag daarom nu als het ware samen met Jezus zelf
terugkijken op de film van jouw leven. Het maakt alles anders. Al die foute momenten zijn dan niet
verdwenen. En misschien worstel je nog dagelijks met de gevolgen daarvan. Die zijn ook niet zo

225 maar weg. Maar je mag er wel zéker van zijn, dat er vergeving is. Je mag er op vertrouwen dat jij
kind van God mag zijn, en daarom is er geen ruimte meer voor angst, onzekerheid. Samen met
Jezus komt de film van jouw leven te staan in het teken van Gods liefde en in het teken van Gods
vergeving. Kijk daarom samen met God naar de film van jouw leven. Dat heeft ook iets van een
keuzemoment. Hé, zoals ook in deze Bijbeltekst gezegd wordt. Laten we met vrijmoedigheid naar

230 de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen. Het is een keuze. Je kunt zeggen: ik ga
zelf verder met de film van mijn leven, ik heb geen hulp nodig en we zullen wel eens zien waar het
schip strandt. Je kunt óók zeggen: ik ga! Ik ga met vrijmoedigheid – kom maar, zegt God – naar
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Gods troon. En ik mag daar genade ontvangen. Ik mag samen met Hem naar de film van mijn leven
kijken. Juist ook naar die stukken die ik er het liefst zou uitknippen. Ik mag vergeving ontvangen.

235 Ik mag krácht ontvangen. Om verder te gaan. Samen met Hem. Ik wil je vragen: om erover na te
denken. Om die keuze te maken.
Tot slot. Je mag verder gaan in het licht van Gods genade. Ik voeg er dit nog aan toe: het zal ook
betekenen dat je de regie van je leven in Gods hand mag leggen. Het hoort er helemaal bij, is er
onlosmakelijk mee verbonden. Je mag bij God komen zoals je bent, maar God laat je niet zoals je

240 bent. Hij wil in jouw leven de regie in handen nemen. Is dat altijd makkelijk? Ik denk het niet. Ik
loop daar in ieder geval met regelmaat tegen aan. Om een heel kort voorbeeld te geven: soms is het
veel gemakkelijker om boos te blijven, dan om mensen te vergeven. Dan weet ik wel, het staat in de
Bijbel, maar voor je daar aan toe bent, dat is lastig soms. En sterker nog: we weten ook nog eens
met elkaar dat het leven schrijnend en teleurstellend kan zijn. Dan is het niet eenvoudig om het vol

245 te houden. En je worstelt daarom misschien wel met God. Hoe zit dat nou? Waarom gebeurt dat nu
allemaal? Dan is het niet gemakkelijk om vol vertrouwen te zeggen: ik samen met U verder gaan, U
hebt de regie. Ik snap er niks van, ik begrijp het ook niet – maar ergens vertrouw ik erop dat ik bij
U veilig ben. Daar kun je mee worstelen. Ik weet wel dat het helpt om daarin ook bij elkaar steun te
zoeken, om met mensen in gesprek te zijn. Want allemaal zullen we die worsteling herkennen. Blijf

250 er dan niet meer rondlopen, maar ga ook in gesprek met anderen. Probeer daarin je weg te vinden.
Ik weet ook wél dat we uiteindelijk elkaar een belofte mee mogen geven. De belofte van een happy
end. Eigenlijk ook een soort ingebouwd verlangen, bij ons allemaal: verlangen naar een happy end.
Er zijn maar weinig mensen – om een voorbeeld te gebruiken – die vrolijk worden van de film de
Titanic. Is er iemand die vrolijk wordt van die film..? [Geen handen of reacties.] Ik niet. En de

255 laatste keer dat wij 'm thuis bekeken hebben... nee, laat ook maar. [Gelach.] Daar wordt je niet
vrolijk van. Je weet dat het slecht zal aflopen. Sprookjes daarentegen – hoe kinderachtig we zo ook
kunnen vinden, zijn op dat punt veel aantrekkelijker. Want allemaal kennen we dat gevoel: het
verlangen naar een happy end. God belooft – ik geloof dat Hij dat in ons heeft gelegd – God belooft
dat we door Jezus deel zullen hebben aan een happy end. Dat bedoel ik niet goedkoop, dat bedoel

260 ik niet gemakkelijk. Ik wil je worsteling niet wegpoetsen. Maar ik geloof het wél. God gelooft ons
een happy end, een nieuw begin, kan ik beter zeggen. Dat al onze verwachtingen zal overtreffen. De
film van jouw leven kent samen met God een geweldig nieuw begin. ...
Kijk samen met God terug, op al die lastige momenten. En ga samen met God verder. Maak keuzes,
denk erover na. En laat deze dienst daarin een bijdrage zijn, ook voor jou. We gaan met elkaar

265 zingen het lied 'ik wil leven door uw Geest'. En daarin wordt die keuze als het ware onder woorden
gebracht, ga samen met God. AMEN
Preek bij casus 3
Titel

: Hem toegewijd

Preek bij

: Lukas 9, 57 – 62 (Nieuwe Bijbelvertaling)
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Lengte

: ca. 25 minuten, ca. 4530 woorden

Hulpmiddelen

: Geen (de aanwezige beamer gaat tijdens de preek uit).

intro thema
We gaan lezen met elkaar, naar aanleiding van ons thema, Lucas 9, de verzen 57 tot en met 62. En,
naar aanleiding van het thema: Hem toegewijd. Hem toegewijd. Toewijding betekent dat je, ja dat

270 je iemand aanhangt, dat je voor iemand gaat, dat je iemand toegewijd bent, dat je iemand volgt. En
hier gaat het in dit gedeelte over het volgen van Jezus. En Jezus is hier onderweg met zijn
leerlingen. En terwijl hij onderweg is, gebeuren er een aantal ontmoetingen en van die
ontmoetingen gaan wij nu met elkaar lezen.

275 [Schriftlezing Lucas 9,57-62 uit de Nieuwe Bijbelvertaling]. Tot zover.
Hand slaan aan de ploeg, achterom kijken, trekt scheve voren, is niet geschikt voor het koninkrijk
van God, ik zal U volgen, Hem toegewijd.
Nou, u hebt het allemaal wel gevolgd, denk ik de afgelopen week in het nieuws, afgelopen twee
weken inmiddels, de King of pop is niet meer128, vijftig jaar is hij geworden en heel de wereld

280 spreekt erover, tot aan de president van de Verenigde Staten aan toe. Michael Jackson, een
legende, voorstanders en tegenstanders, dieptepunten en hoogtepunten, maar als je ziet op de
beelden op TV - hoe mensen ermee in de weer zijn, massa's tranen vloeien er, van toegewijde fans.
En die toegewijde fans, die kennen hem niet eens persoonlijk. Dat is apart. Ze kennen hem allemaal
wel, althans je denkt hem te kennen, maar je weet: hij kent mij niet. Hij weet mijn naam niet eens,

285 hij weet niet eens waar ik woon. En toch een toegewijde fan. Wat is dat dan toch? Wat is dat dan
toch dat mensen sommige sterren zo kunnen bejubelen?
Want toen Jezus stierf, niet op vijftigjarige leeftijd, maar op drie-en-dertig jarige leeftijd, toen
Jezus stierf waren er maar een handjevol mensen die om hem treurden. ... Maar een handjevol
volgelingen. En Jezus was niet de King of pop, maar Jezus was de King of the World. Koning van de

290 Wereld. Jezus heeft gezegd: 'Wie mij volgt heeft het eeuwige leven. Wie mij volgt is eeuwig en altijd
gelukkig. Wie mij volgt heeft het gevonden.' En als je met Jezus op weg gaat, dan ontmoet je wel
Iemand met een persoonlijke band. Dan leert Hij jou wel kennen. En die weet wel jouw naam. En
die weet wel waar je woont en wat je bezig houdt. Jezus, die kwam als Redder. Jezus, die is het
keerpunt van de geschiedenis. Jezus die zocht, en die zoekt tot op de dag van vandaag, toegewijde

295 volgelingen. En zo roept hij ook deze avond naar jou. Zo roept hij ook deze avond hier ... om
toegewijde volgelingen. Met als doel die hemelse prijs, dat koninkrijk van God, dat koninkrijk van
Licht, dat koninkrijk van Liefde.
En dat klinkt allemaal heel erg abstract. Wat is dan een koninkrijk van God en een koninkrijk van
Liefde? Nou, weet je, dat blijft abstract als je denkt dat blijft zo ver bij mij vandaan, daar kan ik

300 nooit komen. Maar wat gebeurt er nou met het koninkrijk van God: dat is niet ver van je vandaan,
dat is binnen je bereik. Binnen jouw bereik ... Door alleen maar Jezus te aanvaarden ben je inwoner
128De prediker doelt op het overlijden van popster Michael Jackson, twee weken voor de gehouden preek.
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van het Koninkrijk van God. Daar hebben we het een heel seizoen over gehad vorig jaar. Burger van
het Koninkrijk van God. Binnen jouw bereik. Je hebt een doel in je leven wat zo hoog gaat, je hebt
een invulling in je leven wat zo diep gaat. .. Alleen volgeling van Jezus te worden of te zijn dat kost

305 nogal wat. Wat heb jij daar zelf voor over om Jezus te volgen? Hoe toegewijd wil je zijn?
Nou, we hebben gelezen met elkaar dat door de massa heen, dringt zich een man naar voren toe, en
misschien wel met wat ellebogenwerk, komt hij uiteindelijk voor Jezus te staan en hij zegt:
'Meester, ik wil U volgen, waar U ook heen gaat. Ik kom achter U aan, ik kies voor U.' ... Nou, dan

310 zou je zeggen dat Jezus zegt: 'Tjonge jonge, daar ben Ik even blij mee. Heerlijk zulke
enthousiastelingen, die kan Ik wel gebruiken in mijn koninkrijk, die kunnen wel voor Mij aan de
slag gaan. Mensen die zo enthousiast zijn, die moet Ik hebben.'
Maar Jezus, heel wonderlijk, die reageert heel anders dan je zou denken. Jezus reageert eigenlijk
heel erg terughoudend. Hij zegt tegen die man: 'Joh, zou je dat nou wel doen?' Wat? 'Zou je dat nou

315 wel doen?' 'Ja natuurlijk zal ik dat wel doen, want U bent de invulling van mijn leven, U bent
degene die ik nodig heb. U bent het echt. U bent de Messias en ik ga achter U aan.' 'Maar zou je dat
dan wel doen?' 'Wat dan? U bent toch gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is? U
bent toch gekomen om toegewijde volgelingen te zoeken? En hier ben ik!' Jezus zegt: 'Zou je dat
nou wel doen? Want zegt 'ie bezint eer je begint. Want Mij volgen heeft wel zo zijn consequenties.'

320 Het lijkt misschien allemaal wel heel mooi en harmonieus, maar het kon je ook nog wel eens vies
tegenvallen om achter Jezus aan te gaan. Want het kost je wel iets, nee - het kost je niet iets, het
kost je alles. 'Wie achter Mij komt moet zijn verleden vaarwel zeggen', zegt Jezus. Want wie de
hand slaat aan de ploeg en achterom blijft kijken is niet waard voor het koninkrijk van God.
Ongeschikt.

325 Kun je dat? Heb jij dat er voor over? Want nu heb je je status. Nu heb je je aanzien bij de mensen.
Je hebt carrière gemaakt, je hebt, nou je hebt weelderige kleding, je hebt een huis, een hoop
inkomen, kun je dat allemaal opgeven? Kun jij achter de ploeg zonder terug te kijken? ... 'Want de
vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar Ik, de Zoon des mensen, heb niks om mijn
hoofd neer te leggen. Ik ben hier een vreemdeling in deze wereld. Ik ben nergens thuis, Ik ben altijd

330 maar te gast. En wie bij Mij hoort, wie achter mij aankomt, dus ook'. ..
Dat is wonderlijk hé? Want Jezus is wel de Eigenaar van deze schepping, dacht ik. Door het Woord
is alles geworden wat geworden is, zegt de Bijbel. Jezus is wel de Eigenaar van heel deze schepping.
En Hij zegt van zijn eigen schepping dat Hij te gast is, dat Hij geen eigen plekje heeft... En wie bij
Hem hoort dus ook niet ... Als jij bij Jezus hoort heb je dus eigenlijk geen eigen plekje hier op deze

335 wereld. Je blijft vreemdeling...
Er komt een tweede persoon aan, althans, die staat er al bij. Die tweede persoon; wellicht al min of
meer al discipel van Jezus. Eh, die tweede persoon dat lijkt eigenlijk iemand te zijn die
tegenovergesteld is aan de eerste. Die is een beetje terughoudend, een beetje te..zou zichzelf
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340 eigenlijk nooit opdringen, misschien wel te voorzichtig, een twijfelaar. En het gekke is, uitgerekend
tegen die twijfelaar zegt Jezus, hij kijkt hem aan en zegt: 'Volg jij mij? Volg jij Mij?'. Dan zeg ik, nou
die Jezus is ook niet te volgen zeg... 'Volg jij Mij?'
De één die heel erg graag wil, die wijst Hij af, die staat te springen om aan de slag te gaan en dan
zegt Hij: 'Joh, ga jij effetjes eh...' En die ander die maar niet wil, of of die heel terughoudend is, dan

345 zegt Jezus: 'Volg Mij.'
Het doet mij ook een beetje denken aan mijn, aan mijn eigen roeping hè. He, toen ik die roeping
ervoer heb ik me aan alle kanten verzet van; ik wil helemaal niet. Ik wil helemaal niet, gaan stoppen
met varen129, laat mij maar lekker vissen, want ik ben visserman in hart en nieren en ik wil
helemaal niks anders. En toen God me uiteindelijk zo ver gekregen had toen stond ik te springen

350 om aan de slag te gaan, ik wilde elke inboorling bekeren die er maar te vinden was, en toen kwam
ik bij de GZB aan, en toen zei de GZB: 'Joh, ga jij even lekker studeren, joh!'. En ik zei: 'Maar dat
kan helemaal niet, want ik moet aan het werk, al die mensen gaan verloren als ik er niet ben.' 'Ga jij
eens even lekker studeren joh.' Dat is een knauw die je dan krijgt. Misschien ook een beetje die
eerste man, die enthousiasteling: 'ik wil U volgen, maar dan ga ik ervoor ook.'

355 Tegen die tweede zegt Jezus: Volg Mij. Nou, ik denk dat die man best wel wil, alleen wat zegt 'ie?
'Sta mij dan toe om eerst mijn vader te begraven.' Nou, is redelijk dacht ik. Een redelijk voorstel.
Zeer acceptabel. En Jezus zal dan toch wel zeggen van: 'Tuurlijk man, ga eerst je vader begraven en
kom dan vervolgens, dan van ik kom je nog wel effe helpen ook.'
Alleen ehm... die reactie van Jezus, die slaat nou werkelijk alles. Want wat zegt Jezus? Nou, we

360 hebben het allemaal gehoord en gelezen. En Jezus die zegt: 'Nee.' 'Mag ik mijn vader eerst gaan
begraven?' 'Nee laat de doden hun doden begraven. Maar kom jij hier naar mij toe. Volg Mij en
verkondig het koninkrijk. Nu.' Wat is dat nou? Wat is dat nou voor een rare reactie van Jezus? Wat
is dat nou voor iets aparts? Dat past ook helemaal niet bij de persoon van Jezus. Jezus, die altijd zo
begaan is met mensen. Die zo invoelend is. Die zoveel van mensen houdt en altijd alles begrijpt. En

365 heel ver meegaat. Maar weet je, als je alleen maar oppervlakkig leest, dan zou je inderdaad in de
knoei komen van, ja maar wat bedoelt Hij hier nou eigenlijk mee? Maar er zit natuurlijk wel wat
diepers achter he? Een diepere laag. Ehm, d'r wordt hier nog niet verteld dat die vader reeds
gestorven is. Dat wordt niet gezegd he? Het gaat er ook niet om dat hij dat niet zou mogen. Als er
iemand gestorven was in zijn familie dat hij dan niet naar de begrafenis zou mogen gaan. Zou ook

370 heel abrupt zijn want in die tijd werden de doden op dezelfde dag nog begraven van hun overlijden
vanwege het klimaat. Dus dat wordt er ook helemaal niet bij gezegd. Mogelijk, mogelijk, gaat het er
hier om dat die man zoiets zegt van: 'Ja maar ik wil graag nog even voor mijn vader zorgen, want
die heeft mij nog veel harder nodig dan U. Tot aan zijn dood. En wanneer dat is weet ik niet. Tot
aan zijn dood. En als ik hem dan begraven heb, dan kom ik naar U toe en dan wil ik achter U

375 aankomen.' Zoiets. En dan zegt Jezus: 'Ja, maar wacht eventjes, het gaat hier wel om prioriteiten.
Wat wordt hier nou bovenaan gesteld?' Jezus zegt: ''Stel je dienst aan God nu boven alles of niet?'
Dat je dus, dat je dat dus ook werkelijk het belangrijkste vindt. Dat je het contact met Jezus echt
129De predikant was visser voordat hij predikant werd.
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het belangrijkste vindt, dan wat dan ook.. in je leven. Dan je hobby's, of dan je werk, of dan je
relaties, of dan je, nou voor mijn part je eigen familie, of je baan... Dat zegt Jezus. Dus, dus niet

380 van wanneer je Jezus mag volgen, dan eh heb je geen sociaal leven meer ofzo, of dan mag je niet
meer met je familie omgaan, of eh, nee weten wat er bovenaan staat. En dan zegt Jezus: 'Laat de
doden hun doden begraven.' Wat bedoelt Jezus daar nou mee? Nou dan heeft Hij het eigenlijk over
van: 'Hou jij je nou niet bezig met de dood, maar zij, die niet geinteresseerd zijn in God, zijn
werkelijk de geestelijk doden', zegt Jezus radicaal, zwart-wit. De geestelijk doden; laten die zich

385 bezig houden met de dood. Maar hou jij je bezig met het leven. Want dat is zoveel belangrijker en
wat is het leven? Het Leven is Jezus zelf. Ik ben het Weg, de Waarheid het het Leven, Ik ben de
opstanding en het leven. Hou jij je bezig met het leven!
Nou komt die derde persoon en die derde persoon, die we tegenkomen, die zegt ook tegen Jezus:

390 'Ik wil U volgen. Ik ben U ook toegewijd. Ik wil U volgen, maar sta U mij toe dat ik eerst nog even
afscheid neem van degenen die thuis zijn.' Nou ook een allerzins, acceptabel en redelijk voorstel.
Hè daar kun je toch niks op tegen hebben? Daar lijkt ook helemaal niks mis mee te zijn.
Alleen, alleen, daar ligt ook weer een andere gedachte achter. Daar ligt een wereld achter, die wij
met oppervlakkig lezen niet zien. Wat wat gaat hierachter schuil? Hierachter gaat schuil de

395 gedachte van: 'Ik wil U volgen Meester, maar nu nog effe niet. Maar nu nog effe niet, want ik moet
nog eerste effe een aantal zaken doen. Kunt u misschien wachten tot ik daar klaar mee ben? Ik
moet nog even terug naar huis, want daar is nog een en ander te regelen. En, ik wil U wel volgen,
natuurlijk wel, ik wil U wel volgen, maar ik kan nog zo moeilijk scheiden met hetgeen dat nu nog zo
belangrijk voor me is. Ik wil eerst nog even terug naar m'n oude leven, naar m'n leven dat ik tot nu

400 toe geleid heb en ik wil even goed bekijken, even overwegen of ik het wel achter kan laten, of ik het
wel op kan brengen. Even een aantal zaken op orde brengen. Want stel je toch voor dat ik het toch
een beetje mis had?' ...
En dan zegt Jezus: 'Niemand die de hand slaat aan de ploeg, is geschikt voor het koninkrijk van
God, als die achterom kijkt. En het gaat er niet zozeer om dat je tijdens het ploegen niet achterom

405 kan kijken en dat je dan nooit eens terug mag blikken op je leven, ja natuurlijk wel, dat kan juist
heel erg vruchtbaar zijn om een stukje terug te blikken op je leven en eens te concluderen en en de
maat op te maken. Zeker. Die blik dat maakt niet zoveel uit, maar wel als je continu achterom blijft
kijken en maar denkt: 'sjonge jonge jonge was ik nog maar visserman, dat was toch altijd heel leuk.'
En maar telkens te denken; 'sjonge jonge jonge, toen was het allemaal zo goed en mooi en nu?'

410 Continu achterom kijken trekt scheve voren. Dat is net als je met een tractor aan het ploegen
bent, ... en je bent constant achterom aan het kijken, dan ga je scheef, dan ga je zigzaggend door het
veld heen.
Trouwens, een heel bijzonder beeld dat Jezus hier schetst he? Dat beeld van de wereld. De wereld
als een ongeploegde akker. Braakliggend terrein. Moet beploegd worden. En Jezus die zoekt

415 ploegers en ook jij bent een ploeger. En ook u bent een ploeger. Jullie worden uitgenodigd om te
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ploegen. Er wordt niet gevraagd aan je: 'joh kun jij wel ploegen? Kun je het wel?' D'r wordt
gevraagd: 'Ben jij bereid om aan de slag te gaan, om te gaan werken? En ben jij bereid om vooruit
te kijken? He, he er staat niet van eh, iedereen die niet ploegen kan is niet geschikt voor het
koninkrijk'. Nee, dat staat er niet. Iedereen, degene die aan het ploegen gaat en die achterom blijft

420 kijken. Want voor het ploegen heb je een vast punt nodig in de verte. Waar je op gericht bent. En
wanneer je maar goed gericht bent op dat vaste punt in de verte, dan ga je kaarsrecht vooruit. Nou
wat is nou het vaste punt? Wat is nou het vaste punt? Het vaste punt in het ploegen, in het
koninkrijk, dat is Jezus. Dat is Jezus. En wanneer je Jezus in het vizier blijft houden, Jezus vooruit
blijft zien, dan hoef je slechts te volgen. Achter Jezus aan....

425
'Jongens kom verder, wees welkom, voel je welkom, plek zat, fijn dat je er bent, ehm.. we zijn maar
alvast begonnen,'130 eh.. in dat volgen, in dat volgen van Jezus zie ik een aantal blokkades, een
aantal hindernissen, waar wij zojuist met elkaar over gelezen hebben met elkaar.131
Ehm, de eerste hindernis, die ik tegenkom, de eerste blokkade is hier: 'ik, ik zal U volgen. Ik ben

430 degene die U volgt. Ik ben degene die het doet. Ik kies voor U. En als ik het niet doe, dan gebeurt er
niks.' Dat is een blokkade, een hindernis. Jezus die zegt, 'joh, jij hebt niet Mij, maar Ik heb jou
uitgekozen. Ik, ik roep jou.'
De tweede hindernis die ik hier zie is: 'Heer, ik wil U wel volgen, natuurlijk wel, maar op mijn tijd.
Kijk, ik zie U nou net toevallig even langskomen, ik ben hier nou net toevallig ook net in de kerk, en

435 het trekt me ook best wel wat aan, dat dat U allemaal laat laat verkondigen, dat allemaal laat
zeggen. Maar ik heb nu nog even geen tijd, dan weet U het vast, dat ik later nog achter U aan ga
komen. Dat dat ben ik stellig van plan, alleen nu nog even niet, want ik ben er nu nog even niet aan
toe. Ik moet nog even een paar zaken regelen. Een paar zaken afronden. En dan, dan kom ik wel,
maar tenminste als U er even op wilt wachten. He, als U er even op wil wachten, want anders

440 bestaat misschien wel de kans dat U mij zal missen en dat zou ook wat zijn'. ...
Herken je dat misschien een beetje bij jezelf, of niet? Of herken je jezelf in één van deze twee
hindernissen? Herken je die hindernissen bij jezelf? Gewoon blokkades die je tegenhouden. Want
dat is wel eventjes het paard achter de ploeg spannen. De omgekeerde volgorde. ...

445 Jezus volgen betekent onvoorwaardelijke overgave. En dat is helemaal niet zwaar, moeilijk of wat
dan ook, maar dat betekent wel radicaliteit. Zeggen: 'Goed Heer, goed goed, ik vertrouw volledig op
Uw kundige leiding. Wil U dat ik rechts ga, ga ik rechts. Wilt U dat ik links ga, ga ik links. Maar ik
zal doen wat U zegt.'
Jezus volgen. Waarom zou je Jezus eigenlijk volgen? Waarom zou je uberhaupt volgen? Nou, om-

450 dat Hij degene is, die de leegte in jouw leven opvult. Omdat Hij degene is die jou geeft, waar jij zo
naar verlangt... wat jij zo nodig hebt, écht wat jij nodig hebt, en dat kun je eigenlijk niet onder
130Tijdens de dienst brak een heftige regenbui los. Drie jongens kwamen op dit moment van de preek het kerkgebouw
binnen; de deuren van de kerk stonden open. De predikant reageert hier verbaal op met deze zinsnede.
131 Feitelijk vat de prediker vanaf hier opnieuw zijn drie punten samen. Het valt daarbij op dat het derde 'hindernis'
achterwege blijft, terwijl deze eerder in de preek wel werd besproken. De samenvatting is hier dus niet volledig.
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woorden brengen.
Wat, wat is het nou? Wat is het nou dat sommige mensen zo idolaat zijn van een popster, waarom
jánkt de hele wereld om het sterven van Michael Jackson?.. Wat, wat is dat toch? Is die dan zo, is

455 die dan zo knap? Nee! zeggen de meesten. Ik vind hem maar een eng mannetje. Zijn het dan zijn
liedjes, eh de tekst van zijn liedjes? Nou, er zijn toch wel betere teksten te verzinnen. Is het dan de
melodie, z'n blitse voorkomen, z'n z'n mooie danspasjes? Nee, zouden ze, zouden ze bij Idols
zeggen, dat is die the X-factor132. Dat kun je niet onder woorden brengen. Dat is het. Gewoon, hij
heeft de X-factor. Nederlands133.

460 Oh, en hoe zit het dan met Jezus? Want heb je die X-factor van Jezus wel eens ontmoet, gezien,
ontdekt? Wat die Jezus je toch biedt, joh. Wat Hij je wil geven, wat Hij je aanbiedt dat is van
levensbelang, dat is zó geweldig, maar je moet je er wel voor openstellen. En dat is lang niet altijd
even eenvoudig, daar hebben we ook elkaar voor nodig.
Weet je, ik hoor heel vaak van mensen die eigenlijk helemaal niet zo gek veel met aan het bidden of

465 bijbellezen zijn, eigenlijk helemaal niet zo heel veel met God hebben, dat toch wel vaak de vraag in
de mond willen nemen van: 'Ah, ik merk helemaal niks van God.' Of ....of nog erger zo van:
'Waarom overkomt mij dit nou?' 'Waarom niet? Hoe kun je nou iets van God merken wanneer je er
helemaal niet mee bezig bent? Hoe kun je nou iets van Michael Jackson afweten, als je nog niks
over hem gelezen of nog niks van hem gehoord hebt? Hoe kun je nou iets van Jezus afweten, iets

470 van Jezus ervaren in je leven, als je nou nooit eens wat over hem leest, als je nou nooit eens met
Hem praat, als je nou nooit eens op gelegenheden komt waar met Jezus gesproken wordt, waar
Jezus werkt.'
Dat kan soms even duren, maar wanneer jij je openstelt voor Hem, zal je dat ábsoluut gaan
merken. Dan wordt het heel bijzonder in je leven. Maar mag het je ook wat kosten? ... Hoezeer ben

475 jij Hem toegewijd? Want jij zit toch ook vast aan je eigen dingen? Aan je eigen reputatie? En aan je
eigen goede relaties? Jij zit toch ook vast aan wat anderen allemaal van je vinden? Vind je toch ook
belangrijk? 'Ja, ik kan wel achter Jezus aangaan, maar [zucht] wat zouden anderen dan wel niet
van mij vinden? M'n vrienden enzo?' Kortom, dat vastzitten aan je verleden, dat kan natuurlijk heel
aardig zijn, en amabel en te prijzen zijn, maar het is niet zo erg belangrijk voor het koninkrijk van

480 God. Heeft er niet zoveel mee te maken. Want bij het Koninkrijk van God gaat het om
onvoorwaardelijke overgave. Zeg maar: Navolging. Nou, en dan komen we in een impasse terecht,
een impasse, want dan weet je het gewoon even niet meer. 'Ja maar ik kan het niet, ik wil het één
en ik wil het ander. En wat is nou jouw oplossing?'
Dan is onze oplossing, laten we zeggen mijn oplossing dan, oké: 'Heer het is goed, oke, ik wil wel,

485 maar laat me dan eerst eventjes nog mijn studie afmaken. Of laat me dan eerst nog eventjes die
mooie auto nog een keertje kopen, of die Iphone, of die nou ja weet ik veel, het huis opnieuw
132X-factor en Idols zijn twee televisie-programma's waarin een soort talentenjacht te zien is. In Idols wordt niét gezocht
naar de X-factor, in tegenstelling tot wat de prediker hier lijkt te suggereren. De 'X-factor' is een (meestal op zijn
engels uitgesproken) term die duidt op performatieve kwaliteit en het 'show-business-gehalte' van de betreffende
artiest.
133De prediker spreekt X-factor op dit punt in het Nederlands uit, en verklaart vervolgens zijn afwijkende uitspraak door
erbij te zeggen: 'Nederlands'.
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bekleden, enzovoort, noem het eventjes op. Laat me eerst even.' Nou, wat wil jij nou allemaal eerst
nog even doen? ... vul vul je eigen dingen maar even in. Wat wil jij nog eerst even doen?
Geef je twee namen, die ik jullie wil noemen. Eén uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe

490 Testament. Wordt niet eens met name genoemd, maar het is de vrouw van Lot. Ken je de vrouw
van Lot? Nou niet persoonlijk, maar je weet weet over de vrouw van Lot? Sodom en Gomorra die
werden vernietigd. Lot en zijn vrouw en zijn familie werden gesommeerd om weg te gaan en er
werd tegen ze verteld: 'Niet omkijken. (klik)134 Wegwezen, zo snel mogelijk daar de berg en daar
kun je gaan kijken hoe het met Sodom en Gomorra afloopt'. Wat doet de vrouw van Lot, die denkt

495 halverwege bij zichzelf: 'Tjonge jonge, 't was er toch wel erg leuk wonen, hoe zou het met m'n huisje
zijn, en met al m'n meubeltjes?'. En ze stopte eventjes om even achterom te kijken en ze veranderde
in een zoutpilaar. ...
Andere naam die ik noem is de naam van Paulus, Paulus die zo verschrikkelijk veel dingen op zijn
geweten heeft, maar zo'n enorme omwenteling heeft gemaakt. En wat zegt Paulus? Wat zegt Paulus

500 in Filippenzen 3? 'Ik vergeet wat achter mij ligt en strek mij uit naar wat voor me ligt, ik ga recht op
mijn doel af. Recht op mijn doel af. Namelijk de hemelse prijs, waartoe ik door God geroepen ben.'
Dat zei Paulus. Recht vooruit. En dat is goud. Gaan voor goud.
Jezus roept je vanavond, he? He, Jezus roept jou ook vanavond, gewoon heel persoonlijk, en Hij
zegt: Volg jij Mij?... Nou wat moet ik dan doen? Je moet gewoon ploegen. Je moet gewoon gaan

505 ploegen. Ja, hoe dan? Alleen maar het zicht op Jezus houden. 'Moet ik dan ook naar de
inboorlingen toe, moet ik dan ook ineens voor dominee gaan leren, moet ik dan ook?' Nee joh. Nee,
helemaal niet. Jij moet gewoon het zicht op Jezus houden. En wanneer jij het zicht op Jezus houdt,
dan ben je als het ware aan het ploegen.

510 En ik zie hier drie verschillende ploegers, door dit bijbelgedeelte heen komen. En ze krijgen
allemaal verschillende aanwijzingen van Jezus. En welk van die drie, in welk van die drie herken jij
je nou het meest?
Want die grote boodschap die hier uit komt is het volgen van Jezus, het navolgen van Jezus.
Radicaal en totaal. Zónder concessies. Maar heb jij dat voor Hem over, of niet? Weet je, sla dan de

515 hand maar aan de ploeg en kijk recht vooruit en volg Jezus.
Zullen we daar samen voor bidden?
"Heer, dat is het verlangen van ons hart, dat we recht vooruit mogen kijken, alleen maar naar U. En
zo recht achter U aan mogen gaan. Want U bent mijn doel, U bent mijn hartsverlangen. Dat hebben

520 we ook gezongen met elkaar. En Heer, het is zó het verlangen van ons hart, om werkelijk iets van u
te mogen merken, beleven en ervaren en dan zo voor U te mogen werken. Maar maak U ons
alstublieft zelf bereid, trek ons dichter naar U toe. Uit genade alleen. Amen.

134De prediker klakt met zijn tong.
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Bijlage 2: uitnodigingsbrief betrokken predikanten
Arjan Berensen BA
De Oeverloper 319
8251 HN Dronten
www.berensen.nl

Dronten, 19 mei 2009
Betreft

: invitatie bijdrage Masterproject

Geachte ds. N.N.,
In onze Protestantse Kerk in Nederland worden op dit moment allerlei missionaire initiatieven
ontwikkeld. In veel plaatselijke gemeenten worden onder meer specifieke 'missionaire erediensten'
georganiseerd of op andere wijze in de eredienst expliciet gerekend met de aanwezigheid van hen die
niet (langer) vertrouwd zijn met de boodschap van het Evangelie. Dat is ook in uw gemeente het geval.
Hoewel er in de landelijke kerk en in plaatselijke gemeenten momenteel veel aandacht is voor allerlei
vormen van missionair-gemeente-zijn is dit thema aan de universiteit nog nauwelijks onderwerp van
onderzoek.
Daarom ben ik, in het kader van de scriptie ter afronding van mijn predikantsopleiding, momenteel
bezig met een onderzoek rond dit thema. In deze Masterthesis zal in het bijzonder het thema
'missionaire prediking' centraal staan. In mijn praktisch-theologisch onderzoek probeer ik de
belangrijkste kenmerken van missionaire prediking in onze tijd te traceren en analyseren. Vragen als:
'Wat is missionaire prediking eigenlijk? Wat is de eigenheid, het doel en de functie ervan?' spelen hierin
een rol.
Het onderzoek zal bestaan uit een theoretisch deel, waarin de huidige 'missionaire hype' in het licht van
actuele homiletische ontwikkelingen bezien zal worden. Dit ook tegen de achtergrond van de
postmoderne samenleving waarin wij leven en waarin de ruimte voor de christelijke kerk en haar
verkondiging in de afgelopen jaren drastisch veranderd is.
Vervolgens zal het onderzoek een empirisch deel bevatten, waarin via de methode van multiple-casestudy drie recente preken uit een missionaire context zullen worden besproken.
Graag wil ik ook uw medewerking aan dit laatste deel van het onderzoek vragen. Ik heb als aselecte
groep drie gemeenten (in [plaats x], [plaats y] en [plaats z]) uitgekozen, waarvan ik hoop dat zij eenmalig
een beperkte bijdrage willen doen aan de scriptie.
Concreet gaat het om het afstaan van één preek (in audio en/of op papier) zoals die gehouden is in een
dienst met Belangstellenden of Gastendienst. Ik hoop de dienst waarin de betreffende dienst wordt
gehouden, zelf ook te bezoeken. Daarnaast zou ik, indien mogelijk, met u als predikant een gesprek van
maximaal één uur willen hebben over de betreffende dienst en preek. In dat gesprek zal met name gaan
over uw visie op de zendingsopdracht in Nederland en de gevolgen daarvan voor vormgeving en visie op
de prediking (het gesprek gaat dus niét primair over uw preek zelf). Daarnaast zal ik u vragen naar meer
algemene gegevens over uw gemeente. De totale tijdsinvestering voor u bedraagt dus slechts maximaal
één uur. Alle bijdragen worden anoniem opgenomen in de scriptie. Het is de bedoeling dat de dienst en
het vraaggesprek uiterlijk voor eind juni worden gehouden.
Het is in het belang van heel onze kerk dat er over het belangrijke thema van missionaire prediking
grondig wordt nagedacht. Het is daarom ook de bedoeling om de afstudeerscriptie na mijn afstuderen om
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te zetten in meer handzame uitgave voor predikanten en/of gemeenten, zodat zo veel mogelijk mensen
van de resultaten op de hoogte zullen komen. Ook voor mijn eigen vorming als aanstaand predikant is
het thema van belang.
Uw bijdrage zou om beide redenen zeer worden gewaardeerd. Ik stuur u dit bericht in geschreven vorm,
zodat u de gelegenheid heeft om eerst over mijn verzoek na te denken alvorens iets te besluiten. Maar ik
hoop van harte op een positief antwoord op mijn verzoek. Ik neem daartoe binnenkort opnieuw contact
met u op.
Met hartelijke groet,
Arjan Berensen
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Bijlage 3: vragenlijst interview
Tijdens het semi-gestructureerde interview is het volgende 'script' gebruikt om tot gesprek te
komen. Overeenkomstig het karakter van een semi-gestructureerd interview zijn de vragen met een
zekere flexibiliteit gesteld. De gespreksduur was beperkt tot één uur. Van alle gesprekken is een
geluidsband en een transcriptie beschikbaar; maar omwille van de anonimiteit van de betrokkenen
zijn deze hier niet opgenomen.
Waar in onderstaand 'script' gesproken wordt van 'open dienst(-en)' werd in werkelijkheid de naam
van de dienst gebruikt zoals die in de gemeente van de geïnterviewde gebruikelijk was.
Script interview Missionaire prediking
“Ik zou graag het gesprek willen opnemen. Op die manier hoef ik niet alles mee te schrijven en kan
ik het later nog rustig nalezen. Heeft u daar bezwaar tegen? [Geluidsopname starten]
Mijn onderzoek is een praktisch-theologisch onderzoek naar missionaire prediking. Ik had eerst
allerlei vragen rond de vormgeving van missionaire diensten en preken. Maar steeds kwam ik
daarbij terug op een meer fundamentele vraag: wat is nu eigenlijk missionaire prediking? Wat is
het wezen ervan en wat maakt het nu precies anders dan 'reguliere' prediking? In de aanloop naar
het onderzoek bleek dat er nog maar relatief weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar dit
thema. De hoofdvraag van mijn scriptie draait daarom de vraag: aan welke voorwaarden dient
missionaire prediking te voldoen om in een postmoderne cultuur relevant en aansprekend te zijn?
Wat is er nodig voor missionaire prediking, wat vormen de belangrijkste ingrediënten? Ik wil graag
niet alleen uit de theorie werken, maar ook dingen vanuit de praxis van drie gemeenten erbij
betrekken. Op die manier wordt duidelijk in hoeverre de voorwaarden en eigenschappen die ik tot
nu toe heb gevonden, ook echt in de concrete praktijk terugkomen.
We zullen ongeveer een uur spreken over missionaire prediking. Ik deel het gesprek op in vier
delen: het eerste deel gaat kort over uw gemeente en uw plaats daarin (max. 1o minuten). Het
tweede deel gaat over de missionaire opdracht van de gemeente (en duurt eveneens max. 10
minuten). Dan het derde deel, over uw hoorders en de context waarin zij leven (maximaal 15
minuten). Tenslotte het vierde deel dat gaat over de missionaire prediking zelf (maximaal 20
minuten). De twee laatste delen zijn het belangrijkste, maar alle vragen sluiten op zekere wijze
direct aan bij elementen die uit het theoretisch onderzoek naar voren kwamen.
Het gaat mij bij alles om uw eigen mening, ervaring of gevoel. Als een vraag niet duidelijk is, of u
weet er geen antwoord op, dan kunt dat natuurlijk rustig aangeven. Is dat akkoord?
Deel 1: algemene gegevens
Ik heb via internet al het één en ander gelezen over uw gemeente. Toch wil ik kort nog wat
aanvullende vragen stellen. Deze vragen gaan dus over de gemeente als geheel.
1.Hoe steekt de organisatie van het missionaire werk van uw gemeente in elkaar qua organisatie?
2. Waarom is er gekozen voor een aparte 'route' voor zoekers incl. aparte diensten?
3. Op welke wijze worden de beide typen diensten (missionair en overig) voor de verschillende
doelgroepen duidelijk gemaakt? In hoeverre trekken beide typen mensen ook daadwerkelijk andere
groepen aan?
4.Hoeveel vrijwilligers zijn er ongeveer bij de gastendiensten betrokken?
3.Hoeveel van de 'reguliere' leden van de X zijn naar schatting afkomstig uit de doelgroep zoals u
die als gemeente heeft geformuleerd?
4.Er lijkt een soort 'missionaire hype' te ontstaan in de PKN. Zowel landelijk als plaatselijk. Hoe
kijkt u aan tegen de 'missionaire hype' zoals die in Nederland vorm begint te krijgen? (is het
wanhoop, hoop, goed, slecht?)
5.U bent nu een x jaar bezig met missionaire prediking. Hoe kijkt u terug op uw theologische
opleiding, als het aankomt op missionaire kennis en vaardigheid, met name op het gebied van de
97

SCHITTEREND PREKEN – A.P. Berensen

missionaire preek?
Deel 2: de missionaire opdracht van de gemeente
6.Kunt u iets vertellen over het ontstaan van het missionair elan in uw gemeente en de manier
waarop u daarbij betrokken raakte?
7.Op welke doelgroep richt het missionaire werk van uw kerk-en in het bijzonder de gastendiensten
-zich?
8.Wat is volgens u de essentie van de missionaire opdracht van de gemeente? Zijn er missionaire
noties of theologen die u daarbij helpen?
9.In hoeverre ervaart u ook dat die opdracht leeft bij uw gemeenteleden?
10.Hoe ervaren de 'zoekers' waar u contact mee heeft over het algemeen de missionaire activiteit
van uw gemeente?
11.Wilt u eens reageren op deze stelling: 'een kerkdienst is een prima evangelisatiemiddel'.
Deel 3: de hoorders en de context waarin zij leven
We focussen vanaf nu in het bijzonder op de missionaire dienst en in het bijzonder de prediking
daarin.
12.Kunt u de gemiddelde bezoeker van een gastendienst zo nauwkeurig mogelijk beschrijven?
(Leeftijd, opleiding, huwelijkse staat, herkomst, bezoekfrequentie)
13.Op welke manier spreekt men van de mensen binnen uw wijkgemeente: zoeker, gast, vriend?
14.Wat is uw theologische visie op uw zoekende hoorders? Wie zijn zij theologisch voor u?
15.Deze bezoekers leven in een cultuur. Welk beeld heeft u van de context waarin uw hoorders
leven? Wat kenmerkt hen cultureel gezien?
16.Wat is volgens u 'postmodern' aan uw hoorders? Wat maakt iemand postmodern?
17.Hoe schat u het kennisniveau in van uw gemiddelde hoorder in een zoekersdienst?
18.Welke voorwaarden stellen deze hoorders aan missionaire prediking, volgens u?
Deel 4: missionaire prediking
19.Wat is -naar uw mening- missionaire prediking? Wezen, doel, functie
20.Wat is het eigene van missionaire prediking ten opzichte van prediking in 'gewone' setting?
21.Hoe verhoudt zich de missionaire preek tot de rest van de missionaire dienst?
22.We hebben al enkele voorwaarden gehoord, vanuit het aspect van de hoorders. Kunt u nog
andere dingen noemen, waaraan missionaire prediking volgens u moet voldoen, om functioneel en
adequaat te kunnen zijn? Ik denk dan aan voorwaarden vanuit missionair gezichtspunt of
homiletisch gezichtspunt. (wat je moet doen)
23.Waar ziet u gevaren voor missionaire prediking, dingen waarop het kan mislopen?
(wat je niet moet doen)
24.Wat vind u persoonlijk moeilijk in uw preekvoorbereiding van de gastendiensten?
25.Wat vind u bemoedigend in het preekproces van de gastendiensten?
26.Hoe ver kan of moet de voorganger gaan in de aanpassing van preekstijl en – inhoud teneinde
de zoeker te bereiken? Zijn er (theologische, praktische, communicatieve) grenzen aan missionair
preken? Zo ja, waar liggen die dan voor u?
27.Laatste vraag: stelling: alle preken zouden missionair moeten zijn.
28.Heeft u zelf nog aanvullende opmerkingen?
Bedankt voor uw tijd, dit was het. Ik ben heel blij met uw bijdrage en uw antwoorden. Het geeft
mij, samen met het bezoeken van de dienst en uw preek, een goed beeld van het werk in uw
gemeente. Ik ben blij dat ik getuige mocht zijn van de manier waarop u uw werk doet. Hartelijk
dank.” [geluidsopname beëindigen]

98

SCHITTEREND PREKEN – A.P. Berensen

Bijlage 4: samenvatting van dit onderzoek
Dit onderzoek is een praktisch-theologische studie naar de voorwaarden waaronder prediking in
een missionaire setting en/of vanuit een missionaire gedrevenheid mogelijk is. De hoofdvraag is:
'Aan welke voorwaarden dient missionaire prediking in een postmoderne en postchristelijke
samenleving te voldoen, teneinde in die cultuur communicatief te kunnen zijn?'. In het eerste
hoofdstuk werd deze hoofdvraag verder uitgewerkt. Tevens werden de methodische en
systematische uitgangspunten van het onderzoek toegelicht.
Het onderzoek valt uiteen in twee delen: een theoretisch (de hoofdstukken 2 tot en met 5) en een
empirisch deel (hoofdstuk 6 en 7).
Het tweede hoofdstuk is een verkenning van de hedendaagse cultuur rond de begrippen
'postmodern' en 'postchristelijk'. Aan de hand van recente homiletische literatuur wordt een schets
gegeven van de belangrijke aspecten van dit tijdsgewricht.
In het derde hoofdstuk wordt de manier waarop het thema 'missie in Nederland' in de afgelopen
decennia in verschillende Nederlandse kerken werd herontdekt, uiteengezet. Dit hernieuwd
missionair elan is te typeren als een beweging die van onderop is gegroeid. Zij biedt reële
mogelijkheden voor een herwaardering van de missionaire situatie waarin Nederlandse kerken zich
bevinden.
In het vierde hoofdstuk is er aandacht gegeven aan ontwikkelingen in de recente homiletiek. Met
name de beweging van de New Homiletic bleek grote raakvlakken te hebben met hetgeen in het
tweede en derde hoofdstuk gevonden werd.
In hoofdstuk vijf formuleerden we drie keer vijf voorwaarden voor missionaire prediking. Deze
voorwaarden zijn niet exclusief voor missionaire prediking (in die zin dat sommige ervan ook op
'reguliere' prediking van toepassing zijn), maar zij typeren tezamen wel belangrijke aspecten van
missionaire prediking. Iedere geformuleerde voorwaarde kan men in de eigen context nader
formuleren met het oog op de eigen situatie. Naast de geformuleerde voorwaarden kwamen we in
5.4. met verdere gedachten over het proprium van missionaire prediking ten opzichte van andere
vormen van prediking. We werkten dit uit middels het homiletisch model van M.J. Quicke.
Vanaf het zesde hoofdstuk wordt de overgang van de recente theorie naar de actuele praxis van
missionaire prediking gemaakt. In dit hoofdstuk formuleerden we de wijze waarop we deze
vergelijking methodisch gezien wilden maken. In 6.4. selecteerden we drie criteria voor missionaire
prediking die we kritisch betrokken op de casussen.
Het zevende hoofdstuk is een analyse van drie geselecteerde gastendiensten in de Protestantse
Kerk in Nederland. Voor de analyse hadden we een kwalitatief interview met de betrokken
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voorganger én woonden we de dienst waarin de geselecteerde preek werd gehouden bij. Deze preek
werd vervolgens aan de hand van een geluidsopname uitgewerkt (zie bijlage 1). In de analyse
betrokken we drie van de gevonden criteria op de drie geselecteerde casussen. Hieruit bleek dat de
drie gevonden criteria een rol speelden in de behandelde preken.
In hoofdstuk 8 formuleren we beknopt de winst van dit onderzoek. Tenslotte geven we een reeks
aanbevelingen voor verder onderzoek én voor het werkveld.
Het onderzoek wordt afgesloten door een aantal bijlagen, waarvan de geanalyseerde missionaire
preken het belangrijkst zijn.
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Bijlage 5: curriculum vitae auctoris
Arjan Berensen (1982) studeerde na het Middelbaar onderwijs aan de Theologische Universiteit
Apeldoorn en de Protestantse Theologische Universiteit (vestiging Kampen). Naast zijn hoofdvak,
waarvan deze Masterthesis het resultaat is, koos hij voor de bijvakken godsdienstpsychologie
('bekering in godsdienstpsychologisch perspectief') en dogmatiek ('de missionaire potentie van
populair-wetenschappelijke dogmatische handboeken').
Na de afronding van zijn studie wordt hij predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.
Contact is mogelijk via arjan@berensen.nl.
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