
Arjan Berensen



Predikant in de praktijk

Arjan Berensen

Arjan Berensen
inspiratieplatform voor de 
christen van vandaag 
en de kerk van morgen

Arjan Berensen
Lichtendlicht.nl

Arjan Berensen
Dit e-book wordt je aangeboden door



PREDIKANT
IN DE 
PRAKTIJK
Voorgangers over preken en
preekvoorbereiding

Onder redactie van drs. Arjan Berensen

Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:09  Pagina 3



Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het
keurmerk Forest Stewardship Council® (FSC®) draagt. Bij dit papier is
het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Ook is
het papier 100% chloor- en zwavelvrij gebleekt.

ISBN 978 90 239 7045 3
NUR 700

Vormgeving: Anton Sinke, www.antonsinke.nl
Foto omslag: Kansel Grote Kerk Dordrecht (Hein Verburg, 
Beeldbank PKN) 
Foto Bert Altena (p. 22): Eric van Santen
Foto Jos Douma (p. 44): Patrick Ooms
Foto Jantine van Iersel-Veenhof (p. 87): Ruben Timman

© 2016 Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer
www.uitgeverijboekencentrum.nl

Alle rechten voorbehouden

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:09  Pagina 4

Arjan Berensen
De e-bookversie mag niet verder worden verspreid. 



Paspoort: Arjan Berensen 8

Ten geleide: smaken naar méér 9

Paspoort: Richtsje Abma 12

1 Motivatie 13

Paspoort: Bert Altena 22

2 Visie 23

Paspoort: Karin van den Broeke 33

3 Wakker liggen 34

Paspoort: Jos Douma 44

4 Proces 45

Paspoort: Kees van Dusseldorp 56

5 Bronnen 57

Paspoort: Hilbrand van Eeken 66

6 Meelezers 67

Paspoort: Bert Karel Foppen 76

7 Tekstkeuze 77

Paspoort: Jantine van Iersel-Veenhof 87

8 Doelgroep 88

Paspoort: Mirjam Kollenstaart-Muis 98

INHOUD

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:09  Pagina 5



Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:09  Pagina 6



9 Structuur en plaatjes 99

Paspoort: Reinier van Kooten 109

10 ‘Uit preken’ 110

Paspoort: René van Loon 119

11 Hij en ik 120

Paspoort: Hendrik Mosterd 132

12 Contact 133

Paspoort: René van der Rijst 144

13 Experimenten 145

Paspoort: Hester Smits 153

14 Improvisatie 154

Paspoort: Willem Smouter 165

15 Kerstnachtdienst 166

Paspoort: Ilonka Terlouw 174

16 Feedback 175

Paspoort: Frans Willem Verbaas 186

17 Ontwikkeling 187

Paspoort: Jan Wolsheimer 198

18 Missionair 199

Paspoort: Henk van der Meulen 208

Slotanalyse: als uw woorden opengaan, is er licht 209

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:09  Pagina 7



Paspoort: Arjan Berensen

Drs. A.P. Berensen (1982)
Predikant in de Protestantse Kerk
in Nederland
Standplaatsen: Enter (2009-2016)
en Nieuw-Vennep (vanaf 2016)

800 diensten geleid met 450
voorbereide preken

Combineert als webredacteur 
van PreekWijzer.nl twee passies:
homiletiek en nieuwe media
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TEN GELEIDE 

SMAKEN 
NAAR MÉÉR

Een culinair journalist bezocht in zijn werkzame leven duizen-
den restaurants. Elke avond stak hij zijn voeten onder een an-
dere dinertafel. Hij wist alles van sterren, gerechten en smaken. 
Op een zeker moment werd de culinair journalist opa. Trots
als hij was, nam hij zijn kleindochter van jongs af aan mee naar
de restaurants die hij dagelijks recenseerde. 
Kleindochter was acht jaar, toen zij haar grootvader een vraag
stelde: ‘Opa, hebt u in al die jaren weleens een kok gesproken?’ 
‘Nou, eigenlijk niet,’ zei de rondbuikige grijsaard. 
‘Maar opa, hebt u in al die jaren dan weleens een kijkje in de
keuken genomen?’ 
‘Nee.’
‘Maar opa, hoe kunt u dan de liefde proeven, die in deze 
gerechten zit?’

Liefde proeven en inspiratie opsnuiven
Wat weet ú van preken? Vermoedelijk hebt u een brede erva-
ring met voorgangers, kerkdiensten en preken. Nog waar-
schijnlijker is het dat u een ‘fijnproever’ bent: anders had u dit
boek niet opengeslagen. Preken zijn ervoor bestemd beproefd
te worden: dat is een goede zaak. 
Daartoe dient ook dit boek: om u een kijkje te geven in de
keuken die anders vrijwel altijd gesloten blijft. U ziet de pre-
diker aan het werk en u zult zien: geestelijk voedsel wordt
met grote zorg bereid. De zweetdruppels op het voorhoofd,
de glimlach rond de mond: eerlijk en open krijgen de vele
praktische kanten van het wordingsproces van een preek hier

9
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een plek. Zodat u, beter dan ooit, de liefde zult proeven 
waarmee preken worden toebereid!
Koks eten zelden buiten de deur van het eigen restaurant.
Predikanten preken dikwijls alleen voor eigen parochie. Dit
boek biedt hun die zelf voorgaan (of daartoe leren), geurige
dampen uit andermans keuken. Snuif inspiratie op, word op-
nieuw aan het denken gezet.

Gesprek
Predikant in de praktijk brengt u in gesprek met negentien pre-
dikanten uit zes kerkgenootschappen. Al lezend vormt u zich
een beeld van de vele praktische keuzes die elke voorganger
iedere week tijdens de preekvoorbereiding te maken heeft.
De verschillende hoofdstukken volgen globaal de route die
voorgangers wekelijks afleggen. Om goede aandacht te kun-
nen besteden aan de preekvoorbereiding, zijn liturgische
vraagstukken buiten beschouwing gelaten.
We laten – als een bewuste, principiële keuze – de voorgan-
gers zelf aan het woord, mét alle verscheidenheid én eenheid
die dat met zich meebrengt. De gekozen voorgangers verte-
genwoordigen een variatie in geslacht, kerkelijke oriëntatie,
leeftijd en ervaring. Het gaat om voorgangers die in de ac-
tieve dienst van een kerkelijke gemeente staan. Veel van hen
hebben bijzondere affiniteit met de homiletiek (preekkunde).
Om hen zo objectief mogelijk aan het woord te laten, staan
hun bijdragen in alfabetische volgorde, waarbij in elk hoofd-
stuk een andere voorganger als eerste het woord krijgt.

Dank
De meewerkende collega’s ben ik bijzonder dankbaar voor
hun openhartigheid! Graag dank ik ook uitgeverij Boeken-
centrum, in de personen van Arjen van Trigt en Inge Slings,
voor de begeleiding in het hele vervaardigingsproces. 
Dr. Henk van der Meulen danken wij voor het schrijven 
van een boeiend analyserend slothoofdstuk.
Het is mijn wens dat dit boek de breedte van de kerk zal 
dienen: dat preken erdoor ‘zullen smaken naar méér’ – voor
zowel voorganger als hoorder.

Arjan Berensen
Enter, januari 2016
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Paspoort: Richtsje Abma

Dr. R. Abma (1966)
Predikant in de Protestantse 
Kerk in Nederland
Standplaatsen: Vreeland (2000-
2010) en Huizen (vanaf 2010)

465 diensten geleid met 460
voorbereide preken

Wil in rouwdiensten het leven
van de overledene met de Schrift
verbinden
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1MOTI-
VATIE

Wat is uw motivatie tot het
voorbereiden en houden van een
preek?

Richtsje Abma— Mijn drijfveer is de gemeente toe te leiden naar
het Woord van de bevrijdende God. Ik heb de preek weleens
gezien als ‘het opendoen van de speeltuin’, waarna iedereen
naar hartenlust kan spelen. Natuurlijk staat er meer op het
spel – mensen verlangen naar een goed woord, naar de ont-
moeting met God in de kerkdienst, naar geestelijk voedsel.
Maar ik ben geen voedselbank en de preek alleen ook niet.
Alles gebeurt in de heilige ruimte van de gemeente die is sa-
mengekomen voor de levende Heer. Zelf
ben ik iedere keer weer nieuwsgierig: zal
er heil komen uit deze tekst, concreet
voor hier en nu? 
Met mijn preken hoop ik te bereiken dat
mensen hun leven nieuw verstaan en dat
zij zichzelf beschouwen als gezegend en
geroepen. Voor mijn geloof is het preken
heel goed. Je preekt altijd een beetje voor
jezelf – dus ik verwerk mijn eigen vragen
en geloofsleven in de preek en zoek naar
gedachten die kritisch zijn of oppeppend,
die nieuwe ruimte scheppen om het leven met God te wagen
en vol te houden. 

13
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Bert Altena— Zelf houd ik ervan om te preken. Het heeft wel
wat om een stief kwartier te kunnen spreken, ononderbroken
en onweersproken. En dat voor een – in de regel – aandachtig
en welwillend gezelschap. Menig leraar zou jaloers zijn!
Preken gaat over communicatie en dat is in de kern iets won-
derlijks. Dat door gewone woorden van een preek iets bij
mensen gebeurt: bij ieder van de hoorders op een eigen, ver-
schillende manier. Ik weet inmiddels dat het zo werkt, maar
het verbaast me toch telkens weer.
Tegelijk doet het preken iets met jezelf. Dat ik graag preek,
heeft er ook mee te maken dat je in een preek met wezenlijke
dingen bezig bent. Het gaat over je eigen geloof en je eigen
drijfveren. In een preek ben je persoonlijk betrokken. Ik heb
weleens gekscherend gezegd dat ik mijzelf er elke zondag
weer bovenop preek. In elke grap zit een waarheid verborgen,
en dat geldt hier ook.

Karin van den Broeke— De eredienst is voor mij een ontmoeting
van mensen met God en met elkaar. De preek speelt daarin de
sleutelrol. In de preek ligt het meest expliciet een kans beslo-
ten om die ontmoeting op gang te brengen. Elke zondag weer
hoop ik het bijbelse verhaal zo door te geven dat mensen
zichzelf erin herkennen en onder de loep durven nemen, el-
kaar warmhartiger aanzien en God ervaren als betrouwbare
hoeder van ons aller bestaan. Dat vraagt van mij dat ik die er-
varing daarvoor zelf heb, bij het schrijven van de preek. Tij-
dens dat proces moet er ook met mij al iets gebeuren. Juist
dat maakt het schrijven tot een mooi gebeuren. Mijn echtge-
noot kan het rustig zeggen: ‘O, ben je bij het emotionele mo-
ment van de preek?’, als ik met tranen over mijn wangen
achter de computer zit. Of ik merk zelf hoe de stapel boeken
naast mijn secretaire steeds wanordelijker wordt, omdat ik
een spoor in de exegese gevonden heb dat me verrast en dat
ik verder wil verkennen. Vaak merk ik ook hoe iets dat me
doordeweeks sterk beziggehouden heeft een plaats krijgt 
in de preek. 

Jos Douma— Ik preek omdat het mijn missie is om mensen bij
Jezus te brengen. Preken zijn daarbij een belangrijk hulpmid-
del. Ik preek omdat ik het belangrijk vind dat Christus aan
het woord komt in mensenlevens. Ik preek trouwens ook ge-

14
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woon omdat ik op het rooster sta: zondagmorgen 10.00 uur
bijvoorbeeld. Want het is warempel niet altijd zo dat ik sta te
springen om te preken (meestal wel overigens). Want het is
ook telkens weer een waagstuk omdat het een intens myste-
rieus proces is, dat preken: God komt aan het woord (dat ge-
loven de meeste kerkgangers, maar sommige ook niet, en ik
weet het niet altijd zeker), ik kom aan het woord (dat is in elk
geval een ding dat zeker is, en er zijn vast kerkgangers die
vinden dat ik te veel aan het woord kom, omdat ik te lang
preek of te veel recht doe aan mezelf en te weinig aan de Bij-
bel) en de hoorders moeten ook aan het woord komen (want
hun verlangens en twijfels en teleurstellingen en successen
hebben er recht op stem te krijgen). Maar hoe breng je dat al-
lemaal bij elkaar? Dan denk ik aan wat een oudere collega
eens zei: ‘Laat je maar gewoon meenemen door de bijbel-
tekst.’

Kees van Dusseldorp— Ik ervaar het als een voorrecht om tijd te
krijgen om met Gods Woord bezig te gaan. Ik ontdek daarin
steeds weer nieuwe rijkdom over God of over de mens. Ter-
wijl ik daarmee bezig ben, groeit het verlangen om de ge-
meente te laten delen in die verrassingen. Soms is het best
confronterend wat er in de Bijbel staat. Dan heb ik een flink
stuk werk te verzetten voordat de preek klaar is. 
Ik zie het zo, dat de gemeente mij de ruimte geeft om voor
haar Gods Woord te bestuderen. Niet in plaats van de ge-
meente, maar wel met de extra mogelijkheden en vaardighe-
den die ik heb gekregen. Ik ervaar dat ook als een roeping
van mijn Heer, Jezus Christus. Soms gaat de voorbereiding
heel moeizaam en komt er een moeilijke of ingewikkelde
preek uit. Dat ligt meestal aan mijzelf of mijn omstandig-
heden. Maar als ik de preek heb gehouden, vind ik rust in 
het besef dat ik het ‘resultaat’ in de handen van de Heer 
mag leggen.

Hilbrand van Eeken— ‘Hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet
over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen
als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondi-
gen als hij niet is uitgezonden?’ (Romeinen 10:14b-15a). Deze
drie retorische vragen van Paulus verwijzen naar een werke-
lijkheid die mij innerlijk motiveert elke week een preek voor

15
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te bereiden en te houden. Om God te leren kennen zijn wij
aangewezen op wat Hij van zichzelf zegt. Het wonderlijke
vind ik dat God ook mij wil gebruiken om dat Woord van
God naar de mensen toe te brengen. Hierbij speelt voor mij
een roepingsbesef een grote rol. Ik blijf zelf in de eerste plaats
ook hoorder, maar ik mocht ervaren hoe God mij wilde roe-
pen om het gehoorde door te geven.

Bert Karel Foppen— Hoe spreekt God vandaag? Wat mij betreft
op talloze manieren, maar de kerkdienst met daarin de preek
is bij uitstek zijn manier! Een preek is voor mij dan ook de le-
vende stem van God. Ik weet me geroepen om die stem ‘ge-
luid’ te geven. Spurgeon zegt over de Bijbel: ‘De Bijbel is het
boek dat met je praat.’ Een prachtige definitie! Doorgaand op
deze definitie zeg ik: via de verkondiging praat God met je.
Dat zijn heel hoge woorden, tegelijk wil ik deze hoge visie

niet kwijt. Het is opmerkelijk dat heel veel
mensen (onbewust) ook nog wel zoiets ver-
wachten… Ze verwachten een woord van
God, een aangeraakt worden door God. Een
preek heeft wat mij betreft ook iets van een
huwelijksaanzoek. Lokkend en nodigend.
Professor Van Ruler schreef ooit: ‘God gaat
niet als een stoomwals over ons heen. Hij
respecteert onze vrijheid als schepselen. Hij
randt ons niet aan en verkracht ons niet,
maar vraagt ons ten huwelijk.’ Mijn diepste

hoop is dat mensen de in de verkondiging uitgestoken hand
van God aangrijpen, eenvoudigweg hun hand en daarmee
hun leven aan God toevertrouwen, met Hem trouwen! En is
dat niet iets wat telkens opnieuw moet gebeuren? Het ‘huwe-
lijk’ moet in ieder geval steeds vernieuwd worden!

Jantine van Iersel-Veenhof— Ik wil graag het goede nieuws van
het evangelie verkondigen. We mogen als opgestane mensen
in deze wereld leven, met Christus zoekend naar Gods ko-
ninkrijk. In de preek mag je dat gesprek tussen God en men-
sen telkens op gang brengen en daaraan woorden geven. Ik
zie de preek als een moment waarop we iets leren over God,
wie Hij is en wie wij zijn in zijn ogen. Ook is de dienst een
moment waarop Hij ons mensen zoekt en wij God zoeken.

16
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Het zet je dagelijks leven in een ander perspectief. Zo zei eens
iemand die werkzaam is in de zakenwereld: ‘Op zondag kom
je in de kerk weer met beide benen op de grond, het helpt je te
beseffen wat belangrijk is.’ Ik vind het erg belangrijk dat een
preek daarom ook gaat over ons dagelijks leven. Wat bete-
kent geloven in God als je werkt bij de bank, op kantoor of in
je klas op school? Ik heb een enorme drive om iets van die
liefde van God die ik zelf ontdekt heb door te geven aan an-
deren. Ik preek vaak tegen mezelf. Dan ben ik soms verwon-
derd over de liefde van God, maar ook geprikkeld door de
radicaliteit van Jezus.

Mirjam Kollenstaart-Muis— De eredienst is de plek waarin ik
mensen voorga in de lofzang, voorga in de gebeden, met hen
de Bijbel open en de stem van God daarin probeer te ontdek-
ken. Nuchter bekeken is het voorgaan in de eredienst gewoon
een van de omvangrijkste taken van mijn werk. Daarnaast
vind ik het ook een van de belangrijkste taken als predikant.
Dat er veel uren in de voorbereiding gaan zitten, vind ik dan
ook niet erg: dat is het waard, want op geen enkel ander mo-
ment in de week ‘spreek’ ik zo veel mensen tegelijk. Juist
omdat het over een groep mensen tegelijk gaat, voel ik het
ook als een grote verantwoordelijkheid. 

Reinier van Kooten— Dienaar van het Woord zijn impliceert
voor mij als belangrijkste taak het Woord van God te bestu-
deren en te verkondigen, omdat de Heere door de prediking
mensen roept tot het heil en levend maakt met Christus.
Door dezelfde verkondiging doet Hij degenen die in Christus
zijn, opwassen in de genade en in de kennis van Jezus Chris-
tus. De prediking is dus voor alle hoorders van levensbelang.
Een prediking die geen krachtig roepen is, verhindert dat de
hoorders de Heere gaan aanroepen. Zij moeten in de preek
hun naam gaan horen. Een prediking die schraal is door voor-
spelbaarheid of populair willen zijn, verhindert de geestelijke
groei. De drie-enige God vraagt de prediker rekenschap te
geven. Je moet je dus inzetten alsof de gemeente van jouw
inzet afhankelijk is. Alleen wie dat voor zijn rekening neemt,
beseft dit zelf niet te kunnen. Dat vermindert niet de inzet,
maar drijft uit tot gebed om de Heilige Geest om het oog te
verlichten, zodat we de wonderen van Zijn Woord mogen

17
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zien en verstaan. Zo is er beleving van verantwoordelijkheid
en afhankelijkheid. 

René van Loon— Mijn diepste verlangen is dat mensen komen
tot de aanbidding van God, tot intense verwondering over
zijn liefde, tot de navolging van Jezus. Als hoorder van preken
heb ik zelf ervaren dat mijn geloof sterk gevormd is door ge-
hoorde preken. Daarom bid ik dat God zelf ook weer door
mij heen de harten van mensen wil aanraken. Dat gebeurt
ook, en ik ervaar dat als een groot wonder. Het stimuleert me
enorm om dit werk te doen. 
Regelmatig hoor ik dat iemand in een preek precies antwoord
kreeg op een vraag waar hij of zij mee rondliep. Daar wist ik
natuurlijk niets van bij de voorbereiding. Het geeft aan dat de
heilige Geest werkt, en dat maakt me heel nederig en ook
heel dankbaar. Kennelijk mag ik een instrument zijn in de lief-
devolle handen van God…

Hendrik Mosterd— Paulus schrijft ergens dat er mensen zijn die
Christus verkondigen met zelfzuchtige en onzuivere bedoe-
lingen. Het is altijd de vraag in hoeverre je zicht hebt op je
eigen motieven, maar dat er ook zelfzuchtige en onzuivere
bedoelingen kunnen zijn, dat herken ik wel bij mezelf. Ik kan
meer uit zijn op het applaus van hoorders dan gericht zijn op
de Heer. Tegen die achtergrond raakt het me dat Paulus het
belang van de juiste motivatie lijkt te relativeren. Of het nu
met of zonder bijbedoelingen is, Christus wordt verkondigd
en daar verheugt hij zich over (Filippenzen 1:17-18). Ik herken
niet alleen de onzuivere bedoelingen. Ik herken ook de
vreugde in de verkondiging van Christus. Christus is voor mij
de belangrijkste reden een preek voor te bereiden en te hou-
den. Ik moet er steeds weer opnieuw van overtuigd worden
dat God het beste voorheeft met mens en wereld. Er is van
alles in en om mij heen dat zijn liefde tegenspreekt en on-
waarschijnlijk maakt. Juist daarom heb ik behoefte aan de
verkondiging van Christus. Als het over Hem gaat, kan mijn
hart een sprongetje maken. Er zijn dan ook weleens momen-
ten waarop ik moeite heb mijn emoties onder controle te hou-
den. Ik hoop dat door mijn preken heen deze liefde een
levende werkelijkheid wordt.

18
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René van der Rijst— Het gaat mij om communicatie tussen God
en mensen. In liederen en gebeden, woorden, gebaren en
stilte. Een goede preek zou niet over God
moeten gaan, maar die communicatie tus-
sen God en mensen moeten voortzetten.
God zoekt van het begin af aan, geloof ik,
het gesprek. Het gesprek over ons leven
en over alle vragen die er echt toe doen:
‘Waar komt het geluk vandaan? En
waarom gaat het ook weer weg? Wat is
het goede leven? Hoe gaan we om met 
het kwaad? Hoe leven we zinnig? Wat 
inspireert ons, waarop vertrouwen we,
waarop hopen we?’ Dat gesprek is niet
vanzelfsprekend. Het wordt maar op 
weinig plaatsen gevoerd.
Het is ook niet vanzelfsprekend omdat God niet vanzelf
spreekt: God spreekt via verhalen, via andere mensen, in
stilte en in gebaren. God komt ter sprake waar wij Hem aan-
spreken, zijn naam noemen, Hem ‘bestormen met onze vra-
gen’, zoals Huub Oosterhuis het ergens dichterlijk omschrijft.
God komt ter sprake waar we ons aangesproken weten en ons
laten bevragen. Een preek is voor mij de poging om aan dat
doorgaande gesprek woorden te geven.

Hester Smits— Mijn drijfveer is om mensen mee te nemen in het
verbond met God, en om met mensen samen na te denken
over wat in deze wereld sporen van genade en het goede zijn.
Het gaat mij niet om moralistische vertogen of exegetische
verhalen. Het gaat mij erom dat mensen door de preek op
zondag dichter bij God en Christus zijn gekomen. Voor de
hele kerkdienst geldt ook dat ik hoop dat mensen ‘in hun ziel
zakken’. Dus dichter bij God en bij zichzelf komen. Het klinkt

misschien idealistisch, maar het
houdt mij wel scherp. Een kerkdienst
moet niet al te ‘gezellig’ worden. 
Ik ben veel geloviger geworden sinds
ik bijna elke week op de kansel sta.
Elke week met een bijbeltekst bezig
zijn vind ik heerlijk. Het zijn zulke
mooie verhalen en zo vaak ontdek ik

19
Een goede preek
zou niet over God
moeten gaan,
maar de
communicatie
tussen God en
mensen moeten
voortzetten

Een kerkdienst
moet niet al te
‘gezellig’ worden

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:09  Pagina 19



iets wat mij verwondert. Soms kan ik over één perikoop wel
tien preken schrijven. Zo veel ‘schatten’ en gedachtes zijn er
dan op te diepen uit één verhaal. Het heeft mij wel gesterkt in
de gedachte dat je je geloof moet onderhouden. Read your
Bible, pray every day.Waarom niet eigenlijk?

Willem Smouter— Ik zie het als de kern van mijn roeping om
zelf diep in het Woord van God te duiken, en dat Woord dan
te brengen aan de gemeente in een vorm die verstaanbaar is en
herkenbaar als een woord voor nu. Ooit hoorde ik een pro-
gramma onder de titel ‘Een uur van genade en waarheid’. Die
titel is me altijd bijgebleven als de beste omschrijving van wat
je met een kerkdienst beoogt. De waarheid van God over ons
leven en de wereld, en daarbij is die waarheid vooral een per-
soon, namelijk Jezus Christus. En omdat Hij de waarheid is, is
het bovenal een uur van genade, vergelijk Johannes 1.
Preken en een preek voorbereiden doet mij zelf ook veel. Ik
ben niet zo spiritueel van mezelf en ik ben dan ook heel dank-
baar voor de discipline om ten minste wekelijks de gemeente
voor te gaan in luisteren naar en verstaan van Gods Woord.
De werkelijkheid dat Gods Geest me wil leiden en dat ik naar
zijn stem mag luisteren, als onverdiende genade, ervaar ik ner-
gens zo duidelijk als in de voorbereiding van de kerkdienst.

Ilonka Terlouw— Het evangelie van Jezus Christus, dat heeft
mij altijd geraakt en zo’n diepe hoop gegeven, dáár wil ik an-
dere mensen graag iets van laten proeven. De Bijbel speelt
daarin een belangrijke rol. Ik blijf dat toch een uiterst won-
derlijk en fascinerend boek vinden. Dat blijft me boeien. Vaak

laat de bijbeltekst mij ook gewoon niet los.
Dan blijft die in mijn hoofd zitten. 
Soms snap ik daar ook niks van, van de roe-
ping om te mogen preken. Ik ben ook maar
een prutsertje: vaak gestrest om niets en on-
zeker over van alles en nog wat. Als ik ’s zon-
dags de mensen dan weer mag voorgaan in het

zoeken naar God, snap ik niet dat ík dat mag doen. En toch
merk ik elke keer weer: dáár op die zondagmorgen in de
kerk, daar gebeurt het. Daar ontmoet God ons. Daar ontmoet
ook ik God. En dát laat me niet los. Dan kan ik gewoon niet
anders, dan weer aan de slag gaan voor de week erop.
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Frans Willem Verbaas— Het is de roeping van de kerk om het
evangelie te verkondigen en een van de gestalten van die ver-
kondiging is de preek. Nog altijd, ook al wordt tegenwoordig
over die preek vaak wat meewarig gedaan. Wanneer iemand
zegt dat je ‘aan het preken’ bent, is dat doorgaans niet als een
compliment bedoeld. Ook zou de vorm van de preek, een
monoloog van een kwartier of langer, achterhaald zijn in een
tijd waarin mensen gewend zijn zappend en interactief com-
municerend door het leven te gaan. Je kunt het ook anders
zien. Dan is de preek voor de gemeente een oefening in con-
centratie en ontvankelijkheid. Even niet actief of interactief
zijn, even alleen maar luisteren, ontvangen, meedenken, mee-
dromen. En dan kan het gebeuren dat je als hoorder opeens
wordt geraakt door de Geest van God.
Ik zou het enorm missen als ik niet meer zou preken. Preken
is namelijk erg goed voor mijn geloofsleven. Vanwege een
verblijf in het buitenland heb ik ooit een paar jaar nauwelijks
gepreekt. Ik begon het steeds meer te missen. Misschien
preek ik in de eerste plaats wel voor en tegen mezelf.

Jan Wolsheimer— Ik zet mij in om via mijn preken de woorden
van God te schetsen in de contouren van onze tijd, met als be-
langrijk doel om mensen te bewegen hun leven af te stemmen
op deze woorden. Ik wil daarin niet alleen de Bijbel uitleggen
aan mensen, alsof het slechts een prikkeling van onze geest is
– een cognitief gedachtespel –, maar ik wil vooral mensen uit-
dagen om aan de slag te gaan met deze woorden. Niet op een
activistische wijze, alsof de preek alleen maar is bedoeld om
iets te gaan doen, maar vooral om mensen te verbinden aan de
Auteur van deze woorden, zodat ze samen met Hem mogen
leren ontdekken hoe deze woorden gestalte krijgen in hun
leven als stratenmaker, hovenier of bankdirecteur. 
Voor mij persoonlijk is het preken een bijzonder feestelijke
gebeurtenis, waarbij alles wat in de voorbereiding tot mij
kwam voor het eerst aan een groot publiek wordt getoond.
Dat samenspel van een eerste verkenning van de tekst, de
exegese, het zoeken naar aanknopingspunten voor mijn ge-
hoor en het feest van de uiteindelijke geboorte van de preek,
dat alles is een geweldige persoonlijke belevenis waar ik erg
veel plezier aan beleef.
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Paspoort: Bert Altena

Dr. A. Altena (1963)
Predikant in de Protestantse Kerk
in Nederland
Standplaatsen: St. Jacobiparochie/
Het Bildt (1988-1993), Wijchen-
Leur-Batenburg (1993-2002),
Assen (2002-2015) en Vries en
Assen (vanaf 2015)

2400 diensten geleid met 1430
voorbereide preken

Gepromoveerd op een onderzoek
naar preken in een postmodern
klimaat
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23
2 VISIE

Hoe zou u uw visie op de preek
omschrijven? Welk woord vat die
visie voor u het beste samen? Welke
ambtskleding verbeeldt die visie?

Bert Altena— Ik vind ‘overdenking’ een mooi woord. Vaak
denk ik dat dat het ook zo’n beetje is: wat mijmeren bij de
tekst, een voorzichtig cirkelen om het verhaal, een wat losse
manier van associëren tussen tekst en werkelijkheid.
Ik ben allergisch geworden voor het woord ‘uitleg’. Dat pre-
tendeert mij te veel. Alsof ik als prediker de uitleg kom bren-
gen. Natuurlijk geef je vanuit je kennis achtergrondinformatie
waar dat nodig is, of waar jij dat nodig acht (een verschil!).
Maar dat is niet waar het in een preek om gaat. De tekst moet
niet zozeer worden uitgelegd, maar worden opengelegd. Ont-
vouwd, productief gemaakt, zodat de mensen in de kerk zelf
hun eigen verbindingen kunnen gaan maken met wat er in de
preek wordt gezegd en wat er voor hen in de bijbeltekst
klinkt. Als predikant ben je dienstbaar aan dat proces. Dat
doe je niet als een neutrale aangever. Dat kan niet eens, maar
is ook niet wenselijk. Je stimuleert het productieve proces van
de preek het best door je eigen visie in te brengen, dat wat jou
raakt, frappeert, irriteert enzovoorts.
Vandaar dat het woord ‘verkondiging’ mij momenteel wel
aanspreekt. Je biedt meer dan informatie. Je hebt iets te 
vertellen. Daarom draag je ook een toga.

Karin van den Broeke— Voor mij maakt het uit op welke plaats
ik voorganger ben. Jarenlang was ik studentenpredikant en
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voorganger in oecumenische vieringen. Daar droegen we geen
ambtskleding, en gebruikten we het woord ‘meditatie’ of
‘overweging’. Er zat een zekere bescheidenheid in die keuze.
Als dorpsdominee draag ik een zwarte toga en noem ik de
preek ‘preek’. Dat woord ‘preek’ staat voor mij voor uitleg en
verkondiging, voor het betrekken op elkaar van het Woord en
het dagelijks leven. De academische toga onderstreept voor
mij de specifieke bijdrage die van mij als predikant verwacht
mag worden. Ook in het kerkelijk leven in een dorp is er be-
trokkenheid van velen bij het leven in en vanuit de gemeente.
Ieder brengt zijn of haar eigen vaardigheden en talenten in.
Dat ik geleerd heb de Schriften te bestuderen, is het voor-
naamste waarop men mij als predikant mag aanspreken.

Jos Douma— Ik houd van het woord ‘preek’. Gewoon omdat we
dat woord het meest gebruiken voor de tijd die in een kerk-
dienst besteed wordt aan het openen van Gods Woord. Dat
vind ik dan trouwens ook een belangrijke aanduiding: Gods
Woord opendoen. Ik deed in 1998 intrede als predikant in 
Beverwijk en Krommenie met een preek over Psalm 119:130:
‘Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de
onverstandigen inzicht.’ In de NBV staat er nu: ‘Als uw woor-
den opengaan, is er licht.’ Dát is waar het me om gaat bij het
preken. En daarbij bedenk ik steeds dat dat opengaan niet
mijn werk is, maar het werk van de heilige Geest. Een bijbel-
uitleg kun je zo geven. Interessante gedachten of verhalen die
raken, zijn ook zo verteld. Maar het is waarachtig een wonder
als ‘Gods woorden opengaan’, als Hij zelf stem krijgt in onze
levens. Dat is en blijft een wonderlijk gebeuren waar ik als
mens tegelijk helemaal in betrokken ben en waarbij ik ook
dicht bij de kerkganger wil komen. 
Daarom zul je mij nooit in een toga zien. Die schept in mijn
beleving afstand. Ik preek in een donker pak. De eerste jaren
met een vestje eronder voor de veiligheid. Later zonder
vestje. En onlangs moest ook de stropdas er definitief aan ge-
loven. Enige ontspannenheid is belangrijk voor een kerk-
dienst. Dat mag ook in de kleding tot uitdrukking komen.

Kees van Dusseldorp— Een preek is voor mij de levende verkon-
diging van het evangelie voor de gemeente vandaag. Aan de
prediking heeft God grote beloften verbonden: beloften dat
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Hij nabij is en door zijn woorden verzoent en heelt, troost en
bemoedigt, ontmaskert en aanspoort. Onder die beloften
maak ik mijn preken. Een enkele preek kan die beloften nau-
welijks dragen. 

Hilbrand van Eeken— Preken zie ik in de eerste plaats als ver-
kondiging van het Woord van God. Dat Woord van God
moet uitgelegd en toegepast worden, zoals dat heet. Als ik
zelf een preek beluister, en de exegese van de tekst rammelt
aan alle kanten, dan zit ik met kromme tenen. 
Ik kom niet in de kerk om persoonlijke verhalen te horen, 
nog minder om dogmatische schema’s uitgewerkt te krijgen.
Daarom probeer ik dat zelf ook te vermijden. Mozes zei dat
het Woord van God niet ver bij ons vandaan is, maar zeer
dicht bij ons is: we kunnen het in ons opnemen en ons eigen
maken (Deuteronomium 30:14). Als een preek hier dienstbaar
aan is, dan is hij wat mij betreft geslaagd. 
Zelf preek ik altijd in een net pak. Ik ben begonnen in een
zwart pak. Sinds kort heb ik een blauw pak. Eigenlijk maakt
de kleur mij niet zo veel uit. Het gaat er mij vooral om dat het
netjes is. We ontmoeten de Koning. Daar horen nette kleren
bij. Als prediker mag ik woorden van de Koning overbrengen,
voor mij geldt dat dus helemaal.

Bert Karel Foppen— Mijn visie op de preek is sterk bepaald door
het Griekse werkwoord kerussein. Als een heraut de woorden
van de koning doorgeven. Verkondiging. Het is ook een ‘pneu-
matische snede in de tijd’ (A.A. van Ruler), Gods Woord voor
dit moment. Dat is een hoge preekvisie,
toch houd ik deze graag overeind. Ik hoor
vandaag nog weleens dominees zeggen:
‘Ik wil met u nadenken over…’ Ik snap
deze woorden wel, en het is ook zaak dat
de verkondiging mensen ‘ophaalt’ waar ze
zijn, maar een preek is toch wel meer dan
samen wat beschouwende rondjes lopen
rond een bijbeltekst? God neemt het
woord. De woorden zijn geladen door de
Geest. Natuurlijk is dit niet zonder meer
te organiseren, het vraagt vooral levende machteloosheid en
eerlijke ontvankelijkheid. 
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In de hervormd-gereformeerde traditie wordt een toga ge-
dragen. Ik ben aan mijn toga gehecht, omdat ik daardoor tast-
baar voel: ik spreek niet op persoonlijke titel. De toga heeft
voor mij iets van een profetenmantel en helpt mij in mijn rol.
Juist in een tijd waarin het (te veel) gaat om authenticiteit en
de persoon van de predikant, zorgt de toga voor een zekere
objectiviteit.

Jantine van Iersel-Veenhof— Ik vind het woord ‘verkondiging’
het meest passend. Je verkondigt het evangelie en daarin is
God met zijn heilige Geest aanwezig. Ik kies bewust niet voor
‘het Woord van God’. Het ‘Woord van God’ is de Bijbel, de
preek is slechts verkondiging van wat ik zelf door de bijbel-
tekst op het spoor gekomen ben en waarvan ik denk dat het
belangrijk is om door te geven aan de gemeente waar ik die
zondag ben. Een preek is geschreven door een mens, een
preek is niet onfeilbaar en dat geeft mensen de kans om erop
te reageren. Zo kan iemand het er ook mee oneens zijn. Dat
vind ik belangrijk. Ik ben weliswaar predikant, maar niet
meer of minder dan een ander. Ik mag Gods Woord verkon-
digen omdat ik daartoe geroepen ben en ervoor gestudeerd
heb. Niet meer of minder.
Ik draag een zwarte toga met stola’s. Verbonden met de tradi-
tie van de kerk waarin ik ben opgegroeid en verbonden met
de academie. De stola’s geven uiting aan het kerkelijk jaar.

Mirjam Kollenstaart-Muis— Ik preek niet. Ik verkondig. Voor
mij is dat een wezenlijk verschil. De preek noem ik haast
nooit ‘preek’, omdat ‘preken’ een wat negatieve klank heeft:

dat is wat ouders tevergeefs tegen hun te-
gendraadse puberkind doen. Natuurlijk kan
de boodschap naar aanleiding van een bij-
belgedeelte vermanend zijn – die schuw ik
niet in de verkondiging. 
Ik noem de preek liever ook geen ‘uitleg’,
want de eredienst is geen bijbelstudie, geen
college. Het is de ontmoeting van God met
ons en van ons met God, en in die ontmoe-
ting wordt iets zichtbaar van wie God is en
voor ons wil zijn. ‘Uitleg’ klinkt dan veel te
droog en zakelijk. ‘Verkondiging’ heeft iets
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plechtigs en dat past wat mij betreft wel bij het karakter van
de eredienst. Het heeft met God te maken en is dus niet te
vergelijken met welke andere speech dan ook. Het is het
goede nieuws vertellen. Bekendmaken – dat is: verkondigen. 
En omdat de verkondiging en dus de hele eredienst iets bij-
zonders is, draag ik ook bijzondere kleding: een toga (of 
preciezer gezegd: een gebedsmantel). Hiermee benadruk ik
voor mijzelf en de kerkgangers dat ik daar spreek in naam
van God.

Reinier van Kooten— Die preek is werkelijk een goede preek
waarin de eenheid van de tekst zichzelf preekt; alleen dan kan
de dienaar van het Woord spreken met het gezag van het
‘alzo spreekt de Heere’.
Onder tekst versta ik niet een enkel vers, maar de tekstuele
eenheid. Alleen zo komt de tekst aan het woord. Dat betekent
niet dat we over de eenheid (bijvoorbeeld de gelijkenis van de
vader met twee verloren zonen, Lucas 15) in één keer moeten
preken, maar wel dat we de eenheid in één keer bestuderen
en dat binnen de context. Als we de eerste twee verzen van
het hoofdstuk veronachtzamen (Lucas 15:1-2), ontgaat ons de
clou en zien we ook niet waarom er bij de oudste zoon een
open einde is. Christus vertelt de gelijkenis juist omdat Hij de
farizeeën in de spiegel wil laten kijken en een antwoord wil
ontlokken: weiger je binnen te komen of kom je net als de 
tollenaars en zondaars tot Mij? Preekt de tekst niet zichzelf,
dan heb je een mooi verhaal gemaakt, maar wees zo eerlijk
om dan te zeggen: ‘Ik ga u mijn verhaal vertellen.’
Omdat de tekst aan het woord moet zijn om te kunnen zeg-
gen en ervaren dat het Woord aan het woord is, vind ik de
toga een schitterende symboliek. Zoals een rechter met zijn
persoonlijke mening moet verdwijnen achter zijn toga, zo
moet ook de prediker schuilen achter het Woord.

René van Loon— Mijn rol als prediker is: het Woord van God te
laten spreken. Vergelijk het met een gids in het Rijksmuseum.
Iedereen kan een vluchtige blik op de Nachtwacht werpen en
die mooi vinden, of juist niet. Maar als een gids enthousiast en
gedreven gaat uitleggen wat zo uniek is aan het schilderij,
krijgt zijn publiek oog voor de details en voor het geniale ta-
lent van Rembrandt. Veel mensen zullen na afloop meer be-

27

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:09  Pagina 27



grijpen over het kunstwerk (hoofd), ervan onder de indruk
zijn (hart) en wellicht zin krijgen om zelf een penseel ter hand
te nemen (handen). 
Als ik preek, spreek ik niet het Woord van God. Daarom ge-
bruik ik vaak eenvoudigweg het woord ‘preek’, en niet ‘ver-
kondiging’. ‘Woordverkondiging’ of ‘prediking’, die termen
vind ik te hoogdravend. De Bijbel is het Woord van God, en
ik ben dienaar van dat Woord. Ik geef uitleg en ik probeer het
appèl van de tekst te vertalen naar het hier en nu. Hoe meer
die Bijbel gaat spreken, hoe beter mijn missie geslaagd is. 
Daarom draag ik bewust een zwarte toga. Die drukt uit dat
mijn woorden een hoger belang dienen. Zoals een rechter het
recht dient en een hoogleraar de wetenschap, zo ben je als
predikant geroepen Gods Woord te dienen en niet je eigen
meningen en stokpaardjes naar voren te brengen. Mensen
mogen mij vergeten, ik ben maar een spreekbuis, als ze maar
des te meer ondersteboven zijn van wat God hun te zeggen
heeft in de Bijbel!

Hendrik Mosterd— De preek is voor mij woord van de levende
Heer gericht aan de gemeente. Jezus is geen historische figuur
die tweeduizend jaar geleden ergens op deze aardbol rond-
liep. Dat is Hij óók, maar Hij is vóór alles de levende Heer die

ons hier en nu aanspreekt. Een hele week
lang horen we allerlei stemmen en geluiden.
Op zondag horen we hopelijk een ándere
stem en een ander geluid. Ik zou de preek
dan ook niet snel ‘uitleg’ noemen, ook al
maakt uitleg wel deel uit van de preek. In
het woord ‘uitleg’ klinkt te veel distantie
door. Het is alsof je de Schrift op een opera-
tietafel legt en met handschoenen aan gaat
ontleden. In plaats van dat je aangesproken
wordt, ben je dan een toeschouwer gewor-
den. De preek is woord van de opgestane
Heer die mij aanspreekt in het heden. Ik
kom vaak mensen tegen die niet meer naar
de kerk gaan maar nog wel bidden. In het

gebed richten ze hun stem tot God in de hoop dat Hij hoort.
In de verkondiging van het Woord is de beweging omge-
keerd. God richt zijn stem tot ons en wij mogen horen. Voor
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een echte relatie zijn beide momenten nodig. 
Ik draag op de preekstoel een zwarte toga met witte bef. 
Dat doe ik meer uit gewoonte dan uit overtuiging, maar de
gedachte dat een toga het ambt zou onderstrepen spreekt mij
aan. Je spreekt niet op persoonlijke titel maar namens Iemand
anders. 

René van der Rijst— Ik gebruik meestal het woord ‘overweging’.
Dat is wat ik doe: ik overweeg de bijbeltekst in samenspraak
met andere verhalen. Met mijn eigen verhaal, de levensverha-
len van mensen die ik voor me zie, de actualiteit en de cultuur.
Soms begint dat bij de bijbeltekst, bij een vraag of een ge-
dachte die de tekst oproept en die mij aan het denken zet,
raakt of inspireert. Soms begint het bij onze eigen werkelijk-
heid of bij mijn eigen vragen waarover de bijbeltekst iets te
zeggen lijkt te hebben. Het schrijven van een preek is voor
mij vaak een manier om dingen te verwerken, om er verder
mee te komen. Dat leg ik in een preek voor aan de gemeente.
Liturgisch gezien behoort de preek voor mij meer tot de
dienst van het antwoord, dan tot de dienst van het Woord. 
De preek is een antwoord op de bijbeltekst, een vorm van in
gesprek gaan met die tekst – en via de tekst met God – vanuit
onze eigen situatie. ‘Jij preekt niet, jij spreekt met mensen,’
zei een gemeentelid een keer tegen mij. En dat is inderdaad
wat ik probeer te doen. 
Daarom draag ik ook geen toga, maar gewoon een pak. Ik
voel mij meer aan de kant van de gemeente staan dan dat ik
een ‘tegenover’ vorm. Tegelijk: God spreekt ook uit onze le-
vensverhalen, niet alleen uit bijbelteksten. In die zin kunnen
we allemaal een tegenover voor elkaar zijn.

Hester Smits— Een goede preek leidt degene die luistert binnen
in de bijbeltekst zodat hij/zij zélf tot verstaan komt van Gods
heil. Als predikant probeer ik ervoor te zorgen dat ik dus niet
te veel in de weg sta. Je staat ten dienste van de bijbeltekst,
van Gods heil en van degene die luistert. Ik noem de preek
‘woorden ter overweging’. De gemeente vraagt van mij geen
pasklaar antwoord over ‘hoe te geloven?’, maar zij vraagt wel
ingang tot Gods verbond met mensen. Elke zondag weer slui-
ten wij daarom met onze tijdelijkheid aan bij Gods eeuwig-
heid.
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Willem Smouter— Ik zie mezelf bij het preken als een gids, 
vergelijkbaar met wat een gids doet tijdens bijvoorbeeld een
Israëlreis. Je mag uitgaan van een zekere belangstelling bij de
mensen, want anders hadden ze niet de moeite genomen om
te komen. Je bent je ook bewust dat je unieke plaatsen be-
zoekt, of – in mijn geval – unieke teksten leest, die de eeuwen
doorstaan hebben. Tegelijk realiseer je je dat de mensen er
nog niet de helft van meekrijgen als jij niet met een mengsel
van kennis, ervaring en theater belicht wat er te zien of in
mijn geval te horen valt. Het is een erg dankbare taak om dit
te mogen doen bij teksten die staan als een huis.
Tegelijk heb je ook meer te doen dan een toeristische gids,
want je hebt ook de taak van een herder. Herder in de beteke-
nis van iemand die voor de schapen uitgaat, zodat ze ingaan
en uitgaan en weide vinden. Als de schapen tevreden zijn met
hun plek heeft de herder soms ook de taak om ze mee te
nemen naar andere plaatsen, omdat hij weet dat er straks an-
ders niets meer te vreten is. Die taak is lastiger en minder am-
bachtelijk dan het gidsen zelf. Want hoe weet ik de weg, wie
zegt dat ik ze de goede weg wijs? Ik moet me wapenen tegen
de verleiding om alleen te bereiken dat de mensen zeggen:
‘Wat mooi!’ En het is een worsteling voor me om, luisterend
naar Woord en Geest, voor te gaan en de weg te wijzen.
Dat bij dit punt ook naar ambtskledij gevraagd wordt is voor
mij vervreemdend. Ik draag gewoon wat mijn vrouw passend
vindt en sta daar verder niet bij stil. Dat ik me zou verkleden
in een gewaad is voor mij een vreemde gedachte.

Ilonka Terlouw— Ik hoop dat het in een kerkdienst komt tot een
ontmoeting met God. Dat betekent voor mij dat je na de
dienst naar buiten gaat en tot je verwondering moet constate-

ren dat er iets in je aangeraakt is door God,
dat je leven in het licht is gesteld van de 
eeuwige hoop, dat iets in je niet meer is
zoals daarvoor. 
De preek maakt onderdeel uit van dat ge-
beuren, van die ontmoeting. Het is niet zo-
maar een mooie toespraak of goede
bijbeluitleg, maar een gebeurtenis waarin
God de mens probeert te raken. Die ge-
beurtenis, zo is mijn ervaring, vindt vaak
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plaats als de Bijbel centraal staat. Dat betekent niet dat de
preek een zware bijbelstudie vol exegese hoeft te zijn. Ik ge-
bruik juist graag (voor)beelden, woorden en gedichten die
iets oproepen, zodat de preek iets met je doet. Zo komt de
bijbeltekst tot leven. Ik vind het belangrijk om daarbij wel
concreet en praktisch te blijven. Een mens wordt zelden ge-
raakt door iets waar hij geen kaas van kan maken.

Frans Willem Verbaas— De Bijbel kun je zien als gestolde ge-
loofsverkondiging, en in een goede preek wordt die gestolde
verkondiging weer vloeibaar en beweeglijk. Als de Bijbel cho-

cola is, dan is de preek warme, geu-
rige chocolademelk. Ik hoop altijd
dat de mensen een beetje trek krijgen
als ik sta te preken. Trek in geloof en
hoop en liefde, trek in God. 
In eerste instantie is een preek 
vakkundige schriftuitleg. Mensen
komen niet naar de kerk om te horen
wat de een of andere dominee te zeg-
gen heeft, mensen komen naar de
kerk om te horen wat de Bijbel te
zeggen heeft. Daarom trek ik ook

een toga aan: ik sta daar niet als Frans Willem Verbaas, ik sta
daar als dienaar van het Woord. Ik moet er trouwens niet aan
denken dat ik iedere zondag persoonlijk weer iets nieuws zou
moeten verzinnen. Na een maand was ik echt uitgepraat, zo
rijk is mijn persoonlijke geestelijk leven niet, en zo veel tijd
heb ik niet om interessante theologische boeken te lezen. 
In een preek probeer ik na te zeggen wat eerder door de pro-
feten en de apostelen is gezegd, maar dan in woorden van
deze tijd. Je zou ook kunnen zeggen dat een predikant een
gids is die de gemeente aanwijst wat er allemaal te zien en te
horen is in een bijbeltekst. Natuurlijk speelt de persoon van
de gids ook een rol, maar die rol is indirect. Maar je merkt het
meteen als een gids houdt van hetgeen hij laat zien en als hij
verstand van zaken heeft. 

Jan Wolsheimer— Ik geloof dat de woorden van God niet louter
bestudeerd, getheologiseerd en gedisputeerd moeten wor-
den, maar eerst en vooral: geleefd en beleefd. Zowel door de
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prediker als later door zijn gehoor. Ik kies ervoor om midden
tussen de hoorders te staan. Dat betekent dat ik graag op ge-
lijke hoogte sta met mijn gehoor. Zelfs als ik in een kerk
spreek waarbij de preekstoel ver boven de hoorders uitsteekt,
kies ik er bijna in alle gevallen voor om te preken vanaf het li-
turgisch centrum.
Ik kleed mij daarbij zo gewoon mogelijk. Dat is in evangeli-
sche context gebruikelijk. Ik draag alleen bij huwelijksinzege-
ningen en begrafenissen een stropdas en een kostuum. Voor
mij geen onnodige franje van ambtsgewaden die de afstand
tussen hoorder en spreker groter maken. Ik heb een bijzon-
dere roeping, maar dat betekent niet dat ik het nodig heb om
dat te accentueren door mijn kledingkeuze.

Richtsje Abma— De preek is een verhaal, een ontsluitend ver-
haal. Ik zeg doorgaans: uitleg en verkondiging, maar het
woord ‘overdenking’ vind ik ook prima. Bij mij komen, als ik
nadenk over mijn visie op de preek, beelden op van: open-
doen, aankloppen bij Gods werkelijkheid. In die zin is de
preek ook een overstappen – van het alledaagse naar de hei-
lige ruimte van God. De preek is geen gewoon verhaal. Het
gaat er niet om dat er zo veel mogelijk leuke of persoonlijke
momenten in zitten. Voor mij is de uitleg van de tekst en daar
dichtbij blijven belangrijk. Ik let erop dat er zo weinig moge-
lijk (bekende) ideologie of dogmatiek meekomt in mijn pre-
ken. Dat worden snel open deuren. Heel wezenlijk vind ik dat
een preek verrassend is, dat daarin verwondering doorklinkt.
Ik ervaar zelf ook de tekst en het geloof vooral als een ge-
heim, en daar vind ik open deuren absoluut niet bij passen. Er
mag verwondering zijn dat er nog mensen zijn die met God in
zee willen, en verwondering dat God ons zo te na komt, ie-
dere keer opnieuw. 
Ik draag een witte toga bij het voorgaan, met stola’s, en soms
voel ik me ook prima als voorganger gekleed in rok en jasje.
De toga draagt voor mij uit dat ik deel ben van de kerk en als
zodanig daar sta.
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3 WAKKER 
LIGGEN

Ligt u weleens wakker in de nachten
van zaterdag op zondag of van
zondag op maandag? Waarom?

Karin van den Broeke— De nacht van zaterdag op zondag is al-
tijd een bijzondere nacht. Want hoewel ik aan het begin van
de week al met de voorbereidingen op de dienst begin, vindt
het echte schrijfwerk bij mij meestal op zaterdagavond plaats.
Mijn naaste omgeving is eraan gewend dat ik slechts bij hoge
uitzondering op zaterdagavond beschikbaar ben voor sociale
activiteiten. De finishing touch vindt zelfs pas op zondagmor-
gen plaats. ’s Nachts doorleef ik mijn preek nog een keer. Ik
vraag me dan af of ik tot een echte spits gekomen ben, of ik

de tekst werkelijk recht gedaan heb. Vooral
probeer ik voor me te zien wie de preek zul-
len horen en hoe mijn verhaal hen zal raken.
Ik schaaf tot het eind. Dat betekent soms
zelfs rennen naar de kerk. Na afloop van
een dienst houdt deze me niet meer tot in de
nacht bezig. Wel suddert de dienst nog al-
tijd een poos na. In de eerste jaren van mijn
predikantschap duurde dat urenlang. De
eerste uren kon ik geen enkele kritische op-
merking van mijn echtgenoot verdragen,

daarna wilde ik het dan juist allemaal wel heel precies horen.
De zondagmiddagen vergden die eerste jaren ook altijd echt
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wat van het thuisfront. Inmiddels is dat wat rustiger, maar
commentaar ontvang ik nog graag. Officiële evaluaties van
kerkdiensten heb ik niet vaak gehad of gehouden, maar ik
ben bij de uitgang (en in de verdere week) zeker gespitst op
wat ik hoor. Het waagstuk van de prediking wordt door ge-
zonde spanning omringd.

Jos Douma— Ik lig niet zo vaak wakker. En zeker niet specifiek
van zaterdag op zondag of van zondag op maandag. Wel is er
bij mij naar een kerkdienst toe altijd enige spanning (ergens in
de buikstreek voel ik dat). De preek is voorbereid. Dat is
meestal wel klaar op vrijdag. En als ik er tevreden over ben,
weet ik dat dat een slecht teken is. Het is toch best een gevaar
dat je gaat denken dat je het wel kunt, preken. Maar principi-
eel kan ik het niet. Niemand kan preken. Als een preek lukt,
is de preek weggevallen en heeft Gods stem op een of andere
manier geklonken. 
Rond de eerste zondag van het jaar 2015 heb ik wel een sterke
worsteling ervaren rond het voorbereiden van de preek. Ik
was een beetje klaar met preken. Dat heb ik soms als ik bij-
voorbeeld zes zondagen achter elkaar in de eigen gemeente in
de morgendiensten preek. Dan is het een beetje op. Maar ik
stond wel op het rooster. En ik wilde me ook niet aan mijn
verantwoordelijkheid en roeping onttrekken. Toen heb ik in
de preek maar gewoon verteld dat ik het allemaal niet wist.
Of we nu wel goed bezig waren in de kerk. Of ik zelf wel
goed bezig was. En toen heb ik maar gewoon wat gedichten
gedeeld, en mooie zinnen van anderen en ook wel iets gezegd
natuurlijk over het gelezen schriftgedeelte. Dat bleek Gods
Woord te zijn voor dat moment (in elk geval voor mezelf).

Kees van Dusseldorp— Tja, mijn preek wordt vaak pas op 
zaterdagavond afgeschreven. Dat is geen compliment voor
mijn planning, maar inmiddels heb ik er enige ervaring mee. 
’s Nachts krijg ik dan nog weleens een inval of creatieve ge-
dachte, die ik op zondagmorgen nog probeer te verwerken.
De preek is – voor wat betreft mijn bijdrage – immers pas
klaar als ik ‘amen’ heb gezegd. Daarna gaat het proces verder.
Niet alleen voor de hoorders trouwens. Ik denk er zelf als
prediker ook nog over na: is het gelukt om over te brengen
wat ik wilde zeggen? Heb ik het goed verwoord, of ben ik
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misschien toch te kort door de bocht geweest? Heb ik een
goede balans gevonden tussen de indicatief en de imperatief
van het evangelie? Heb ik geen mensen buitengesloten? Heb
ik recht gedaan aan de tekst, aan de hoorder en aan mijzelf? 
Dit herkauwen van de preek maakt mij niet onrustig. Ik leg
het in de handen van de Heer. Ik vind het altijd prettig als ik
iets terug hoor van de kerkgangers. Het geeft iets aan van wat
de Heer door de preek heeft gedaan. En ik doe er mijn winst
mee voor een volgende preek.

Hilbrand van Eeken— Als ik denk aan mijn eigen worsteling
rondom het maken van preken, dan heeft dat vaak te maken
met de lengte van de preek. Zelf heb ik aan een half woord
genoeg. Ik heb een hekel aan herhalingen. Na twaalf jaar in
dezelfde gemeente schrik ik er nog steeds voor terug om over
een bijbeltekst een tweede keer te preken. Preken waarin al-
lerlei gemeenplaatsen worden gebruikt, wil ik voorkomen.
Dit resulteert erin dat mijn preken nogal eens wat kort zijn.
Naar mijn eigen idee heb je aan wei-
nig woorden genoeg om een bood-
schap over te brengen. In de praktijk
blijkt dit alleen niet altijd zo te wer-
ken. Tenminste, niet bij iedereen. Het
blijkt dat de hoorders niet alles mee-
krijgen wat ik denk te zeggen. Bo-
vendien is het niet eerlijk te veronderstellen dat mijn
hoorders alles ook onthouden. Dat levert voor mij een wor-
steling op: zeg ik het zo duidelijk genoeg? Moet er nog een
extra voorbeeld bij? Maak ik wel goed genoeg gebruik van de
kracht van de herhaling?

Bert Karel Foppen— Preken maken en houden is een spannend
proces. De hele week gaat een preek met je mee. Ik bouw
gaandeweg de week een zekere spanning op. Je komt steeds
dichter bij het moment dat er echt iets ‘staat te gebeuren’. In
mijn eerste gemeente hadden we nog weleens op zaterdag-
avond een afspraak (familie, vrienden). Daar ben ik mee ge-
stopt! Ik merkte gewoon dat er geen aandacht was voor de
mensen die we ontvingen of naar wie we toe gingen. Ik was
met mijn hoofd al in de kerk, op de preekstoel… Ik slaap
doorgaans altijd goed van zaterdag op zondag. Wel ben ik
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vaak vroeg wakker: rond 5.00 à 5.30 uur. Dan mediteer en bid
ik nog een uur in mijn bed. Ik kom er zo rond 6.30 uur uit en
ga naar mijn studeerkamer. Is het een worsteling? Zo’n woord
heeft natuurlijk een bepaalde lading, maar klopt wat mij be-
treft wel. Je gaat immers niet op persoonlijke titel wat zeggen,
terwijl je er wel weer helemaal persoonlijk bij betrokken bent.
Je gaat woorden van God en namens God zeggen. Een preek
is in zekere zin voortzetting van Gods openbaring. Er vallen
eeuwige beslissingen… Dat geeft huiver, maar ook verlangen
en liefde!

Jantine van Iersel-Veenhof— Nee, ik lig vrijwel nooit wakker
voor de zondagochtend, maar ik heb altijd wel een bepaalde
spanning: soms op zaterdag al en anders zondagochtend. Die
spanning heb ik nodig om me goed te kunnen focussen. Nu ik
bijna drie jaar predikant ben, merk ik wel verschil met het
begin van mijn predikantschap. Je wordt meer geroutineerd,
in de goede zin van het woord. Je merkt dat je spontaner
wordt en dat je ontspannen kunt omgaan met onverwachte
momenten in de dienst. Ik zorg altijd dat ik op vrijdag mijn
preken klaar heb. Over het algemeen lukt dat. Dat geeft rust
in het weekend. Een preek schrijven is een heel proces. Soms
lees ik de tekst en dan weet ik direct waar ik over wil preken,
andere keren denk ik: ‘O help, wat moeten we met deze
tekst?’ Vaak worden dat de beste preken.

Mirjam Kollenstaart-Muis— De nacht van zondag op maandag
slaap ik het allerbeste, want dat is de nacht waarin even alle
druk verdwenen is. Tot en met de zondagavonddienst is er
een constante druk van ‘er moet nog iets goeds neergezet
worden’ en de nacht van zondag op maandag is de enige
nacht zonder die druk. 
Ik kan me ook geen eredienst herinneren waarvan ik wakker
zou hebben kunnen liggen. Dat betekent overigens niet dat ik
nooit stevige kritiek of een felle opmerking na de eredienst
krijg. Ik lig ook nooit wakker vóór de zondagse erediensten.
Zelfs als ik onzeker ben of niet klaar ben, slaap ik gerust. Ik
houd mijzelf voor dat ik niet iedere zondag een fantastische
verkondiging kan leveren. Ik realiseer mij dat geloven niet af-
hangt van mijn verkondiging en dat er – normaal gesproken –
een week later wéér een kans is. Ik worstel heus wel in de
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voorbereiding. En ik worstel met regelmaat tot diep in de
nacht, want ik ga net zolang door met schrijven tot ik het af
heb, tot ik tevreden ben of tot ik zover gevorderd ben dat ik
het aandurf om te gaan slapen en op zondagmorgen om 6 uur
op te staan om het af te maken.

Reinier van Kooten— Tijdens de preekstudie weet je of je wel of
niet in het hart van de tekst bent terechtgekomen, of je jezelf
tussen de eerste hoorders bevindt. Als dat maar niet lukt, ben
ik onrustig en loop ik soms biddend te ijsberen en te verzuch-
ten tegen mijn vrouw dat het maar niet gaat. Hier ga ik mee
door totdat ik het geheim versta, hoor, zie, proef en ruik en
weet: dit wil de Heilige Geest met deze tekst zeggen toen en
nu.
Over het algemeen slaap ik ook van zaterdag op zondag
goed. Ik heb alleen de rare gewoonte om, als ik vroeger dan

anders uit bed moet (vanwege aan-
vangstijd of afstand), heel vroeg wak-
ker te zijn. In het onderbewustzijn is
er dan de spanning: ‘als ik mij maar
niet verslaap’, ook al is dat met alle
wekkers om mij heen haast niet 
mogelijk.
Tot enkele jaren geleden kon ik op
zondagmorgen niet eten. Ik nam wel
een grote kop thee om in ieder geval

niet met een lege maag over te geven. Na het overgeven nam
ik een kop koffie met extra suiker. De spanning betrof het
voor een nieuwe onmogelijkheid staan: ‘Geef jij hun te eten.’
Je kunt weten dat de preek goed is, maar het overbrengen is
een nieuw gebeuren. Het bijzondere is dat deze spanning
onder aan de preekstoel en tijdens het votum van me afvalt.

René van Loon— In de nacht van zaterdag op zondag ben ik
vaak nog heel lang aan het werk om de diensten van zondag
voorbereid te krijgen. Daar ben ik niet trots op, maar ik werk
nu eenmaal het meest vruchtbaar onder tijdsdruk. Ik ga niet
slapen voordat alles klaar is: de preek, het kinderverhaaltje,
de lijst van gebedspunten en de uitdeelversie van de preek. Na
elke dienst krijgen alle kerkgangers die dat willen de preek
mee op papier, één dubbelzijdig A4’tje. ’s Zondagsmorgens
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voor de dienst leg ik de preek onder het kopieerapparaat 
in de kerk. Die preken op papier gaan van hand tot hand. 
Als ik ’s nachts de computer uitdoe, ben ik niet altijd gerust
op het resultaat. Soms wel, dan lukte het goed om mijn ge-
dachten onder woorden te brengen. Zeker als ik iets nieuws
heb gevonden in de bijbeltekst, of als ik een mooie illustratie
heb, kan ik me al heel erg verheugen op de komende dienst.
Andere keren denk ik: ‘Het moet maar, meer zat er niet in.’ 
In de nacht van zondag op maandag slaap ik meestal heel
goed. De zondag geeft me vleugels voor de nieuwe week. Een
enkele keer heb ik achteraf spijt van een bepaalde uitspraak
of besef ik dat ik echt een fout heb gemaakt. Dat is beroerd,
maar ik leg het dan maar in Gods hand. En héél soms maak ik
een week later excuus voor een verkeerde opmerking.

Hendrik Mosterd— Als ik wakker lig van de preek dan is dat
meestal ergens midden in de week, terwijl ik bezig ben met 
de voorbereiding. Als een tekst niet opengaat en tot spreken
komt, kan ik daar zo erg over gaan liggen malen dat ik besluit
toch nog maar even door te gaan met studeren. De vaklitera-
tuur gaat dan mee naar boven en bij het licht van een nacht-
lampje lees ik door tot de tekst wel opengaat of ik zo slaperig
ben geworden dat ik de nachtrust wel kan vinden. Als ik de
preek eenmaal op papier heb lig ik er niet zo snel meer wak-
ker van. Als het gebeurt, dan is dat vaak vanwege diensten
met een bijzonder karakter. Een doopdienst of een belijdenis-
dienst bijvoorbeeld. Dat heeft denk ik te maken met veron-
derstelde hoge verwachtingen van mensen. Blijkbaar wegen
verwachtingen van hoorders zwaar voor mij. Maar het zou
ook te maken kunnen hebben met het karakter van het evan-
gelie. Het evangelie heeft scherpe en kritische kanten. Daar
ben ik mezelf als voorganger erg van bewust. Persoonlijk ga
ik confrontaties en conflicten liever uit de weg. Ik ga altijd
voor de harmonie, terwijl het in de Schrift behoorlijk kan
knallen.

René van der Rijst— Er is een mooi verhaal over paus Johannes
XXIII. Hij was net paus geworden, zo gaat het verhaal, ook
tot zijn eigen verrassing. Hij lag in zijn hemelbed en kon de
slaap niet vatten. Hij lag maar te woelen en te malen over die
wereldkerk die hij nu ineens op zijn schouders had gekregen.
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Tot hij tot zichzelf kwam en bad: ‘Lieve God, het is uw kerk.
Ik ga slapen.’
Ik vind dat een prachtig verhaal. En net als hij, daarna, lig 
ik nooit wakker van nog te houden of al gehouden preken. 
Natuurlijk lukt het de ene keer beter dan de andere. De ene

preek is zo geschreven, met de andere 
duurt dat eindeloos. 
Het gebeurt echter nog weleens dat wat ik
op papier een goede preek vond, dat op
zondag nauwelijks blijkt te zijn. En an-
dersom. Soms vinden juist preken weer-
klank, die ik nog niet af vond. Misschien
omdat ze nog niet ‘af’ waren en daardoor
ruimte geven om verder te denken. Boven-
dien houdt de gemeente er wel van als ze
zien dat de dominee ook feilbaar is.
Uiteindelijk hangt het blijkbaar niet af van

de papieren kwaliteit van de preek, maar daarvan of er iets
‘gebeurt’ tussen predikant en gemeente, of de Geest gaat
waaien. En die laat zich nu eenmaal niet organiseren.

Hester Smits— Nee, eigenlijk nooit. In mijn eigen gemeente
vind ik het altijd weer een feest om te mogen preken. Soms
heb ik voor mijn gevoel niet zo’n goede preek geschreven,
maar dan hoop ik maar dat toon en sfeer het een en ander
goed maken. De kerkgangers zijn ook wel zo reëel dat ze be-
grijpen dat je niet altijd de geest/Geest hebt.

Willem Smouter— Ik lig nooit wakker van het idee dat ik moet
preken. Wel ben ik gespannen: ik kan door de week op elk
moment gestoord worden voor kwesties van werk of familie,
maar vanaf vrijdagavond tot en met zondag niet. Daarom heb
ik moeite met social events in die periode. Als ik er niet aan
ontkomen kan doe ik wel mee, maar intussen gaat het proces
van denken en meditatie gewoon door.

Ilonka Terlouw— Op zaterdag lig ik zelden wakker, dan is de
preek altijd wel af. Op zondag lig ik ook nooit wakker, dan
ben ik nog niet aan de nieuwe preek begonnen. Maar op alle
andere dagen kan het zomaar gebeuren dat ik wel wakker lig
en loop te peinzen over de preek. Nou ja, peinzen… vaak is
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het meer een soort van onrustig piekeren en tobben. Dan
gaan er allerlei gedachten door mijn hoofd en kan ik de rust in
mezelf niet vinden om los te laten en in slaap te vallen. Soms
begrijp ik de bijbeltekst gewoon niet. Vaak begrijp ik God ge-
woon niet. Regelmatig heb ik geen flauw idee wat ik de ge-
meente te zeggen heb met deze tekst. Of, ik voel ergens wel
wat ik zou willen zeggen, maar ik weet niet goed hoe ik dat
onder woorden moet brengen. Hoe begin ik de preek? Welke
kant moet het op? Ik kan me erg onzeker voelen. 
Door de jaren heen is die onrust wel minder geworden. Ik kan
het beter loslaten en de volgende dag weer oppakken. Aan de
ene kant komt dat doordat ik mezelf (of mijn man mij) nuch-
ter toespreek, zo van: ik doe mijn best en meer kan ik niet
doen. Aan de andere kant komt dat doordat ik iets meer ver-
trouwen heb gekregen in God en in mezelf en in ‘onze samen-
werking’ wat betreft de preek.

Frans Willem Verbaas— Ik lig nooit wakker van een kerkdienst.
Al voel ik me de ene keer wat zekerder over mijn preek dan
de andere keer. Je hebt het nooit helemaal in je vingers. Maar
dat geldt ook voor het geloof, en helemaal voor God. De ene
bijbeltekst ligt me nu eenmaal beter dan de andere. Zo vind ik
preken over de brieven van Paulus vaak niet eenvoudig. Er zit
zo veel dogmatiek in, en van de theoloog Noordmans heb ik
juist geleerd dat de dogmatiek moet slapen tijdens de preek.
Op zondagochtend vind ik het wel prettig een beetje zenuw-
achtig te zijn. Ik zie die zenuwen als een vorm van concentra-
tie. Het blijft een waagstuk, preken. Het kan gebeuren dat 
een preek die in de ene gemeente goed landt, in een andere 
gemeente rechtstreeks naar je terug stuitert. 
De spannendste preken zijn voor mij de preken die ik tijdens
een rouwdienst houd. Dat is iets eenmaligs, je kunt het nooit
meer overdoen, het moet in één keer raak zijn. Huwelijkspre-
ken vind ik om een andere reden spannend: zou het me luk-
ken om de aandacht te trekken van de bruiloftsgasten die
meestal gewoon zin hebben om zo snel mogelijk te gaan 
feesten?

Jan Wolsheimer— Ik preek nu zo’n dertien jaar. Ik kan me on-
rustige nachten herinneren uit mijn begintijd als voorganger.
Ik heb zelfs weleens wat preken herschreven in het holst van
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de nacht voordat ik de slaap kon vatten. Gelukkig heb ik dat
niet meer. In de loop van de jaren heb ik mezelf veel beter
leren kennen. Ik bouw de preekvoorbereiding rustiger op,
zodat er veel tijd tussen zit om bepaalde fases te laten gisten.
De eerste jaren van mijn bediening worstelde ik vaak over het
onderwerp waarover ik moest preken. Soms voelde het als
productie draaien en begon ik de vreugde van het preken te
verliezen, en was ik blij dat de zomervakantie was aangebro-
ken. Gelukkig heb ik daar geen last meer van. 

Richtsje Abma— Ik kan ontzettend piekeren over de preek,
vooral na afloop. Soms merk je dat je pas na afloop weet wat
je eigenlijk had willen zeggen, in één zin. Dan helpt het mij
om in dankgebed en voorbeden daarvan nog iets te laten
doorklinken. Of ik vul in het gebed iets aan van wat in de
preek onderbelicht was. 
Ik ben daardoor tijdens de dienst, ondanks de voorbereiding,
nog echt aan het werk. Het leuke van doopdiensten en rouw-
diensten is dat je dan meestal na afloop meteen feedback
krijgt; mensen zijn blij dat je ze iets hebt kunnen meegeven.
Ik ben daar zelf ook blij mee. Na een dienst is het prettig om
te merken dat iemand zorgvuldig heeft zitten luisteren – en
daar iets van terug te horen. Mijn echtgenoot kan met één
opmerking de vinger op de zere plek leggen: ‘Was je wel
geïnspireerd vandaag? De preek was niet zo praktisch…’
Door dergelijke opmerkingen heb ik wel een slechte zondag-
middag, ja. Mijn eigen gevoel na afloop is soms ook: onvol-
daan. Maar ik troost me met de gedachte dat ik de gaven
gekregen heb om het op mijn manier te doen.

Bert Altena— Ik lig nooit wakker van de preek, maar ik lig wel-
eens wakker en denk dan aan de preek. Voor mij is preken
geen worsteling. Ik word altijd een beetje argwanend als col-
lega’s dat van zichzelf zeggen. Het klinkt wel heroïsch, maar
volgens mij is dat vaak valse romantiek. Alsof iets alleen maar
goed kan zijn als je er ontzettend mee geworsteld hebt. Het
maken van een preek is gewoon handwerk. Er is een heldere
deadline en die overschrijden is niet aan de orde. 
Het helpt natuurlijk als je veel ervaring hebt. Dat geeft een
zekere zorgeloosheid in de voorbereiding, ook als je nog he-
lemaal niet weet waar het naartoe moet – dat is het wakker
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liggen en denken aan de preek. Gelukkig weet je dan uit erva-
ring dat die preek er wel komt. Anders zou er van slapen niets
meer komen en een goede preek heeft ook een goede nacht-
rust nodig.
Zorgeloosheid is uiteraard wat anders dan
onverschilligheid. Bij de preek doet alles
ertoe. Daarom kun je achteraf nog wel-
eens bedenken dat een zin toch anders
uitgesproken had moeten worden, of ont-
dekken dat een bepaalde gedachtegang
die je bij het maken van de preek volko-
men logisch leek, onder het houden van de preek opeens ge-
forceerd klinkt. Maar dan helpt het weer om te bedenken:
volgende zondag, nieuwe ronde – nieuwe kansen.
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Paspoort: Jos Douma

Dr. J.R. Douma (1968)
Predikant in de Gereformeerde
Kerken vrijgemaakt
Standplaatsen: Beverwijk en
Krommenie (1998-2003), Haarlem
(2003-2013) en Zwolle-Centrum
(vanaf 2013)

1800 diensten geleid met 900
voorbereide preken

Verbindt homiletiek en spirituali-
teit aan elkaar, onder andere als
docent Praktische Theologie aan
de Evangelische Theologische Fa-
culteit te Leuven (België)
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4 PROCES
Welk proces doorloopt u bij de
preekvoorbereiding? Welke stap
neemt u op welk moment, en hoeveel
tijd kost dat?

Jos Douma— Veel jaren geleden hadden we als theologendis-
puut eens Nico ter Linden uitgenodigd om iets te vertellen
over zijn manier van preken. Toen we hem vroegen hoe hij te
werk ging, was zijn onsterfelijke antwoord: ‘Ik rommel maar
wat aan.’ Met zo’n antwoord kan ik wat. Nu heb ik zelf ook
geschreven over het preekvoorbereidingsproces in mijn
proefschrift Veni Creator Spiritus. Dat is een prima verhaal,
maar het blijft maar een model. De werkelijkheid is altijd
weerbarstiger. Ik rommel dus maar wat aan. Tijdens dat aan-
rommelen speelt het lezen en biddend laten bezinken van de
tekst een belangrijke rol. Ook vind ik het heel belangrijk om
‘taal te verzamelen’ (Kees Bregman). Een preek voorbereiden
is taal verzamelen om het evangelie tot klinken te brengen:
taal uit de Bijbel, taal uit mijn hart, taal uit de krant, taal uit
het dagelijkse leven, poëtische taal. Graag begin ik op maan-
dag met de preekvoorbereiding. Meestal wordt het pas 
donderdag.

Kees van Dusseldorp— Ik probeer mijn tekst- of themakeus een
paar weken van tevoren te doen.
Aan het begin van de week start ik de ‘ambachtelijke’ preek-
voorbereiding van meditatie, exegese en reflectie. Dat kost 
– afhankelijk van tijd en tekst – tussen de drie en zes uur. 
Tijdens deze fase ga ik al bezig met de preek: wat zou de
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boodschap van de preek moeten worden, welke menselijke si-
tuaties, houdingen, gedragingen of gedachten worden door
deze tekst geraakt en welke niet? 
Voor het formuleren van de boodschap en het beoogde doel
daarvan, ga ik bewust zitten. In deze fase ben ik sterk gericht
op wat de Heer mij en de gemeente wil zeggen. Als ik een
schets van de preek klaar heb, ontwerp ik eerst de liturgie.
Daar besteed ik op donderdag gauw een of twee uur aan. 
Het uitschrijven van de preek is een proces op zich, waarin
vaak nog weer bijstellingen plaatsvinden. Heb ik hiervoor
veel tijd, dan kost dit veel tijd. Heb ik weinig tijd, dan ben ik
sneller klaar. Ten slotte neem ik de preek vlak voor de dienst
nog een keer grondig door, zodat ik me vrij voel in de uitvoe-
ring van de preek.

Hilbrand van Eeken— Bij het maken van een preek maak ik
vanaf het begin dankbaar gebruik van een zogenaamd ‘tien-
stappenplan voor de exegese’. Deze methode heb ik geleerd
aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn en vormt het
hart van mijn preekvoorbereiding. Stap voor stap probeer ik
zo de betekenis van de bijbeltekst in de tijd van zijn ontstaan
en voor vandaag op het spoor te komen. Vaak kies ik voor het
model dat Kenton Anderson uitwerkt in zijn Overtuigend pre-
ken. Maar het kan ook wel gebeuren dat er tijdens de homile-
tische verwerking een thema en verdeling uitrollen. Het liefst
werk ik ’s ochtends aan mijn preken en begin ik er op dins-
dagmorgen mee. De homiletische verwerking heeft vaak ook
tussen de bedrijven door een plek. Hoeveel tijd ermee ge-
moeid is, verschilt nogal. Dat heeft ook te maken met hoeveel
tijd er in een week beschikbaar is. Ik probeer op de maandag
een plan te maken en in wat grotere aaneengesloten blokken
aan de preek te werken. Mijn ervaring is dat dit een stuk 
efficiënter is dan hapsnap.

Bert Karel Foppen— Op maandag, dinsdag maak ik de keuze
voor de tekst van zondag en denk er alvast wat over na en
schrijf er wat over op. Een soort snuffelfase. Woensdag doe ik
vaak het leeuwendeel van exegese. Ik kijk in de grondtekst,
zoek goed de werkwoorden uit (zo belangrijk!) en lees wat
commentaren. Ook de theologische woordenboeken komen
dan op tafel, vaak nog wel een dogmatiek. Donderdag is de

46

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:10  Pagina 46



dag waarop het ‘deeg’ in rust staat te rijzen voor Gods aange-
zicht. Vrijdag en zaterdag schrijf ik de
preek (voor zover ik deze helemaal uit-
schrijf). Hoelang het maken van een
preek duurt, is moeilijk te zeggen. Een
preek gaat eigenlijk de hele week met je
mee. Als ik op zaterdag wat in de tuin
werk, loop ik met regelmaat mijn stu-
deerkamer nog even binnen en typ nog
iets. Op zaterdagavond of zondagmorgen print ik mijn preek
uit, schrijf er zo hier en daar nog wat bij.

Jantine van Iersel-Veenhof— Als ik begin aan het schrijven van
mijn preek, lees ik eerst de tekst. Dat doe ik meestal op dins-
dag, want dan maak ik ook de liturgie. Ik lees de tekst een
aantal keren en kijk wat me raakt, wat me aanspreekt, waarbij
ik vragen heb of waarbij ik blijf haken. Soms zoek ik dan een
vers of een paar verzen waardoor ik me laat raken. Vervolgens
zoek ik literatuur over de perikoop en eventuele thema’s. De
relevante literatuur lees ik dan woensdag of donderdag en zo
nodig zoek ik iets in de grondtekst op. Meestal schrijf ik
daarna alles in één keer op. Daarna ga ik schaven. Ik schrijf
vaak op donderdag mijn preek en dan schaaf ik ’m vrijdag bij.
Gemiddeld besteed ik drie dagdelen aan mijn preek en litur-
gie.

Mirjam Kollenstaart-Muis— De preekvoorbereiding is haast het
sluitstuk van mijn werkweek. ‘First things first’ is mijn motto en
hoewel zondag de eerste dag van de week is, zie ik de ere-
diensten als de laatste deadline in een werkweek. Ik heb ook
niet te maken met organisten of anderen die al vroeger in de
week een liturgie nodig hebben, dus ik kan het mij ook ver-
oorloven om pas op vrijdag te verzinnen waar het zondag
over gaat. Vaak sluit ik aan bij de bijbellezingen van Kind op
zondag (het leesrooster dat de kindernevendienst gebruikt). Ik
wil het risico vermijden dat ik alleen mijn eigen lievelingstek-
sten verkondig. Soms kijk ik iets verder vooruit en zoek ik
een bijbelboek uit dat ik in een serie erediensten behandel. 
Het eerste dat ik doe nadat ik de bijbellezing heb bepaald, is
de liturgie maken. Daarmee is de voorbereiding op de ver-
kondiging al begonnen, want alleen als ik weet waar de tekst
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over gaat en wat ik ermee wil zeggen, kan ik passende liede-
ren uitzoeken. Het gebeurt weleens dat ik na het schrijven
van de verkondiging het lied erna nog aanpas, omdat ik toch
een andere richting gegaan was tijdens het schrijven. Bij oud-

testamentische verhalen vind ik het vaak
lastig om liederen te vinden: dan kost het
maken van een liturgie me zo een paar uur.
Na de liturgie begin ik ongeveer meteen te
schrijven. Ik denk en onderzoek en studeer,
terwijl ik schrijf. Al schrijvend ontstaat de
verkondiging, ik werk heel intuïtief. Soms
heb ik van intochtslied tot het ‘amen’ onder
de verkondiging vier uur nodig, soms gaat
het moeizamer en dan kost het me twee

keer zo veel. Voordeel van laat in de week de verkondiging
voorbereiden: er ís gewoonweg niet méér tijd om eraan te be-
steden…

Reinier van Kooten— Bij vervolgstof lees ik iedere morgen de
brief of de geschiedenis geheel door. Zo valt bijvoorbeeld een
woord op dat weer terugkeert. Dit voorkomt tevens dat je
losse teksten buiten het verband bepreekt.
Op zondagavond moet ik in ieder geval de tekst weten. Op
maandagmorgen doe ik de kerkbode en daarna begin ik met
het lezen en noteer ik welke vragen dit bijbelgedeelte bij mij
oproept. 
Hierna lees ik de grondtekst en sla aan het vertalen. Ik let op
leestekens en stijlfiguren die prijsgeven wat voor de bijbel-
schrijver de kern is. Kernwoorden en woordcombinaties zoek
ik op middels handboeken of Logos. Ik maak een document
waarin ik de verzen (inclusief eigen vertaling) vet en cursief
plaats met tussen de verzen drie returns. Ik noteer bij elk vers
de diverse betekenissen van de woorden en wat mij opvalt, en
mediteer daarover. Ik vraag mij eerlijk af of ik in de tekst
begin te komen tussen de eerste hoorders. Als culturele om-
standigheden niet helemaal helder zijn, ga ik op onderzoek in
een handboek, een goede atlas en op internet.
Ik vraag of de vragen die bij het eerste lezen door mij geno-
teerd zijn, beantwoord beginnen te worden. Hierna krijgen
verschillende commentaren hun plek, die ik kritisch en tege-
lijk ontvankelijk doorlees: weerspreken, corrigeren of verdie-
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pen zij wat ik gevonden heb? Als ik van mening verschil, ga ik
een eerlijk gesprek aan. Ik wil niet dwalen. 
Het frappante is dat de tekst, als ik er werkelijk in zit, zichzelf
gaat toepassen over de grote tijdsafstand heen. Omdat ik op
maandag begin, strekt het proces zich uit over de hele week.
Zo is er ook de confrontatie van de tekst met de omstandig-
heden van catechisanten, zieken, blijde dingen, het nieuws
enzovoorts. Het biddend overdenken gaat hierbij continu
door. Hierna volgt het ‘uitschrijven’ van de preek op vrijdag-
morgen. Dat doe ik na 42 jaren preekervaring nog steeds. Zo
is de woordkeus overdacht, kan ik ook zien of alle elementen
de vereiste aandacht krijgen enzovoorts. Voor een vrijestof-
preek betekent dit vier à vijf dagdelen, voor een catechismus-
preek twee dagdelen.

René van Loon— Gebed is voor mij essentieel bij de preekvoor-
bereiding, van A tot Z. Bij elke stap vraag ik om de leiding
van de heilige Geest. Dat begint al met de keuze van een
tekst. Ik houd me niet aan een liturgisch rooster, maar volg
vaak een bepaald bijbelboek. Meestal maak ik een planning
voor een aantal weken. 
Het bijbelgedeelte lees ik vroeg in de week een paar keer
door. Rond de woensdag of donderdag duik ik er een uur 
of twee dieper in. Ik ga dan vragen stellen aan de tekst:
‘Waarom staat dit er? En waarom volgt het een op het ander?’
Alles wat me opvalt, noteer ik. Vanzelf ga ik dan speuren: an-
dere vertalingen, de grondtaal, commentaren, encyclope-
dieën, atlassen. 
In de laatste dagen van de week rijpt de boodschap. De focus
en de functie van de preek worden duidelijker, ook door het
samenstellen van de liturgie en de formulering van het thema
van de dienst. Liturgie en thema kosten me meestal ruim een
uur. Op zaterdag zoek ik naar een mooi verhaal als illustratie.
Dan maak ik een schetsje, met kernwoorden en belangrijke
zinnen. Ten slotte schrijf ik alles uit. Op zaterdag ben ik een
uur of vijf, zes bezig. 

Hendrik Mosterd— De voorbereiding van een preek begin ik
met een meditatieve lezing van de tekst in een vertaling. Ik
print de perikoop zo uit dat ik er uitgebreid aantekeningen bij
kan maken in de kantlijn. Ik trek me terug en ga dan een uur
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tot anderhalf uur lezen. Ida Gerhardt heeft een prachtig ge-
dicht geschreven met als titel Kinderspel. Het gaat over de aan-
dacht van een kind voor een schelp. En over aandacht voor
het lijnenspel en de kleuren, over vingers die tasten, in een
gewennen aan diepste aandacht. Die diepste aandacht zoek ik
om te horen wat de tekst mij en de gemeente te zeggen heeft.
Het vluchtige en het oppervlakkige is alomtegenwoordig. Het
is moeilijk je daaraan te ontworstelen. Ik denk ook dat het
vluchtige de mensen moe maakt. Ik hoop dat er iets van de
aandacht en de verstilling in de voorbereiding doorklinkt in
het totaal van de dienst en dat mensen daarbij kunnen opade-
men. Deze eerste stap in de voorbereiding is voor mij de be-
langrijkste.
De tweede stap is het controleren van de meditatieve lezing
op haar exegetische houdbaarheid. Ik raadpleeg de grond-
tekst en lees het een en ander na in commentaren. Na het
lezen van de commentaren grasduin ik ook altijd nog in me-
ditatief materiaal uit mijn eigen bibliotheek. Ik kan heel erg
veel hebben aan preken en meditaties van collega’s uit verle-
den en heden. Ik vul de al gemaakte aantekeningen aan met
de nieuw gevonden informatie om daarna te beginnen met
het schrijven van de preek. Officieel hoor je voordat je gaat
schrijven de boodschap van de preek samen te kunnen vatten
in één regel. Bij mij werkt dat verlammend, want waarom zou
je een verhaal van twintig minuten houden als je het ook in
één regel kunt zeggen? Het doet wat mij betreft ook geen
recht aan de rijkdom van de verhalen, de gedichten en de
brieven. 

René van der Rijst— Vaak kijk ik op zondagavond al even naar de
lezing voor de volgende zondag. Ik mediteer er wat over, ‘over-
weeg’ de tekst, op zoek naar iets wat me raakt of boeit, een
vraag die de tekst oproept, een associatie. Ik zoek naar een in-
gang. Dat gaat grotendeels onbewust. De tekst suddert als het
ware en meestal komt er dan wel iets. Op maandagochtend
begin ik gewoon te schrijven. Ik kan het beste al schrijvend den-
ken. Soms blijkt die inval tot niets te leiden en ga ik op zoek
naar een nieuwe inval. Soms blijkt de preek zich vandaar haast
vanzelf te schrijven. Aan het begin van de middag ben ik vaak
al een heel eind.
In de loop van de week gaat dat denkproces verder. In ge-
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sprekken met mensen breng ik er soms iets van in. Dingen die
ik lees – theologie, filosofie, maar ook romans – raken soms
‘in gesprek’ met de preek die ik aan het overdenken ben. Of
iets op tv raakt aan waar ik mee bezig ben. Op dinsdag of
woensdag zoek ik liederen en denk ik na over een kinderver-
haal. Ook dat leidt vaak weer tot nieuwe inzichten. Op don-
derdag of vrijdag maak ik de preek af. Sommige stukken
moeten herschreven. Het einde moet vaak anders. Ik voeg
her en der nog wat zinnen toe. Een enkele keer lees ik op 
donderdag wat ik op maandag heb geschreven en begin 
helemaal opnieuw.

Hester Smits— Op maandag maak ik de liturgie, lees ik de tekst
en doe ik de exegese. De rest van de week laat ik de bijbel-
tekst ‘sudderen’. Ik denk niet bewust na over de bijbeltekst,
maar draag deze mee bij alles wat ik doe, lees of bespreek. Op
deze manier resoneert de tekst bij elk pastoraal gesprek, bij
het lezen van de krant, bij het kijken naar een tv-serie en
noem maar op. Op donderdagmiddag lees ik mijn aanteke-
ningen nog een keer door, pak nog een
commentaar en begin te schrijven. Als ik
niet ‘de geest’ heb, zoek ik op internet
naar preken over dezelfde tekst of ga ik
gedichten lezen. Vooral dat laatste helpt.
Eenmaal gegrepen, is de preek zo ge-
schreven. Mijn ervaring is dat preken
schrijven een creatief proces is. Ik maak
dus bijna nooit een preekschets. De woor-
den komen vanzelf, alsof ze er al zijn. Ik
hoef ze alleen maar op te schrijven. Op
zondagochtend lees ik de preek nog eens
kritisch door en verander – zo nodig – naar hartenlust. Tij-
dens de preek kom ik soms tot andere woorden of een ander
inzicht. Ik geef dat ruim baan. Om dat dan het werk van de
heilige Geest te noemen vind ik te annexerend, maar soms
voel ik het wel zo.

Willem Smouter— De eerste fase van preekvoorbereiding is zo
vaag en algemeen als het maar kan: ik laat me als gelovige en
als pastor raken door wat ik meemaak: in de wereld, in de ge-
meente, of privé. Donderdagmiddag, uiterlijk vrijdagoch-
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tend, heb ik de zenuwen omdat ik een keuze moet maken.
Dat is een chaotisch moment waarin ik overdenk wat me ge-
raakt heeft, of ik zal aansluiten bij vorige week, of het Oecu-

menisch leesroosterme aanspreekt en
zo meer. Ik zoek rust in die chaos
door gebed. De noodzaak om tijdig
een liturgie in te dienen, helpt me aan
een deadline. Op vrijdag bestudeer ik
bronnen, op zaterdag overpeins ik
het geheel met geregeld gebed. Ik
kan dan overigens gerust andere 
dingen doen, maar ik moet wel alleen
zijn. Zondagochtend sta ik tijdig op
en tussen half acht en half negen, met

een halfuur uitloop, schrijf ik (de aantekeningen voor) de
preek. Niet zelden komen er op de fiets naar de kerk nog 
gedachten bij die ik verwerk. Ik heb de aanwijsbare praktijk-
ervaring dat het veel uitmaakt of ik de rust neem om te 
bidden wat de Geest wil zeggen.

Ilonka Terlouw— In het proces van preekschrijven is het laten
‘sudderen’ van de bijbeltekst erg belangrijk voor mij. Ik begin
zo vroeg mogelijk aan de preek: als het even kan méér dan
een week van tevoren. Soms zit een tekst al enkele weken
voor de preek in mijn hoofd. De concrete preekvoorberei-
ding begint met het pakken van mijn preekschriftje (een 
notitieboekje). Ik pak een lege pagina en schrijf de bijbeltekst
erboven. Het begin is gemaakt. Ik reserveer een ruim dagdeel
voor tekststudie. 
Vervolgens laat ik alles wat ik te weten ben gekomen eens
goed bezinken. In mijn gedachten staat het proces zelden stil.
Ergens in dat proces zét ik mezelf wel stil en ga ik weer achter
mijn bureau zitten met dat schriftje. Dan vraag ik mezelf
grondig af wat mij nou werkelijk in deze tekst wel of niet 
aanspreekt. Daar worstel ik ook echt mee. Wat heeft God
hiermee te zeggen? 
Voor het schrijven van de preek pak ik een paar vellen print-
papier waarop ik met steekwoorden en pijltjes een soort eer-
ste lijn uitzet. Ook nu weer moet de preek ‘sudderen’. Ik zoek
naar goede illustraties, of een mooi gedicht. Voor zowel het
schrijven als het herschrijven van de preek reserveer ik een
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dagdeel. En dán moet er natuurlijk ook een goede, bijpas-
sende liturgie geschreven worden en dat gaat ook niet in een
uurtje.

Frans Willem Verbaas— Ik begin graag tijdig aan de voorberei-
ding van de preek, op dinsdag of woensdag. Eerst komt de
ambachtelijke fase die een uur of twee, drie beslaat: de tekst
lezen in de Nieuwe Bijbelvertaling, daarna nog eens in de
grondtekst. Tijdens het vertalen heb ik de Herziene Staten-
vertaling en de Naardense Bijbel naast de Hebreeuwse of
Griekse tekst liggen. Ik zoek in het woordenboek niet alle
woorden op die ik niet ken, alleen de woorden die mij wezen-
lijk lijken voor het begrijpen van de tekst. Ik let erg op
woordherhalingen die een tekst een zekere structuur geven.
Een complete werkvertaling maak ik niet, dat kost me ge-
woon te veel tijd. Vervolgens raadpleeg ik enkele exegetische
commentaren. Ik heb daarvan geen kasten vol staan, wel een
selecte verzameling waarvan ik weet dat ik er altijd iets van
opsteek… 
Na de ambachtelijke fase volgt, meestal op de volgende dag,
een fase waarin ik ideeën verzamel. Ik blader door homileti-
sche literatuur. Wat hebben types als
Barth, Noordmans, Naastepad en 
Barnard met deze tekst gedaan? Ik raad-
pleeg ook de Postille-reeks: altijd handig,
ook voor de liturgische suggesties. En ik
neem mijn eigen kaartenbakken door. 
Via mijn preekbak kan ik zien ik of ik al
eerder over deze tekst heb gepreekt. Van
iedere preek bewaar ik keurig een 
dossiertje met daarin de exegetische 
aantekeningen, de uitgeprinte preek en 
de ‘omringende’ liturgie. In mijn ideeënbak, geordend op de
boeken van de Bijbel, verzamel ik al sinds mijn bevestiging
systematisch interessante opmerkingen, associaties en verha-
len bij bijbelteksten. Na deze verzamelfase laat ik alles een of
twee dagen marineren in mijn hart en in mijn brein. Uiteinde-
lijk formuleer ik één kerngedachte, en vanuit die kern schrijf
ik op vrijdag de preek in een uur of twee helemaal uit. Of op
zaterdag, als de week erg druk is.
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Jan Wolsheimer— Maandag is mijn vaste vrije dag. Dan doe ik
niets wat met de kerk te maken heeft. Ik neem geen telefoon
op, lees geen e-mail en laat de boel de boel. Dat lijkt niets met
het preekproces te maken te hebben, maar misschien is die
dag van loslaten wel een van de meest wezenlijke onderdelen
van mijn preekproces: het moet van God komen en niet zo-
zeer van mijn harde werken. 
Op dinsdag begin ik de tekst te verkennen. Ik loop er als het
ware doorheen. Ik bestudeer uitgebreid de context, vertaal
stukken uit het Hebreeuws of uit het Grieks om maximaal
rond te wandelen in de tekst. Dat is een dag van ontspanning
en grote vreugde. Ik maak aantekeningen, vorm alvast wat
gedachten, maar het heeft geen verplichtend karakter. Vind
ik iets, dan is dat meegenomen – vind ik nog niets, dan is dat
prima. Deze fase kost me zo’n drie uur. Ik gebruik daar de
morgenuren voor de lunch voor. Dat zijn
mijn beste uren. In de middag laat ik los
en doe ik andere werkzaamheden. 
Op woensdag probeer ik structuur te
vinden in de oogst van de vorige dag en
start ik met het maken van een preektitel
die ik vormgeef door een mooie foto. Die
foto (voor de beamer en de communicatie
via social media) is belangrijk voor me.
Zo’n beeld kan voor mij richtinggevend
zijn. Ik zoek naar dat ene thema, dat ene
punt dat ik wil maken. Dat kost me gemiddeld vier uur. 
Op donderdag maak ik de mindmap. Ik schrijf mijn preken
niet meer uit. Dat communiceert slecht, ik heb graag contact
met mijn gehoor en betrek hen graag op actieve wijze in de
overdracht van de preek. Ik maak veel werk van de opening
van de preek. Die is bepalend of mensen gespitst zitten te luis-
teren of dat zij afhaken. 

Richtsje Abma— Ik begin niet eerder dan dinsdag. Dan heb ik
gelegenheid de tekst voor die zondag alvast door te lezen.
Wij volgen in principe het rooster van De Eerste Dag. Het
meeste werk doe ik op vrijdag. Ik begin altijd met het geheel
van liederen en lezingen vast te stellen, dan kunnen de ande-
ren die daarop wachten, ook aan de slag. Dat kost zeker twee
uur. Ik rommel dan de dag door, met exegese en er iets om-
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heen te lezen, en op zaterdagavond maak ik dan in drie tot
vier uur de preek. Op zondagochtend maak ik in anderhalf
uur het kinderverhaal en de gebeden. De dienstvoorbereiding
kost me zeker anderhalf dagdeel, eigenlijk meer. Ik ben niet
blij met deze wijze van werken, maar ik doe het al vijftien jaar
zo. Het probleem is dat ik door de week te weinig rust inplan
om met de eredienst bezig te zijn. Dan ga ik liever de ge-
meente in. De preekvoorbereiding is, als je naar mijn planning
kijkt, eerder het stiefkindje van mijn werk dan de hoofdzaak.
Zo zou het niet moeten zijn en zo beleef ik het ook niet, maar
zo werkt het wel.

Karin van den Broeke— Meestal begin ik op maandag. Soms
zelfs al op zondagavond. Rustig lezen van de teksten, wat eer-
ste associaties boven laten komen, wat eerste dingen die bo-
venkomen vanuit de vertaling nakijken. Redelijk vroeg in de
week maak ik dan de orde van dienst. Juist het zoeken naar
liederen is ook een middel om alvast over de toon van de
dienst en over de strekking van de preek na te denken. Het
hangt van de teksten af (en in de drukke jaren dat ik preses
ben helaas ook wel van mijn verdere agenda) hoe ik verder
doordeweeks met die teksten omga. Eigenlijk probeer ik al-
tijd wel naar de ‘vreemdheid’ van de tekst te zoeken, maar bij
de ene tekst rijzen nu eenmaal meer vragen dan bij de andere.
Als het een tekst is waarvan ik merk dat ik eigenlijk te weinig
van de context weet, of waar begrippen in voorkomen waar-
van ik merk dat ik ze echt nog wat verder moet uitdiepen,
dan volgt er een meer studieuze week. Als het een tekst is die
op zich helder is of lijkt, maar waar ik zelf inhoudelijk nog wel
een noot mee te kraken heb, dan volgt er een mengeling van
doorleven van mijn eigen moeite en van lezen rondom de
tekst, om de botsing te verhelderen en vruchtbaar te maken
voor de preek. Als het een tekst is die me direct aanspreekt
en waarvan de boodschap me ook meteen voor ogen staat,
probeer ik weliswaar ook enig wantrouwen bij mezelf te or-
ganiseren, maar gaat de meeste aandacht uit naar het ‘hoe’
van het brengen van deze boodschap. 
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5 BRON-
NEN

Welke bronnen spelen een rol bij uw
preekvoorbereiding?

Kees van Dusseldorp— Voor mijn exegetische werk maak ik ge-
bruik van de Online Bijbel. Hoewel de titel ‘online’ anders doet
vermoeden, gaat dit niet om een internetsite, maar om een
uitgebreid computerpakket. In dit pakket zijn tientallen ver-
talingen en commentaren opgenomen, maar ook de grond-
tekst, woordenboeken en grammatica’s. 
In een latere fase zoek ik soms op internet naar preken of
schetsen van collega’s. PreekWijzer is daarbij mijn eerste zoek-
veld. Ik vind het vooral interessant hoe een ander de bood-
schap van de tekst vertaalt naar zijn gemeente vandaag. Dat
houdt mijn horizon breed en helpt mij om zelf een keuze te
maken voor de focus van de preek. Het zou nog leuker zijn
om met een collega te sparren over de tekst, maar dat laat
zich in de praktijk niet gemakkelijk organiseren.
Internet gebruik ik als ik een beamerpresentatie bij de preek
maak. Dat doe ik bij wijze van variatie. Soms als houvast van
de preekstructuur (met zo weinig mogelijk tekst), soms door
een visuele verbeelding van wat ik wil zeggen. Voor afbeel-
dingen is het internet een onuitputtelijke bron, ook al ben ik
niet snel tevreden. Laatst vond ik een prachtige foto met een
regenboog boven een groot industriegebied. Mooier kon ik
niet symboliseren dat heel ons leven onder Gods nabijheid
valt.
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Hilbrand van Eeken— Voor de exegese heb ik veel aan het pro-
gramma BibleWorks. Grondtekst, vertalingen, kruisreferen-
ties, alles is met enkele muisklikken beschikbaar. Dit levert al
snel een aantal vragen op waarop ik in de handboeken en
commentaren een antwoord hoop te vinden. Daarnaast zoek
ik ook altijd in mijn persoonlijke tekstregister en op internet
naar meditatief materiaal. De komst van de PreekWijzer vind
ik voor dit laatste een welkome aanvulling. Inmiddels is daar
veel materiaal beschikbaar. Meestal kun je vrij snel zien of je
er iets aan hebt of niet. 
Ik heb een periode geprobeerd om, los van dit exegetische en
homiletische handwerk, een zogenaamd ‘stiltemoment’ in te
bouwen. ‘Even alles aan de kant en ruimte maken voor de
Geest’, zoals dat weleens genoemd wordt. Bij mij werkt dat
niet. Ik ervaar het werk van de Geest veel meer door heel
mijn werk heen. Ook tijdens de exegese, het zoeken naar een
goede preekstructuur en het uitschrijven van de tekst bid ik
om zijn werk in mijn hoofd en hart.

Bert Karel Foppen— Ik lees de grondtekst en maak met behulp
van enkele commentaren voor mijzelf een soort samenvat-
tende exegese. In deze fase pak ik ook nog weleens een 
theologisch woordenboek (Kittel, NIDOTTE enzovoorts), een
bijbelse theologie of een dogmatisch handboek. Ik heb geen
digitaal systeem (of kaartenbak) met daarin verwijzingen
naar meditaties enzovoorts. Behalve de schitterende medita-
tiebundels van Van Ruler, Miskotte en Noordmans heb ik ook
een aantal mooie meditatie- en prekenbundels: L. Kievit, prof.
C. Graafland, ds. A. Kool. Op de een of andere manier zit dat
‘erfgoed’ wel in mijn (denk)systeem.
Googelen doe ik eigenlijk niet!

Jantine van Iersel-Veenhof— Ik gebruik als
theologische hulpbronnen verschillende
vertalingen en commentaren. Van NBV
tot Statenvertaling tot aan de Bijbel in
Gewone Taal. Ik gebruik vaak commen-
taren van N.T. Wright en de commen-
taarserie Word Biblical Commentary.
Daarnaast ook delen van The New Century
Bible Commentary en The New International
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Commentary in the New Testament. Ook gebruik ik mijn Nestlé-
Aland en Hebreeuwse vertaling, en soms wat van BibleWorks.
Daarnaast allerlei literatuur van mystici tot aan Calvijn en 
Luther, maar ook van Anselm Grün, Henri Nouwen en 
Willem Jan Otten. Ook lees ik romans, en lees ik preken of
lezingen van anderen via internet om inspiratie op te doen.
Weten wat er staat is één ding, maar verbinden met het leven
is een zeker zo belangrijke stap!

Mirjam Kollenstaart-Muis— Het internet is van groot belang 
tijdens de voorbereiding. Hierdoor kan ik gemakkelijk 
verschillende vertalingen (waaronder de grondtekst) naast 
elkaar leggen. Ik lees lang niet altijd een commentaar en pak
er haast nooit een studieboek bij. Alleen wanneer ik een to-
taal gebrek aan inspiratie heb, lees ik op internet een preek
van een collega.

Reinier van Kooten— Internet gebruik ik om meer te weten te
komen van plaatsen, gebruiksvoorwerpen, een tijdperk en-
zovoorts. Niet om preken te zoeken. Vroeger las ik na de 
afronding van de preek nog wel preken of meditaties van 
anderen. Dat doe ik niet meer. 

René van Loon— Bijbelcommentaren vind ik op twee manieren
belangrijk. Doordat ik eerst zelf met de tekst bezig ben ge-
weest, heb ik meestal een aantal gerichte vragen over de
tekst. Commentaren geven vaak wel antwoorden op deze
vragen, al laten ze me soms ook met lege handen staan. Be-
halve vraagbaak zijn commentaren voor mij ook een soort
check van mijn eigen gedachtegang. Soms denk ik dat een
tekst op een bepaalde manier moet worden uitgelegd. Als dan
alle commentaren een andere kant op wijzen, of zelfs ‘mijn’
uitleg nadrukkelijk afwijzen, stel ik meestal mijn mening bij,
op een hoge uitzondering na. 
Het nakijken van de grondtekst brengt mij soms op bepaalde
ideeën, doordat woorden iets oproepen, bijvoorbeeld het
Griekse woord anhistèmi, ‘opstaan’, dat gewoon gebruikt kan
worden voor iemand die opstaat, maar dat ook aan de opstan-
ding doet denken, als Paulus na drie dagen verblinding weer
‘opstaat’ (Handelingen 9:18). Op internet heb ik veel aan de
website www.biblehub.com, met veel commentaren, informa-
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tie over de grondtekst en ander waardevol materiaal.
Doordat ik inmiddels heel wat keren in Israël ben geweest,
heb ik extra aandacht gekregen voor de aardrijkskunde van
de Bijbel: waarom gebeurde dit juist op die plek? Verder speur
ik naar symbolische verbanden, waarbij ik erg veel heb aan de
Bijbelse encyclopedie en het boek Symbolen in de Bijbel (C.J. den
Heyer en P. Schelling).

Hendrik Mosterd— Voor de preek zelf heb ik meestal niet zo
veel aan bijbelcommentaren. Positieve uitzonderingen zijn in
dat verband de commentaren van mensen als Naastepad en
Brueggemann. Een tweede hulpbron zijn meditatieve teksten
van collega’s uit heden en verleden. Ik maak bijvoorbeeld
graag gebruik van het werk van Bonhoeffer, Willem Barnard

en Van Ruler. Op het internet is ook het no-
dige te vinden. Bijna alle werken van Walter
Lüthi staan bijvoorbeeld online. Samen met
deze heiligen uit heden en verleden doe je
een poging te vatten wat de hoogte, breedte
en diepte van de liefde van God is. Er is al-
tijd meer te zien en te horen dan ik in mijn
eentje kan bevatten. Een derde hulpbron
waarvan ik graag gebruik maak zijn gedich-
ten, literatuur en films. In een prekenserie

over Jakob maak ik bijvoorbeeld gebruik van het pas ver-
taalde werk van Thomas Mann, Jozef en zijn broers, en Guus
Kuijer, De Bijbel voor ongelovigen.

René van der Rijst— Ik gebruik vrij weinig bronnen. Ik lees de
Griekse of Hebreeuwse tekst alleen als ik in de bijbeltekst iets
tegenkom wat ik niet begrijp of wat vreemd klinkt. Om de-
zelfde reden sla ik soms commentaren na of kijk ik op inter-
net wat anderen over deze tekst hebben gezegd. Ik gebruik
het internet en commentaren ook als ik vastloop. Dan zoek ik
daarin naar nieuwe inspiratie.

Hester Smits— Twee boeken neem ik altijd ter hand bij de
preekvoorbereiding: Stille omgang van Willem Barnard en
Christelijk geloof van H. Berkhof. Het eerste vanwege zijn
mooie omgang met de Bijbel en zijn poëtische taal. Het
tweede omdat daarin zo beknopt staat waar het om gaat en
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welke vragen daarmee gemoeid zijn. Je overziet meteen het
hele theologische veld ten aanzien van een bijbeltekst. 
Omdat ik van mening ben dat een kerkganger zelf ingang
moet vinden in de bijbeltekst, begin ik bij de grondtekst en
kies ik zorgvuldig een vertaling. Ik merk zelf dat de ruimte
tussen grondtekst lezen plus exegetiseren en het schrijven
van een preek belangrijk is. Daar moeten een paar dagen tus-
sen zitten, zodat de tekst gaat ‘leven’. Soms mediteer ik over
de tekst tijdens een wandeling, soms ga ik in bad zitten met
mijn ogen dicht. In feite is alles een bron bij de voorbereiding
van de preek: alles mag resoneren met de bijbeltekst. Jaren
geleden stond ik te strijken terwijl mijn dochter naar een cd
met kinderliedjes luisterde. Ik werd opeens gegrepen door
zo’n liedje en dacht: ‘Dat past bij die bijbeltekst.’ Dan is het de
kunst om bijbeltekst en kinderlied met elkaar te laten ‘praten’.

Willem Smouter— Ik gebruik veel hulpbronnen maar doe dat
volkomen eclectisch: ik pik er gewoon uit wat ik gebruiken
kan. Commentaren gebruik ik vooral om oneffenheden in de
tekst te ontdekken. Vaak zijn teksten zo bekend, dat een
commentaar mij aan nieuwe invalshoeken helpt. Soms googel
ik tekst of thema op gedachten of preken van anderen, om me
te laten verrassen met invalshoeken waaraan ik nooit gedacht
had. Sinds enige tijd raadpleeg ik bij het Nieuwe Testament
vrijwel altijd de serie For everyone van Tom Wright. Die biedt
een compacte mix van exegetische en homiletische inzichten.
Ik houd me aan een belangrijke serie don’ts: 
- Zeg nooit: ‘Ik las onlangs bij die en die theoloog of kerkva-
der’, want dan zegt de hoorder: ‘Nou,
ik niet…’ Bovendien wek je dan ten
onrechte de indruk dat je de rest alle-
maal zelf bedacht hebt.
- Zeg nooit: ‘Er staat eigenlijk…’,
want ten eerste is het nogal een pre-
tentie om het beter te weten dan vak-
mensen, en ten tweede wekt het de indruk van: ‘u hebt geen
van allen de echte Bijbel.’
- Serveer het eten niet in de keuken. Dat is: exegetische afwe-
gingen en verfijnde discussies horen in de keuken. De maal-
tijd hoort op tafel en hoe je die serveert stelt andere eisen dan
hoe je die bereidt.
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Ilonka Terlouw— Ik gebruik Bible Works en tegenwoordig ook
Logos. Ik gebruik graag algemene naslagwerken zoals de Dicti-
onary of Biblical Imagery. Handzaam is ook altijd De Bijbel literair
en De Bijbel theologisch. Ik gebruik commentaren om de peri-
koop als geheel wat beter in de vingers te krijgen. Daarnaast
zoek ik naar literatuur die de perikoop in een bredere context
bespreekt, bijvoorbeeld literatuur over de theologie van Jo-
hannes als ik over een gedeelte uit het Johannes-evangelie
preek. Juist vanuit het grotere geheel komt het eigene van de
perikoop vaak goed tot uiting. Ik gebruik internet als ik zoek
naar preekillustraties. Ik houd ook zelf een database bij met
boeiende artikelen of filmpjes die ik tegenkom. 

Frans Willem Verbaas— Het is zo dat het maar weinigen gegeven
is om zelfstandig tot een werkelijk originele exegese te
komen. Ik weet inmiddels dat ik niet tot dat kleine, uitverko-
ren gezelschap behoor. Daarom laat ik mij al in een vrij
vroege fase van de preekvoorbereiding graag een handje 
helpen door getalenteerde exegeten. Zij geven mij inzichten
en doorkijkjes, die ik vervolgens op mijn eigen wijze in de
preek verwerk. 
Internet gebruik ik nauwelijks, omdat ik zo van papieren 
boeken houd. Als ik bij een collega in de kerk zit en iets moois
beluister, dan noteer ik dat moois thuis op een systeemkaartje
dat vervolgens in mijn preek-ideeënbak verdwijnt. Maar tij-
dens de preekvoorbereiding googel ik nooit naar preken van
andere predikanten. Dat heeft met bovengenoemde disci-
pline te maken. Een preek pluk je niet, die baar je.
Uiteraard zondig ik regelmatig tegen mijn eigen principes.
Als ik uit preken ga, neem ik steevast een bestaande preek
mee, eentje met exportkwaliteit. En soms heb ik het zo druk,
dat ik in mijn eigen gemeente een oude preek uit mijn archief
trek. Met name doe ik dat als het om een tweede zondags-
dienst gaat. Een mens mag ook van ophouden weten. 
Wat mij ten slotte ook helpt is: zorgvuldig de krant lezen en
minstens één actualiteitenrubriek op de televisie volgen.

Jan Wolsheimer— Ik gebruik internet voornamelijk om te zoe-
ken naar preektitels en foto’s. Voor de preekvoorbereiding
maak ik gebruik van softwarepakket Logos, waar veel digitale
naslagwerken te vinden zijn. Deze raadpleeg ik vooral tijdens
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de exegetische fase. De grondtekst is bij onduidelijkheid van
groot belang. Ik wil graag zelf proeven wat de mogelijkheden
van een tekst zijn en waarom in bepaalde vertalingen is geko-
zen voor een bepaalde weergave. Dat levert vaak verrassende
inzichten op.
De preekmeditatie – ik noem het liever het gistingsproces – is
voor mij zeer bepalend. Het moet eerst door mijzelf heen en
daar gisten voordat ik kan delen. Ik ben
de eerste hoorder van de tekst en ik wil
dat proces van luisteren maximaal bele-
ven. Dat luisteren maakt me afhankelijk.
Het gaat bij het maken en bij het horen
van de preek niet in de eerste plaats om
het begrijpen (cognitief) maar om het ver-
staan (meditatie) en het verwonderen
(contemplatie). Met name de monastieke
studiemethoden hebben me enorm gehol-
pen om de weg van mijn hoofd naar mijn
hart te ontdekken. Vanaf dat punt is het
een klein paadje van mijn hart naar mijn
mond.

Richtsje Abma— Bij mijn preekvoorbereiding sla ik altijd de
grondtekst op, in het Grieks of Hebreeuws. Sommige woor-
den springen er dan uit en ik wil weten welk van die woorden
er precies staat. Dit heeft te maken met mijn achtergrond in
de Amsterdamse school; van Deurloo leerden we om precies
te exegetiseren. Ik pak er ook altijd wel een bijbelcommentaar
bij. Dan niet voor de details maar eerder een commentaar van
het creatieve of meditatieve soort, bijvoorbeeld: De Bijbel lite-
rair of De Bijbel spiritueel. Ook vaak de evangelie-leeswijze van
Herman Servotte of Nico ter Linden. Verder heb ik een
plankje persoonlijke inspiratie – als ik even niet meer zo in
contact met God ben. Preken van Oosterhuis, boekjes van
Kushner, Anselm Grün, Jan Nieuwenhuis. En ik kijk ook naar
preken van collega’s, in Postille of op internet. Inmiddels weet
je dan wie goed zijn, waar je wat aan hebt. Soms gebruik ik
kunst om op gang te komen. Graag lees ik ook iets pastoraals
tussendoor, net wat de thematiek is. Ook wijsheid uit de
kloosters wil soms helpen. Kortom, ik werk te hooi en te gras,
maar tegelijk ook wel grondig. 
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Bert Altena— Als je al over de heilige Geest wilt spreken in ver-
band met de preek, dan hier. De preekvoorbereiding begint
met de heilige Geest. Zoals de dienst van het Woord begint
met het gebed om de heilige Geest. Ik denk niet dat predi-
kanten toegang hebben tot een geheimzinnige bron die voor
anderen gesloten blijft. Ook niet dat in de preek eigenlijk de
Geest spreekt en niet de predikant. Dat is boerenbedrog (en

slechte theologie). Je kunt je niet achter de
Geest verschuilen. Maar je kunt je er ook
niet voor verschuilen. Zij weet je te vinden,
of zij zorgt ervoor dat ze gevonden wordt.
Dat is het wonder van de ingeving en met de
ingeving begint elke preek. 
Voor mij is die voorbereidende fase van het
creatieve proces, dat het maken en houden
van een preek is, steeds belangrijker gewor-

den. Schoolse exegese slaat dit proces dood. Van commenta-
ren word je wel wijzer, maar ze helpen je zelden bij de preek.
Homiletische exegese leest de tekst (in de vertaling die de ge-
meenteleden ’s zondags ook horen!) met het oog op de preek.
Wat je dus nodig hebt zijn goede invallen. Die krijg je niet au-
tomatisch, daar moet je naar op zoek door schaamteloos te
grazen in de krant, in film en op tv, in literatuur en in gesprek-
ken, en heel soms in preken van collega’s. 

Karin van den Broeke— In de loop der jaren is er een verschui-
ving opgetreden in het gebruik van bronnen bij mijn voorbe-
reidingen. De laatste jaren preek ik veel associatiever. Ik lees
de bijbeltekst. Liefst pak ik de grondtekst erbij, maar ik moet
bekennen dat dat er grotendeels bij
inschiet nu ik als preses erg veel van
huis ben. Ik houd van intertekstuele
verbanden, de concordanties beho-
ren tot mijn favoriete boeken. Com-
mentaren blijven meer en meer in de
kast staan. Ik zoek eerder naar waar
de tekst raakt aan wat ik in het dage-
lijks leven (persoonlijk en maat-
schappelijk) tegenkom. Daarvoor
heb ik wel nodig dat ik me in meer algemene zin blijf scholen.
Minder per perikoop, zoals in de eerste jaren van mijn predi-
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kantschap. Soms heb ik het wel nodig om de Geest een beetje
actief aan te jagen. Dan heb ik eigenlijk het meest aan bijbelse
vertellers die uit de Amsterdamse school voortkomen. Hun
liefde voor de bijbelse vertelkunst wakkert mijn wil om die
liefde ook door te geven gemakkelijk aan.

Jos Douma— Ik geef eerlijk toe dat ik van ‘grondige exegese’
meestal niet zo veel werk maak. Mijn manier is meer het
‘proeven’ van de tekst (daarbij speelt de
grondtekst wel dikwijls een belangrijke
rol), contact krijgen met de woorden
ervan, aanvoelen wat God wil zeggen, een
idee krijgen over hoe de woorden van de
Bijbel praktisch kunnen worden in het da-
gelijkse leven. Ik lees – los van preekvoor-
bereiding – wel veel, en dat vormt me ook
heel sterk in mijn manier van preken. Ik
zoek ook regelmatig op internet een
preek op over de tekst waarover ik ga
preken. Soms bevat zo’n preek gedachten of uitlegmomenten
die ik waardevol vind en die ik meeneem in mijn eigen preek.
Vaak doe ik er uiteindelijk niks mee.
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6 MEE-
LEZERS

Welke personen spelen een rol bij uw
preekvoorbereiding?

Hilbrand van Eeken— Een man in een luchtballon laat zijn ballon
dalen om de weg te vragen. Hij ziet een dominee voorbijlopen
en vraagt aan hem: ‘Weet u waar ik ben?’ De predikant 
antwoordt zonder aarzeling: ‘In een luchtballon twee meter
boven de grond.’ Waarop de ballonvaarder verzucht: ‘Typisch
een woord van een dominee. Het is wel waar, maar je hebt er
niets aan.’
Om te voorkomen dat ik te veel ga passen in dit profiel, ben
ik wel gevoelig voor wat anderen van mijn preken vinden.
Over het algemeen schrijf ik mijn preken in de eenzaamheid
van de studeerkamer. Om te voorkomen dat mijn preken ‘stu-
deerkamerpreken’ worden, lees ik de preektekst regelmatig
in pastorale ontmoetingen in de week voorafgaand aan de
zondag. Het gesprek dat volgt, levert vaak mooie bouwstenen
aan. Wanneer er gelegenheid is, leg ik ook Lineke, mijn vrouw,
wel preekgedachten voor. Ik heb ook weleens een experiment
gedaan met social media. Dit werkte niet zo. Hiervoor heb ik
nog niet echt een goed format gevonden.

Bert Karel Foppen— In mijn eerste gemeente had ik mijn stu-
deerkamer boven en belde ik regelmatig naar beneden. Mijn
vrouw werd dan alvast ‘bepreekt’. ‘Kan dit zo? Of vind je dat
het wat korter moet? Gaat dit niet te gemakkelijk over de
hoofden heen?’ Nu gebeurt dat niet zo veel meer, alleen bij
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pastoraal tere onderwerpen bel ik nog even vanuit de stu-
deerkamer. 
Met een preekvoorbereidingsgroep heb ik ook weleens ge-
werkt, vooral bij leerdiensten en themadiensten. In mijn hui-
dige gemeente zijn er een paar jeugddiensten per jaar en die
worden voorbereid met een aantal jongeren. Zulke voorbe-
reidingsmomenten kunnen goed zijn, omdat je soms ontdekt
dat mensen bij een thema of bijbelgedeelte heel andere vragen
of gedachten hebben dan die jij als voorganger hebt. 
Tijdens het winterseizoen gebruik ik ook weleens een stukje
van een kringavond of de laatste paar minuten van de cate-
chese om een paar vragen te stellen over een bijbelgedeelte of
thema. Als het om feedback gaat zijn mijn kinderen wel een
spontane graadmeter. Catechisanten trouwens ook. Ooit
klaagden een paar tienermeisjes over een aantal moeilijke
woorden in de preek. De volgende dienst hebben ze alle
woorden opgeschreven die ze niet kenden. Dat waren opval-
lend genoeg nauwelijks theologische woorden, maar wel
woorden als ‘insinuatie’ enzovoorts. Zoiets houdt me scherp.
Wees niet plat, maar wel eenvoudig!

Jantine van Iersel-Veenhof— Als er een bijzondere dienst is,
spelen de betrokkenen een grote rol bij de voorbereiding.
Hun leven resoneert mee. Ik laat hen ook regelmatig de tekst
lezen en neem hun ervaringen mee in het schrijven van de
preek. Ik laat mijn preek vrijwel nooit van tevoren aan ie-
mand lezen. Soms leest mijn man mijn preek weleens (hij is
ook theoloog) maar dat is niet leuk voor hem, als hij dan ver-
volgens in de dienst is. 
In de kerkenraad bespreken we regelmatig de diensten en ik
krijg vaak feedback van gemeenteleden na de dienst. In Wa-
teringen heerst een open cultuur, wat dat betreft. Mensen
zeggen wat ze mooi of lastig vinden, of stellen vragen naar
aanleiding van de preek. Dat vind ik mooi en goed. Kritiek en
feedback trek ik mij wel aan, en ik probeer daar wat mee te
doen. 
Voorheen was er nog een cantorij, daar werkte ik mee samen
op het gebied van de tekst en de liederen. Dat doe ik ook
samen met de jeugdband van de kerk. Soms komt er een koor
of zijn er andere musici. Ook de kinderen krijgen altijd aan-
dacht in de dienst.
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Mirjam Kollenstaart-Muis— Ik ben in mijn preekvoorbereiding
erg solistisch. Een enkele keer vraag ik bevriende collega-
theologen om mee te denken. Aan preekbespreking doen
mijn gemeente en mijn kerkenraad niet. Maar tijdens het
(jaarlijkse) evaluatiegesprek is het wel onderwerp van ge-
sprek. 

Reinier van Kooten— Mijn vrouw is al die jaren mijn dankbare
klankbord. Gaandeweg ga ik tegen haar vertellen wat ik ge-
vonden heb, waar ik mee worstel enzovoorts. Dat is een
goede graadmeter. Als ik het eenvoudig, helder en vloeiend
weet te vertellen merk ik dat de tekst voor haar opengaat – als
het moeilijker gaat, weet ik dat ik niet goed zit en soms weer
terug moet naar af. Bij gevoelige onderwerpen laat ik haar de
hele preek lezen. Is een zin niet helder, dan formuleer ik het
opnieuw. 
Als ik nieuwe vervolgstof kies, leg ik dit ook voor aan de ker-
kenraad: niet ter goedkeuring, maar om hun reactie te peilen.
Het gesprek na de dienst is voor mij ook heel belangrijk. Dan
weet ik of de boodschap is overgekomen en functioneel is. 

René van Loon— Als ik met een bepaald bijbelgedeelte bezig
ben, gebeurt het vaak dat ik ergens door gegrepen word en
enthousiast raak. Dan vertel ik dat aan mijn vrouw Annette,
die ook theoloog is. Doordat ik het vertel en zij feedback
geeft, komt voor mij de boodschap scherper in beeld. Soms
moet ik bij nader inzien een ander gedachtepad inslaan. 
Voorafgaand aan een doopdienst be-
spreek ik met de doopouders het bijbel-
gedeelte dat ik ga behandelen. Dat doe ik
ook voorafgaand aan een belijdenisdienst
met degenen die belijdenis gaan doen. De
gesprekken die dan ontstaan vind ik heel
waardevol: het wordt duidelijk wat het
bijbelgedeelte in eerste instantie oproept
aan vragen, aan verrassingen, aan ver-
wondering en aan vervreemding. 
In de kerkenraad wordt altijd teruggeblikt
op de afgelopen diensten. Meestal is er geen tijd voor een
diepgravende analyse, maar er komen soms wel punten naar
voren die aansprekend waren of vragen opriepen. 
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Een meer grondige analyse vindt plaats in de preekgroep
waarvan ik deel uit maak. Om de beurt houden we een preek,
die vervolgens wordt besproken. Dat gaat in een hartelijke
sfeer, maar gebeurt ook goudeerlijk. Deze groep houdt je
scherp, vooral op het gebied van de theologische keuzes die 
je maakt. Je doet dat vaak onbewust, en collega’s kunnen je
laten zien welke wissels er op welke plaats in je preek omgaan. 
Na afloop van de dienst heb ik veel aan de feedback van An-
nette, van mijn volwassen kinderen en van mijn moeder, die al
mijn diensten via cd’s beluistert.

Hendrik Mosterd— Soms stel ik bij het bezoeken van een jarige
weleens voor om samen de bijbeltekst voor komende zondag
te lezen om daar samen wat over door te praten. Ik hoor dan
welke vragen een tekst oproept en zij worden op die manier
extra nieuwsgierig naar de verkondiging op zondag. In het
begin heb ik weleens preken aan mijn echtgenote laten lezen.
Dat had voor een groot deel ook te maken met eigen span-
ning en onzekerheid. Gelukkig zijn die spanning en onzeker-
heid grotendeels verdwenen, waarmee de vraag om mee te
lezen is komen te vervallen. Na afloop van de kerkdienst
wordt er in de consistorie vaak even nabesproken. Kerken-
raadsleden delen dingen die hun zijn opgevallen of woorden
die hen hebben geraakt. Soms heeft de preek een vraag opge-
roepen waarover we nog even doorpraten. Ik stel dit gesprek
zeer op prijs omdat het mij iets laat zien van de uitwerking
van de verkondiging. 
Ten slotte bespreek ik ook een keer per maand een preek met
een kring collega’s. Dat voelt kwetsbaar, maar de theologi-
sche feedback die we elkaar daar geven houdt mij scherp.
Ook van het lezen van andermans preek steek je veel op.

René van der Rijst— Een aantal jaar geleden moest ik de begra-
fenis leiden van een meisje van zeven. Ze was door een auto-
ongeluk om het leven gekomen. Mijn zoon zat bij haar in de
klas. Ik heb de begrafenispreek toen een paar keer, in ver-
schillende versies, aan mijn vrouw voorgelezen om te kijken
hoe de tekst overkwam. Ik vond het ook heel moeilijk om op
dat moment iets zinnigs te zeggen. Ik las die tekst echter ook,
en misschien wel vooral, aan haar voor om er wat afstand van
te nemen, zodat ik die preek bij de begrafenis zou kunnen uit-
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spreken zonder zelf te gaan huilen.
Als ik er niet uitkom, doe ik dat vaker, de preek voorlezen aan
mijn vrouw. Verder breng ik soms thema’s uit preken in pasto-
rale gesprekken in of in gespreksgroepen. En vaak helpen de
gesprekken na afloop van een kerkdienst mij voor een vol-
gende preek. Ook werken we soms met preekvoorbereidings-
groepjes: een groepje mensen met wie we op maandagavond
de bijbeltekst lezen en bespreken. Dat levert soms zo veel vra-
gen en gedachten op, dat het eigenlijk niet in één preek past.

Hester Smits— De taakgroep vieringen evalueert elke zes
weken alle diensten en dus ook de preken. Het is prettig om
samen met anderen terug te kijken en ook eens te constateren
dat het niet gelukt is. Dat laatste gaat
meestal over de gekozen vorm. Zo had-
den we laatst een startdienst zonder
preek. Dat beviel geen van ons: er moet
een moment zijn van bezinning en verdie-
ping. 
Een doorgaand gesprek is er met de orga-
nisten over de keuze van de liederen en
het orgelspel na de preek. Het moet een
mooi samenspel zijn tussen muziek en
woord. Soms is er discussie: niet alle orga-
nisten spelen graag liederen van Johan de
Heer, maar gemeenteleden vragen daar wel om. Als predi-
kant zou ik ook weleens een lied van Johan de Heer in een
dienst willen laten zingen omdat ik weet hoe geliefd die liede-
ren zijn.

Willem Smouter— Ik maak geen gebruik van een voorberei-
dingsgroep of andere meedenkers. Dat vind ik trouwens geen
sterke kant van mezelf. Voor zang en muziek werk ik samen
met onze professionele muziekcoördinator. Hij is de schakel
met de diverse muziekgroepen in onze kerk. De relatie werkt
twee kanten op: vaak stelt hij een dienst muzikaal samen waar-
bij ik dan een tekst en thema kies. Even vaak is het andersom.

Ilonka Terlouw— Bij het schrijven van een preek vormt mijn
echtgenoot vaak een klankbord en kritisch-prikkelende inspi-
rator. Aan het begin las hij ook vaak mijn preken. Hij is lekker
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nuchter en eerlijk en kon dus zomaar reageren: ‘Pagina 5, daar
begint het boeiend te worden. Alles ervoor graag deleten.’ Re-
gelmatig gebeurt het dat hij een dag na mijn ‘preekrelaas’ erop
terugkomt (tot mijn verbazing blijkt hij dan toch alles gehoord

te hebben) met een intrigerende opmerking
die precies de kern raakt. Of hij komt met
een goed voorbeeld aanzetten. 
Een andere belangrijke groep personen vor-
men de bijbelkringen die ik geef. Elk jaar
kiezen we een thema: Exodus, Jona, de gelij-
kenissen enzovoorts. Over dat thema preek
ik dat jaar dan ook. Zo kan ik me goed in
het onderwerp verdiepen. Omdat ik een
bijbelstudie vaak anders voorbereid dan een
preek, levert het andere informatie en 

invalshoeken op. Daarbij geven de gesprekken op de bijbel-
kring me veel input.

Frans Willem Verbaas— In mijn huidige gemeente is er helaas
geen preekteam in de buurt. Misschien moet ik er zelf een
oprichten. Als ik in de week waarin ik een preek voorbereid,
een bijbel- of gesprekskring leid breng ik meestal de bijbel-
tekst van komende zondag ter sprake. In feite functioneert
zo’n kring dan ook als een preekteam.
Soms vertel ik mijn vrouw met welke tekst ik bezig ben en
tegen welke vragen ik aanloop. Haar opmerkingen helpen me
om zaken helder te krijgen. Ook bespreek ik soms met haar
wat ik tegen de kinderen zal zeggen voordat ze naar de ne-
vendienst gaan. Zij werkt in het onderwijs en voelt meestal
goed aan wat kinderen wel en niet kunnen ontvangen. 
Nog nooit heb ik iemand een preek van tevoren laten lezen of
beluisteren. Soms (maar vaker niet dan wel) vertel ik de orga-
nist welke kant de preek opgaat, zodat hij daar rekening mee
kan houden. 
Eens per jaar bespreek ik een preek na met mijn kerkenraad.
Dan stel ik vragen als: konden jullie er met je gedachten bij
blijven, waar viel je aandacht weg, welke zin of gedachte is je
bijgebleven, met welk gevoel ging je zondagmorgen weer
naar huis? De kerkenraadsleden zijn tijdens zulke besprekin-
gen doorgaans erg mild. Zo mild, dat ik soms denk: wat vin-
den ze nu echt? 
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Jan Wolsheimer— In onze gemeente werken we met een kleine
groep mensen die feedback geeft op de preek. Een digitale
bespreek-de-preekgroep. Dat is vooral een stukje gereed-
schap om achteraf te beoordelen of een preek goed uit de verf
is gekomen en of de hoorders begrepen welk punt of welke
punten de prediker wilde maken.
Ik kan niet zo veel met de insteek van derden. Liever zoek ik
de eigen weg in de fase tussen exegese en hermeneutiek. 
Regelmatig stem ik de preken af met de mensen van ons aan-
biddingsteam. Zo voorkomen we dat een dienst uiteenwaai-
ert in allerlei richtingen. De ervaring leert dat er ook als ik dat
niet doe, soms een verrassende koppeling is tussen de geko-
zen liederen en de prediking. Dat zijn mooie momenten
waarbij zowel de spreker als de aanbiddingsleider ervaren 
dat God zelf de eindjes aan elkaar knoopt.

Richtsje Abma— De personen die een rol spelen bij mijn preek-
voorbereiding zijn ikzelf en mijn gemeenteleden. Ik laat van
tevoren niemand meelezen. 
De beste feedback kreeg ik tot nu toe van een nabespreking
in de gemeente. Een trouwe kerkganger gaf me een gouden
tip: ‘Ik hoor bij jou vaak mooie gedachtes maar niet één cen-
trale boodschap.’ Daar kan ik wat mee! 
Heel fijn is het als musici het ritme van je dienst aanvoelen en
aanvullen met hun muziek; ze krijgen naast de liederen ook
de lezingen door.

Bert Altena— In het verleden heb ik in verschillende steden deel
uitgemaakt van een exegesegroep met collega’s. Dat waren
altijd leuke sessies, ook vanwege het col-
legiale contact en het uitwisselen van er-
varingen. Voor de preekvoorbereiding
leverde het soms wat op.
In de loop der jaren heb ik ook wel met
gemeenteleden aan preekvoorbereiding
gedaan. Dat is leerzaam op een heel an-
dere manier. Het is goed om uit je theolo-
gische dwangstand gehaald te worden.
Gemeenteleden formuleren vaak heel an-
dere vragen of opmerkingen bij de tekst. Wat theologen inte-
ressant vinden (tekstuele verbanden, woordafleidingen,
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symboliek) interesseert ‘gewone mensen’ vaak minder.
Hoe waardevol dit soort sessies ook is, toch is in mijn praktijk
de preekvoorbereiding een soloavontuur. Dat hoeft niet ver-
keerd te zijn. Je wilt toch ook niet dat de theatermakers door
de week een sessie met het publiek organiseren om gezamen-
lijk de voorstelling voor te bereiden van dit weekend? Ik kom
wel naar het theater en laat me graag verrassen. Ieder zijn
vak.
Toch ben ik geen solist. Je laat je zeker gelegen liggen aan op-
merkingen en andere feedback. Maar dat is achteraf. Wat
echter allemaal achteraf is gezegd, gaat de volgende keer
weer vooraf mee. Want zoals een homileet (Jur Thomas) het
ooit heel pregnant verwoordde: preken is volgende week
zondag preken.

Karin van den Broeke— In mijn huidige gemeente doe ik de
voorbereiding maar af en toe samen met anderen, meestal
doe ik het nu alleen. Thuis houd ik de boot juist een beetje af
bij de voorbereidingen. Het schrijven van een preek is niet 
alleen een denkproces, maar ook iets waarin emotie een be-
langrijke rol speelt. Ik probeer bij het schrijven ook altijd iets
te doorleven van wat een tekst voor anderen betekent. Als ik
daar thuis te expliciet van tevoren over spreek, kan die emoti-
onele component ook eenzijdig overvraagd worden. Ach-
teraf zijn mijn echtgenoot en mijn kinderen de beste
criticasters. Ze nemen immers geen blad voor de mond. Met
mensen die de kerkdiensten bezoeken (of via internet beluis-

teren) komt de preek soms achteraf nog
weleens ter sprake. 
Waar het lukt om diensten met gemeentele-
den en musici voor te bereiden, vind ik dat
vaak wel een verrijking. Voorbeelden uit het
dagelijks leven en vragen aan de tekst zijn
gevarieerder. Mensen vinden het ook leuk
als ze hun inbreng herkennen in de dienst.
Voorwaarde is wel dat het niet steeds de-
zelfden zijn met wie je een dienst voorbe-

reidt: dan kunnen er stokpaardjes ontstaan. En een organist
uit mijn eerste gemeente zei me ooit: ‘Jij hebt wel echt een
canon binnen het liedboek.’ Op zo’n moment is het goed om
naar voorstellen voor uitbreiding van die canon te luisteren.
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Jos Douma— Ik maak geen gebruik van preekvoorbereidings-
groepen. Wel draag ik een preektekst met me mee en breng
die, als dat op een natuurlijke manier kan, in in een pastoraal
gesprek. 
Met mijn vrouw praat ik ook wel regel-
matig over de preek die ik aan het voor-
bereiden ben, maar het blijft ook voor
haar uiteindelijk altijd een beetje vaag wat
daarvan in de preek terechtkomt. Ik ver-
werk wel alles wat ik te horen krijg. 
Ik zie preken ook wel als het uitknijpen
van een spons: een week lang zuig ik allerlei (pastorale, per-
soonlijke, dagelijkse, exegetische, artistieke, theologische) in-
drukken op rond de preektekst en tijdens het preken wordt
die spons dan voorzichtig uitgeknepen (en blijven er ook heel
veel indrukken in de spons zitten). 
Het gebeurt niet vaak dat preken in de kerkenraad besproken
worden. Ik vind het altijd wat spannend omdat de praktijk
leert dat ieder zo zijn eigen wensen en aandachtspunten
heeft, en die blijken ook in een kerkenraad al zeer tegenstrij-
dig te zijn. Maar de laatste bespreking die we hadden heb ik
zonder meer als opbouwend ervaren: samen een stuk verant-
woordelijkheid nemen voor de preken haalt een stukje van de
eenzaamheid weg die ik ook wel rond dit werk ervaar.

Kees van Dusseldorp— Met enige regelmaat heb ik een voorbe-
reidend gesprek met een groepje gemeenteleden. Dat werkt
erg stimulerend. Zulke preekvoorbereiding gebeurt ook wel
met jongeren. Bijzondere diensten worden vaak met een
commissie of de basisschool voorbereid. Als het kan, probeer
ik hen dan ook een rol in de kerkdienst te geven.
Ooit heb ik een periode samengewerkt met een goede vriend.
We kozen dezelfde tekst en hadden halverwege de week tele-
fonisch contact om wat te sparren over de preek. Door prakti-
sche omstandigheden is dat echter verwaterd. Misschien moet
ik zoiets weer oppakken… Soms kom ik door een tekst op 
onbekend terrein. Ik zoek dan contact met iemand uit mijn net-
werk. Dat kan een predikant zijn, maar ook een maatschappe-
lijk werker, een boer of een leraar. Zo vroeg ik eens een majoor
naar de indeling van het leger in compagnies en bataljons, in
verband met een preek over het engelenleger in Betlehem. 
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Paspoort: Bert Karel Foppen
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Standplaatsen: Bleiswijk (2003-
2008), Katwijk aan Zee (2008-
2013) en Gorinchem (vanaf 2013)

1500 diensten geleid met 600
voorbereide preken

Heeft bijzondere aandacht voor
het aanspreken van de existen-
tiële lagen in de mens en de beel-
den die daarbij gebruikt worden
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7 TEKST-
KEUZE

Hoe komt u tot de keuze van
perikoop en/of thema?

Bert Karel Foppen— Mijn uitgangspunt ligt bij de tekst van de
Schrift. Vanuit de teksten komen thema’s naar boven. De weg
andersom bewandelen, namelijk van thema naar tekst, heeft
wat mij betreft altijd iets gewrongens. Je doet de schriftwoor-
den, het genre waarin zij staan, dan nooit helemaal recht,
maar loopt het gevaar ze voor je eigen karretje te spannen. Je
kunt bijvoorbeeld wel een preek houden over de mens als
waardevol schepsel en dan over een tekst
uit Psalm 8 preken, maar loop je dan niet
het risico dat je het verband van zo’n
psalm als lofzegging wat kwijtraakt?
Schriftwoorden zijn geen bewijsplaatsen
voor onze theologische opvattingen.
Ik ben gewend aan vrije tekstkeuze, maar
heb wel een bepaalde orde. Vanaf Kerst
tot en met Pasen lees en preek ik uit een
van de evangeliën en probeer juist zo ook
de eigenheid van het desbetreffende
evangelie naar voren te laten komen. Met
Pinksteren en even daarna lees ik vaak uit
Handelingen en iets uit de brieven. Zo volgen we de sporen
die de heilige Geest trekt. In de zomertijd en de herfst preek
ik doorgaans een grotere serie uit het Oude Testament. Dat
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laatste vind ik heel belangrijk. Want hoewel ik echt geloof dat
er een heilshistorische voortgang in de openbaring is op te
merken, komen in het Eerste Testament toch thema’s aan de
orde die we zo niet tegenkomen in het Tweede Testament.
Toen ik afscheid nam uit mijn vorige gemeenten (Bleiswijk en
Katwijk aan Zee) merkte ik ook dat het juist deze prekense-
ries uit het Oude Testament zijn die mensen hebben onthou-
den: Jozef, Nehemia, Jona, Habakuk, Hosea… Het Eerste
Testament staat ook wat dichter bij het geleefde leven!

Jantine van Iersel-Veenhof— Ik maak gebruik van het Oecume-
nisch leesrooster, maar als er een bijzondere dienst is, wijk ik
daarvan gerust af. Het voordeel is dat er veel soorten teksten
aan bod komen en dat je het kiezen van voorkeursteksten te-
gengaat. De teksten passen binnen de natuurlijke gang van
het kerkelijk jaar. Je wordt verrast door een tekst die je zelf
misschien niet zo snel zou hebben gekozen. Het nadeel is dat
je niet een bijbelboek achter elkaar kunt behandelen, of een
serie kunt doen. Dan moet je een tijdje stoppen met het roos-
ter. Dat doe ik dan dus ook regelmatig. Ik kies meestal eerst
de tekst en dan het thema. Soms komt het voor dat er al een
thema is, bijvoorbeeld voor een startzondag of gezinsdienst.
Dat heeft niet mijn voorkeur omdat je dan de bijbeltekst
‘framet’. Je loopt het gevaar dat je de tekst bekijkt door de bril
van het thema. De actualiteit vind ik belangrijk, maar dat be-
paalt niet de tekstkeuze. Wel de inhoud van de preek.

Mirjam Kollenstaart-Muis— Het kerkelijk jaar is leidend voor de
erediensten waarin ik voorga. In de verkondiging is de bijbel-
tekst het belangrijkste: de tekst bepaalt het thema. Daarom
houd ik ook niet zo van bijzondere diensten zoals jeugddien-
sten, waarbij eerst een thema wordt bepaald en daar later pas
een bijbeltekst bij wordt gezocht. En tegelijkertijd: ik doe het
ook wel. Vaak is er dan iets in de actualiteit dat ik niet onbe-
sproken kan laten en dan zoek ik er weleens een tekst bij.

Reinier van Kooten— Het liefst preek ik vervolgstof, omdat op
deze wijze meer aan het daglicht komt en ook de gemeente
een bijbelboek beter leert kennen. Hierbij let ik wel op de 
afwisseling van Oude en Nieuwe Testament.
Het kan zijn dat iets ingrijpends in de wereld of in de ge-
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meente mij doet ervaren dat ik omwille van de gemeente over
dat onderwerp moet preken. Dan ga ik naarstig op zoek naar
een tekst die bij het onderwerp aansluit, en maak vervolgens
geen preek over het onderwerp maar over de tekst. We
mogen de tekst nooit ergens voor gebruiken, de tekst moet
iets met ons doen.
Ik preek in punten en dat zijn voor mij de natuurlijke delen
waarin de edelsteen van de tekst uiteenvalt als we erop klop-
pen met het zilveren hamertje van studie en gebed. De pun-
ten zijn geen thema’s. Als dat zo is, is de centrale boodschap
van de tekst niet gevonden. Het zijn onderdelen.
De actualiteit komt erbij als deze illustratief is voor de tekst.
Ik moet de tekst niet relevant maken, maar laten zien dat de
tekst relevant was en is.
Het kerkelijk jaar wordt door mij zo veel mogelijk geëerbie-
digd omdat de hoofdthema’s van Gods heilshandelen steeds
weer aan de orde moeten komen.

René van Loon— Ik houd me niet aan liturgische roosters, die
vind ik vaak niet goed aansluiten bij het kerkelijk jaar. Vooraf
plan ik de onderwerpen waarover ik preek voor een aantal
diensten tegelijk. Dat doe ik aan de hand van een vast
schema, waarin ik nauwkeurig het kerkelijk jaar volg: van de
zomer tot advent een oudtestamentische serie, bijvoorbeeld
over Abraham of de woestijnreis. In de adventstijd is er het
project van de kindernevendienst, waardoor ik me laat leiden.
Vanaf Kerst tot en met Pasen volg ik één evangelie, precies op
volgorde: een jaar Matteüs, dan een jaar Marcus enzovoorts.
Tussen Pasen en Pinksteren het evangelie en de brieven, na
Pinksteren iets uit Handelingen, de brieven of Openbaring. 
Tussendoor zijn er allerlei bijzondere diensten, zoals thema-
diensten, lofprijzingsdiensten, kinderdiensten enzovoorts. Bij
zulke diensten kies ik meestal ad hoc een gedeelte, soms in sa-
menspraak met een commissie die zo’n dienst voorbereidt. 

Hendrik Mosterd— In principe is de tekstkeuze in de gemeenten
waar ik in voorga vrij. Om stokpaardjes te voorkomen pro-
beer ik echter zo veel mogelijk aaneengesloten te lezen. Daar-
door lees ik ook gedeelten die ik anders wellicht zou
ontwijken. Van Kerst tot Pasen lees ik meestal uit een paar
hoofdstukken uit een evangelie. Van Pasen tot de zomerva-
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kantie uit de brieven of Handelingen. Van de zomer tot ad-
vent iets uit het Oude Testament. En met advent vaak iets uit
de profeten. Een nadeel van deze praxis is wellicht dat je niet

direct kunt inspelen op de actualiteit. Maar
misschien onderschat ik met deze gedach-
tegang de actualiteit van de Schrift zélf wel.
Het valt mij in ieder geval op dat ook met
aaneengesloten lezing bij doop en avond-
maal de combinatie tussen het bijzondere
van de dienst en de lezing vrijwel altijd goed
te maken is. Je hoeft geen actualiteiten te
benoemen om eigentijds te zijn. De actuali-
teit kan ook iets hijgerigs hebben en daar-

van houd ik liever wat afstand. Die afstand geeft hopelijk
gelegenheid om te zien wat er onder de oppervlakte speelt.

René van der Rijst— Ik heb bijna altijd het Oecumenisch leesrooster
gevolgd. Je hoeft niet na te denken ‘waar zal ik het nou weer
eens over hebben’ en het voorkomt dat je je eigen stokpaard-
jes berijdt. Bovendien sluit het aan bij datgene waar de kinde-
ren in de kindernevendienst mee bezig gaan. Een nadeel is,
dat sommige teksten heel vaak langskomen. Dan kies ik ook
wel een van de andere lezingen van het rooster.
Sinds ongeveer een jaar wisselen we het leesrooster af met
‘themablokken’. Dan kiezen we thema’s die op dit moment
relevant zijn voor wat er speelt in de gemeente of in de we-
reld, of die aansluiten bij het kerkelijk jaar. Daar kiezen we
zelf de lezingen bij. Doordat we drie of vier weken met een
thema bezig zijn, biedt dat de mogelijkheid het thema wat
verder uit te diepen en van verschillende kanten te bekijken.
Mijn collega en ik maken er zelf materiaal voor de kinderen
bij, zodat die met hetzelfde bezig zijn.

Hester Smits— Wij laten ons in onze gemeente leiden door het
kerkelijk jaar, en soms door het leesrooster. Met de taakgroep
vieringen en met de leiding van de kindernevendienst maken
we voor sommige zondagen een eigen leesrooster. In dit na-
jaar hebben we gekozen voor de ‘klassiekers’ zoals de barm-
hartige Samaritaan, het verhaal van Zacheüs enzovoorts.
In de zomer heb ik een paar keer gepreekt over de brief van
Jakobus, omdat ik daar zelf zo door gegrepen ben. 
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Actualiteit in de wereld rondom vluchtelingen, Oekraïne en-
zovoorts of de actualiteit in onze gemeente rondom bevesti-
ging van ambtsdragers, doop enzovoorts bepaalt de gekozen
bijbeltekst voor een zondag. Gemeenteleden dragen soms
ook bijbelteksten aan. 
Hoewel wij onze kerkdiensten weleens een thema meegeven,
is het de kunst om de bijbeltekst zelf te laten spreken. Het is
niet de bedoeling dat het thema bepaalt hoe die gelezen moet
worden. In een kerkdienst willen wij ons laten gezeggen door
het Woord. Ik vind dat het best een beetje mag ‘schuren’.

Willem Smouter— Vaak is de keuze van tekst en thema bij mij
een chaotisch proces. Ik zoek een tekst bij wat me sterk be-
zighoudt vanuit de actualiteit of de pastorale praktijk. Of ik
zoek in gedeelten van de Bijbel waarover ik zou willen pre-
ken, of ik scan de diverse roosters. Ik bid nadrukkelijk wat ik
die week de gemeente mag verkondigen. Soms heb ik tal van
mogelijkheden bekeken voordat ik tot
een keus kom waarmee ik vrede heb.
Overigens houd ik me, af en toe en ook
op dit moment, aan een rooster. Dezer
dagen publiceer ik dagelijks op Facebook
een stukje bij de tekst uit het NBG-roos-
ter en sluit daar ’s zondags ook bij aan. 
Ook gebruik ik weleens een tijd het Oecu-
menisch leesrooster. Dat heeft iets moois
omdat ik de tekst dan ontvang in plaats
van die te kiezen – en bovendien scheelt
het me een hoop werk… Een voordeel is
ook: ik ben al heel lang predikant en heb de neiging om tek-
sten te mijden waarover ik eerder gepreekt heb. Ik weet met
mijn verstand dat dit voor de gemeente niet zou hoeven en
soms geeft een rooster me de vrijmoedigheid om een tekst
opnieuw te bepreken. 
Toch volg ik niet altijd zo’n rooster, omdat ik me genood-
zaakt voel om ook zelf keuzes te maken, hetzij vanwege het
karakter van bepaalde diensten hetzij omdat ik gewoon meer
vrijheid nodig heb.

Ilonka Terlouw— De keuze van de perikoop hangt vaak samen
met het jaarthema dat ik behandel op de bijbelkringen die ik
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geef. Zo’n thema gaat dan echt voor me leven. Ik kan er een
jaar lang over doordenken! 
De helft van de diensten is al van tevoren ingevuld met
thema’s die je aangereikt worden door de gelegenheid: start-
weekend met het thema dat de startcommissie heeft voorbe-
reid, een doopdienst komt op uit een boeiend gesprek met
doopouders, enzovoorts. Vaak ben ik met de commissie al
weken van tevoren in gesprek over de dienst. Tekst en/of
thema komen dus niet uit de lucht vallen!

Frans Willem Verbaas— Ik volg graag een leesrooster. Dan kiest
de bijbeltekst mij in plaats van andersom. Het voorkomt ook
dat ik mijn stokpaardjes al te vaak laat opdraven. In de prak-
tijk betekent dat, dat ik me doorgaans aanpas aan het rooster
van de kindernevendienst. Bij mijn tekstkeuze gaan de kinde-
ren mij en de gemeente dus letterlijk voor. 
Voor middagdiensten moet ik vaak toch een losse tekst kie-
zen. Ik zoek dan vaak een tekst die in de kindernevendienst
niet snel aan de orde komt, een psalm of iets uit de profeten of
apostolische brieven, of een lastig gedeelte uit een evangelie.
Ik verbaas me er altijd weer over hoeveel tijd dat vrije zoeken
van een tekst me dan kost. Nee, het liefst werk ik vanuit een

leesrooster waarin een bijbelboek
helemaal of grotendeels wordt 
gelezen. Ook omdat ik dan zelf de
meeste kans loop verrast te worden.
Voor bijzondere diensten (bijvoor-
beeld jeugd-, opendeur- of start-
diensten) wordt door de voorberei-
dingscommissie vaak een thema ge-
kozen. ‘Wilt u preken over relaties,
of over leven en dood, of over stress,

of over social media?’ Ik vraag dan altijd of ze zelf een passende
bijbeltekst willen kiezen, en bij het voorbereiden van de preek
probeer ik dan zo veel mogelijk vast te houden aan mijn ge-
bruikelijke voorbereidingsroutine. 
De (lokale) actualiteit is zo sterk; die baant zich vanzelf wel
een weg in de preek, als de predikant tenminste geen oog-
kleppen en oordoppen draagt. Maar het beginpunt van de
preek behoort in de bijbeltekst te liggen. Altijd. Anders wordt
een preek een lezing of een gesproken column.
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Jan Wolsheimer— Meestal begin ik met het globaal uitwerken
van een serie. Zo’n serie heeft een bijbelboek of deel van een
bijbelboek als achtergrond (bijvoorbeeld: het leven van Jozef).
Ik houd niet zo van echt thematische preken, ik blijf liever
dicht bij de oorspronkelijke context. Hier en daar gebruik ik
een tekst uit een ander bijbelgedeelte om de consistentie van
het Woord te laten zien, maar dat zijn de maximale uitstapjes.
Wekenlang kan ik me dan concentreren op een bepaald bij-
belgedeelte en dat helpt me om de diepere lagen beter te ver-
staan. Deze werkwijze bevalt me beter dan dat ik elke week
uit een ander bijbelboek preek. Nadat ik het thema en het bij-
belgedeelte heb vastgesteld kom ik in de uitwerking van de
preken altijd tot een koppeling met de actualiteit. Ik zoek
daar heel bewust naar om de tekst van ‘Ur naar Urk te halen’. 
De christelijke hoogtijdagen worden in evangelische kring
gevierd en gelukkig is er steeds meer aandacht voor het ritme
van het kerkelijk jaar.

Richtsje Abma— De keuze van de perikoop bepaal ik meestal
aan de hand van De Eerste Dag. 
Bij themadiensten kies ik in overleg met de voorbereidings-
groep voor een schriftgedeelte. In minder drukke tijden, vlak
na Kerst of in de zomer maak ik ook weleens een liedpreek:
een preek over het favoriete lied van een van de gemeentele-
den. Of ik preek rond blue Monday in januari over een sprookje
over het verlangen naar zon en warmte. 
Soms maak ik zelf een korte serie over Gods verborgenheid,
of preek ik twee of drie keer uit dezelfde
brief van Paulus. De actualiteit komt
vooral naar voren in de gebeden, minder
in de preek, al maak ik weleens een con-
creet uitstapje naar de actualiteit. Maar
een diaken zei ooit eens tegen me: ‘Geen
namen in de preek!’ Dat wil zeggen: geen
boosdoeners aanwijzen of bij name noe-
men. Het is een variant van met het vin-
gertje wijzen, en daar wees ze me op. Het kerkelijk jaar speelt
bij ons een belangrijke rol. We maken iets bijzonders van
Eeuwigheidszondag, advent en de veertigdagentijd en na-
tuurlijk ook van de grote feesten. Dat komt doordat er ook
een bloemschikking is in die tijd die erbij past, of een rij schil-
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derijen of andere vormen van een prikkelende en troostende
verbeelding.

Bert Altena— Omdat ik in de regel het Oecumenisch leesrooster
volg, is de tekstkeuze voorgegeven. Dat verlost je van pro-
blemen (‘wat lezen we vandaag?’), maar schept ook eigen 
problemen (‘hoe maak ik hier chocola van?’). Die laatste 
zijn te verkiezen, want productief voor de preek.
Soms volgen we de alternatieve lezing die het leesrooster
aanbiedt. Vooral in zomer en najaar, de feestloze periode van
het kerkelijk jaar. Soms gebruik ik de zomer ook voor een
korte serie semicontinue lezingen, waaruit dan bijvoorbeeld
een prekenserie over Job of over Prediker rolt.
Natuurlijk zijn er bijzondere zondagen of feestdagen waarop
een thema leidend is. Als er een thema moet worden gezocht,
is het mijn ervaring dat je daarvoor vaak goed terecht kunt bij
de reguliere lezingen. De Bijbel voegt zich naar het leven. Als
het echt niet lukt, dan vind ik het geen bezwaar om een lezing
bij het thema te zoeken. Maar als je dat doet, ervaar je ook
weer wat de zegeningen van het rooster zijn. De Schrift gaat
vóór en wijst je de weg. Het lijkt mij een grote last om iedere
keer weer te moeten bedenken waarover het deze zondag zal
gaan in de preek. Dan wordt de inspiratie te veel gebonden en
beperkt door mijn eigen perspectief. Het rooster disciplineert
en juist dat geeft vrijheid. Vrije tekstkeuze zou mij eerder
verlammen.

Karin van den Broeke— Ik houd me zo veel mogelijk aan het Oe-
cumenisch leesrooster. Daarmee voorkom ik dat ik ongemerkt
eigen favorieten creëer binnen het geheel van de Bijbel. Ook
als ik elders gastvoorganger ben, probeer ik me daaraan te
houden. Ik vind het mooi dat dat ook mezelf iets van een lectio
continua geeft. Het mooie van het Oecumenisch leesrooster vind
ik dat het niet alleen mijn eigen gemeente meeneemt in series
van lezingen, maar dat het ook een verband aanbrengt met
vele andere gemeenten in het land. 
Wel ben ik vaak blij met de alternatieve blokken. Daar maak
ik vaak gebruik van. Veel reguliere lezingen komen na drie
jaar weer terug. Ik houd er juist wel van om me ook eens 
een poosje bezig te houden met minder vaak gelezen bijbel-
gedeelten. 
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Overigens houd ik ook niet tot het uiterste aan het leesroos-
ter vast. Bij speciale gelegenheden (doop, zendingsdienst,
kerk- en schooldienst) kijk ik of we met teksten van het lees-
rooster uit de voeten kunnen, maar voel ik me ook vrij om
anders te kiezen. Voor diensten waaraan kinderen of jonge-
ren meewerken gebruik ik graag verhalende gedeelten uit de
Bijbel. Daarvan hoop ik dat die verhalen dan vervolgens bij
hen ook zullen blijven hangen. Bij doopdiensten heb ik ge-
merkt dat het een risico is om aan doopouders te vragen of ze
een tekst hebben die hen aanspreekt. De selectie waaruit dan
gekozen wordt is vaak maar erg klein. Ook in die gevallen
vind ik het juist mooi als een tekst centraal komt te staan die
doopouders en/of dopelingen iets nieuws meegeeft.

Jos Douma— Ik preek eigenlijk altijd in series, waarbij ik zelf
helemaal vrij ben in het kiezen van teksten. Leesroosters volg
ik in het geheel niet. 
Ik zie preken als een buitengewoon belangrijk middel voor
gemeenteopbouw. Daarom is het gewoon onmisbaar om 
langere tijd aandacht te besteden aan eenzelfde thematiek.
Prekenseries kunnen uit drie tot twaalf preken bestaan. Soms
is een bijbelboek leidend in het kiezen van de teksten (de 
brief aan de Efeziërs bijvoorbeeld). Ook het kerkelijk jaar
(met name advent en de veertigdagentijd) is een belangrijke
aanleiding voor een prekenserie. 
Maar meestal is het toch een bijbelse of theologische thema-
tiek die ik als belangrijk zie voor de opbouw van de ge-
meente: het koninkrijk van God, discipelschap, het goede
leven, bidden, zegenen enzovoorts. 
De actualiteit speelt in beperkte mate een rol. Ik waak ervoor
dat we ’s zondags een herhaling van het achtuurjournaal krij-
gen. Daar zit niemand op te wachten, of misschien moet ik
zeggen: daar zou niemand op moeten zitten te wachten. In de
kerkdienst gaat het er allereerst om dat er een Andere Wer-
kelijkheid stem krijgt. 

Kees van Dusseldorp— Ik vind een goede tekstkeus erg belang-
rijk. In grote lijnen laat ik mijn keuze bepalen door het kerke-
lijk jaar en de variatie in de bijbelteksten. Daarnaast houd ik
rekening met bijzondere gebeurtenissen in kerk of wereld, of
thema’s die worden aangereikt. Ik probeer van tijd tot tijd een
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blokje echt cursorisch te preken, zodat ik ook met teksten
bezig ga die ik anders niet snel zou kiezen.
Het prettigst vind ik om in korte series te preken van drie,
vier of vijf preken. Het is soms al een hele klus om dat goed in
het preekrooster in te plannen. Voor de middagdiensten vol-
gen we de thema’s die de Heidelbergse Catechismus aanreikt.
Ik maak daar een actuele leerdienst van, waarbij in de preek
ook systematische en apologetische lijnen aan de orde
komen.
Actuele gebeurtenissen lopen mee in mijn preekvoorberei-
ding. Ze krijgen soms een plek in de preek, soms in het gebed.
Alleen bij heel schokkende gebeurtenissen laat ik mijn preek-
plan los en kies ik een tekst bij de omstandigheden. Dat heb ik
bijvoorbeeld gedaan rond de eerste opmars van ISIS (2014) en
de gruwelijke moordpartijen op vele christenen. Ik heb het
ook gedaan na het plotseling overlijden van een jongere in de
gemeente.

Hilbrand van Eeken— De manier waarop ik mijn preekteksten
kies, wisselt nogal. Daar heb ik geen specifieke methodiek
voor. De hoofdlijn van het kerkelijk jaar is eigenlijk altijd op
de achtergrond sturend aanwezig. In de adventstijd preken
over Pasen vinden sommige predikanten interessant, ik vind

het gewoon dom. 
Voor mij zijn het bezoeken van con-
ferenties en studiedagen ook erg in-
spirerend. Dit levert vaak weer stof
op voor een aantal zondagen. Het
liefst kies ik een tekst en laat ik het
thema daaruit opkomen. Maar 
tegenwoordig zijn er zo veel thema-
zondagen dat het ook weleens an-
dersom gebeurt. Niet dat ik aan elke
‘zondag van…’ meedoe. Maar een
enkele vind ik wel belangrijk: dan
denk ik aan Israëlzondag of Hulp-
verleningszondag.
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Paspoort: Jantine van 
Iersel-Veenhof

J.G. van Iersel-Veenhof MA (1986)
Sinds 2012 predikant in de Protes-
tantse Gemeente in Wateringen

300 diensten geleid met 200
voorbereide preken

Laat de boodschap van het evan-
gelie dicht bij het alledaagse
leven komen
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8 DOEL-
GROEP

Hoe bepaalt u uw doelgroep, en 
welke rol speelt deze in de
preekvoorbereiding? Hebt u bij het
schrijven van een preek een
(denkbeeldig) gemeentelid in
gedachten?

Jantine van Iersel-Veenhof— Ik vind het belangrijk dat iemand
die nooit in de kerk komt, de preek kan meemaken. Zo kreeg
ik ooit de feedback van een kerkganger die er voor het eerst
was, dat hij de preek het boeiendste deel van de dienst vond
omdat hij dat tenminste kon volgen. Ik beschouwde het als
een compliment. Een preek moet ook zonder voorkennis in-
teressant en boeiend zijn. 
Ik probeer in mijn prediking te focussen op de groep van de
jonge ouders, zonder daarbij de andere leeftijdsgroepen vol-
ledig uit het oog te verliezen. Zo kun je preken met voorbeel-
den voor mensen die met pensioen zijn, want daar zit de kerk
vol mee, maar waarom niet juist voor die groep die de kerk
zal opbouwen, vernieuwen en veranderen? Daarom focussen
wij ons in De Lichtbron op jonge gezinnen, jonge mensen en
kinderen. 

88

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:10  Pagina 88



Mirjam Kollenstaart-Muis— Tijdens de opleiding wordt je ge-
leerd om de preek te schrijven met een fotolijstje van een ge-
meentelid op je bureau. Na ruim twaalf jaar in mijn gemeente
te hebben gewerkt, ken ik mijn hoorders best wel goed en re-
soneren hun levensverhalen op de achtergrond. Maar ik wil
me ook niet te veel laten leiden door wie mijn hoorders zijn
– ik wil allereerst de bijbeltekst laten spreken en daardoor-
heen God laten spreken. Ik kan niet bepalen wat iemand op
dat moment nodig heeft. Als ik met de verkondiging bezig
ben, vraag ik mijzelf wel regelmatig af: wie doe ik nu tekort?
Als ik bijvoorbeeld in de verkondiging spreek over de relatie
tussen God en mens als die tussen Vader en kind, dan reali-
seer ik mij dat er een groep mensen is onder de kerkgangers
voor wie dit beeld allerminst fijne associaties oproept – en dat
benoem ik dan. 
Omdat ik de kerkgangers in een gemeente waar ik te gast ben
niet of nauwelijks ken, vind ik het daardoor wel iets lastiger
om voor te gaan. Ik heb dan het gevoel een dienst te komen
leveren zonder dat ik direct een gevoel van aansluiting vind.

Reinier van Kooten— Bij het uitschrijven van de preek zie ik
voortdurend allerlei gemeenteleden, jong en oud, naast mijn
beeldscherm zitten. Omdat ik steevast de morgens inruim
voor mijn preekvoorbereiding gaat de tekst gedurende de
week mee de gemeente door. 
Vragen en gedachten die leven, kom je op het spoor bij cate-
chisatie en huisbezoek. Bij de belijdeniscatechisatie keert in
mijn methode iedere week de vraag terug: Wat heb je zon-
dagmorgen van de preek geleerd? Wat heb je zondagmiddag
geleerd? Zo krijg ik goed inzicht of de boodschap is overge-
komen en hoe, en tevens wat juist vragen heeft opgeroepen.
Mijn vrouw gebruikt bij haar bijbelstudie nogal eens preken
uit het verleden. Steeds zegt ze weer dat haar opvalt dat ik
niet anders ben gaan preken, wel doet de plaats waar je staat
je bepaalde accenten leggen. Mijn huidige gemeente, die in
2004 80 mensen telde, heb ik in de afgelopen zeven jaar zien
uitgroeien tot 460 leden. Ze komen overal vandaan: uit evan-
gelische gemeenten, uit de Gereformeerde Kerken vrijge-
maakt en Christelijke Gereformeerde Kerken, uit de PKN, uit
de Gereformeerde Gemeenten al dan niet in Nederland enzo-
voorts. Ze nemen allemaal hun eigen cultuur en bijvoorbeeld
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worsteling met de toe-eigening van het heil mee. Daar pro-
beer ik in de preek op in te gaan. Ik heb vaak gewerkt met het
beeld van de Zeelandbrug, waar je zowel rechts als links door
de reling kunt schieten.

René van Loon— Ik denk meestal niet aan een specifieke hoor-
der, maar houd wel verschillende groepen voor ogen. In elke
gemeente bestaan erg grote verschillen in voorkennis tussen
de hoorders die je voor je hebt. Zo kan een gemeentelid een
niet-christelijke vriend of vriendin bij zich hebben, of er zijn
ouders uit een heel behoudende achtergrond. Daarom pro-
beer ik de boodschap echt op te laten komen vanuit de tekst.
Die tekst verbindt ons.
Verder is het een tweede natuur van me geworden om moei-
lijke woorden te vermijden, mijn taalgebruik (dus niet: ‘mijn
vocabulaire’) is vergelijkbaar met dat van de Bijbel in Gewone
Taal.Hoogopgeleiden kunnen wel gewone taal begrijpen,
maar laagopgeleiden begrijpen moeilijke woorden niet. 
Juist omdat er altijd mensen in de kerk kunnen zitten (en
meestal zijn ze er ook echt) die weinig bijbelkennis hebben,
verwijs ik niet naar andere bijbelgedeelten zonder die uit te
leggen. Die uitleg hoeft maar heel kort te zijn om toch ook de
niet-bijbelvaste kerkganger erbij te betrekken. Een voor-
beeld: ‘Je kunt verwonderd zijn, zoals Abraham toen hij naar
de sterren keek.’ Bij deze zin in een preek zal een nieuwko-
mer zich meteen buitengesloten voelen. Je kunt ook zeggen:
‘Abraham, de stamvader van het volk Israël, keek op een
nacht naar de hemel: al die miljoenen sterren... God zei: “Zo
veel nakomelingen zul je krijgen.” Zo verwonderd als Abra-
ham toen was, zo verwonderd kun je nu ook weleens zijn.’

Hendrik Mosterd— Ik heb bij het schrijven van de preek meestal
niet een denkbeeldig gemeentelid in gedachten. Wel merk ik
bij het lezen van de bijbeltekst dat mijn gedachten soms auto-
matisch naar actuele pastorale situaties gaan. Dat is aan de
ene kant een risico omdat ik mensen niet het gevoel wil geven
dat hun casus publiek wordt besproken. Aan de andere kant
helpen deze concrete verhalen wel om in een preek niet
boven de werkelijkheid te gaan zweven. 
Toen ik als kandidaat hapsnap, her en der voorging, had ik
veel minder zicht op deze concrete verhalen en situaties.
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Door het predikantschap krijg ik meer zicht op de raakvlak-
ken tussen het evangelie en het concrete leven. Hopelijk
draagt de opgedane ervaring ertoe bij dat ik in preken mezelf
en anderen niet overschreeuw. Het gaat erom eerlijk te zijn
over het geloofsleven en het leven, en het niet mooier te
maken dan het is.

René van der Rijst— Gesprekken met gemeenteleden spelen 
altijd een rol in mijn preken, hetzij als inspiratiebron, hetzij
doordat zaken waarmee gemeenteleden worstelen haast van-
zelf in de preek terechtkomen. Bij het schrijven van preken
heb ik dus altijd een aantal mensen voor ogen – dat kunnen
trouwens ook niet-gemeenteleden zijn.
Soms zeggen mensen na afloop van een dienst: ‘Het leek wel
of die preek voor mij bedoeld was.’ Degenen die dat zeggen
zijn echter zelden degenen die ik in mijn achterhoofd had bij
het schrijven van een preek. De vragen van mensen zijn blijk-
baar niet zo verschillend, dat ook anderen zich daar niet in
kunnen herkennen.

Hester Smits— Pastoraat en prediking horen voor mij bij elkaar.
Wat je in de intimiteit van een gesprek hoort, neem je mee 
in het lezen van de bijbeltekst van komende zondag. En an-
dersom. Soms maakt een verhaal of een vraag van iemand
zo’n indruk op mij dat ik merk dat ik de preek schrijf voor die
persoon. In mijn gemeente heeft men erg behoefte aan pre-
ken die gaan over actuele kwesties. Of zoals sommigen zeg-
gen: ‘“God is groot” uitleggen met Gods almacht, daar
hebben we weinig aan.’ Men wil horen dat het nut heeft om te
geloven in deze tijd en op deze plaats. Voor mij als predikant
is het een uitdaging om actualiteit, hoorder en bijbeltekst
recht te doen. Een preek moet niet te plat worden, of te mora-
listisch. Het gaat voor mij om het vasthouden van de bijbelse
beeldtaal. Van acteur Frederik de Groot heb ik geleerd dat
het van belang is om metaforen en voorbeelden respectvol te
kiezen. Niet zomaar een voorbeeldje uit de krant nemen om
daarna je punt te maken. Dat is ook niet wat mijn gemeente
bedoelt. Ze wil serieus genomen worden en terecht!
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Willem Smouter— Ik heb eigenlijk nooit een denkbeeldig ge-
meentelid in gedachten. Ik kan me voorstellen dat dit wel een
goed idee zou zijn – alle media doen zoiets – maar ik moet 
bekennen dat ik het niet doe.

Ilonka Terlouw— Dat een preek praktisch moet zijn, wil niet
zeggen dat er altijd een to-do-lijstje moet volgen uit een preek.
Waar het mij om gaat, is dat ‘het geloof’ niet iets moet zijn
van mooie woorden alleen, dat het theoretisch en abstract
blijft. Ik probeer altijd voor ogen te houden: het gaat om mén-
sen die geloven. En zo wil ik er ook over preken: concreet,
realistisch en eerlijk. 
Het helpt me om een persoon in gedachten te nemen en me af

te vragen hoe de preek bij hem of haar zou
landen. Wat moet mijn man (accountant)
hiermee, als hij morgen weer achter z’n bu-
reau op kantoor zit? Wat hoort een collega
van hem, die voor de gelegenheid ook eens
is meegekomen naar de kerk? 
Tegelijk schrijf ik een preek nooit voor een
bepaald gemeentelid. Ik vind het risico
groot, dat je de boodschap laat bepalen
door wat jij als predikant van die persoon
vindt of wat jij vindt dat die persoon nodig
heeft. Een preek kan zomaar een uitlaatklep
worden van je eigen gevoelens en mening,

en dat is niet goed. De boodschap moet uit de bijbeltekst op-
komen. Dáárdoor moet ik mij laten gezeggen. En wanneer die
tekst mij wat zegt, dan heb ik de gemeente wat te zeggen. Het
leven van de hoorders bepaalt soms wel hoe ik die boodschap
breng en uitwerk.

Frans Willem Verbaas— Iedere gemeente heeft een eigen per-
soonlijkheid. (De auteur van de Openbaring zou zeggen: een
eigen engel, zie Openbaring 2 en 3.) Daarom vergt iedere ge-
meente een eigen benadering, ook in de preek. In de loop der
jaren leer je je eigen gemeente kennen en kom je erachter hoe
je haar het best vanaf de kansel kunt aanspreken. Daarom
preek ik ook het liefst thuis, dan weet ik tegen wie ik het heb.
De ene gemeente hoort graag een meditatieve preek waarin
de hoorder zelf veel kan invullen, de andere gemeente wil lie-
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ver een duidelijk verhaal waarin de conclusie of de aanspo-
ring alvast is voorgedrukt. De ene gemeente wil een korte,
snelle preek, de andere gemeente
heeft wat minder haast of een lan-
gere adem. Over dezelfde tekst maak
ik in gemeente A dus een andere
preek dan in gemeente B. Al blijft het
natuurlijk altijd lastig om een goede
korte preek te maken. Tegelijkertijd
probeer ik trouw te blijven aan me-
zelf. Dus of mijn gemeente het nu
leuk vindt of niet, ik praat zo gewoon
mogelijk, ik probeer een strak ver-
haal te houden zonder nodeloze her-
halingen, ik kom in mijn preek alleen
uit bij het kruis als de tekst daartoe aanleiding geeft, en als ik
preek over een tekst die schuurt, dan mag de gemeente van
mijn preek best een beetje jeuk krijgen. 
Bij de voorbereiding van de preek heb ik vaak een bepaald
gemeentelid in gedachten. Dat kan iemand zijn die ik onlangs
heb gesproken, of iemand van wie ik weet dat hij of zij met
bepaalde vragen zit. Het helpt mij om een concreet gezicht
voor me te zien tijdens het schrijven. 

Jan Wolsheimer— Niet letterlijk. Ik doe mijn best voor een
breed publiek te spreken. Daar waar ik hoogopgeleide men-
sen probeer te prikkelen, is er altijd de uitleg zodat wat lager
opgeleiden de preek goed kunnen blijven volgen. Het blijft
natuurlijk ingewikkeld om een grote, diverse groep aan te
spreken met één vorm. In onze kerk komen mensen die al
dertig jaar christen zijn en mensen die nog maar een paar jaar
christen zijn. Dat is best uitdagend. Ik ga er wel van uit dat
mensen de grote verhalen uit de Bijbel kennen, maar soms
moet ik constateren dat dit niet zo is. Dat helpt me altijd nog
even een korte uitleg te geven over bepaalde begrippen, 
perioden of situaties. 
Als voorganger ga ik veel om met gemeenteleden en dat is
voor mij de beste graadmeter om te ontdekken wat er precies
leeft. Daarnaast beschikt onze gemeente over een besloten
Facebook-groep waar een aardig beeld ontstaat over datgene
waarmee mensen bezig zijn.
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Richtsje Abma— Bij het schrijven van de preek heb ik vaak ge-
meenteleden in gedachten. Iemand die ik sprak over een ruzie
in haar familie, iemand die op een kring een vraag stelt die mij

stimuleert om er in de preek verder op te
borduren. Het is een genade dat mensen
naar de dienst komen, dus het is ook logisch
dat er een wisselwerking is tussen gemeente
en preek. Ik probeer de vruchten van het
luisteren naar de gemeente door de week te
verzilveren in de preek. 
Vroeger preekte ik wel in het rond, zonder
dat ik een gemeente kende. Toen was ik zelf

nog niet werkzaam als gemeentepredikant. Nu zou ik dat veel
moeilijker vinden, want het helpt toch enorm dat je het ver-
haal van sommige gezichten in de kerk kent. Het maakt het
wel moeilijker om een ‘donderpreek’ te houden. 

Bert Altena— Je schrijft een preek allereerst voor jezelf. Er is
daarom altijd tenminste één hoorder die er plezier aan be-
leeft. Meestal, want je kunt jezelf ook weleens teleurstellen,
maar dat merk je dan vaak pas bij het houden van de preek.
Als ik mijn preek schrijf, zijn er na-
tuurlijk ook andere mensen in mijn
gedachten. De ontmoetingen in het
pastoraat en bij andere gelegenheden
werken door in de preek. Hoe dat ge-
beurt, is niet in het algemeen te zeg-
gen. 
Het is de ervaring van iedere predi-
ker dat mensen soms heel andere
dingen horen dan jij hebt gezegd. Of
dat wat jij hebt gezegd heel anders
wordt opgevat, soms zelfs op een
manier die jij nooit had vermoed. 
Die ervaringen hebben mij geholpen
om het gewicht van de preek te rela-
tiveren en tegelijk nooit hoog genoeg
te schatten. Ook van die ene keer,
toen ik een preek zo nadrukkelijk geschreven had voor één
iemand die er die zondag juist niet bleek te zijn, heb ik veel
geleerd. Alsof ik niet hoefde te preken voor al die anderen? 
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Preken is dikwijls: schieten met hagel. Je raakt altijd wel wat.
Maar net als jagen met hagel kan het lelijke wonden veroorza-
ken.

Karin van den Broeke— Wat ik doordeweeks hoor en meemaak,
speelt een grote rol bij het schrijven van mijn preken. Toen ik
een aantal jaren geleden net weer dorpsdominee was, merkte
ik dat ik moest opletten: de preek moet ook weer niet zo zijn
dat de hele gemeente kan raden bij wie je op bezoek geweest
bent. Ook is het vaak even zoeken voor mij. Sommige gezich-
ten komen zo naar voren bij het lezen van een tekst; juist dan
vind ik het belangrijk om me ook de andere perspectieven te
binnen te brengen. In de eerste jaren dat ik predikant was,
schrok ik weleens als ik op de kansel stond. Dan merkte ik dat
ik mijn verhaal geschreven had met bepaalde mensen in ge-
dachten, en realiseerde ik me ter plekke hoe hetzelfde verhaal
mensen in een andere situatie zou raken. Nu zoek ik bewus-
ter de verschillen op in mijn voorbereiding. 
Ik vind het altijd een spel om zo te preken dat trouwe kerk-
gangers zich erkend weten, maar dat nieuwkomers ook be-
grijpelijke taal horen. In iedere dienst moeten gasten zich
thuis voelen. Dat kan zijn doordat de kracht van het ver-
trouwde gevoeld wordt, dat moet zeker ook zo zijn doordat
de dienst verstaanbaar is.
Nadat ik tien jaar studentenpredikant geweest was, werd ik
dorpsdominee. In de geloofsgemeenschap om het studenten-
pastoraat heen kon ik vrijelijk putten uit literatuur, filosofie,
art-house-films. ‘Wat moet jij nou in Zeeland?’ vroegen som-
migen verbijsterd, toen ik bekendmaakte dat ik dorpsdomi-
nee zou worden. Ik geef toe dat ik in mijn huidige gemeente
eerder met beelden uit het landschap werk dan met Jean-Luc
Marion. Maar het maakt mijn preken voor mij niet wezenlijk
anders. Uitleg en verkondiging zijn in wezen dezelfde, maar
welk taalveld en welke illustraties je kiest is wat mij betreft
wel context-afhankelijk.

Jos Douma— Met de ‘hoordergerichtheid’ van de prediking heb
ik intuïtief altijd wat moeite gehad. Dus ik denk niet heel ex-
pliciet na over bijvoorbeeld aanwezige voorkennis. En ik doe
ook geen aparte moeite om te weten wat er leeft bij gemeen-
teleden. Het gevaar van ‘hoordergerichtheid’ vind ik dat de
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prediking dan vooral uit is op herkenbaarheid. Maar mis-
schien is het ook gewoon goed dat er een bepaalde vreemd-
heid blijft aan de boodschap die klinkt. Er zit immers per
definitie een breuklijn tussen onze dagelijkse werkelijkheid
en de werkelijkheid van God. Dat neemt overigens niet weg
dat ik de indruk heb dat mijn preken goed te volgen zijn, hel-
der en praktisch voor het dagelijks leven. Er is geen beginnen
aan om alle verschillende doelgroepen te ‘bedienen’. Gewoon
dus maar helder, persoonlijk, spiritueel, praktisch en verdie-
pend preken. En hopen dat Gods woorden opengaan.

Kees van Dusseldorp— Het is belangrijk dat de preek landt in de
werkelijkheid van de hoorders. Tijdens de preekvoorberei-
ding heb ik regelmatig verschillende gemeenteleden in ge-
dachten, waarbij ik me afvraag hoe
de boodschap in hun leven kan bin-
nenkomen. Maar dat beeld van de
hoorders is geen platte foto van de
werkelijkheid. Rein Bos heeft het
over een ‘röntgenfoto van de hoor-
der’: het gaat om een geestelijke
taxatie van wat de hoorder nodig
heeft. Daardoor wordt prediking niet
alleen behoeftebevrediging, maar
brengt het ook werkelijk verder. 

Hilbrand van Eeken— Sinds januari 2014 staat ons kerkgebouw
niet meer in het centrum van Delft, maar in de meest zuide-
lijke wijk Tanthof. In deze wijk van ruim 16.000 inwoners zijn
wij de enige kerk. Vanaf de eerste zondag dat wij daar onze
diensten beleggen is het aantal gasten aanzienlijk toegeno-
men. Onder deze gasten zijn ook mensen die lange tijd geen
kerkdienst hebben bezocht. Dit heeft mij er meer bewust van
gemaakt hoe gemakkelijk ik voorkennis veronderstel. Daarbij
ben ik me ook bewuster geworden van de kerkelijke taal die
wij ontwikkeld hebben. Ook al zul je mij niet snel betrappen
op ‘tale Kanaäns’, toch zijn er nog heel wat woorden die we in
de kerk gebruiken, maar die in het dagelijks spraakgebruik
nauwelijks voorkomen. Ik zou ook niet graag van deze woor-
den af willen, maar ik ben meer gaan beseffen dat het wel
nodig is deze woorden steeds opnieuw inhoud te geven.
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Bert Karel Foppen— Het schijnt dat Luther eens heeft gezegd:
‘Je moet zo preken dat de dienstmeid je begrijpt.’ Daarop
richt ik me – onbewust – dus vaak: een
meisje van 12/13 jaar. 
Ik speel op de preekstoel ook altijd ‘advo-
caat van de duivel’; dat heeft sterk te
maken met mijn theologie. Religie is mis-
schien wel vanzelfsprekend, maar geloven
in de God van Israël is en blijft een
vreemde zaak. Die vreemdheid themati-
seer ik altijd wel, door vragen vanuit het
ongeloof, de twijfel en de aanvechting te
stellen. Ik merk dat dit veel mensen aan-
spreekt: zoekers die er zomaar één keer zijn, oudere mensen
die uit de ervaring van hun harde hart weten dat het geloof
steeds weer opnieuw toegeëigend moet worden, en jongeren
die het misschien vooral vanwege de huidige cultuur moeilijk
vinden om te (blijven) geloven. Mensen die zichzelf erg gelo-
vig vinden, hebben hier wat minder mee. 
In mijn huidige gemeente Gorinchem preek ik om verschil-
lende redenen iets anders dan in mijn vorige gemeente 
Katwijk. Zo is in Katwijk – mede door de hervormde basis-
scholen, de zondagsschool en het nog wat steviger gezinsle-
ven met daarin bijbellezen aan tafel – meer bijbelkennis dan in
Gorinchem. Ook is er nog iets meer een christelijke dorpscul-
tuur. Het zou dwaas zijn als je geen rekening met dit soort 
feiten zou houden. Deze ‘aanpassingen’ zijn geen doel in zich-
zelf, maar hebben juist hun oorzaak dat je graag hetzelfde
doel wilt bereiken.
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Paspoort: Mirjam Kollen-
staart-Muis

Drs. M.J. Kollenstaart-Muis (1977)
Sinds 2013 predikant in de 
Gereformeerde Kerk in Ottoland
(PKN)

1000 diensten geleid met 1000
voorbereide preken

Leerde veel van drieminuten-
preken voor de radio
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9 STRUC-
TUUR EN

PLAATJES
Welke rol spelen structurerende
elementen zoals introductie,
‘preekillustraties’, anekdotes en een
samenvattende afsluiter in het geheel
van uw verkondiging?

Mirjam Kollenstaart-Muis— Ik doe m’n best om mijzelf te oefe-
nen in verschillende manieren van preken en ik probeer dat
aan te passen op het genre van de bijbeltekst of het karakter
van de eredienst. De teksten uit de brieven van Paulus lenen
zich goed voor retorische verhandelingen waarbij argumen-
ten een rol spelen, maar bij de aartsvaderverhalen kies ik er
graag voor om te vertellen vanuit één perspectief, en zo de
hoorder het verhaal binnen te trekken en God te laten bele-
ven. In de loop van de jaren ben ik minder anekdotes gaan ge-
bruiken, omdat ik mij realiseer dat anekdotes en illustraties
altijd maar ten dele bruikbaar zijn; de vergelijking gaat eigen-
lijk altijd een keer mank en dan kan het afleiden.

Reinier van Kooten— De studenten leer ik dat je de preek kunt
vergelijken met een vliegtuigreis van Amsterdam naar San
Francisco. De start moet het vliegtuig zo snel mogelijk in de
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lucht en op de juiste koers brengen, in plaats van de motor
maar te laten ronken op de grond of rondjes boven Amster-
dam te draaien. Daarom: geen inleiding op de inleiding, maar
een inleiding die zo snel mogelijk in de tekst brengt. Het ver-
loop van de preek moet met het bijbeltje te volgen zijn, zoals

het verloop van de vlucht in het vliegtuig op
het scherm. En dan de landing: het mag
geen doorstart worden, geen abrupt einde,
maar een rustige landing op… het juiste
vliegveld. Dus uitkomen waar de tekst ons
hebben wil!
Zelf ben ik visueel ingesteld. Ik zie het voor
mij. Zo preek ik ook. En als ik voorbeelden
of anekdotes gebruik ben ik erg kritisch: ze
moeten exact kloppen; én, ten tweede, ze
moeten de verkondiging verhelderen, een-
voudiger maken. Ze mogen als ‘uitsmijters’

geen doel in zichzelf zijn. Onlangs had ik een schitterende
intro bij de ontmoeting tussen Jozef en Jakob. Ik was echter
bang dat de gemeente emotioneel er zo door geraakt zou
worden, dat de hoorders erin zouden blijven hangen en het
ook het eerste zou zijn waarover ze thuis zouden beginnen.
Met heel veel pijn heb ik het blok gemarkeerd en gedeletet.
Alles moet echt voertuig zijn om de tekst dichterbij te bren-
gen en geen praalwagen die zelf de aandacht vraagt.

René van Loon— Het liefst neem ik in elke preek een verhaal op,
dat de kernboodschap illustreert. Daarbij zoek ik naar verha-
len die het hart raken. Dat doe ik ten eerste omdat verhalen
verbinden: tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen de ver-
schillende generaties en tussen mensen die meer en die min-
der kerkelijk betrokken zijn. Ten tweede komt door een
verhaal de boodschap vaak krachtig binnen en blijft die ook
langer in het geheugen. Ten derde nodigen verhalen uit om op
door te denken. Als christenen kennen wij allemaal de bij-
belse boodschap met name door verhalen: bijbelse geschiede-
nissen, gelijkenissen, maar ook andere verhalen (zoals die van
de voetstappen op het strand). 
Soms is dit verhaal ook de opening van de preek, vaker komt
het verhaal meer aan het einde. In dat geval zoek ik naar een
ander pakkend begin van de preek, bijvoorbeeld iets uit de ac-
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tualiteit. Overigens kan het ook zijn dat ik meteen met de
deur in huis val en juist met het bijbelgedeelte begin. Bijvoor-
beeld: ‘Dat is nogal wat, dat hier door Elia 450 profeten van
Baäl worden afgeslacht! Het lijkt IS wel! Wat moet je daar nu
van denken?’

Hendrik Mosterd— Ik begin de preek bijna altijd met een intro-
ductie. Ik probeer op die manier de hoorder het verhaal in te
trekken. Soms gaat het om een uit het leven gegrepen verhaal
dat me te binnen is geschoten tijdens de voorbereiding. Soms
om een verkenning van de klank van een woord in de cultuur
waarin wij leven, om vervolgens in de preek op zoek te gaan
naar overeenkomsten en verschillen met het eigene van dat
woord in de Bijbel. Soms gebruik ik een verhaal uit een ooit
gekeken film of een gelezen boek. Dergelijke verhalen vind ik
moeilijk te organiseren. Ze moeten je ge-
geven worden. Het zijn invallen die moe-
ten gebeuren. 
Bij illustraties gaat het trouwens niet al-
leen om het contrast. Er is ook evangelie
zichtbaar in de wereld om ons heen. Een
film van Terrence Malick kan mij het ver-
schil duidelijk maken tussen de way of na-
ture en deway of grace. En de reactie van de
nabestaanden van de slachtoffers op de racistische moord in
Charleston zetten mij opnieuw aan het denken over verge-
ving.

René van der Rijst— Iemand vertelde me ooit over een predi-
kant die aan het begin van zijn preek een vaas op de rand van
de preekstoel had gezet. Deze predikant had de gewoonte
nogal met zijn armen te zwaaien en meerdere keren gooide
hij de vaas er bijna af. ‘Ik heb nog nooit zo goed opgelet bij
een preek,’ zei de vrouw die mij dit verhaal vertelde. ‘Weet je
nog waar de preek over ging?’ vroeg ik haar. Maar dat wist ze
niet. Ze herinnerde zich alleen nog de vaas.
Ik moet vaak aan deze vaas denken als ik ergens een mooi ver-
haal of beeld ben tegengekomen, dat ik in een preek wil ge-
bruiken. Nogal eens blijkt het zo’n ‘vaas’ te zijn: mooi, maar
het past niet bij de rest van de preek. Gemeenteleden blijken
zich na afloop soms alleen zo’n illustratie te herinneren.
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Toch gebruik ik ze veel, uit allerlei bronnen: romans, films,
dingen die ik heb gezien op tv, flarden van gesprekken. Ik pro-
beer ze zo te gebruiken dat het geen ‘vazen’ worden, maar on-
derdeel van de preek. Dit werkt het beste, is mijn ervaring, als
dit soort teksten net even iets anders zeggen of zelfs een con-
trast vormen. Daar wordt een preek spannender van, dan
wanneer precies hetzelfde in andere woorden wordt gezegd. 

Hester Smits— Anne van der Meiden zei tegen mij toen ik mee-
deed aan een preekwedstrijd: ‘Een preek is als een Engels
dropje: het zwart is “het taaie”, het roze, groen, geel enzo-
voorts is het “zoete”.’ Sindsdien bouw ik mijn preken op die
manier op. Actualiteit en exegese
wisselen elkaar af. Een anekdote of
een voorbeeld maken de preek ‘luch-
tig’. Gemeenteleden moeten ook de
mogelijkheid krijgen om even af te
dwalen en weer aan te haken.
In principe zet ik mijn preek op als
een schilderij of gedicht. Het zijn
pennenstreken. Het is geen vertoog
in drie punten. Eerder gedachtekron-
kels rond een bijbeltekst. Het hoeft
ook niet ‘af’ of mooi te zijn. Er mag
best wat in de lucht blijven hangen om
nog eens over te mijmeren. Soms zijn onze wereld en de bij-
belse boodschap niet te rijmen. Ik probeer dat dan ook niet te
harmoniseren, maar de spanning te laten staan.

Willem Smouter— Ik probeer te openen met iets wat me ge-
raakt heeft of bezighoudt, daarna de tekst in te duiken en af
te sluiten met een beroep op het hart, dat dicht bij de tekst
zelf ligt. 
Juist illustraties vind ik moeilijk over te nemen van anderen,
omdat ik dat als plagiaat zou ervaren. Verstandelijk heb ik er
overigens geen enkel bezwaar tegen als collega’s hier anders
over denken.
Er zitten wel altijd praktische uitwerkingen in de preek, maar
ik ben me nauwelijks bewust van hoe ik dat doe. 
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Ilonka Terlouw— Illustraties in een preek vind ik erg belangrijk.
Vaak probeer ik tegen de 50% van de preek te laten bestaan
uit illustraties, voorbeelden, toepassingen,
gedichten, liedteksten, verhalen, anekdo-
tes. Soms bedenk ik ze zelf, soms ook
niet. 
Regelmatig vraag ik me af of bepaalde
voorbeelden niet ‘te gezocht’ zijn. Dat
vind ik lastig in te schatten. Laatst had ik
een voorbeeld dat ik gezocht vond: over
onze ochtendrituelen en snoozen bij op-
staan, in een preek waarin het ging over
Jezus die tot een verlamde man zegt: ‘Sta
op.’ Toch bleek het voorbeeld in de preek
heel goed ‘te werken’. Voor veel mensen
was het herkenbaar, kwam de boodschap
binnen en vormde het een kapstok om de
boodschap te onthouden.

Frans Willem Verbaas— Meestal begin ik de preek bij de actuali-
teit of bij een voorbeeld uit het dagelijkse leven. Daarmee wil
ik de mensen helpen om vanuit de eenentwintigste eeuw zo’n
eeuwenoude bijbeltekst in te stappen.
Ik houd erg van de klassieke inclusie. Ik eindig mijn preek
graag waar ik hem begonnen ben. Als ik begin met een voor-
val uit de actualiteit, zal ik daar meestal ook mee eindigen.
Als ik begin met een dichtregel, dan herhaal ik die vaak nog
een keer aan het eind. Ik streef er vaak naar om een preek
mooi rond te krijgen, wat overigens iets anders is dan een
dichtgetimmerd verhaal houden.
Als zich geen inclusie aandient, eindig ik vaak met een of
twee samenvattende conclusies. Die kondig ik duidelijk aan:
‘We sluiten af met één of twee conclusies.’ Dan weet iedereen
dat de preek bijna voorbij is, en zij die hun gedachten er niet
bij konden houden, krijgen alsnog de strekking van de preek
mee.
Verder heb ik geleerd een preek op te bouwen als een lasagne:
laagjes voedzame tekstuitleg en laagjes voorbeelden, verha-
len of anekdotes wisselen elkaar af. Die verhalen of anekdotes
dienen zich vanzelf aan tijdens het bestuderen van de tekst, is
mijn ervaring. In de loop der jaren ontwikkel je daarvoor als
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predikant een zekere ontvankelijkheid. In mijn begintijd
zocht ik weleens krampachtig naar iets grappigs om de preek
mee op te leuken. Dat hoef ik van mezelf niet meer te doen.
Lachen mag in de kerk, maar het is geen verplichting.

Jan Wolsheimer— Mijn preken hebben altijd een inspirerende
intro. Meestal is dat een anekdote, een filmpje of een illustra-
tie uit het dagelijks leven om het onderwerp dichter bij de
hoorder te brengen. Ik stop daar veel tijd in. Ik wil de mensen
hartelijk uitnodigen om hun leven naast de bijbeltekst te leg-
gen en zo’n intro kan daarbij goed helpen. Zo’n illustratie
wordt vaak erg goed onthouden, soms krijg ik ook de vraag

of ik zo’n illustratie of filmpje wil
delen in de Facebook-groep. Het zijn
voor mijn toehoorders echt aanleg-
steigers geworden waar zij hun
bootje even kunnen aanmeren. Ik zie
de Bijbel als het narratief van God.
Dat verhalende karakter sluit goed
aan bij ons mens-zijn. 
Mijn afsluitingen hebben meestal een
koppeling met de praktijk van onze
gemeenteleden. Ik probeer de tekst
dan echt heel dichtbij te brengen.

Daar verzin ik allerlei vormen voor: een kort gesprek met je
buurman en feedback naar de spreker, een schrijfopdrachtje,
een statement enzovoorts. 

Richtsje Abma— Mijn preken bevatten niet zo veel structure-
rende elementen. In mijn tienertijd was het zo dat je bij be-
paalde dominees wist: als ze over Christus beginnen, is de
preek bijna klaar. In die tijd was dat een opluchting. Van een
oom leerde ik ooit: de laatste zinnen zijn belangrijk. 
Mijn preken bevatten wel vaak een schema zo van: ‘Het lijkt
zo te zijn… maar klopt dat wel?’ Eerste indruk… en dan gaan
schatgraven en ergens anders uitkomen. In pakkende one-
liners ben ik niet zo goed. Maar een gewaagde oneliner kan
mensen wel prikkelen. Ik vind: een preek moet een slot heb-
ben dat je ook een beetje ziet aankomen. Dus dan zeg ik: ‘Ten
slotte, gemeente, nog dit.’ Dat zijn signalen voor luisteraars
dat de preek bijna is afgelopen.
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Bert Altena— Er is een hele theorie over het begin van de preek.
Essentieel, want aan het begin is de aandachtscurve het
hoogst, de welwillendheid van de hoorders het grootst en hun
spanningsboog nog niet uitgeput.
Ik besteed veel aandacht aan het begin van de preek, in het
bijzonder aan de openingszin. Als ik de eerste zin ‘heb’, ben 
ik voor mijn gevoel al een heel eind. Omdat in een goede 
openingszin de rest van de preek al ingesloten zit.
Anekdotes en voorbeelden worden het best onthouden. Dat 
is niet altijd een aanbeveling, vind ik, want het gaat er niet per
se om dat de preek onthouden wordt. Het is veel belangrijker
dat een preek mensen stimuleert om hun eigen gedachten en
associaties te maken. Daar zijn al te expliciete verhalen en
voorbeelden soms een hindernis voor.
Retorisch is het belangrijk om te zorgen voor kleine momen-
ten van ontspanning. Een goed getimede grap doet wonderen.
Als het tenminste een goede grap is. Ik houd daar wel van,
maar heb ook gemerkt dat zoiets het beste werkt als de hoor-
ders jouw preekstijl kennen.
Ik vat aan het einde de preek niet samen, maar rond het wel
af. Als de organist bij de laatste zinnen alvast op zijn plek gaat
zitten, weet ik hoe laat het is.

Karin van den Broeke— Soms is een tekst zo intrigerend of juist
zo mooi verhalend dat ik eerst de tekst zelf nadrukkelijk aan
het woord laat, om van daaruit een licht te laten schijnen op
het dagelijks leven. Een andere keer is er iets heftigs in de ac-
tualiteit aan de orde of iets wat mezelf erg bezighoudt, waar-
door ik met het actuele open. 
Lange tijd vond ik dat ik per se een pakkende opening moest
hebben. Ik heb echter gemerkt dat dat het risico in zich draagt
dat mensen zich achteraf alleen die opening nog maar herin-
neren. 
Ik ben er langzamerhand van doordrongen geraakt dat voor-
beelden uit het dagelijks leven of illustratieve verhaaltjes zo
gemakkelijk tot de verbeelding spreken, dat ik ze alleen moet
inzetten als ze ook echt de kern van mijn boodschap raken.
Liefst heb ik in mijn preek zowel een moment om aan het per-
soonlijk leven van mensen te raken, als een moment waarop
de gemeenschap waarvan we deel uitmaken voelbaar is. Ik
ben altijd blij wanneer ze gewoonweg boven komen drijven
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vanuit wat ik aan ontmoetingen gehad heb of door iets wat ik
net gelezen of gehoord heb. Soms vind ik dat niet voldoende
en zoek ik verhalen die, in een net wat andere taal dan de bij-
belse, de boodschap voor die zondag vertolken.

Jos Douma— Hoewel ik denk dat mijn preken helder zijn qua
opbouw, heb ik toch niet een heel duidelijke strategie. Ik
maak eigenlijk weinig extra werk van de inleiding. Ik vind een
inleiding ook niet heel nodig, omdat we allang met elkaar op
weg zijn in de kerkdienst en er dus met de preek niet opeens

iets heel nieuws gebeurt. 
Ik maak spaarzaam gebruik van anekdotes,
dat zou misschien best meer kunnen. Wel
sluit ik bovengemiddeld vaak af met drie
korte aandachtspunten, vaak praktische
handreikingen. Preken is ook: communice-
ren, in gesprek zijn, praten met. Ik kreeg in
mijn vorige gemeente regelmatig (als com-
pliment) te horen dat ik niet preekte, maar
praatte. En praten is een heel natuurlijk ge-
beuren, daar komt niet zo heel veel retorica
aan te pas.

Kees van Dusseldorp— Zonder een kop en een staart komt een
preek niet over. Een goede inleiding kan bestaan uit een erva-
ring, een verwijzing naar de realiteit, een intrigerende vraag
of een verhaal van wat ik in de preekvoorbereiding heb mee-
gemaakt. 
Ook in de preek zijn korte of langere voorbeelden belangrijk.
Ik ben daarin wel heel kritisch: een voorbeeld moet wel het
goede punt duidelijk maken. Maar de kracht van voorbeelden
is, dat je kunt aansluiten bij de werkelijkheid van hoorders.
Voorbeelden uit de sport, uit het onderwijs, uit het bedrijfsle-
ven, mensen kunnen zich er iets bij voorstellen. Dat geeft licht
op aspecten van het geestelijk leven. Een risico bij voorbeel-
den is dat het snel moraliserend wordt, of dat het een cliché-
voorbeeld is. Zo zal ik niet snel meer een plaatje van de
esculaap op de beamer zetten bij een preek over de koperen
slang.
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Hilbrand van Eeken— Tot voor kort had ik nog nooit van ‘beeld-
denkers’ gehoord. Ik ben dat zelf niet en was er nog niet mee
in aanraking gekomen. Met de na-
druk die ik vanuit de theologie op
‘het Woord’ heb meegekregen, fron-
ste ik ook mijn wenkbrauwen. Inmid-
dels heb ik mij laten overtuigen hoe
structurerende elementen in de
preek vooral beelddenkers kunnen
helpen hun aandacht erbij te houden.
Een beelddenker ziet in één oogop-
slag het geheel en vanuit het geheel
de delen. De preek visueel inzichte-
lijk maken met behulp van de beamer
werkt voor hen goed. Dit hoeft trouwens niet per se een
plaatje te zijn, ook geprojecteerde woorden kunnen deze
functie vervullen. Inmiddels is het maken van goede dia’s
voor bij de preek voor mij een vast onderdeel van de preek-
voorbereiding geworden. Met het gebruik van plaatjes blijf ik
overigens terughoudend. Een plaatje versmalt vaker dan dat
het verdiept. Het moet echt iets toevoegen. Of om het anders
te zeggen: het moet mijns inziens echt dienstbaar zijn om te
ontdekken dat het Woord van God niet veraf is, maar heel
nabij (Deuteronomium 30:14).

Bert Karel Foppen— Vroeger sprak men wel van ‘verhaaltjesdo-
minees’. Het waren vaak boeiende vertellers, maar toch…? Je
proeft het al een beetje in het woord zelf. Ook de preek was
soms een verhaaltje. Veel lucht, weinig inhoud. 
Een preekbegin vind ik erg belangrijk. Ik wacht ook altijd wel
tot het echt helemaal stil is in de kerk. Een preek moet een
kop en een staart hebben, maar het hoeft niet per se weer he-
lemaal rond te zijn. Zelf denk ik er niet heel bewust over na.
Omdat een preek iets is wat de hele week met mij meegaat,
kijk, luister en lees ik ook ‘via de preek’ naar wat om me heen
gebeurt. Zo doe ik vaak in die week wel iets op wat ik in de
preek verwerk. Zo preekte ik onlangs over de woorden:
‘wordt deze wereld niet gelijkvormig’ (Romeinen 12) en las ik
een interview met een teruggekeerd zendingsechtpaar dat
het was opgevallen dat Nederlandse christenen het zo lastig
vinden om anders te zijn dan de cultuur om hen heen. Zo’n
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interview is dan wel de opening van mijn preek. 
Wat betreft anekdotes: een grapje moet bij je passen. Ik maak
wel gebruik van humor en merk dat mensen regelmatig
(glim)lachen tijdens de preek. Zoiets vind ik niet verkeerd en
hoeft ook geen afbreuk te doen aan de ernst en het gewicht
van de boodschap. 

Jantine van Iersel-Veenhof— Ik begin vrijwel altijd met een 
pakkende intro. Soms met een filmpje, andere keren met een
voorbeeld uit de actualiteit, of iets wat er op dat moment
speelt. Het is belangrijk om goed te beginnen, want door een
goede vergelijking, metafoor of anekdote help je de hoorder
om in de preek te komen. 
Een preek bevat gemiddeld een of twee verhalen en daarnaast
nog een aantal losse voorbeelden. Soms zijn de verhalen van
mezelf, als ik ze meegemaakt heb en ik ze kan anonimiseren,
andere keren gebruik ik voorbeelden uit boeken. Soms zou ik
in een preek wel meer willen vertellen over wat ik meemaak
met gemeenteleden, maar vanwege mijn ambtsgeheim ben ik
daar voorzichtig mee.

108

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:10  Pagina 108



Paspoort: Reinier van Kooten

Dr. R. van Kooten (1950)
Predikant in de Hersteld 
Hervormde Kerk
Universitair docent
homiletiek/ethiek aan de Vrije
Universiteit Amsterdam
Standplaatsen: Goedereede (1974-
1978), Zeist (1978-1988), Soest
(1988-2008) en Apeldoorn (vanaf
2008)

6012 diensten geleid met 3376
voorbereide preken

Verricht grondige studie zodat hij
‘in de tekst zit en de toepassing
er als vanzelf uitkomt’
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10 ‘UIT 
PREKEN’

Hoe gaat u om met preekvoorzieners
of preekregelaars? Hoe maakt u een
keuze uit verzoeken voor
preekbeurten?

Reinier van Kooten— In onze kerk heb ik gemerkt dat hoe
zwaarder men in de leer is en hoe meer men spreekt over de
voorzienigheid, des te eerder begint men met het vragen van
predikanten. Eerst zouden we in september vragen voor het
jaar erop. Een voordeel voor de predikant om zo ook het vol-

gende jaar enigszins te overzien, een voor-
deel voor vacant geworden gemeenten om
voor het volgende jaar helemaal mee te
kunnen doen. Er was echter te weinig geloof
en men begon al een jaar vooruit. In de Her-
vormde Kerk was dat op 2 januari voor het
volgende jaar. Nu is het in de Hersteld Her-
vormde Kerk zo erg dat in september 2015
gevraagd wordt voor 31 december 2017. Ui-
teraard onder het beding van Jakobus… De
vacante kerkenraden die keurig wachtten,
kwamen daardoor met veel lege beurten te
zitten en moeten wel meedoen. 
Zelf let ik op de afstand: maximaal een uur

rijden, want ook ik wil iets van de zondagsrust meebeleven en
bij mijn gezin zijn.
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René van Loon— Het leiden van diensten in andere gemeenten
vind ik een voorrecht. Het biedt mij de gelegenheid om een
breder kerkelijk spectrum te ervaren dan alleen de gemeente
die ik dien. Doordat ik meestal een bestaande preek gebruik,
kost het me relatief weinig voorbereiding, ook al moet je een
preek bijna altijd bewerken om hem weer te kunnen houden. 
Na Kerst maak ik afspraken voor het jaar dat ruim een jaar
later pas begint. Dat is wel lang van tevoren, maar ik vind het
nogal hoogmoedig overkomen om preekvoorzieners later
terug te laten bellen, terwijl je ze meteen van dienst kunt zijn.
Voor enkele gemeenten, waar ik al lang een band mee heb,
houd ik wat data vrij, in de hoop dat die data dan ook blijken
te passen in hun roosters. 
De omgang met preekvoorzieners vind ik prettig. Door de
jaren heen leer je mensen kennen. Het is jammer als je niet tot
een afspraak kunt komen omdat het qua data niet lukt, zeker
als je al langer in een gemeente komt. De valkuil is dan om de
zondagen te vol te gaan plannen. Dat is weer niet goed voor
het thuisfront en voor je eigen zondagsrust. 
Als er een datum vrij blijft of openvalt, zet ik die meestal op
de website www.beschikbaarheidskalender.nl. Zo kom ik
weleens in een voor mij onbekende gemeente. Daar houd ik
van.

Hendrik Mosterd— Op verzoeken tot preekbeurten probeer ik
zo veel mogelijk welwillend in te gaan. Dat wil niet zeggen
dat ik elke zondag tweemaal voorga. Ik vind het fijn om zelf
ook met enige regelmaat in de kerkbank te zitten en de zaak
van een andere kant te bekijken. In diensten waarin de sacra-
menten worden bediend, ga ik echter altijd zelf voor. Het ont-
vangen van het avondmaal mis ik daardoor weleens. Het
raakte mij van de zomer het sacrament uit de handen van een
anglicaanse priester te mogen ontvangen. In principe ontvang
ik bij het avondmaal het sacrament ook uit de handen van de-
gene die naast mij aan tafel zit. Maar blijkbaar lukt het me
toch niet zo goed in de ontvangende modus te komen als ik in
de rest van de liturgie een andere rol heb te vervullen.
De meeste gastkerken waarin ik voorga zijn kerken waar ik al
eerder ben voorgegaan. Dat is prettig omdat je op die manier
weet wat je aan elkaar hebt en wat je van elkaar kunt ver-
wachten. Je gaat op een gegeven moment gezichten herken-
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nen. Er ontstaat iets van een relatie. Aan de andere kant kan
het ook verfrissend zijn kennis te maken met een gemeente
die je nog niet kent. Je ontmoet nieuwe mensen en het wil
nogal eens gebeuren dat je ook kennis maakt met een andere
orde van dienst. Dat voorkomt dat je vastroest. Helaas komt
het weleens voor dat er met het maken van afspraken iets mis
gaat. Ik heb weleens verzuimd wijzigingen in mijn digitale
agenda op te slaan waardoor ik een reeks dubbele afspraken
heb gemaakt. Dan zit er niets anders op dan een van beide af-
spraken af te zeggen. Tot nu toe ben ik er met de preekvoor-
zieners altijd uitgekomen. Ook met hen bouw je na verloop
van tijd een relatie op.

René van der Rijst— Hier kan ik kort over zijn: ik ga nooit in op
verzoeken voor gastdiensten. Het bevalt me vaak ook maar
matig om in een vreemde kerk voor te gaan. Mijn preken ont-
staan in samenspraak met mijn eigen gemeente. In een andere
gemeente ken ik de mensen niet, ik ken de gebruiken niet. Zij
kennen mij niet. Nogal eens ontbreekt het daardoor aan de
noodzakelijke ‘chemie’.

Hester Smits— Als fulltime en enige predikant in een gemeente
heb je niet zo veel vrije zondagen. Ik neem dus niet zo veel
gastbeurten aan.

Willem Smouter— Dit vind ik een moeilijk punt. Ik wil altijd zo
veel mogelijk op verzoeken ingaan maar heb bij lange na niet
voldoende ruimte om daarin te voorzien. Ik leg de verzoeken
op een hoop, probeer vlak voor de vakantie mijn eigen
schema van volgend jaar af te hebben en vlak na de vakantie
de ruilingen en vrije beurten in te vullen. Ik heb veel respect
voor de mensen die de preekvoorziening doen en probeer dat
ook te laten merken, maar het is moeilijk om zo veel ‘nee’ te
verkopen.

Ilonka Terlouw— Ik heb nog maar sinds kort een ‘eigen’ ge-
meente. Daarom kon ik de afgelopen negen jaar in heel wat
gemeentes als gastpredikant voorgaan. Ik neem pas preek-
beurten aan vanaf 1 januari voor het jaar erop. Een enkele
preekvoorziener belt met de Kerst al, maar dat doe ik niet. Zo
kunnen we de datum wel blijven vervroegen en het is al zo

112

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:10  Pagina 112



vroeg! Door meerdere zwangerschapsverloven heb ik de af-
gelopen jaren regelmatig preekbeurten moeten afzeggen. Dat
gaf eigenlijk nooit problemen, soms wel teleurstelling. Vaak
was die teleurstelling wederzijds. In sommige gemeentes kom
je al jaar en dag. Het is erg leuk om elkaar elke keer weer te
zien en zo met elkaar te kunnen meeleven. Dan is het jammer
als je een keer moet afzeggen.
Lastig vind ik de wisselende informatie die je krijgt vlak voor
de afgesproken preekbeurt. Van sommige gemeentes krijg je
helemaal geen herinnering. Soms is de informatie die je krijgt
te summier: dan vraag ik me af hoe laat de dienst eigenlijk be-
gint, waar de dienst precies is, en of ze gewend zijn aan de
tien geboden of dat een gezongen Kyrië-gebed ook tot de
mogelijkheden behoort.

Frans Willem Verbaas— Als ik een gemeente kan helpen door 
als gastvoorganger een dienst te leiden, doe ik dat graag. 
Maar ik zoek het niet op. Zo heb ik mij nooit aangemeld bij de
preekbeurtenzoeker van de PKN of bij beschikbaarheids-
kalender.nl. Als ze willen dat ik kom, dan weten ze me wel te
vinden.
Het liefst ben ik gastvoorganger in een gemeente die ik ken
en waar ik me een beetje thuis voel. Ook al zie ik preken als
een ambtelijk en een ambachtelijk werk, preken is en blijft
ook iets intiems. Ondanks mijn toga sta ik telkens weer in
mijn hemd op die kansel. Dat is de reden dat ik liever voor be-
kenden preek dan voor wildvreemden. Ik hanteer de regel dat
ik nooit meer dan twee diensten op een
zondag leid en dat ik één zondag in de
maand helemaal vrij houd. Ook in vakan-
ties wordt er niet door mij gepreekt. Een
mens moet van ophouden weten.
Juist omdat ik het zelf altijd lastig vind ie-
mand iets te vragen, heb ik een enorm
respect voor preekregelaars. Ze mogen
me net zo vroeg of net zo laat in het jaar
bellen als ze willen. Maar ik houd er niet
van als ze me een lijst mailen met nog
openstaande kerkdiensten die ik dan zelf
mag invullen. Als ik daaraan begin, zit ik nog langer achter
mijn computer.
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Jan Wolsheimer— Ik waak ervoor om me jaren van tevoren vast
te leggen. Ik kijk niet verder dan één (kerkelijk) jaar vooruit.
Ik weiger mee te gaan in de celebrity-cultuur van sprekers die
al jaren van tevoren volgeboekt zijn. Ik beperk het aantal
spreekbeurten buiten de deur en het liefst spreek ik vaker in

een vaste gemeente zodat er een band
wordt opgebouwd. Ik vind niets zo erg als
op zondagmorgen in alle vroegte naar een
totaal onbekende gemeenschap te reizen
om daar een preek te lanceren en vervol-
gens weer naar huis te rijden. Ik word er
doodongelukkig van. Ik wil mensen leren
kennen, snappen wat hen bezighoudt zodat
ik hen echt kan dienen in plaats van mijn
‘beste preek’ afsteken voor een groep men-
sen waarin ik geen gezicht herken. Afschu-
welijk vind ik dat. Ik ben geroepen om een

gemeenschap te dienen en niet om een rondtrekkende circus-
artiest te zijn. Als anderen daar een andere keuze in maken
dan vind ik dat prima, maar ik doe niet mee met die aanpak. 

Richtsje Abma— Ik preek niet veel buiten mijn eigen gemeente
om. Wij delen onze preekplek, dus ik heb 26 zondagen
dienst. Van mij hoeft daar verder niets bij, omdat het maken
van een preek en het houden van een dienst mij veel energie
kost. Voor enkele gemeenten die me benaderen heb ik een
zwak: mijn vorige gemeente, of een gemeente waar familie
woont. 
Mijn ervaringen met preekvoorzieners zijn prima – ze bellen
soms wel heel tijdig, meer dan een jaar van tevoren, dan vraag
ik meestal of ze over een paar maanden, na de zomer nog een
keer willen bellen.

Bert Altena— Preekvoorziening is een vak apart. Iedere keer als
ik een preekvoorziener aan de lijn heb, ben ik geneigd hem of
haar sterkte te wensen.
Ik heb naast het fulltime predikantschap altijd ook op een
aantal vrije zondagen gepreekt. Ik vind het leuk om te doen,
maar het is ook een vorm van vanzelfsprekende collegialiteit.
Als jij vrij bent in je eigen gemeente, is het toch ook fijn als er
collega’s zijn die daar dan dienst doen. 
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Na een aantal jaren op een vaste standplaats groeit vanzelf
een kring van gemeenten waar je vaker komt. Omdat je ge-
vraagd wordt en dus kennelijk niet al te veel bent tegengeval-
len. Of omdat het een gemeente is waar je zelf graag komt om
allerlei redenen. Een keer per jaar voorgaan in een gemeente
waar je gestaan hebt, is altijd leuk om te doen. 
Ik vind elders preken ook verrijkend. Het verbreedt je beeld
van de kerk. Je leert ervan. Het gaat overal hetzelfde, maar al-
tijd net even iets anders. 
Vervelende misverstanden heb ik zelden meegemaakt. Een
keer stonden we met zijn tweeën als gastpredikant in een
consistorie op het Friese platteland. De daar gestationeerde
collega had een wel heel ingewikkelde driehoeksruil ge-
maakt. Ik was overbodig en kon weer naar huis. Er heeft tot
mijn verbazing nooit iemand gebeld om te vragen waar ik
bleef. Kennelijk kon ik gemist worden. Een belangrijke les...

Karin van den Broeke— In de eerste jaren dat ik predikant was,
vond ik het zwaar om ook op mijn vrije zondagen nog voor te
gaan. Ik hield er toen bovendien niet van om te preken voor
mensen die ik niet kende. Langzamerhand is dat veranderd. Ik
vind het nu juist wel leuk om ook de sfeer in andere gemeen-
ten te proeven. Bovendien vind ik het ook wel een plicht te-
genover preekvoorzieners die erg hun best doen niet al te
krampachtig om te gaan met vrije zondagen. Ik kom graag
terug in mijn eerste gemeente en in de kerk waar ik studen-
tenpredikant ben geweest. Daarnaast is er een kringetje van
gemeenten waarmee ik als gastvoorganger ook hartelijke
contacten onderhoud. Nu ik preses ben, vergroot die kring.
Gedurende de eerste tijd heb ik juist wat vertrouwde ge-
meenten uit de nabije omgeving laten weten dat ik vermin-
derd beschikbaar ben. Het past in deze jaren dat ik ook bereid
ben om op zondag wat meer verschillende gemeenten te zien.
Af en toe zit ik wel graag gewoon als kerkganger in de kerk.
Voor preekvoorzieners heb ik diep respect. Mooi om te zien
hoe veel preekvoorzieners zich enorm inspannen om predi-
kanten uit te nodigen die in hun context echt iets te bieden
hebben. Velen doen moeite om te werken aan een band met
de gastpredikanten die zij uitnodigen. Ik moet toegeven dat
ik daar ook wel gevoelig voor ben. Iemand die ik echt aardig
vind iets weigeren, dat doe ik niet graag.
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Jos Douma— Ik preek graag elders als mijn agenda dat toelaat.
Ik heb gemarkeerd wanneer ik kan, en heb ook helder op
welke zondagen ik beslist vrij wil zijn. Ik ga over het alge-
meen niet ver weg: de meeste gastbeurten spelen zich in een
straal van twintig kilometer rond Zwolle af. Zodra er een ver-
zoek van wat verder weg komt, verkoop ik dus een helder
‘nee’. 

Kees van Dusseldorp— De preekvoorziening is een wereld op
zich. Alle respect voor de mensen die dit met veel liefde en
geduld doen! Ik ga elders het liefst binnen een straal van een
halfuur tot drie kwartier rijden voor. 
Ik houd mijn vrije zondagen altijd vrij. Dan hebben we de 
mogelijkheid om weg te gaan. Als we beslissen om thuis te
blijven, wil ik nog weleens een dienst ‘aanbieden’. 
Sinds een aantal jaar bestaat de mogelijkheid om via de regio-
nale kerkbode aan te geven wanneer preekvoorzieners kun-
nen bellen. Dat geeft wel duidelijkheid. Want ik merk dat de
jacht op ‘preekbeurten’ (vreemd woord eigenlijk) steeds
vroeger begint, soms in mei of juni al. Dat is onnodig en voor
mij ook onwenselijk. Voor preekvoorzieners ook, volgens
mij.
Over het algemeen gaat het overleg over preekbeurten vrij
soepel. Ook als er geruild moet worden met een collega, of als
ik onverwachts iets wil veranderen, doen preekvoorzieners
daar niet moeilijk over.

Hilbrand van Eeken— Als er één taak in de gemeente is die ik
niet benijd, is het wel de taak van de preekvoorziener (m/v).
Wat een moeite moeten die vaak doen om de roosters vol te
krijgen! Vooral omdat iedere predikant binnen het kerkver-
band van de Christelijke Gereformeerde Kerken er zo zijn
eigen praktijken op na lijkt te houden. Een preekvoorzienster

heeft mij weleens toevertrouwd dat ze
nauwkeurig een lijstje bijhield welke predi-
kant ze wanneer kon bellen. Ik heb ook wel-
eens gewerkt met een bepaalde datum.
Vanaf de doorgegeven datum mochten
preekvoorzieners gaan bellen. Maar hoe
laat bel je dan? Is zeven uur ’s ochtends niet
te vroeg? Wie het eerst belt, wie het eerst
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maalt? Gekkigheid. Ik ben ermee gestopt. Heel blij ben ik met
het initiatief dat een predikant uit ons kerkverband heeft ge-
nomen door het bouwen van een website voor de preekvoor-
ziening binnen de CGK (www.preekafspraken.nl). Inmiddels
doen er 206 voorgangers en 176 preekvoorzieners mee. Zelf
maak ik alleen nog maar gebruik van deze site. Maximaal drie
maanden van tevoren maak ik afspraken. Heerlijk!

Bert Karel Foppen— In de maand december maak ik mijn preek-
rooster voor het daaropvolgende jaar (ja, let op, niet het vol-
gende, maar het daaropvolgende jaar!). Een heel aantal
zondagen staat min of meer vast. De ochtenddienst van de
feestdagen, de avondmaalszondagen enzovoorts. Ik plan mijn
vakantie, en ik let op de verhouding tussen morgen- en mid-
dagdiensten. Met mijn geboorteplaats en de gemeenten die ik
heb gediend, maak ik ook alvast afspraken. De andere beur-
ten worden – telefonisch – ingevuld op twee januari. Ik houd
me ook strak aan deze datum, al zijn er steeds meer gemeen-
ten die het toch ook al tussen Kerst en oud en nieuw probe-
ren. Het blijft een vreemd systeem: een soort belcircus voor
kerkdiensten die soms bijna twee jaar verder worden gehou-
den… Ik kom in de meeste gemeenten waar ik voorga al erg
lang. Vanwege verhuizing komen er soms wat gemeenten bij.
Gelukkig vallen er niet veel gemeenten af. Daar ben ik blij
mee, want ook met gemeenten waar je voorgaat als gastvoor-
ganger bouw je een band op. Per saldo betekent dit wel dat ik
tegenwoordig vaak één keer per jaar per gastgemeente
voorga. 
Natuurlijk kijk ik ook wel naar de reisafstand. Verder dan een
uur rijden doe ik liever niet. 

Jantine van Iersel-Veenhof— Ik heb meestal zelf mijn preek-
roosters tot aan het einde van het nieuwe jaar gepland. Dat is
echt heel ver weg en ik vraag me dan ook regelmatig af of dat
de juiste houding is van een predikant naar de toekomst. Wil-
len we al zo ver plannen in ons leven, terwijl we niet weten
wat er komt? Ik preek overal waar ik gevraagd word, als mijn
agenda dat toelaat. Ik heb over het algemeen positieve erva-
ringen met preekvoorzieners en ik vind het prettig dat er
steeds meer digitaal, via de mail gewerkt wordt.
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Mirjam Kollenstaart-Muis— Steevast gaat op 2 januari om even
na half negen ’s morgens de telefoon. Mijn echtgenoot (ook
predikant) en ik grappen dan altijd: ‘Het jachtseizoen is weer
geopend.’ Het is inmiddels traditie dat mijn echtgenoot en ik
ons preekrooster in de kerstvakantie maken, dus zodra het
nieuwe kalenderjaar begonnen is, maken wij afspraken.
Doordat ik al ruim twaalf jaar in dezelfde gemeente sta, zijn
het vaak dezelfde gemeenten die bel-
len om afspraken te maken. Ik han-
teer daarbij een paar regels: wie het
eerst komt, het eerst maalt (en de
meeste preekvoorzieners weten dat
ze bij ons vroeg in het jaar moeten
bellen) en liever niet meer dan twee
keer in een jaar voorgaan in dezelfde
gastgemeente. Bij uitzondering ga ik
’s morgens in een gastgemeente voor
– liever kies ik ervoor om op een
vrije morgen met onze kinderen naar onze eigen gemeente te
gaan. Ik vul ook niet alle gaatjes ’s avonds op, want ik wil niet
dat onze kinderen iedere week door de oppas op bed gelegd
moeten worden. De meeste preekvoorzieners begrijpen dat –
hoewel er eens één zei: ‘Tja, maar als alle dominees zo doen,
dan krijg ik mijn rooster nóóit vol…’
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Paspoort: René van Loon

Drs. C.M. van Loon (1966)
Predikant in de Protestantse Kerk
in Nederland
Standplaatsen: Capelle aan den
IJssel (1999-2013) en Rotterdam-
Centrum (vanaf 2013)

2300 diensten geleid met 1100
voorbereide preken

Zoekt actief naar preekillustra-
ties: houdt van een verhalende
preekstijl, met sterke nadruk op
Jezus
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11 HIJ EN 
IK

Hoe denkt u over de aanwezigheid
van het ‘ik’ in de preek? Laat u uw
eigen (geloofs)leven doorschijnen in
wat u zegt, of juist niet? Welke rol
speelt de heilige Geest hierin? 

René van Loon— Als prediker moet ik me niet verstoppen. Wat
de tekst met mijzelf doet, geef ik ook door, maar wel in ge-
paste mate. Een preek moet geen ‘ik-document’ worden. Ik
zeg bijvoorbeeld wel: ‘Als ik lees dat Elia 450 profeten van
Baäl afslacht – ik weet niet hoe dat bij u is, maar dan draait
mijn maag om.’ Verder behandel ik het dan als een vraag die
we samen onder ogen zien. Ik breng regelmatig mijn verwon-
dering onder woorden, de dingen die mij treffen in een bijbel-
tekst. Dat is een van de manieren waarop ik mijn hoorders
probeer in te wijden in de verwondering. Maar het moet ook
zeker niet te vaak, dan wordt het vervelend. 
Het stoort mij als ik collega’s in een preek uitgebreid hoor
vertellen over hun vrouw en kinderen. Persoonlijk vind ik dat
ik de privacy van mijn gezin moet bewaren, tenzij in uitzon-
deringsgevallen na voorafgaand overleg.
De ene keer ben ik tijdens het schrijven van een preek hele-
maal vol van wat ik wil zeggen. Dan ‘spuit’ het eruit. De an-
dere keer worstel ik om de preek op papier te krijgen en ben
ik al schrijvend nog steeds onzeker over de vraag waar ik nu
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precies heen wil met de preek. Meestal zit het ertussenin. Al-
tijd zoek ik hulp bij God, en ik ervaar het als een grote genade
dat er dan toch weer een preek klaarkomt.

Hendrik Mosterd— Het ‘ik’ is meer aanwezig in mijn preken dan
het dragen van een toga zou kunnen doen vermoeden. Het
‘ik’ lijkt ook in tegenspraak met de overtuiging dat het in de
preek gaat om het aangesproken worden door het Woord van
God. Toch denk ik dat het inzetten van het ‘ik’ heel zinvol kan
zijn. Ik zet het ‘ik’ bijvoorbeeld nogal eens in om een vraag of
een protest te benoemen dat bij mij bovenkwam tijdens de
voorbereiding van de preek. Op die manier hoop ik hoorders
mee te nemen in het proces van het luisteren dat heeft plaats-
gevonden in de voorbereiding. De hoorders krijgen ruimte
aan te haken bij mijn vragen, maar hebben ook de ruimte zich
niet in mijn vragen te herkennen. Die ruimte vind ik belang-
rijk. Als ik het ‘ik’ op deze manier inzet is meteen ook duide-
lijk dat het Woord net zo goed een tegenover is voor mij als
voor de gemeente. Ik ben niet alleen verkondiger, maar ook
hoorder en gemeentelid. 
Heel af en toe gebruik ik het ‘ik’ ook wel om een associatie te
verwoorden die exegetisch misschien niet hard is te maken.
Zo’n associatie leid ik dan in met ‘dit doet mij denken aan…’
Op die manier breng je een zekere gelaagdheid aan in de ver-
kondiging. Paulus maakt in zijn brieven ergens onderscheid
tussen een woord dat afkomstig is van de Heer en een woord
dat hij spreekt op eigen gezag (1 Korintiërs 7). Ik weet niet of
het onderscheid tussen een woord van de Heer en een woord
dat je spreekt op eigen gezag altijd zo helder te maken is,
maar het risico de Heer te laten buikspreken in de verkondi-
ging lijkt mij niet denkbeeldig. Het ‘ik’ kan in dat verband
misbruik van de naam van de Heer wellicht voorkomen.

René van der Rijst— Ik geloof niet in ‘objectieve prediking’. Ik
zit zelf altijd in mijn preken, ook als ik het woordje ‘ik’ niet
gebruik. Omdat het in preken volgens mij om communicatie
gaat, hoort het ‘ik’ ook in preken. Ik preek voor deze ge-
meente, ik spreek met hen over mijn geloof en over hun ge-
loof. En ook over mijn vragen en twijfels, en de vragen die ik
bij hen vermoed. Ik sta daar als predikant en door de week
ben ik daarop aanspreekbaar. Mijns inziens zijn de verhalen
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van de Bijbel daar ook op gericht. Het is geen groot, algemeen
geldend verhaal, maar een verhaal dat op mij gericht is en dat
mij ook uitnodigt om ‘ik’ te zeggen – in samenhang met God
en met anderen.
Dat betekent uiteraard niet dat mijn eigen geloof helemaal op
de voorgrond moet komen te staan. Het gaat er immers niet
om dat de gemeenteleden hetzelfde gaan geloven als ik, maar
dat ze zich ontwikkelen in hun eigen geloof. De manier
waarop ik mijzelf inbreng, moet daaraan dienstbaar zijn. Mijn
eigen persoon moet geen sta-in-de-weg zijn. Ik wandel een
stukje met de gemeenteleden mee, ga met hen op weg naar
het koninkrijk langs de verschillende ‘kruispunten’ die het
leven rijk is (homiletiek, ‘preekkunde’, is afgeleid van een
Grieks woord dat ‘wandelen’ of ‘omgaan met’ betekent).

Hester Smits— Mijn ‘ik’ in een preek ben ik niet altijd zelf. Het is
soms een verhaal van iemand anders in de ik-vorm of een il-
lustratieve ‘ik’. Ik gebruik dat zo omdat we leven in een tijd
van persoonlijke verhalen. Het zijn niet meer de grote ideolo-
gieën of systemen, die mensen lijken te raken in wie zij zijn of
willen zijn – eerder wordt men juist geraakt door het ‘kleine
verhaal’ van een ‘ik’.
Als ik iets uit mijn eigen leven gebruik, is het voor mij belang-
rijk dat ik mensen niet belast met mijn verhaal. Want dan gaat
degene die luistert daarover nadenken: ‘Hoe zou het zijn af-
gelopen?’ ‘Zal ik haar er na de dienst nog eens naar vragen?’
Dan sta je de hoorder en de bijbeltekst te veel in de weg. Het
‘ik’ moet een bepaalde functionaliteit houden. Je eigen geloof-
waardigheid en authenticiteit moeten daarbij ook niet in het
geding komen. 

Willem Smouter— Ik ben gaandeweg tot de overtuiging geko-
men dat het ‘ik’ in de preek het meest essentiële is voor wer-
kelijke communicatie. Van huis uit heb ik het omgekeerde
geleerd: het gaat niet om mensen, het gaat om het Woord.
Maar ja, het gaat God natuurlijk wel om mensen. En laten we
wel wezen: op de Kroniekenschrijvers na hebben de meeste
auteurs van de Bijbel het natuurlijk wel over ‘ik’. ‘De Heer is
mijn herder. Ik kwijnde weg zolang ik zwijgen wilde. Ik was
in vervoering des geestes. Ik voel me de minste van alle apos-
telen. Ik heb een voortdurend hartzeer’ – noem maar op.
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Nu ben ik geen apostel of profeet, dus ik stel me wat meer te-
rughoudend op. Maar ik zal altijd iets invoegen van: wat mij
het meeste raakt in deze tekst, of wat ik moeilijk vind. Het al-
ternatief is dat je gaat zeggen: ‘Wij mensen denken dan
vaak…’, enzovoorts. Dat vind ik gruwelijk, want dat maakt
de hoorder zelf wel uit. 

Ik ben overigens wel terughoudend
over mijn eigen roerselen, ongeveer
zoals in de Psalmen: je ziet duidelijk
wanneer de auteur blij, gekweld of
boos is, maar het wordt geen emo-tv
waarin alles uitvergroot wordt. De
bedoeling is dat de hoorder zich kan
identificeren, eigen ervaringen kan
invoegen of ook de gevoelens juist
onherkenbaar mag vinden.

Ik kan zelf ook weleens leeg zijn en ik denk dat dit dan te
merken is aan mijn preken. Dat is op zichzelf niet erg; ik lijd
eerder aan het gebrek de indruk te wekken dat ik niemands
hulp nodig heb. Ik realiseer me dus (maar dan vaak achteraf)
dat het niet zo erg is als de gemeente merkt dat ik er zwaar
aan trek. Maar ik vind twijfel niet iets moois en kan er dus
geen vreugde in vinden om twijfel te etaleren. Ik twijfel overi-
gens meer aan mezelf dan aan God en dat laat ik wel merken.

Ilonka Terlouw— Preken is iets dat sterk verweven is met wie ik
ben. Ik sta, denk ik, nooit alleen maar als dominee op de kan-
sel, maar ook als Ilonka. Dat betekent trouwens dat wie mij
buiten de dienst om ontmoet, waarschijnlijk ook al snel iets
van dat predikant-zijn in mij zal tegenkomen. 
Ik blijf in de preek dicht bij mezelf en gebruik wanneer dat de
preek ten goede komt ook gerust voorbeelden uit mijn eigen
leven. Ik vertel regelmatig in een preek wat de tekst bij mij op-
roept of waar ik vragen of twijfels heb. Dan ga ik als het ware
in gesprek met de gemeente en benoem ik ook dat het bij hen
mogelijk heel andere gevoelens oproept. Soms neem ik duide-
lijk de rol van verkondiger van het Woord op me, soms ook
ben ik gewoon hun medegelovige die met hen God zoekt. 
In de tijd nadat wij ons eerste kindje verloren, was het niet
mogelijk om vanuit mijn eigen geloof te preken. Toch ging ik
wel preken, ik kon niet anders. Zo voelde dat. Ik preekte dan
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ook tegen mezelf. Dat ging vaak dwars tegen mijn gevoelens
en tegen de werkelijkheid van mijn leven in. Soms benoemde
ik dat dan wel in de preek. Dan besprak ik de vraag hoe je
desondanks kunt geloven.

Frans Willem Verbaas— Ik neem mijzelf mee op de preekstoel,
maar ik sta daar niet namens mezelf. Dat is de spanning
waarin je het als predikant hebt uit te houden. Het gaat er niet
om wat ik als predikant wel of niet geloof, maar om wat de
bijbelse getuigen wel of niet geloven. Ik streef op de kansel
dus naar een zekere ambtelijke objectiviteit. Tegelijkertijd
besef ik dat ik degene ben die exegetische keuzes maakt en
dat iedere zin die ik uitspreek mijn persoonlijke toon heeft.
Voorbeelden die ik geef, heb ik meestal zelf meegemaakt of
gehoord. En mijn gemeente voelt natuurlijk haarfijn aan of ik
zelf wel of niet achter de boodschap sta die ik verkondig. Wat

mij helpt om het in dit dilemma uit te
houden? Zinswendingen als ‘ik denk
dat, ik vind dat, ik geloof dat’ mijden.
En op de kansel erg terughoudend
zijn met persoonlijke geloofservarin-
gen. 
Het streven naar een zekere ambte-
lijke objectiviteit heeft als bijkomend
voordeel, dat het niet zo dramatisch
is als je geestelijk eens droogstaat. De

remedie is dan: gewoon aan het werk gaan. Goed bijbeltek-
sten lezen, zorgvuldig luisteren naar de profeten en de apos-
telen. De heilige Geest heeft geen klik met luie predikanten.

Jan Wolsheimer— Het is onvermijdelijk dat de persoon van de
prediker doorklinkt in zijn/haar preken. Volgens mij gebruikt
God ons hele mens-zijn en werkt Hij niet buiten onze per-
soonlijkheid om. Mensen zijn geen robots. Toch moet een
prediker voorkomen dat de prediking een onemanshow gaat
worden, waarbij het geloof of de twijfel van de prediker cen-
traal staat. Gods Geest werkt op verschillende manieren door
mensen heen die allemaal verschillend van elkaar zijn. Het
geloof van één kan niet normatief zijn. Aan de andere kant
vind ik sprekers die zichzelf lijken te verstoppen achter de
woorden van de preek niet echt geloofwaardig. Je mag best
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iets van jezelf laten zien. 
Het overkomt me daardoor gelukkig niet vaak dat ik me leeg
of ongeschikt voel om te preken. Ik geloof dat predikers eerst
en vooral aan hun eigen spiritualiteit moeten werken. Doe je
dat niet, dan word je een mechanische preekmachine. 

Richtsje Abma— Het stoort mij niet als ik een voorganger ‘ik’
hoor zeggen. Soms gaat het om nuttige achtergrondinforma-
tie (‘ik werk als geestelijk verzorger in de gevangenis’). Wel is
het riskant. Het kan zijn dat je te veel tussen de tekst en de
hoorder komt te staan, dat de aandacht
naar jou toegaat of dat je dezelfde geijkte
anekdotes vertelt. Bij mij zijn dat nog wel-
eens anekdotes van het voetbalveld, erva-
ringen langs de lijn of momenten in het
veld van onze zoon en hoe je als moeder
goed afstand bewaart. Het gaat uiteraard
niet om mijn mening in de preek. Maar
mijn ervaring met deze tekst is wel rele-
vant: wat roept die op aan weerstand, ge-
voelens, gedachten?
Zijn de preekvoorbereiding en de uitvoe-
ring ook een proces van de heilige Geest? Misschien, soms
even. Maar het is niet zo dat ik bid voordat ik exegetiseer, en
ik bid ook niet voordat ik de kansel opga. Bij ons is er ook geen
aparte kansel in de kerk maar één lees-bid-en-preekplek. Als
ik zelf leeg ben of geblokkeerd, dan is het bij mij het beste de
blokkade te onderzoeken en voorrang te geven. Soms is eerst
een dutje nodig, of een rondje wandelen of fietsen. Vaak is de
spanning dan te hoog en zijn eerst ontspanning en zelfzorg
nodig. Het overkomt me ook weleens dat ik er met een tekst
niet uitkom, dat het blijft bij stamelen en zoeken. Dat kan me
met name in de veertigdagentijd nog weleens gebeuren.

Bert Altena— Het bijzondere van de preek als communicatie-
vorm is dat het ondanks de collectiviteit van het groepsge-
beuren persoonlijker kan zijn dan een gesprek onder vier
ogen. Maar daarvoor is het wel nodig dat de prediker zich
persoonlijk engageert. De hoorder heeft recht op het ‘ik’ van
de predikant, om te horen, voelen, ervaren waardoor hij/zij
wordt geraakt, geïntrigeerd, geërgerd. De predikant is geen
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neutraal doorgeefluik, zoals sommige preekopvattingen lij-
ken te suggereren. ‘Niets communiceert zo sterk als de per-
soonlijkheid van de prediker’, is een oude homiletische wet. 
In mijn preekvisie is die persoonlijkheid van de predikant een
krachtig middel om de werking van de preek te vergroten.
Door zijn persoonlijke geraaktheid te tonen, helpt de predi-
kant met zijn preek een vergelijkbaar proces bij de hoorders
op gang te brengen. De preek wil immers mensen bewegen en
raken op een emotioneel en motivationeel niveau. Het gaat
niet om overdracht van informatie, maar van inspiratie.
Natuurlijk zijn er ook predikanten met een te groot ego, die
tussen de gemeente en God zelf in gaan staan. Hun ‘ik’ ver-
stikt het ‘ik’ van de hoorder. Maar dat zijn uitzonderingsge-
vallen die bij een goede screening er wel uitgehaald kunnen
worden. Preekbekwaam hoeft nog niet preekbevoegd te zijn.
Gun jonge predikanten tijd en ruimte om hun eigen stem te
ontdekken. Hoe persoonlijker de preek, hoe sterker de wer-
king.

Karin van den Broeke— Neutraal zijn in een preek is naar mijn
idee een illusie. Bewust of onbewust speelt de eigen geloofs-
beleving een rol. Ik benoem dat niet elke week expliciet, maar
ik ben er wel open over. Emoties (wat raakt me, wat irriteert
me, wat intrigeert me) verwoord ik meestal als persoonlijke
emoties, vanuit het idee dat het juist dan gemakkelijker is
voor hoorders om erbij aan te sluiten. Bij collectieve gevoe-
lens in de samenleving of bij evidenties vanuit de tekst ligt dat
natuurlijk anders. Echt iets over mijn geloofsleven vertellen

doe ik pas als ik denk dat het functioneel is.
Bijvoorbeeld als ik zelf merk dat ik een ont-
wikkeling doormaak. Dan vertrouw ik erop
dat mensen in de kerk zich daaraan kunnen
spiegelen. 
Tijdens het schrijven van de preek vertrouw
ik zeker op de Geest. Een week lang lees ik
en laat ik het geheel rijpen, uiteindelijk gaat
het echte schrijven meestal vrij vlot. Tijdens
het schrijven vindt er vaak vanzelf integra-
tie plaats van al die elementen die door de

week aan bod kwamen. Naar buiten toe ben ik altijd bereid
om persoonlijk verantwoording af te leggen over wat ik zeg
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op de kansel, maar tijdens het schrijven ervaar ik het deels
ook als iets dat aan mij gebeurt. Ik sta dan in de dativus, de
heilige Geest in de nominativus. God handelt.
Het overkomt me niet vaak dat ik echt leeg ben, of vertwij-
feld. Maar heel soms wel. Dan helpt het mij om iets te lezen
van theologen die dicht bij het theologiseren staan dat mij
oorspronkelijk tot geloof bracht. Het was de wijze waarop
Carel ter Linden bijbelverhalen vertelde, die bij mij de vonk
deed overslaan. Hoewel ik sindsdien ook een heel eigen weg
in geloof gegaan ben, zijn het nog altijd teksten van Nico ter
Linden of Nico Bouhuijs die een laagbrandend vuurtje zo
weer kunnen doen oplaaien.

Jos Douma— Preken is in mijn visie dat je drie dingen moet
doen: dicht bij de tekst blijven, dicht bij de hoorder blijven en
dicht bij mezelf blijven. Ik merk al enige tijd dat ik dit steeds
belangrijker vind: dicht bij mezelf blijven. Rond het dicht bij
de tekst blijven spelen zo veel uiteenlopende verwachtingen
(van gedegen exegese van de tekst in de context tot speci-
fieke tekstkeuzes en themakeuzes, en het idee dat preken
kunnen bijdragen aan bredere bijbelkennis) en ook rond het
dicht bij de hoorder blijven spelen zo veel uiteenlopende ver-
wachtingen, dat het aanzienlijk vruchtbaarder is om dicht bij
mezelf te blijven. Mijn ‘ik’ is dus volop aanwezig in de preek.
Toen ik eens een beroep overwoog en in de kennismakings-
fase aan de kerkenraad vroeg wat er volgens hen in de predi-
king aan de orde moest komen, kwamen er geen wensen voor
teksten en thema’s, maar was het antwoord: ‘Waar je zelf vol
van bent en enthousiast over kunt spreken.’ Dat sprak me aan
en spreekt me nog steeds aan. Hoewel ik dus wel persoonlijk
aanwezig ben in mijn preken (en ik er ook helemaal niets mee
kan dat je ‘zo neutraal mogelijk’ zou moeten blijven omdat
Gods Woord dan beter tot zijn recht zou komen), betekent
dat toch niet dat ik veel over mezelf vertel. Een enkele keer
doe ik dat wel, maar uiteindelijk vind ik het op mijn manier
dicht bij de tekst blijven het meest belangrijke. Daarin zoek ik
ook heel direct naar wat de heilige Geest nu door deze woor-
den tegen mij (en tegen de gemeente) wil zeggen. Lectio divina
– het lezen en proeven van een bijbelwoord volgens de vier
stappen lezen, overwegen, bidden en contempleren, vind ik
daarom ook heel belangrijk in mijn preekvoorbereiding.
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Kees van Dusseldorp— Als prediker ben ik dienaar van Christus
en getuige van het evangelie. De aanduiding ‘getuige’ vind ik
een sterk concept (door Thomas Long prachtig uitgewerkt).
Het geeft licht op mijn persoonlijke betrokkenheid én op de
bijzondere boodschap. Een getuige moet zelf iets hebben ge-

zien of meegemaakt. Dit onderstreept een
persoonlijke preekvoorbereiding: alleen als
ik zelf het Woord heb ontvangen en door
het evangelie ben geraakt, kan ik daarvan
preken. De heilige Geest werkt met mensen
van vlees en bloed. Dat zie ik niet als aftrek-
post van het evangelie, maar juist als het ka-
naal ervan.
Ik vind het geen probleem om dit persoon-
lijke ook in de preek te verwoorden. Dat
maakt het voor hoorders gemakkelijker om

zich ook te laten aanspreken. Ik ken de risico’s: dat hoorders
vooral iets over mij oppikken en niet over Jezus Christus. Of
dat mijn ervaring beperkend werkt op de verkondiging. Dit
gebeurt echter ook – en ik denk meer verborgen – als een
prediker zijn betrokkenheid niet expliciteert. Belangrijk blijft
gezonde zelfkritiek: ik etaleer mijzelf niet, maar maak door
mijn getuigenis ook anderen getuige van wat God zegt.
Ook als ik moe of leeg ben, kan ik nog steeds vertellen van
wat ik in de tekst zie van God. Zijn handelen is niet afhanke-
lijk van mijn ervaring. Maar ondertussen doe ik er ook goed
aan om wat meer (nacht)rust te nemen!

Hilbrand van Eeken— Op de basisschool heb ik geleerd hoe je
een brief moet schrijven. Ik kan me het werkblad dat hiervoor
gebruikt werd nog goed herinneren. Op dit werkblad stond
namelijk een groot verbodsbord met daarin het woordje ‘ik’.
De les was: begin een brief nooit met ‘ik’. Dit bord zie ik nog
regelmatig voor mij bij het schrijven van een preek. Inmiddels
ingekleurd met theologische gedachten dat het in de preek
niet gaat om de persoon van de prediker, maar om het Woord
van God. Dit zorgt ervoor dat ik terughoudend ben met ‘ik-
verhalen’. Tegelijk – zoals uit dit stukje hopelijk ook blijkt –
kan een ‘ik-verhaal’ functioneel zijn om iets duidelijk te
maken. Ook in de bijbelteksten merk je dat er heel vaak iets
van de achtergrond en persoonlijkheid van de schrijver mee-
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komt. Blijkbaar maakte de heilige Geest daar gebruik van. Ik
ga ervan uit dat de Geest dat nog steeds kan en wil doen. Al-
tijd in dienst van het evangelie.

Bert Karel Foppen— Over het ‘ik’ in de preek wordt verschillend
gedacht. Sommigen vinden dat je er als dominee helemaal
‘tussenuit’ moet vallen. Het gaat immers niet om jezelf, maar
om Jezus Christus. Vaak wordt er dan verwezen naar de per-
soon van Johannes de Doper, die van zichzelf af en naar Jezus
heen wijst: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld
wegneemt’ (Johannes 1:29). Soms wordt er in dit verband ook
gedacht aan een van de Griekse grondwoorden als het gaat
om de prediking: kerussein, verkondigen, als een heraut na-
mens de koning een boodschap uitroepen. Als een predikant
een heraut is, dan mag hij toch niet zijn eigen woorden spre-
ken? Hij spreekt toch Gods woorden? Kortom: een dominee
heeft vooral his Masters voice te zijn. 
Ik volg deze gedachte wel, ben het er in grote lijnen ook wel
mee eens. En toch… ook als het om het ‘ik’ in de preek gaat,
moeten we met twee woorden spreken. Ik doe daarom óók
een pleidooi voor het ‘ik’ in de preek! Waarom? Preken is wat
mij betreft vooral een pneumatologische categorie, oftewel
een werkzaamheid van de heilige Geest. En de Geest schakelt
mensen niet uit, maar in. Natuurlijk kan er te veel ‘ik’ van de
predikant zijn, maar ‘misbruik’ heft het goede gebruik niet
op.

Jantine van Iersel-Veenhof— Ooit bracht ik in een filmpje voor
de missionaire ronde van de Protestantse Kerk in Nederland
de stelling ‘Een goede preek gaat over mij’ naar voren. Een
goede preek gaat ook over mezelf. Niet alleen over u en jou,
maar ook over mezelf. Het is belangrijk dat mensen iets horen
wat hen in hun dagelijks leven verder brengt in hun geloof.
Het mag confronteren, prikkelen, troosten en aansporen.
Vaak helpt het als ik dan ook over mijn eigen ervaringen ver-
tel, mijn worstelingen of over het vertrouwen dat mij toevalt.
Daar hebben mensen iets aan. Vaak stel ik ook een vraag die
in mijn eigen hart leeft. Dit alles zonder jezelf op de voor-
grond te plaatsen. Het is de kunst om het subtiel te doen. Ooit
zei iemand bij een preek over overgave en angst voor de
dood: ‘Jij hebt gemakkelijk praten, je bent nog zo jong!’
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Waarop ik zei dat ook voor mij overgave moeilijk is, want ik
weet ook niet of ik morgen nog leef. Dat zijn de mooie mo-

menten, waarop je met elkaar in ge-
sprek raakt. Ik merk dat de heilige
Geest mij inspireert en dat geldt ook
voor de preek. Dan ben ik zelf dik-
wijls geraakt. Ik preek heel hard
tegen mezelf en ik heb de preek
nodig om te geloven. Ik heb ook wel-
eens meegemaakt dat ik geen zin heb
om te preken, of dat ik twijfel en er

niet ‘goed inkom’. Toen ik dat de eerste keren had, schrok ik.
Maar geloven is dan ook vertrouwen. Je mag erop vertrouwen
dat God bij je is en je helpt. Soms komt er dan tijdens de
dienst of de preek een ommekeer in jezelf.

Mirjam Kollenstaart-Muis — ‘O, maar dan gebruik je toch de
preek van je man’ – heel vaak zeggen mensen dat als ik weer
eens een drukke week heb. En ik leg dan uit dat ik dat niet
zou kunnen, omdat een preek zo ongelofelijk persoonlijk is.
In de verkondiging klinken mijn eigen geloof, mijn verlangen,
mijn hoop, mijn twijfels, mijn moeiten allemaal mee. En wie
mij tamelijk goed kent, kan in mijn preken horen hoe het met
mij gaat. Niet omdat ik zo graag mijn eigen gevoel ventileer
in de verkondiging, maar omdat ik niet anders kan. Heel vaak
preek ik voor mezelf. 
Wanneer ik denk dat ik eigenlijk niets meer te geven heb, dan
‘redt’ de exegese mij vaak. Nauwkeurig kijken wat er in een
bijbeltekst staat en daar een boodschap uit destilleren – dat
helpt mij om op gang te komen. Ik schrijf de verkondiging
woord voor woord uit: een proces van Geest en geest, dat ik
haast altijd als hard werken ervaar. Maar doordat de voorbe-
reiding intensief is, kan ik de preek daarna op zondag tame-
lijk ontspannen houden.

Reinier van Kooten— Autobiografische momenten laat ik alleen
tevoorschijn komen als ik niet de held ben. Het dient alleen de
gemeente als ik mijn eigen foutieve benadering in woord
en/of daad laat zien en hoe de Heere mij dat heeft laten inzien
en wat mij dat ten goede heeft opgeleverd. Iets anders is het
dat de gemeente proeft: ‘Hij weet waarover hij het heeft en
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hij gelooft wat hij zegt.’ Eveneens dat geproefd wordt dat de
dienaar van het Woord existentieel betrokken is bij wat hij
verkondigt. Als het goed is gaat dat vanzelf, omdat het zo is.
Als je het erin moet leggen is het toneelspel, zoals bij de do-
minee die in zijn preekschrift had gemarkeerd wanneer hij
moest gaan huilen.
De Geest is ongelofelijk belangrijk, daarom bid ik het hele
preekproces om Zijn licht en onder aan de kansel om Zijn
werking. Maar het geheim van de
Geest is juist dat Hij geen aandacht
vraagt voor Zichzelf, maar voor
Jezus Christus: om Hem te verheer-
lijken. Tegelijk geloof ik dat de Hei-
lige Geest op bijzondere wijze kan
werken in een kerkdienst, maar dat
wordt hierin merkbaar dat het
Woord dan met kracht overtuigt en
onder beslag brengt. 
Godzijdank ken ik niet het onderhe-
vig zijn aan twijfel en onverschillig-
heid. Wel heb ik meegemaakt zelf erg aangevochten te
worden op mijn kind-van-God-zijn, maar ik wist tegelijk dat
wat ik van de Heere vertelde waarachtig waar was.
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Paspoort: Hendrik Mosterd

H.S. Mosterd MA (1982)
Sinds 2011 predikant in de Her-
vormde Gemeente in Willige 
Langerak

450 diensten geleid met 250
voorbereide preken

Ik probeer zo te preken dat God in
de preek niet bijkomstig maar
wezenlijk is. Dat lijkt een open
deur, maar ik heb daar mijn han-
den vol aan
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12 CON-
TACT

Op welke wijze onderhoudt u contact
met de hoorder tijdens preek en
dienst? Hoe ‘taxeert’ u tijdens de
prediking of uw gehoor u (nog) volgt?
Wat doet u, als iemand in slaap valt?

Hendrik Mosterd— Ik schrijf mijn preek altijd helemaal uit. Af-
wijken van de uitgeschreven tekst gebeurt slechts per inci-
dent. Ik moet het echt hebben van een gedegen
voorbereiding. Ik ben niet iemand van de primaire reactie. In
een gesprek onder vier ogen moet ik vaak al zoeken naar
woorden. Dat heeft soms een vertragend effect op de dialoog.
Uit het hoofd spreken zou die traagheid overbrengen naar de
preek. Dat wil ik voorkomen. Een ander
voordeel van een uitgeschreven tekst is
dat je kunt werken aan een zorgvuldige
woordkeus. Ik heb niet de gave dat al
sprekend voor elkaar te boksen. En ten
slotte help het uitschrijven mij te voorko-
men dat ik in herhaling val. Nadeel van de
uitgeschreven tekst is natuurlijk dat de
mogelijkheden om direct te reageren op
wat je ziet beperkt zijn. Je hebt soms het idee dat de preek niet
landt, maar de mogelijkheden daar direct iets aan te doen zijn
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zeer beperkt. Nu moet ik daarbij zeggen dat mijn inschatting
van de situatie ook niet altijd klopt. Ik kan er soms heilig van
overtuigd zijn dat de preek in het water is gevallen, maar
moet die mening soms herzien naar aanleiding van reacties
die ik krijg na de dienst. Het is soms ook maar net hoe lekker
je zelf in je vel zit. Als ik een nacht slecht geslapen heb is de
kans dat ik het gevoel heb dat de preek niet overkomt, veel
groter dan na een gezonde nachtrust.

René van der Rijst— Het contact begint vóór de dienst. Ik be-
groet her en der binnenkomende mensen, voer soms korte
gesprekken. Tijdens het begin van de dienst is daar minder
ruimte voor. De ouderling van dienst heeft de gemeente al
begroet. Ik vind dat niet de plaats om dit nog eens te doen,
omdat daarna ook nog votum en groet volgen. Dat wordt wat
al te veel welkom. Maar ik vind dat ook wel jammer omdat
mijn rol zo om te beginnen wat afstandelijk, ambtelijk is. Dat
moet er ook zijn: ik sta daar immers ook als predikant en
spreek ook woorden ‘van de andere kant’, die mijzelf overstij-
gen. Maar mijn ideaal is dat beide elkaar afwisselen: nabijheid
en distantie, momenten waarop ik meer ‘mijzelf’ ben en mo-
menten waarop ik meer predikant ben. In onze huidige Orde
van Dienst is er pas ruimte voor een wat vrijere rol tijdens het
gesprek met de kinderen, waar ik de gemeente bijna altijd in
betrek. Dat gesprek verloopt doorgaans in een wat losse sfeer.
Ook tijdens de preek probeer ik tussen beide rollen te scha-
kelen door wat meer ‘verkondigende’ gedeeltes af te wisselen
met gedeeltes waarin ik meer het gesprek met de gemeente
zoek. Door open vragen te stellen bijvoorbeeld, waarop van-
uit de gemeente ook weleens geantwoord wordt, en door te
reageren op wat ik in de gemeente zie gebeuren. Er zijn ge-
lukkig altijd wel mensen bij wie gedachten of emoties van hun
gezicht af te lezen zijn. Na de dienst, bij de koffie, is er dan
weer alle gelegenheid voor verder gesprek.

Hester Smits— In onze gemeente is men gewend dat er ge-
preekt wordt van achter de avondmaalstafel. Dat heeft te
maken met het feit dat de predikanten niet meer ‘over de
hoofden’ willen spreken, maar zich willen richten tot de men-
sen die er zitten. En het laat zien hoe er gedacht wordt over de
plek van de Woorddienst in het geheel van de orde van
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dienst. De preek is in onze gemeente nog wel heel belangrijk,
merk ik aan de reacties. Men luistert dan ook moeiteloos een
kwartier tot twintig minuten. 
Daarbij let ik vooral op ‘kuchers’, ‘hoesters’ en ‘slaperigen’.
Het is net een klaslokaal: je ziet alles als predikant. Maar je
hoort nog meer: bij een goede preek hoor je zelfs de concen-
tratie van mensen. Soms merk ik dat een gedeelte van de
preek opeens de aandacht heeft. In mijn studeerkamer kan ik
dat niet altijd inschatten, dus dan ben ik ter plekke verrast.
Als ik dat zie tijdens het preken, dan neem ik daar meer de
tijd voor. Soms laat ik dan mijn A4’tjes met de preek voor wat
ze zijn en ga verder over dat onderwerp. Sinds ik fulltime do-
minee ben en veel moet voorgaan, merk ik dat ik in mijn rol
als voorganger ben gegroeid. Improviseren, luisteren naar
wat er gebeurt en ingaan op de actualiteit zijn zaken die je
leert als je veel ‘kilometers maakt’.

Willem Smouter— Ik probeer het contact met de hoorders te leg-
gen door hen aan te kijken, weinig op mijn papier te kijken en
te communiceren als in een gesprek. Ik ben van nature een
techneut en heb dan ook ooit enthousiast met de beamer ge-
werkt. Daar heb ik jaren geleden radicaal mee gebroken omdat
ik vind dat het dan een college wordt in plaats van een preek. Ik
neem ook rustig de tijd voor nadenken, stilte, naar woorden
zoeken. Meestal gaat dat laatste vanzelf, vanwege mijn werk-
wijze met weinig geschreven tekst. Maar als het erop aankomt,
bijvoorbeeld als ik de preek elders nog eens houd, dan simuleer
ik dat zelfs. De tekst is waar het om gaat, maar het middel voor
communicatie ben ik zelf met handen en voeten.
Ik meen het te voelen als de gemeente intensief luistert. Toch
benut ik die gelegenheid dan niet om nog
wat meer te zeggen; misschien heb ik dan
eerder de neiging om een paar volgende
gedachten te schrappen en vanuit die ge-
spannen aandacht naar een afsluiting te
werken. Andersom heb ik het ook wel-
eens dat het naar mijn idee niet werkt en
dan ga ik ook vlot naar het einde. In zo’n
situatie ben ik overigens ook weleens zo
dom om er nog van alles bij te halen, maar dat laat mijn vrouw
me achteraf wel weten...
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Ilonka Terlouw— Tijdens de dienst probeer ik er te staan als
mens die met andere mensen spreekt van hart tot hart. Het
helpt mij als ik bij binnenkomst de gemeente welkom kan
heten en zij met een ‘goedemorgen’ antwoorden. Dan is er
vanaf het begin interactie. Het spreken van enkele informele
woorden helpt daarbij soms. Soms zijn die ook overbodig.
Wanneer je een goed voorbereid Kyrië-gebed hebt en het
bidden en de responsies verlopen soepel, dan kan er zomaar
een intense gemeenschappelijkheid ontstaan. 
Wanneer het een gelegenheidsdienst betreft, doe ik mijn best
de personen om wie het gaat bij name aan te spreken. Hoewel
ik de preek vaak uitschrijf, is er tijdens de rest van de dienst
genoeg ruimte voor vrije woordkeus. Het gebed laat ik bij-
voorbeeld sterker bepalen door ‘het verloop’ van de dienst
dan de preek. 
Toch merk ik vaak dat ‘mijn’ contact met de hoorder aller-
minst bepalend is voor hoe mensen een dienst ervaren. Soms
ervaar ik een dienst als rommelig en onrustig, en heb ik het
gevoel de spanning tijdens de preek totaal niet vast te kunnen
houden. Toch blijkt Góds contact met de hoorder daar niet
altijd onder te lijden. De Geest overstijgt mijn kunnen en mijn
preken, zo denk ik dan maar opgelucht.

Frans Willem Verbaas— Als ik de trap van de kansel beklim, 
heb ik alle gebeden en de preek uitgeschreven in mijn mapje
zitten. Ik denk dat dat de kwaliteit van de dienst ten goede
komt. En het geeft mij rust. Ik kom vaak los van de uitge-
schreven tekst, maar keer er meestal vrij snel weer naar terug.
Als ik merk dat ik de gemeente tijdens de preek aan het ver-
liezen ben, gooi ik het roer halverwege niet om. Ik maak mijn
verhaal gewoon rustig af. ‘Volgende keer moet het beter,’
denk ik dan. 
In mijn eerste gemeente keek ik terwijl ik preekte altijd naar
de twee pilaren achter in de kerk. In mijn tweede gemeente
waagde ik het de mensen die wat meer achterin zaten, aan te
kijken. In mijn derde gemeente zei een vrouw eens tegen me:
‘Goed gepreekt, dominee, maar jammer dat u ons niet aan-
kijkt.’ Sindsdien doe ik mijn best de mensen in de ogen te kij-
ken. Dat gaat steeds beter, al vind ik het na ruim een kwart
eeuw preken nog steeds een waagstuk om de mensen op de
voorste rijen echt aan te kijken. 
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Jan Wolsheimer— Ik probeer zo veel mogelijk vrij van papier te
preken. Ik giet mijn preken in een mindmapmet een zorgvul-
dige opbouw. Ik spreek met mijn hele lijf, niet alleen met mijn
mond. Dat zorgt voor een ‘losse’ spreekhouding en laat tus-
sen de regels door ruimte voor ingevingen van de heilige
Geest. En soms zijn die ingevingen natuurlijk gewoon van

mezelf, maar dat stoort me niet. Ik
geef mezelf, voordat ik ga preken,
over aan God. Ik wil een voertuig zijn
van zijn woorden, maar besef dat dat
proces gevormd wordt door de mal
die God van me heeft gemaakt. Dat
geeft me een vrij gevoel. 
In het publiek zoek ik altijd de ex-
pressieve gezichten. Ik noem ze de
‘jaknikkers’. Ze tonen mimiek tijdens
de preek en dat helpt me om te voe-
len hoe een preek wordt ontvangen.

Doordat ik de mensen echt aankijk maak ik bewust contact
met mijn hoorders. Ik wil dat ze echt horen wat ik zeg! 
Toen ik werkte met uitgeschreven preken, voelde ik aan de
atmosfeer dat ik mijn gehoor kwijt was. Schrijftaal die je pro-
beert uit te spreken, communiceert heel beroerd. Als ik mijn
mond open voor de eerste woorden ben ik een point of no re-
turn voorbijgegaan. De mindmap en het preekdoel zitten in
mijn hoofd en gaandeweg vormen zich de woorden en de zin-
nen. Dat is heel natuurlijk. Een goede preekvoorbereiding is
dan wel noodzakelijk. Ik kan niet op zaterdagavond even een
leuke preek schrijven. Ik leef ‘in de preek’ in de week voordat
ik deze uitspreek. 

Richtsje Abma— Contact met de hoorders is er op verschillende
manieren. Voor de dienst maak je een praatje met deze en
gene, bij het binnenlopen van de kerk krijg ik oogcontact met
iemand of zelfs een knipoog en bij het gesprek met de kinde-
ren is er contact. Want de kinderen komen even naar voren
voor een gesprekje. Ook tijdens het houden van de preek
probeer ik te kijken naar verschillende kanten van de kerk-
zaal. Het liefst richt ik mijn blik op de mensen achterin, maar
ik probeer wel mensen te zien. Toen ik begon met voorgaan,
dacht ik soms: wat kijken de mensen boos. Maar nu begrijp ik
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dat dat veel meer concentratie is dan boosheid. Ik preek niet
langer of korter al naar gelang het gehoor. Mijn preken heb-
ben meestal dezelfde lengte (circa twaalf tot vijftien minu-
ten). Alleen bij een kinderdienst schrap ik weleens wat, als ik
merk dat de concentratie wegvalt.

Bert Altena— Voor de totale beleving is het van belang dat er
vanaf het begin een goed contact is tussen jou als voorganger
en de hoorders. Ook de ruimte, het licht en geluid, de kwali-
teit van de stoelen en de stand van de verwarming spelen mee
en bepalen mede de waardering voor het uurtje godsdienst-
oefening op zondagmorgen. De lengte van de preek stem ik
af op de gelegenheid. Bij bijzondere diensten (doop, bevesti-
ging ambtsdragers) kan het wat korter. Als het te lang duurt,
niet alleen de preek maar ook de gehele dienst, worden men-
sen onrustig en verslapt de aandacht. 
Een bekende retorische truc is de grap op driekwart van de
preek. Werkt bijna altijd. Stemverheffing of het kunstmatig
laten vallen van (te lange) stiltes om de aandacht van afge-
dwaalde hoorders terug te winnen, vind ik een zwaktebod.
Als zij niet meer luisteren, moet jij als predikant je afvragen
wat je fout doet.

Karin van den Broeke— Ik houd ervan om tijdens een dienst
goed oogcontact te hebben met mensen in de kerk. In de oe-
cumenische gemeenschap waar ik jaren deel van uitmaakte,
stonden we slechts achter de lezenaar op de momenten dat
een voorganger ook werkelijk las of bad. Veel liever sta ik
ook tijdens het zingen voor in de kerk, met mijn gezicht naar
de gemeente. Juist tijdens het zingen is er dan gelegenheid om
nog eens goed te kijken wie er zijn. 
Tijdens de preek kijk ik mensen aan. Soms heb ik een zin die
me aan iemand in het bijzonder doet denken. Dan schroom ik
niet om dat ook door oogcontact te laten merken. Het raakt
me dan ook te zien wat er met mensen in de kerk gebeurt. Zie
ik iemand die in tranen raakt, dan moet ik oppassen om niet
zelf mee te gaan huilen. Zie ik een verbaasde frons, dan moet
ik oppassen niet van mijn à propos te raken. Improviseren is
niet mijn sterkste kant, hoewel ik daarin wel groei. Tegen-
woordig durf ik het aan om, als ik in de gezichten van mensen
iets lees waaraan ik tevoren niet gedacht heb, dat ook maar te
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benoemen. Na ruim twintig jaar word ik eindelijk ietsje losser
in het preken en kies ik er soms voor om iets nader toe te lich-
ten, als ik het gevoel heb dat dat nodig is.
Echt inkorten heb ik ooit maar één keer gedaan. Dat was in
een verzorgingstehuis, waar ik ter plekke merkte dat mijn
verhaal te veel van mensen vroeg.

Jos Douma— Preken is volgens mij een ontmoetingsgebeuren
waarin contact dus een belangrijke rol speelt. Het liefst wil 
ik daarom geen kansel bestijgen. Ik vind dat preekstoelen 
fysieke afstand scheppen. En daar heb ik last van. Ik voel veel
meer voor het preken vanaf een podium waarop je je ook wat
heen en weer kunt bewegen. 
Toen ik een keer in de Fontein in Zwolle twee ochtenddien-
sten achter elkaar preekte (het was de eerste keer dat ik daar
voorging) ontdekte ik tijdens de eerste dienst dat de lessenaar
(geen preekstoel dus) dermate ver van de gemeente verwij-
derd was, dat me dat op afstand zette. Ik had een preek bij me
waarmee ik niet heel vertrouwd was en had mijn aantekenin-
gen op twee A4’tjes dus nodig. Maar de tijd tussen de dien-
sten gebruikte ik om de aantekeningen in
wat beknoptere vorm op een kleiner pa-
piertje te schrijven dat ik in mijn bijbel
kon leggen, zodat ik tijdens de tweede
dienst veel dichter bij de gemeente kon
gaan staan. Nu beschikt de prachtige en
monumentale Plantagekerk in Zwolle,
waar ik predikant ben, over een klassieke
preekstoel. Ik maak daar over het alge-
meen gewoon gebruik van, alleen al
omdat mensen op de achterste rijen me onvoldoende kunnen
zien als ik vanaf het podium preek. Maar dat doe ik eigenlijk
veel liever. Een preekstoel is wat mij betreft een onnodig
symbool. Ik hoef niet hoger dan de gemeente te staan. Het is
al meer dan genoeg dat je als predikant letterlijk tegenover de
gemeente staat als je preekt. Daarin komt al voldoende tot
uitdrukking dat het Woord een tegenover is.

Kees van Dusseldorp— Bij het binnenkomen probeer ik al con-
tact te maken door de kerkzaal in te kijken en mijn rust te
vinden. Als ik op de kansel sta, kijk ik naar de mensen. Tij-
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dens het preken voel ik wel aan of er goede aandacht is, of dat
de aandacht verslapt. 
Ik zit er trouwens nog weleens naast. Dan denk ik dat mensen
ingespannen luisteren, maar blijkt het vooral zo rustig te zijn

doordat het warm is in de kerkzaal.
Of ik denk dat het heel onrustig is,
maar dan blijkt dat het een kerkzaal
is met een houten vloer, waarin ie-
dere verschuiving van een persoon
meteen hoorbaar is voor iedereen. 
Toch merk ik tijdens de preek wel of
iets overkomt of niet. Als ik het ge-
voel heb dat ik contact heb, stimu-
leert mij dat enorm en wordt de
presentatie levendiger. Als ik het ge-
voel heb dat mijn woorden nauwe-
lijks binnenkomen, probeer ik meer
contact te maken. Of bepaalde stuk-

ken van de preek te verkorten. Of iets scherper te formuleren
dan ik had bedacht. 
Ik zoek meestal een wat dialogische stijl, zodat ik het preken
ervaar als een gesprek. En ik hoop dat de hoorder in dit ge-
sprek meegaat, om op die manier ontvankelijk te worden
voor wat de Heer te zeggen heeft.

Hilbrand van Eeken— Klopt het dat er een trend is dat de kansels
steeds lager en opener worden? Wat mijzelf betreft vind ik dit
erg prettig. Het Woord mag zo dicht mogelijk bij de mensen
gebracht worden. Als de vorm van de kansel de prediker
daarbij helpt, is dat alleen maar winst. 
Ik heb eens iemand een theologisch argument horen gebrui-
ken om de kanselbijbel wel te handhaven. ‘Met een mooie
grote bijbel voor je kun je je als prediker altijd veilig verschui-
len achter het Woord. Mits je natuurlijk wel preekt wat er in
dat Woord staat.’ Het aardige van deze gedachte is, dat het je
laat nadenken over wie je eigenlijk bent als prediker en wat jij
doet daar op die plek. Om die reden vind ik het ook belang-
rijk om contact te hebben met de hoorders. Ik voel me geroe-
pen om het Woord bij de mensen te brengen, niet over hun
hoofden heen. 
Als ik het idee krijg dat hetgeen ik voorbereid heb niet aan-
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komt, vind ik dat heel vervelend. Het is trouwens wel lastig
om precies te omschrijven wat dit dan is. Het zit vaak ook op
het gevoelsniveau. Als je dan achteraf met mensen praat,
blijkt het ook niet altijd te kloppen. Belangrijker dan mijn ge-
voel op de preekstoel vind ik daarom de reacties achteraf.
Daardoor laat ik me meer leiden.

Bert Karel Foppen— Wanneer ik op de kansel kom, maak ik
voorafgaand aan votum en groet altijd wel contact met een
aantal gezichten en probeer de ruimte wat ‘in te nemen’ door
even alle kanten op te kijken (tot in de hoeken). In het vervolg
probeer ik zo veel mogelijk mee te doen met de liturgie. Als
kind stoorde ik me altijd al aan dominees die niet meezongen.
‘Is zingen niet belangrijk?’ dacht ik dan vaak. Ik zing dus ook
mee! Ik maak – bijvoorbeeld tijdens de collecte – meestal ook
wel oogcontact met een paar kinderen in de kerk, een klein
knipoogje of iets dergelijks. Als ik iemand zie zitten die lan-
gere tijd niet in de dienst geweest is, geef ik vaak een knikje.
Ik merk meestal wel of de mensen in de kerk mij nog volgen.
Soms kort ik sommige elementen iets in, soms breid ik iets
uit. Dat laat ik aan het moment over. Aan de gezichtsuitdruk-
king van gemeenteleden zie je toch wel of ze er nog bij zijn. 
Ik weet ook van diensten waarvan ik achteraf heb gezegd: 
‘Al zou ik nog een uur doorgepreekt hebben, dan was het 
nog goed.’ Vroeger zei men dan: Er ligt een beslag op de ge-
meente. Ja, ook dat merk je. Zoiets valt niet te organiseren,
het is soms een stukje hemel op aarde.

Jantine van Iersel-Veenhof— De binnenkomst voelt soms een
beetje als een poppenkast, maar het helpt
wel om een toga aan te trekken en vervol-
gens als dominee de kerkzaal binnen te
treden. Je spreekt niet namens jezelf,
maar je doet het voor God en de ge-
meente. Ik sta tijdens de dienst achter de
liturgische tafel en tijdens de preek op de
kansel. Dat is fijn en goed. Van mij hoeft
een preekstoel niet enorm hoog te zijn, ik
houd ervan om dicht bij de mensen te zijn en ik hoef geen
verhoogde plaats ten opzichte van anderen. Je kunt aan de
stilte merken of mensen nog luisteren. Niet iedereen kijkt
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voortdurend, dat hoeft ook niet, sommigen luisteren met hun
ogen gesloten om zich te concentreren. Zelf zie ik de ge-
meenteleden heel goed en hun levensverhaal resoneert dan
ook mee met de dienst en de preek. Ik pas de lengte niet aan,
ik schrijf de preek uit en maak ’m altijd af!

Mirjam Kollenstaart-Muis— Gedurende de eredienst heb ik veel
oogcontact met mijn hoorders. Ik kijk tijdens het zingen altijd
goed wie er allemaal zitten. Ik knipoog, glimlach, laat mensen
weten dat ik hen gezien heb. En als vlak voor de zegen de kin-
deren uit de crèche gehaald worden en mijn jongste kind en-
thousiast de kerkzaal binnenrent en ‘Mammie’ roept en
zwaait, dan zwaai ik enthousiast terug. Mijn diensten duren
idealiter een uur. Meestal loopt dat iets uit, maar doordat ik
de preek woordelijk uitschrijf, weet ik ook precies hoelang
het duurt. Ik preek hooguit twintig minuten, meestal iets kor-
ter. Natuurlijk merk ik weleens dat iemand afdwaalt tijdens
de preek. Maar de preek nog ter plekke aanpassen is lastig,
omdat ik ’m woordelijk heb uitgeschreven.

Reinier van Kooten— Het binnenkomen van de kerkenraad is
functioneel. Eerst de afkondigingen, dan de voorzang en 
vervolgens het stil gebed. De stilte en het gebed markeren 
de overgang naar de eredienst op heldere wijze.
Tijdens de dienst vind ik oogcontact erg belangrijk. Zo neem
ik waar of de verkondiging overkomt. Ik let erg op de ogen.
Die vertellen mij of het te volgen is, of de ander betrokken is,
of het nog vaag blijft of dat er innerlijk wordt afgehaakt. 
Heb ik van iemand last, dan creëer ik een ‘dode hoek’ in mijn
rondkijken. Ook heb ik geleerd dat iets niet alles zegt. In een
van mijn gemeenten had ik een vrouw die altijd naar beneden
zat te kijken. Toen ik op bezoek ging, had ik er niet veel ver-
wachting van. Ik werd beschaamd wat die vrouw uit de predi-
king oppikte en hoe haar geestelijk leven bloeide. We moeten
dus tegelijk voorzichtig en nuchter zijn. 
Ik kan er ook niet goed tegen als ik collega’s hoor vertellen
met hoeveel opening en/of zegen ze gepreekt hebben. Een
collega zei een keer zo’n goede dienst gehad te hebben dat hij
maar niet naar bed ging, omdat hij bang was het de volgende
morgen kwijt te zijn. Ik hoor een collega liever met verwon-
dering spreken over wat hij in de studie in een tekst heeft
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mogen ontdekken en dat de aanbidding uitgaat niet naar
zichzelf, maar naar het Woord.

René van Loon— De preek schrijf ik op in spreektaal, zelfs met
uitroepen erin als ‘phoe’ of ‘tjonge’. Daarna print ik hem uit in
heel grote letters (18-punts) waardoor ik op de kansel steeds
maar een korte blik op mijn papier hoef te werpen om de vol-
gende zin te zien. De blaadjes print ik bewust enkelzijdig. Zo
kan ik ze onopvallend van rechts
naar links schuiven en wordt de
hoorder minder afgeleid. 
Oogcontact vind ik heel belangrijk,
vooral aan het einde van een zin. Veel
sprekers hebben oogcontact midden
in een zin, maar dat is nauwelijks
functioneel. Als je zegt: ‘Wat Jezus
hier van die rijke jongeman vraagt,
dat komt goed beschouwd wel heel
dichtbij’, dan komt het erop aan dat
je na het woord ‘dichtbij’ een tijdje de
zaal in kijkt. Je moet dan ófwel eer-
der op je papier gelezen hebben wat de volgende zin is, ófwel
durven accepteren dat je even de zaal inkijkt zonder de vol-
gende zin te weten, om pas daarna op je papier die volgende
zin op te pakken. 
Als ik merk dat de aandacht wat verslapt (door iets meer 
geschuifel of gehoest) probeer ik een wat anekdotische op-
merking in te lassen. Ook komt het juist dan aan op meer
oogcontact, en meestal langere pauzes tussen de zinnen.
Meer rust, tegen je neiging in om dan sneller de preek te gaan
afraffelen.
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13 EXPERI-
MENTEN

In hoeverre maakt u gebruik van
vrije vormen of experimenten voor de
verkondiging? Waar ligt volgens u de
grens qua ‘experimenteren met de
preek’?

René van der Rijst— De vorm van een preek moet bij de inhoud
passen, vind ik. Als de preek wat meditatiever van toon is, pas
ik mijn taalgebruik aan en neem ik soms ook gebedsachtige
teksten in de preek op. Voor bijbelteksten met een wat dra-
matisch karakter gebruik ik soms toneelachtige elementen. Ik
vertel het verhaal bijvoorbeeld vanuit verschillende rollen. De
laatste tijd experimenteer ik af en toe door van de preekstoel
af te komen en voor in de kerk te gaan staan om me wat di-
recter op de mensen te kunnen richten. Een aantal mensen
vindt dat erg prettig, omdat je wat dichterbij komt – letterlijk
én figuurlijk. Maar het komt de verstaanbaarheid niet altijd
ten goede. En er zijn ook mensen die het onrustig vinden. Die
staren liever wat voor zich uit, of keren zich naar binnen. Dat
ik voor hun neus heen en weer loop, leidt hen af. Maar met
name voor verhalende gedeeltes van een preek en voor ge-
deeltes waarin de mensen rechtstreeks aangesproken wor-
den, is dit een goede vorm. 
Wat ik nog meer zou willen doen, is gebruikmaken van de 
beamer. Vooral door schilderijen of beelden te laten zien, die
hun eigen interpretatie van de bijbeltekst geven.
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Hester Smits— Ik vervlecht weleens een gedicht of roman door
mijn preek. Dat heb ik gedaan op ‘onschuldigekinderenzon-
dag’ met het boek De val van Albert Camus, en met Een wereld
van mooie plaatjes van Simone de Beauvoir en het verhaal van
talitha kumi.Dat klinkt een beetje hoogdravend, maar het kan
ook met een tv-reclame. Zo heb ik een kerstpreek gehouden
over de reclame van de Rabobank: ‘een aandeel in elkaar’. En
ik heb gepreekt over Jezus die over het water loopt, naar aan-
leiding van een kunstwerk van Frans Hage. De kracht zit er
dan wel in dat je kunstwerk/roman/gedicht/reclame en bij-
beltekst in gesprek brengt met elkaar.
We hebben als gemeente ook een keer een kerkdienst gehou-
den over overlevering: wat heb je aan geloof gekregen van je
voorouders? We hebben gemeenteleden gevraagd een brief te
schrijven aan opa/oma/moeder/vader. Mijn preek was toen
ook in briefvorm: een brief aan mijn oma over geloof.

Willem Smouter— Onze gemeente heeft ’s zondags twee dien-
sten en meestal leid ik een van beide. De morgendienst heeft
een tamelijk vast format. De avonddienst is in de praktijk fa-
cultatief en daar spelen we op in door totaal verschillende
formats te bieden, wat zeer goed bevalt. Formats zijn: jeugd-
dienst, lofprijzingsdienst (veel Opwekking en korte preek),

sing-in (een maaltijd en samen zin-
gen, zonder ambtelijke voorganger)
en ook bijbel-forum. Dat laatste gaat
als volgt: we zitten in een kleinere
setting waardoor het toch gezellig
vol is. Er is een minimale liturgie met
een lied aan het begin en één aan het
eind. Geen ‘binnenkomst-ambtsdra-
gers’, maar ik ben al aanwezig en doe
wat ik zou doen op volwassenencate-
chese. Er zijn veel interactieve ele-
menten: ik vraag iemand een
bijbelgedeelte te kiezen en te delen

wat het voor hem of haar betekent; we bespreken soms vra-
gen in groepjes of we bidden met wie naast je zit; ik spreek als
docent met bijbehorend gesprek met deelnemers. Het wordt
zeer gewaardeerd en ik kan meer onderwijs kwijt dan in een
reguliere morgendienst. 
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Ilonka Terlouw— Het meest creatieve dat ik ooit heb gedaan, is
de keer dat ik een soort ‘verwerkingsopdracht’ aan het eind
van de verkondiging had. Na een prekenserie over het boek
Jona sloot ik de laatste preek af door een ‘landkaart’ van het
leven van Jona met de beamer te projecteren. Daarop stond
onder andere huize Amittai, de zee, de storm, het water, Ni-
nevé. Ik vroeg de mensen: ‘Waar bevindt jouw geloof zich op
dit moment: in de storm, nog lekker thuis in huize Amittai,
ben jij op weg naar Tarsis of naar Ninevé?’ In drietallen liet ik
hen daarover doorspreken. Daarna heb ik enkele gemeente-
leden de gelegenheid gegeven dat met de rest van de ge-
meente (dus voor de microfoon) te delen. Niet iedereen 
kon het waarderen, maar het merendeel wel.

Frans Willem Verbaas— In mijn vorige gemeente hebben we 
beamers opgehangen. Ik werkte toen graag met beeldmateri-
aal in de preek. Niet altijd, alleen als zich tijdens de preek-
voorbereiding een beeld aandiende, en nooit te veel. Ook liet
ik weleens zien hoe een passage of een vers was opgebouwd.
Mijn huidige kerk leent zich helaas architectonisch niet goed
voor een beamer. Jammer, want het geloof komt dan welis-
waar uit het gehoor (Romeinen 10:17), maar de Schepper heeft
ons ook twee ogen gegeven. 
Een heel enkele keer draai ik de volgorde om: dan laat ik de
preek voorafgaan aan de schriftlezing. Door middel van de
preek help ik de gemeente dan om des te scherper naar de
komende bijbeltekst te luisteren. Zo luistert de gemeente an-
ders naar het geslachtsregister uit Matteüs 1, wanneer haar
eerst is verteld op welke bijzonderheden ze kan letten. Dan
verandert een schijnbaar monotone op-
somming van namen opeens in een span-
nende, ritmische tekst waarin van alles
gebeurt. 
Experimenten met gespreksdiensten, dis-
cussiepreken, interviews en open micro-
foons zijn aan mij niet besteed. Het
resultaat vind ik vaak schamel of zelfs
klungelig. Op de televisie of de radio kun-
nen ze dat gewoon veel beter. Deze werkvormen lijken me
geschikter voor de catechese en het kringwerk dan voor de
eredienst.
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Jan Wolsheimer— Met enige regelmaat experimenteer ik met
de toepassing van mijn preken. Ik probeer mensen er echt bij
te betrekken. ‘Bid voor degene die naast je zit zonder te vra-
gen waarvoor. Probeer te luisteren naar wat God je zegt.’ De
valkuil van zo’n vorm is wel dat je mensen voor het blok zet.
Je hoopt dan dat je hen echt hebt meegenomen tijdens je
preek, zodat ze op hetzelfde punt zijn aanbeland als jij in je
preek. 
Ik zie de kerk als een intentionele gemeenschap: het is niet als
een theater, met een performer en een publiek. Wat mij be-
treft kun je ver gaan om zo’n intentionele gemeenschap op
reis mee te nemen. 

Richtsje Abma— Wij experimenteren in onze gemeente wel met
de preek. Mijn collega met wie ik de preekplek deel, werkt
regelmatig met kunst. We laten weleens een filmpje zien voor
de preek. Voorbeelden van vrije vormen zijn dat ik minder
statisch achter het spreekgestoelte sta, maar vrijuit vertel en
erbij loop. Een bekende vorm is ook een monoloog vanuit het
gezichtspunt van een van de mensen in het verhaal. 
Waar ligt de grens? Ik weet het niet zo goed. Nu zijn we bezig
met de voorbereidingen voor een scheppingszondag, en een
betrokken lid van een milieugroep vertelt dan welke keuzes
zij maakt op een dag. Je zou kunnen zeggen: dat is een preek
op zich. Maar ik houd dan toch ook een kort verhaal ernaast,
om de brug te maken naar Bijbel en geloof. Er zijn ook ouder-
lingen die wel een preek zouden kunnen houden, vanuit hun
levende en vitale geloof en een opleiding als zendingswerker.
De kracht van een predikant is, dat die kan uitstijgen boven
het persoonlijke, en dat die de hoorders goed in beeld heeft.

Bert Altena— Toen een aantal jaren geleden de beamer zijn in-
trede deed, heb ik daar in het begin enthousiast gebruik van
gemaakt voor de preek. Regelmatig liet ik een of meer afbeel-
dingen zien uit de kunstgeschiedenis om het verhaal van die
zondag te belichten. Nu doe ik dat maar spaarzaam meer.
Toch denk ik dat hier een belangrijke mogelijkheid ligt voor
de toekomst van de preek. 
Dat ik er zelf terughoudend in ben geworden, heeft te maken
met dat ik toch wel erg geschoold ben in de verbale commu-
nicatie. Het is een vak apart om op een goede manier met
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beelden te communiceren. Maar belangrijker vind ik dat de
communicatievorm preek een eigen bijzondere kracht heeft.
Met te veel beelden in de preek dreigt genrevervaging. 
Ik geloof dat de klassieke vorm van één spreker voor een zaal
met mensen, die gewoon een goed ver-
haal houdt zonder technische foefjes en
strapatsen en zonder hinderlijk onderbro-
ken te worden door vragen vanuit het pu-
bliek, nog steeds krachtig is. Als je echt
wat te vertellen hebt, zijn mensen bereid
je aan te horen. Iedere predikant krijgt de
aandacht die hij verdient.

Karin van den Broeke— In vrije vormen ben ik niet heel goed. De
verzorgde vorm van een kerkdienst vraagt om een verzorgd
verhaal. Vrijwel alleen wanneer er iets bijzonders met de kin-
deren is, kies ik weleens voor een andere vorm. Een stemmen-
spel, een verhaal laten uitspelen, verwerking van het verhaal
vooraf in verschillende vormen die in de dienst te zien zijn.
Wat ik merk, is dat juist ‘een keer’ kiezen voor een andere
vorm wel indruk maakt en blijft hangen bij mensen. Daarbij is
dan wel de vraag wát er precies blijft hangen: het onverwachte
van de vorm of de inhoud waarnaar je wilt verwijzen. 

Jos Douma— Ik doe niet echt aan vrije vormen of experimen-
ten. Een preek is ook nog eens gewoon een preek: er staat een
man of een vrouw (de predikant) voor een groep mensen (de
gemeente) en hij of zij spreekt deze mensen enige tijd toe. Dat
is een prima en beproefd format, waaraan je niet al te veel
moet gaan knutselen. In middagdiensten die een meer lerend
karakter hebben geef ik wel vaak na de preek aan gemeente-

leden ruimte om vragen te stellen:
een interactief moment dus. Dat er-
vaar ik zelf (en ik merk de gemeente
ook) als een plezierige en leerzame
vorm van verkondiging, omdat het
dan goed mogelijk is om heel direct
te reageren op vragen die leven en
die ik zelf bijvoorbeeld niet in beeld
had bij de voorbereiding van de
preek.
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Kees van Dusseldorp— Als ik kijk naar de grote variatie in taal-
vormen die in de Bijbel wordt gebruikt, dan heeft een predi-
ker een royale keuze om het evangelie te brengen. Natuurlijk
moet ik daarbij rekening houden met wat de gemeente ge-
wend is en wat bij mij past. Die ‘beperkingen’ moeten wel
steeds worden opgerekt, anders roesten de vormen vast. Per-
soonlijk ben ik niet zo ervaren in drama of mime. Ik zoek het
meer in creatieve taalvormen. Zo heb ik een preek over Ra-
chab eens geopend met een brief van een hedendaagse vrouw
aan Rachab: ‘Lieve Rachab, wat ben jij een bijzonder mens.’
Ook heb ik het kerstverhaal een keer gebracht vanuit het per-
spectief van de kribbe: ‘Ik ben niet gemaakt als wieg. Daar
ben ik veel te ruw en te rauw voor.’ Daar beleef ik zelf veel
plezier aan en het werkt voor hoorders verrassend, denk ik.
Experimentele vormen zijn ook toepasbaar in het gebruik van
de beamer, in de vormgeving van kindermomenten of in de
keuze van muziek en lied. De kerkdienst is een totaalpakket,
die ervaring oproept en een effect heeft. Niet alles hoeft in de
preek te gebeuren, hoeveel mogelijkheden die ook heeft.

Hilbrand van Eeken— In mijn kerkelijke context houden wij
twee diensten op zondag. De middagdienst wordt vanuit de
traditie bestempeld als leerdienst. De uitdaging ligt er voor
mij in, deze middagdienst echt het karakter van een leer-
dienst te geven. Dit komt tot uiting in de keuze van de teksten
en daarmee de inhoud. Maar ik zoek in toenemende mate
naar manieren om dit ook uit te laten komen in de vorm. Wij
leren in onze tijd immers niet meer alleen door het aanhoren
van een preek. Leren doe je ook door het uitwisselen van er-
varingen, of het doen van een opdracht. Ik ben hier nog echt
zoekende in. Vooral omdat ik het belangrijk vind dat wat je
doet wel tot opbouw van heel de gemeente moet zijn. Juist als
het gaat om dit soort ‘experimenten’, vraagt dit zorgvuldig-
heid en geduld.

Bert Karel Foppen— Rond de kerstdagen is er een veelheid aan
diensten, en probeer ik weleens een andere vorm uit. Afgelo-
pen jaar heb ik over de geschiedenis van de wijzen uit het
Oosten gepreekt in de vorm van een interview met Matteüs.
Ik stelde vragen in de trant van: ‘Zeg Lucas, waarom zijn het
bij jou de herders die als eerste de stal bezoeken, je collega
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Matteüs beschrijft het anders?’ en gaf vervolgens een ant-
woord uit de mond van ‘Matteüs’. De gemeente heeft dit ge-
waardeerd! Verder las ik weleens een tussenzang in, of een
moment van stilte. Verder is het natuurlijk zo dat het genre
van de preektekst ook wel zorgt voor verschillende preekstij-
len. Narratieve (vertellende) stof zorgt voor een ander soort
preek dan een preek uit de Romeinenbrief. Het kan best
waardevol zijn om te experimenteren met verschillende
preekvormen, maar ik vind het gevaarlijk als dit gebeurt van-
uit een wantrouwen dat de preek niet meer zou werken!

Jantine van Iersel-Veenhof— Ik gebruik in gezinsdiensten, en
soms ook in gewone diensten, andere vormen. Soms maak ik
gebruik van filmpjes en een luisterlied (soms popmuziek).
Andere keren maak ik de preek interactief. Dat doe ik door te
eindigen met een vraag, of door aan het begin een vraag te
stellen waar mensen kort even over kunnen nadenken en met
hun buurman of buurvrouw over in gesprek kunnen gaan. Zo
help je de gemeente om zich een boodschap toe te eigenen. 
Het gevaar kan zijn dat er geen reactie komt op zo’n spontane
vraag, omdat gemeenteleden het spannend vinden om in ge-
sprek te gaan. Een ander gevaar is dat iemand geen gespreks-
partner heeft. Deze ervaring heb ik echter niet. Ik moet
meestal de gemeenteleden afkappen omdat er zo veel ge-
sprek loskomt! Het geeft een stukje spontaniteit en je kunt
mensen ook laten reageren op de dienst en op de preek. 
Interactie geeft betrokkenheid.

Mirjam Kollenstaart-Muis— Bijzondere diensten lenen zich wel
voor experimenten. De diensten in de Stille Week bijvoor-
beeld – waarbij ik ervoor kies om in de verkondiging te ver-
tellen vanuit het geloof en leven van bijvoorbeeld een van de
leerlingen van Jezus. Of een pinksterdienst, waarbij een
goede band de gemeente begeleidt met de lofzang – dan kies
ik ervoor om in plaats van één aaneengesloten verkondiging
tussen de liederen door te verkondigen. Wat mij betreft is
ook de hele liturgie verkondiging. Zolang het over God –
Vader, Zoon, Geest – gaat, zolang wat gezegd wordt een basis
vindt in de Bijbel, zolang Gods eer het doel is, kan er veel in
een kerkdienst en in de preek.
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Reinier van Kooten— Met de verkondiging
experimenteer ik niet. De Schrift is voor mij
over de woordverkondiging helder genoeg.

René van Loon— Omdat ik veel waarde
hecht aan een goede preek, en omdat ik
merk dat de meeste hoorders daar ook zo
over denken, zal ik de preek als vorm niet
snel inwisselen voor een alternatieve vorm,

zoals een groepsdiscussie, toneelstuk of spel. Helemaal uitge-
sloten is dat ook weer niet, wat mij betreft. Ooit hebben we
eens in plaats van een preek met enkele mensen de hele lange
geschiedenis van David en Goliat gelezen in de vorm van een
stemmenspel. Ook heb ik een keer een paasnachtdienst mee-
gemaakt die hoofdzakelijk bestond uit een toneelstuk. Op
beide diensten kijk ik goed terug,
maar ik zou het hoge uitzonderingen
willen noemen.
Heel soms giet ik mijn preek in een
bepaalde vorm. Zo heb ik eens over
Simon van Cyrene gepreekt in de
vorm van een brief van Simon aan
zijn zoon Rufus. Dat was wel ge-
slaagd, maar je mist weer de moge-
lijkheid om echt uit je hart je publiek
aan te spreken, omdat je jezelf in een
rol gemanoeuvreerd hebt. Doe je
vaak dit soort dingen, dan gaat het
ook vervelen.
Als er een beamer aanwezig is, laat ik graag een illustratie
zien, bijvoorbeeld van een schilderij dat ik bespreek of van
een plaats in Israël waar het bijbelverhaal plaatsvond, of iets
dergelijks. Als je te veel het scherm gebruikt, wordt dat
scherm je eigen concurrent om de aandacht, daarom houd ik
het beperkt.

Hendrik Mosterd— Ik heb tot nu toe nooit gebruikgemaakt van
andere vormen voor verkondiging dan de traditionele. Het is
tot nu toe niet op mijn pad gekomen en ik ben er het type niet
naar zelf initiatief daarvoor te nemen. Ik ben een gewoonte-
dier dat het beste uit een bestaande vorm probeert te halen.

152

De Schrift is voor
mij over de
woord-
verkondiging
helder genoeg

Als je te veel het
scherm gebruikt,
wordt dat scherm
je eigen
concurrent om de
aandacht,
daarom houd ik
het beperkt

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:10  Pagina 152



Paspoort: Hester Smits

Drs. H.A. Smits (1967)
Predikant in de Protestantse Kerk
in Nederland
Standplaatsen: Oude- en Nieuwe
Niedorp (1996-2002), Amsterdam
(2009-2010) en Wognum (vanaf
2010)

500 diensten geleid met 400
voorbereide preken

‘Je moet soms lang op de drempel
van de vragen staan eer je je voet
durft zetten op de trede van de
antwoorden’ (Rainer Maria Rilke)
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14 IMPRO-
VISATIE

Welke ruimte is er in uw preekproces
voor improvisatie? Op welke wijze
speelt de spreektechniek daarin mee:
mindmap, uitgeschreven tekst,
enzovoorts?

Hester Smits— Hoewel ik mijn preektekst bijna volledig uit-
schrijf is er alle ruimte voor improvisatie. Soms heeft dat met
de sfeer te maken, soms met de bijbeltekst en soms ook met
mijn eigen gemoedstoestand. Ik probeer in mijn preektoon
iets vreugdevols te houden: wij zijn gezegende mensen met
een schat aan verhalen die ons steeds weer op het goede ge-
richt houden. Begenadigde mensen zijn wij en daar hoort dus
ook ‘gein’ bij. Humor geeft ontspanning in een preek. Grap-
pen laten zich niet altijd van tevoren plannen, dus die komen
ook weleens spontaan op. 
Ook al bedenk ik alles vanachter mijn schrijftafel, toch ge-
beurt er veel onverwachts: een lied dat wonderwel past, ter-
wijl ik dat helemaal niet zo secuur had uitgezocht, iemand die
je opeens emotioneel ziet worden, een grijns op een ander
moment dan gedacht. Dát maakt mijn preek op dat moment!
Het blijft een preek, maar op zondag gaat de adem erdoor-
heen. Dan komen de woorden tot leven. Door ons als ge-
meente, spreker en luisteraars, en door Gods aanwezigheid.
Soms heb je van die preken waardoor je zelf ook geraakt
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wordt of waarbij ‘alles samenkomt’. Als je het benoemt, zeg je
al snel te veel, maar het heeft te maken met ‘begeesterd’ zijn.

Willem Smouter— Ik heb destijds van professor Velema geleerd:
de eerste 25 jaar moet je je preek uitschrijven, daarna moet je
uit ’t hoofd gaan preken! Daar heb ik me ongeveer aan gehou-
den, al heb ik het uitschrijven ongeveer negentien jaar volge-
houden. Aan uitschrijven zijn zeker voordelen verbonden: je
kunt de tekst achteraf delen of op de website van de kerk
plaatsen, zodat andere gemeenten ’m nog eens kunnen ge-
bruiken. Ook is het voor jezelf handig als je de preek elders
nog eens wilt gebruiken. 
Maar uiteindelijk bevalt het me niet. Ten eerste, heel prak-
tisch, omdat ik meer een spreker dan een schrijver ben en het
me dus bovenmate veel energie kost om een en ander op pa-
pier te zetten. Intussen lukt het me met geen mogelijkheid
meer om een preek uit te schrijven. 
Maar ten tweede ook omdat ik er echt
van overtuigd ben dat het niet communi-
ceert als iemand een toespraak staat voor
te lezen. ‘Je emoties voorlezen van een pa-
piertje’ past bij familieleden op een begra-
fenis, maar verder vrijwel nergens.
Het is me vaak overkomen – ik vermoed
dat iedere predikant dit herkent – dat ik
een goed voorbereid verhaal had, maar
dat er ter plekke me nog iets te binnen viel
en dat de mensen juist daardoor het
diepst geraakt bleken. Overigens: ik belijd
de belangrijke rol van de heilige Geest in de voorbereiding en
bij het houden van een preek. Maar ik vind het te goedkoop
om dat speciaal aan invallen of improvisatie te verbinden.

Ilonka Terlouw— Ruimte voor improvisatie? Eh… geen? Ik
schrijf de preek eigenlijk altijd volledig uit. Toch merk je, dat
je er de ene keer beter in zit dan de andere keer. Dan is toch
de intonatie anders, leg je de juiste accenten en gebruik je net
even andere verbindingswoordjes en gebaren. Als je een
preek meerdere keren houdt, verschilt de ene keer toch van
de andere. 
Het uitschrijven van een preek dwingt mij om goed na te den-
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ken over wat ik wil zeggen en hoe ik
het ga zeggen. Een goede boodschap
goed brengen vind ik zo gemakkelijk
nog niet! Het concreet op papier zet-
ten van die boodschap helpt mij de
boodschap helder te formuleren.

Frans Willem Verbaas— Van de jeugddienstcommissie in mijn
vorige gemeente mocht ik niet van papier preken. Vooruit,
dan preekte ik van een paar punten uit mijn hoofd. Dat lukte
best. Eén keer ging het zelfs fantastisch goed, herinner ik me.
Toch blijf ik mijn preken helemaal uitschrijven. Ik kan ge-
woon beter nadenken als ik een pen in mijn hand heb of een
computer voor mijn neus. Helderder. Strakker. Scherper. Als
predikant mag ik de prachtige boodschap van het evangelie
verkondigen. Ik vind het van respect voor dat evangelie ge-
tuigen, als ik dat zo zorgvuldig mogelijk doe. Voor mij bete-
kent dat: de gebeden en de preek helemaal uitschrijven. En de
heilige Geest dan, leg ik die aan banden? Dat lijkt me niet. De
heilige Geest waait niet alleen op zondag en in de kerk, die
waait net zo goed doordeweeks en in mijn studeerkamer. 

Jan Wolsheimer— Ik gebruik een mindmap. Het grote nadeel
hiervan is dat je echt volledig in de preek moet zitten. Een
goede voorbereiding (tijd én rust) is essentieel. Maar dit na-
deel weegt niet op tegen de voordelen: ontspannen spreken,
goed contact met je gehoor, rondlopen, luisteren naar de
Geest en veel ruimte voor improvisatie. Dat is hard werken: al
mijn zintuigen draaien op volle toeren. Na een kerkdienst
moet ik er dan echt even uit met de honden om die adrenaline
kwijt te raken. 
Een tijdje geleden hield ik een preek over de brief van Paulus
aan Filemon. Tijdens mijn preek wilde ik sterk benadrukken
hoe slim Paulus zijn brief in elkaar heeft gezet om Filemon te
overtuigen Onesimus terug te nemen. Niet als slaaf, maar als
broeder in de Heer. Ik merkte dat het punt van Paulus onvol-
doende landde – er zat te veel afstand in tijd en cultuur. Ik zag
een ondernemer zitten en ik nam hem en zijn bedrijf als voor-
beeld om een moderne versie van deze situatie te schetsen. In
onze gemeenschap is dat geaccepteerd. Dat kan met een
vleugje humor, als het doel maar is om die tekst even heel
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dicht bij ons te brengen. Zoiets had ik niet voorbereid, maar
ontstond spontaan. Dan is het fijn als je een mindmap hebt
waarin je snel van de ene kant van de mindmap naar de andere
kunt schakelen zonder dat je gehoor dit in de gaten heeft.

Richtsje Abma— In mijn eerste gemeente konden gemeentele-
den horen waar ik van mijn tekst afweek. Dan werd mijn toon
informeler en werd ik spontaner. Ik schrijf de preek nog
steeds helemaal uit. Maar er is ruimte voor improvisatie, na-
tuurlijk. Soms komt er een goed beeld bij me op, of een
grapje, maar zelfs die schrijf ik van tevoren op. Wat is mijn
motivatie om het zo te doen? Ik voel me onzeker zonder vaste
tekst. Niet alleen onzeker over de lijn van het betoog. Maar
ook: onzeker of ik mijn betoog niet zelf ga verzwakken als ik
het te spontaan ga doen. Dan durf ik minder, minder vanuit
God te spreken en ben ik minder krachtig. 
De techniek van het mindmappen vind ik wel leuk, het is mo-
gelijk dat ik daar in de toekomst meer mee ga doen. De rol
van de heilige Geest… Ik zie de rol van de heilige Geest
vooral aan de kant van de hoorders, niet aan de kant van de
predikant. Natuurlijk staat en werkt die in de heilige ruimte
van de eredienst, en daar is de Geest van God bij: in de aan-
dacht van de mensen, in de vrolijkheid van de kinderen, in
alles en iedereen. Maar niet speciaal bij mij. Ook bij de orga-
nist, de voorbereiders van de bloemengroep en ga zo door.

Bert Altena— Mijn preken staan letterlijk op papier. Bij de uit-
voering wijzigt er weleens een zinnetje of woordje hier en
daar, maar in de regel draag ik mijn preek voor zoals ik die heb
opgesteld. Dankzij de ervaring schrijf ik de preek al in spreek-
stijl. Ik weet bij het schrijven dat ik deze tekst moet gaan uit-
spreken en dat bepaalt niet alleen de woordkeus, maar ook de
zinslengte, de accentuering en soms de herhaling.
Preken aan de hand van aantekeningen of van een preek-
schema heb ik ook wel gedaan. Dat is niet zo moeilijk als
sommige kerkgangers denken, die vol bewondering spreken
over de dominee die uit zijn hoofd preekt. Dat laatste deed ik
ook wel, zij het noodgedwongen omdat ik de preek thuis had
laten liggen. Je merkt dan dat dankzij de voorbereiding de
preek aardig in je hoofd zit zodat je deze gemakkelijk kunt
reproduceren. 

157

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:10  Pagina 157



Ondanks een gedegen voorbereiding gebeurt het soms dat je
tijdens het houden van de preek ontdekt dat een bepaalde ge-
dachtegang niet klopt, niet logisch aansluit, of onvoldoende
het punt dat je wilt maken duidelijk maakt. Je kunt dat opvan-
gen door op dat moment nog wat aan je tekst toe te voegen of
een passage over te slaan. Ik weet niet goed of dat improvisa-
tietalent is, of gewoon de technische handigheid die je door
de jaren heen hebt ontwikkeld.

Karin van den Broeke— Ik gebruik altijd een uitgeschreven
tekst, om te voorkomen dat ik mezelf al te gemakkelijk ga
herhalen, rommelig word of dat ik in routinematige uitspra-
ken verval. Als ik ergens een lezing of inleiding moet houden
over een onderwerp waarin ik goed thuis ben, dan doe ik dat
gemakkelijk. Maar juist met preken ligt het voor mij anders.
De context van de kerkdienst vraagt om een zorgvuldige
vormgeving. 
De ene keer dat ik op de kansel, op het moment dat ik moest
beginnen met preken, ontdekte dat ik de verkeerde preek had
uitgeprint, moest ik wel zonder papier preken. Veel gemeen-
teleden waren daar zeer over te spreken. Het heeft me er ech-
ter niet toe kunnen verleiden dit vaker te doen. De ene keer
dat ik dat expres geprobeerd heb, is me niet bevallen. Wel
heeft het me geleerd dat het goed is om af en toe een concreet
verhaaltje los van papier te vertellen. 
Het voordeel van een op papier uitgewerkte tekst is de zorg-
vuldige voorbereiding. Het vraagt wel dat ik juist bij het
schrijven ook mensen voor me zie, zodat het een spreektekst
is die ik ook natuurlijk kan brengen.
Voor mij gebeurt het werk van de heilige Geest grotendeels in
de voorbereidingen.

Jos Douma— Toen ik als predikant begon, heb ik jarenlang elke
preek compleet uitgeschreven en meegenomen op de kansel.
Ook de andere onderdelen van de dienst (aankondigingen,
gebeden, enzovoorts) waren zorgvuldig en tot op de letter
nauwkeurig voorbereid. Dat zal zeker zegenrijk gewerkt heb-
ben, maar het was ten diepste wel erg angstig en controle-
achtig: er mocht van mij niks verkeerd gaan. 
Toen ik in Haarlem predikant werd, heb ik op Pinksteren 2013
het roer radicaal omgegooid. Ik kon mijn geloof dat de Geest
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werkte, niet langer verenigen met het feit dat ik toch blijkbaar
zelf alles tot in de puntjes moest hebben voorbereid. Toen heb
ik lange tijd gepreekt vanaf een mindmap. Een valkuil van die
manier van preken is wel dat het langer en ‘herhaalderig’ kan
worden, maar dat woog voor mij toch niet op tegen de vrij-
heid en vrijmoedigheid en grotere direct-
heid die deze manier met zich meebracht,
en de ruimte om ter plekke geleid door de
Geest ook te improviseren. 
Ik geloof nog altijd in een goede voorbe-
reiding. Maar ik geloof ook dat dat op een
gegeven moment genoeg mag zijn en dat
de eigenlijke preek uiteindelijk ter plekke
geboren mag worden. Eigenlijk wordt een
preek drie keer geboren: in het hoofd en
het hart (denk- en bidproces), op papier
(aantekeningen, zinnen, structuur, op-
bouw) en ter plekke in de eredienst. Ik
preek nu al lange tijd van ongeveer ander-
half A4 aan aantekeningen. Dat geeft alle
ruimte om ter plekke in te gaan op inval-
len en dingen die ik zie gebeuren, terwijl
er tegelijk voldoende houvast is om niet maar wat voor de
vuist weg te spreken.

Kees van Dusseldorp— Ik heb geleerd om de preek helemaal uit
te schrijven. Dat doe ik nog steeds. Dat heeft voordelen: ik
denk beter na over formuleringen, ben creatiever in mijn taal-
gebruik en kan beter clichés vermijden. Bijkomend voordeel
is dat ik de preek ook beschikbaar kan stellen voor wie die
nog een keer wil nalezen. 
Voor een levendige presentatie is het echter van belang dat de
voorganger niet aan het papier vastzit. Daarom maak ik mij
zo eigen met de preek, dat ik me vrij voel om die te brengen.
Wat ik uiteindelijk uitspreek is niet letterlijk hetzelfde als wat
ik heb opgeschreven. Sommige mensen hebben het gevoel dat
de heilige Geest directer aanwezig is als de predikant veel im-
proviseert en ter plekke formuleert. Ik geloof dat niet. Naar
mijn overtuiging is de heilige Geest niet minder aanwezig in
een zorgvuldige voorbereiding. Dat neemt niet weg dat een
levendige presentatie steeds belangrijker wordt voor de pre-

159

Ik kon mijn
geloof dat de
Geest werkte, niet
langer verenigen
met het feit dat ik
toch blijkbaar
zelf alles tot in de
puntjes moest
hebben
voorbereid

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:10  Pagina 159



diking. Met een saaie preek zul je sowieso weinig overbren-
gen!

Hilbrand van Eeken— Vrijwel altijd preek ik van een uitgeschre-
ven tekst. Ik weet van mijzelf dat dit belangrijk voor mij is.
Wanneer ik ter plekke een zin moet formuleren, gaat dit nog
weleens grammaticaal mis. Overigens, zelfs van uitgeschre-
ven tekst gaat mijn uitspraak niet altijd goed. Hier heb ik on-
langs ook trainingen voor gevolgd. Het grappige is dat mij nu
veel meer opvalt wat niet goed gaat, bij mijzelf – maar ook bij
collega’s. Ik zou veel collega’s willen aanraden zo’n training te
volgen. Toch ligt dit vaak wel gevoelig. Je moet even een
drempel over. Theologische argu-
menten om het niet te doen liggen
voor het oprapen: ‘Paulus was ook
niet zo’n spreker.’ ‘Het gaat toch om
de inhoud en niet om de vorm.’ Maar
wie iets weet van de literaire schoon-
heid van de Bijbel, weet dat de vorm
een belangrijk ondersteunend middel
is om de boodschap uit te dragen. 
Preken van uitgeschreven tekst bete-
kent overigens niet dat hierdoor improvisatie uitgesloten is.
Er kan van alles gebeuren in de kerk. Onlangs nog: na mijn in-
leiding over een boom in onze tuin die geen vruchten droeg,
vroeg een mevrouw op de eerste rij of ze ook iets mocht zeg-
gen. Hier moet je natuurlijk iets mee. Ze vroeg of ik ook wel-
eens praatte tegen de boom: dat hielp. Juist de spontaniteit
van zo’n moment is waardevol. Daarna was de aandacht voor
de rest van de preek bijzonder groot.

Bert Karel Foppen— Ik werk de preek vrij nauwkeurig uit.
Zeker de eerste zinnen. Ik praat dan vaak tegen mijn compu-
ter, want ik schrijf wel in spreektaal. Door de loop der jaren
ben ik echter wel minder gaan opschrijven. Meestal neem ik
nu zo’n vier A4’tjes mee de preekstoel op, vroeger waren dat
er meer. 
Zeker voorbeelden schrijf ik wat ‘aanduidenderwijs’ op, de
aankleding daarvan gebeurt dan toch op de preekstoel zelf.
Een mindmap gebruik ik niet, of zelden. Op de een of andere
manier zie ik een mindmapmeer als een samenvatting van een
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puntenpreek, terwijl een preek bij mij meer iets van een ge-
beuren is. Vanuit mijn ervaring weet ik dat ik gaandeweg het
houden van de preek wat losser van mijn papier word. Dan zit
ik er gewoon wat meer ‘in’ en dan heb ik het papier wat min-
der nodig. In die zin ben ik toch een beetje een diesel…
Echt improviseren… Ach, ik ben in vijftien jaar tijd drie keer
mijn uitgeschreven preek vergeten. Toch ging het die keren
niet echt minder. Zelfs sommige belangrijke zinnen kwamen
er – tot mijn verwondering – nog uit. De structuur is dan mis-
schien iets minder strak, de communicatie misschien iets
beter. Over het al dan niet uitschrijven van een preek moet ik
nog weleens denken aan wijlen dr. A. van Brummelen: ‘Je
moet als mus niet denken dat je een adelaar bent.’
Het is mij met enige regelmaat overkomen tijdens een preek
dat ik echt het gevoel had: ‘Maar ik moet dit nu zeggen…’,
een concrete toespitsing die ik niet had voorbereid. Aan
zoiets geef ik dan ook ruimte. Achteraf bleek vaak dat dit nu
ook de momenten of punten waren die mensen hadden aan-
gesproken.

Jantine van Iersel-Veenhof— Ik preek met een uitgeschreven
tekst. In de voorbereiding heb ik goed nagedacht over wat ik
wil zeggen en hoe ik dat wil zeggen. Natuurlijk is er dan wel
ruimte voor improvisatie, door een voorbeeld te noemen dat
me te binnen schiet of iets dat ik wil delen vanuit de actuali-
teit. Ik ben het niet eens met de stelling dat de heilige Geest
beter of meer werkt als je zonder uitgeschreven tekst preekt.
Ik geloof dat de heilige Geest in de voorbereiding en bij het
schrijven van de preek aanwezig is. Daar bid ik ook om. Ik
vind het belangrijk hoe je de dingen verwoordt, kleine nuan-
ces maken soms het verschil en het helpt om nauwkeurig te
zijn. Bovendien loop ik zelf het gevaar maar wat te gaan ‘bab-
belen’ als ik geen uitgeschreven tekst voor me heb.

Mirjam Kollenstaart-Muis— Iedere verkondiging schrijf ik hele-
maal uit. Al vijftien jaar in hetzelfde lettertype: Century Got-
hic, 12 punts. Het is geen mooi lettertype, maar het leest
prettig en ik ben het nu eenmaal gewend. Ik weet precies
hoeveel tekst ik moet schrijven om zo’n achttien à twintig mi-
nuten te preken. Als ik m’n tekst geschreven heb, lees ik die
vlak voor de dienst nog even door. Daarna houd ik de preek
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zo van papier. Ik kan het niet anders.
Of beter gezegd: van mindmap pre-
ken of uit m’n hoofd preken zou me
veel te veel tijd en energie kosten. Ik
leer niet gemakkelijk iets uit m’n
hoofd en al zeker niet hele redene-
ringen. Bovendien zou ik dan vooraf-
gaand aan de dienst al veel meer
geconcentreerd moeten zijn en dat
lukt onmogelijk met vijf jonge kinde-
ren die ook mee moeten naar de
kerk… Waar de Geest de één op
zondagmorgen of -middag/-avond

woorden geeft, daar geeft Hij ze de ander tijdens het schrij-
ven. Ik vertrouw daarop. Ooit kreeg ik een mooi compliment
van een gemeentelid (nadat hij al bijna tien jaar wekelijks naar
me had geluisterd): ‘O, ik dacht dat je altijd uit je hoofd
preekte, ik zie helemaal niet dat je je blaadjes staat te lezen…’

Reinier van Kooten— Mijn preek schrijf ik na 43 jaren nog
steeds uit, maar wel in spreekstijl. Achter mijn toetsenbord en
beeldscherm sta ik in gedachten op de kansel. Het uitschrij-
ven heeft voor mij diverse voordelen zoals: bij het uitschrijven
merk je of er een bekend loopje komt of dat het uit de tekst
komt. Je woordkeus is rijker. Je hebt van tevoren doordacht
wat je gaat zeggen en overdacht of je het zo mag zeggen. Je
kunt beoordelen of ieder deel van de tekst de vereiste ruimte
krijgt. Je kunt al lezend nagaan of de overgang van de ene ge-
dachte naar de andere logisch en helder verloopt. Je kunt be-
kijken of alles de juiste tijd krijgt toegewezen. Enzovoorts.
Ik print uit op A5 met anderhalve regel spatie en lettertype
Arial 12. De tekstdelen maak ik cursief en vet. Door de duide-
lijke tekstindeling kan ik zo nodig het blad in één oogopslag
doornemen. Ik lees niet voor. 
Tegelijk is het heerlijke dat een ouderling die een preek van
mij leest met 25 minuten klaar is, terwijl ik drie kwartier
preek. Er komt dus van alles tussen. Maar omdat ik de preek
goed bestudeerd en van a tot z uitgeschreven heb, kan ik ook
bliksemsnel beoordelen of dat wat ertussen komt klopt en
overeenstemt met het andere. Kan ik het niet zo snel beoor-
delen, dan laat ik het weg. De verlichting van de Geest begint
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in de studeerkamer en niet op de preekstoel. Voor invallende
gedachten moeten we bang zijn. Door het zien van een ge-
zicht dat een geschiedenis oproept, kan een gedachte zich
verrijkend uitbreiden.

René van Loon— Mijn preken schrijf ik bewust altijd uit. Het
mogelijke nadeel (minder contact met je publiek) is zwaarwe-
gend, maar goed op te lossen door training op oogcontact.
Door de preek uit te schrijven bewaak ik ten eerste de tijd.
Als ik uit het hoofd zou preken, zou het begin te uitgebreid
worden en zou ik het slot moeten afraffelen. Ten tweede kan
ik zo alles goed doordenken en loop ik minder het gevaar om
blunders te begaan door onpastorale opmerkingen of door
foutieve informatie. Ten derde kan ik op
deze manier preken vaker houden, ook na
langere tijd. Ten vierde laat ik na elke
dienst de tekst van de preek op papier uit-
delen. Door een klein lettertype te ge-
bruiken, kan ik de preek vrijwel integraal
op één dubbelzijdig A4’tje afdrukken.
Veel kerkgangers waarderen dit echt
enorm. Preken worden gelezen door huis-
genoten die niet in de kerk waren, ze wor-
den doorgegeven aan vrienden en buren,
er is zelfs iemand door tot geloof gekomen, ze worden be-
waard, opnieuw gebruikt voor het openen van een vergade-
ring enzovoorts. De papieren versie geeft de preek zeker
dubbel zo veel waarde. 
Tijdens het preken voeg ik gerust een opmerking in, maar ik
houd me behoorlijk goed aan de tekst. Ik vertrouw erop dat
de heilige Geest me leidt bij de voorbereiding en bij het pre-
ken zelf. Die twee momenten zijn niet elkaars concurrenten,
het is dezelfde Geest.

Hendrik Mosterd— Ik schrijf mijn preken altijd helemaal uit. Dat
geldt overigens ook voor de gebeden. Er is daardoor weinig
tot geen ruimte voor improvisatie in de dienst zelf. Het idee
dat de Geest beter uit de voeten zou kunnen met een losse
vorm dan een minutieuze voorbereiding lijkt mij te klein van
Hem gedacht. 

163

De papieren
versie geeft de
preek zeker
dubbel zo veel
waarde

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:10  Pagina 163



René van der Rijst— Ik ben zonder papier geen goede spreker.
Ik heb het weleens geprobeerd, preken van alleen een paar
aantekeningen, maar het lukt me niet goed. Ik raak de draad
van mijn verhaal kwijt, ik ga eromheen kletsen, het wordt
langdradig en traag of té associatief. Een verhaal kan ik weer
wel al improviserend en reagerend op de kinderen vertellen,
met alleen de contouren van een plot, of soms niet meer dan
een begin, waarna ik wel zie waar ik uitkom. Een verhaal leent
zich blijkbaar gemakkelijker om zo te vertellen dan een
preek.
Ik schrijf dus altijd mijn hele tekst op, wat niet wil zeggen dat
ik die ook zo uitspreek. Binnen die tekst improviseer ik hier
en daar wel wat, afhankelijk vooral van de reactie van de ge-
meente. Voor mij is dat de ‘heilige Geest’: dat er iets gebeurt
tussen tekst en hoorders. Dat de preek ook mij meevoert en
er een soort contact ontstaat.
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Paspoort: Willem Smouter

Ds. W. Smouter (1957)
Predikant in de Nederlands 
Gereformeerde Kerken
Standplaatsen: Dalfsen (1981-
1985), Rijswijk (1985-1994), 
Breukelen (1994-1999), Ede (1999-
2006) en Apeldoorn (vanaf 2006)

3500 diensten geleid met 1400
voorbereide preken

Voelt zich aangesproken door de
charismatische geloofstraditie en
gelooft dat daarvan veel valt te
leren
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15KERST-
NACHT-

DIENST
‘Het liefst preek ik tijdens een
kerstnachtdienst.’ 
‘Ik zie het meest op tegen preken
tijdens de kerstnachtdienst.’ 
Waar zit u ergens in het spectrum
van deze twee uitersten? 

Ilonka Terlouw— Ik geloof dat ik er toch wel tegen opzie! Ik heb
het gevoel dat de verwachtingen met Kerst hooggespannen
zijn en dat ik toch weinig nieuws kan zeggen over zo’n be-
kend verhaal. Nu snap ik wel, dat een goede preek niet altijd
inhoudt dat je iets nieuws te melden hebt. Maar dat maakt de
uitdaging nóg groter: hoe maak je dat de kerstboodschap
weer nieuw wórdt voor de mensen? 
Tijdens de kerstnacht denk ik bovenal aan diegenen die mis-
schien niet zo vaak in de kerk zitten. Daarom kies ik voor een-
voud. Ik probeer zo duidelijk mogelijk te preken. Rechttoe
rechtaan. Ik blijf dicht bij de aloude en bekende kern van het
kerstevangelie, maar besteed wel extra aandacht aan een eigen-
tijds voorbeeld dat die kern het beste tot uiting brengt. Maar
ook daar geldt voor de kerstnacht: des te simpeler, des te beter.
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Frans Willem Verbaas— Als er op kerstavond een paar honderd
mensen komen die graag nog eens de woorden ‘kribbe’ en
‘stal’ en ‘kindje Jezus’ willen horen, dan getuigt het van gast-
vrijheid en vriendelijkheid om hun die woorden gewoon te
bieden. Hetzelfde geldt voor de bekende kerstliederen. 
En de kerstavondpreek? Het lastige aan de kerstavondpreek
vind ik mijn eigen hoge verwachtingen. Op kerstavond vind
ik een ambtelijke, ambachtelijke preek niet genoeg, ik wil iets
bieden dat meer is dan het gewone. Geen aardappelen met
groente, maar een diner. Mijn recept voor de kerstpreek is ei-
genlijk al jaren hetzelfde: beginnen bij een vers uit het kerste-
vangelie, daarna een kort, bondig kerstverhaal, het geheel
overgoten met een pittige, actuele saus. Het recept is simpel,
maar het daadwerkelijke koken blijft ieder jaar een spannend
karwei.

Jan Wolsheimer— Onze gemeenschap kent geen kerstnacht-
dienstcultuur. Ik vind dat prima. De feestdagen vragen wel
veel omdat het thema behoorlijk helder is. Het moeilijkst bij
deze diensten vind ik een originele invalshoek te vinden. Ik
heb inmiddels geaccepteerd dat het prima is om zo’n thema
weer eens eenvoudig uit te leggen. Om die reden zijn onze
kerst- en paasdiensten vaak gericht op gasten en buren van
onze gemeenteleden. Toen ik net begon met preken ging ik
gebukt onder de kerstdienst. Het moest knallen! Gelukkig
heb ik dat niet meer. 

Richtsje Abma— Het leuke van een kerstnachtdienst is dat er al-
lerlei mensen eenmalig naar de kerk komen en dat gezinnen
weer voor één moment compleet bij je in de kerk zitten. Ik zie
er niet tegen op om dan te preken, maak er wel iets speciaals
van, in die zin dat ik extra let op de toegankelijkheid. Ik ben
me ervan bewust dat er meer jongere mensen zitten, en dat
niet iedereen vertrouwd is met kerktaal. Die laat ik zo veel
mogelijk weg. Een originele invalshoek en voorbeelden uit de
actualiteit vind ik op kerstavond extra belangrijk. Dus in de
weken voorafgaand aan Kerst knip ik berichtjes uit kranten
en verzamel ik elementen voor de dienst. We volgen geen
vaststaand patroon. Maar we zingen wel altijd Stille Nacht en
Ere zij God. Ik laat me wel iets gelegen liggen aan het publiek
dat dan komt. Die komen voor sfeer, een goed verhaal, en
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misschien een beker warme chocola. Dat proberen we dan te
bieden. 

Bert Altena— Preken in de kerstnachtdienst hoort tot de hoog-
tepunten van het jaar. De kerk is dan meestal bomvol. Er zijn
veel mensen die anders niet komen. Ik vind het een bijzon-
dere uitdaging om de kerstboodschap op een toegankelijke
manier uit te dragen. Het blijkt telkens weer een onuitputte-
lijk verhaal te zijn, waar je homiletisch niet op uitgekeken
raakt. 
De preek in de kerstnachtdienst moet kort en bondig zijn,
puntig en licht. Het is belangrijk om aan te haken bij de actua-
liteit. Het thema ontleen ik meestal aan de kerstglossy die de
landelijke kerk uitgeeft. 
De verwachtingen van het publiek, dat op zoek is naar een
authentieke kerstbeleving, zijn nog meer dan anders leidend.
Geen al te kerkelijke liturgie, niet te veel ingewikkelde melo-
dieën, maar wel Stille Nacht laten zingen.
Het schimpen op degenen die er de rest van het jaar niet zijn

of op mensen die alleen maar een opper-
vlakkig kerstgevoel zoeken, vind ik onheus
en goedkoop. Het is een teken van binnen-
kerkelijke arrogantie en daarvan zijn we nu
toch wel genezen? Homiletisch is het so-
wieso bedenkelijk om hoorders te bekritise-
ren. Zij kunnen immers niks terugzeggen.
Kritische noties kun je prima kwijt in de
voorbeden. De blijde boodschap van Kerst

is dat iedereen erbij hoort (er is plaats in de herberg), dus dat
is reden te meer om ruimhartig en gastvrij te preken.

Karin van den Broeke— Hierin ben ik in de loop der tijd wel ver-
anderd. De allereerste jaren worstelde ik enorm met de hoge
verwachtingen rond het Kerstfeest. Ik vroeg van mezelf dat
ik met Kerst een ‘superpreek’ zou moeten houden. Een on-
mogelijke eis, want eigenlijk streef je daar iedere week naar.
In de loop der tijd ben ik meer toegegroeid naar een eenvou-
dige boodschap in de kerstnacht. Liefst zo radicaal mogelijk.
Gebracht in taal van deze tijd. 
In Leiden was ik gewend aan een bomvolle kerk in de kerst-
nachtdienst, veel bezoekers kwamen slechts eenmaal per jaar

168

Kritische noties
kun je prima
kwijt in de
voorbeden

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:11  Pagina 168



in de kerk. Een uur voor aanvang van de
dienst was het vaak al behoorlijk druk.
We zorgden ervoor dat er dan ook al 
gezongen kon worden, een mengeling 
van oude vertrouwde en meer moderne
liederen. Het ‘kerstgevoel’ was reeds be-
vredigd voor aanvang van de dienst. Dat
schiep in de dienst ruimte om mensen
echt bij de kern van het evangelie te 
brengen.
In Wissenkerke-Geersdijk speelt de
plaatselijke harmonie vaak in de kerst-
nachtdienst. Mij daagt dat wel uit om ook
die muzikanten te bereiken met de in-
houd. Dat betekent dat ik vaak zoek naar
een muzikale metafoor in de preek. Tege-
lijkertijd betekent hun bijdrage aan de
dienst dat er veel bekende kerstmelodieën kunnen klinken,
zonder dat ik me in de liedkeuze hoef te beperken tot ‘gouwe
ouwe’. 

Jos Douma— De meeste jaren van mijn predikantschap was er
helemaal geen kerstnachtdienst om in voor te gaan. De vier of
vijf keer dat ik wel in een kerstnachtdienst voorging, leek het
me vooral zaak om kort te zijn en zeer uitnodigend. Een
kerstnachtdienst is niet bedoeld om te preken, maar om te
zingen en te genieten van de sfeer die bij Kerst hoort en die in
de Bijbel wordt aangeduid als ‘vrede’. Dat verwachten mensen
dan, en die verwachting moet je niet beschamen. 
Ik vind de preek eigenlijk vooral thuishoren in de zondagse
dienst. Doordeweekse diensten heb ik wat dat betreft altijd
lastig gevonden, helemaal de bid- en dankdag die dan weer
wel een prominente plaats innemen. Aan de andere kant zijn
trouwdiensten en begrafenisdiensten juist wel prachtige mo-
menten voor de verkondiging, omdat de aanwezigen in zulk
soort diensten vaak een stukje ontvankelijker zijn voor het
evangelie dan op een gewone zondag.

Kees van Dusseldorp— Een kerstnachtdienst vind ik een prach-
tige uitdaging. Ik heb alleen ervaring met kerstnachtdiensten
die midden in het dorp worden gehouden. Kerkelijke en on-
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kerkelijke mensen zijn aanwezig. Voor mij maakt zo’n situatie
mijn preekopdracht spannend. Alle kwaliteitseisen voor pre-
ken staan dan op scherp: goede aansluiting bij de mensen en
hun leefwereld, een creatieve en originele vorm, een aanspre-
kende presentatie en een relevante verwoording van het
evangelie van Jezus Christus. Het mag wel ergens over gaan,
vind ik. Het ging met Kerst immers ook om Gods komst naar
de mensen. Het moet wel toegankelijk zijn, maar niet simpel.
De eerste keer dat ik de kerstnachtdienst in Schildwolde
deed, moest de gerenoveerde Juffertoren centraal staan. Dat
was niet mijn keus, maar gaf wel mogelijkheden. Via de
woorden renovatie – restauratie – transformatie kon ik iets kwijt
over de betekenis van de Heer.

Hilbrand van Eeken— Het preken op de kerkelijke hoogtijdagen
vind ik een van de moeilijkste onderdelen. Hierbij moet ik
vaak denken aan het woord van Jezus over de schriftgeleerde,
die Hij vergelijkt met een heer des huizes die uit zijn voor-
raadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. De
oude dingen mogen mijns inziens nooit ontbreken op de
feestdagen. De eenvoudige heilsfeiten moeten worden ver-
teld. En tegelijk zoek ik toch graag naar iets nieuws. Een ele-
ment waardoor de mensen weer verrast worden. Een nieuwe
invalshoek, een verrassende verbinding met de actualiteit,
een nog niet eerder gezien verband. Dit vraagt veel voorbe-
reiding en meditatie. Wat mij betreft veel meer dan bij een
onbekend bijbelgedeelte, dat van zichzelf al nieuw en verras-
send is. 

Bert Karel Foppen— Bij elke preek – dus ook tijdens de kerst-
nachtdienst – speelt je gehoor een rol. Het hoorderspubliek
van een kerstnachtdienst is doorgaans wat anders dan tijdens
de reguliere dienst. Ik vind het goed om hier rekening mee te
houden. Waarom zijn ze er? Is dat heimwee naar de chocola-
demelk en het ‘Nu sijt wellecome’ van vroeger? Of is het zoe-
ken naar houvast in een cultuur waarin niets meer vaststaat
en waarin wij leven als in een smog van cynisme? Of een men-
geling van beide? 
Een preek tijdens de kerstnachtdienst hoeft niet per se een
creatief hoogstandje te zijn, wel eerlijk, direct en to the point!
Een mooi exegetisch punt kan ook verrassend actueel zijn:
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het feit dat Jezus’ geboorte in Lucas 2 niet zozeer wordt neer-
gezet in de geschiedenis van het Joodse volk, maar in het
kader van de wereldgeschiedenis (keizer Augustus), geeft aan
dat zijn komst – hoe klein en nietig ook – blijkbaar relevant is
voor de hele wereld. Dus ook voor ons! 

Jantine van Iersel-Veenhof— Ik vind het wel een uitdaging om
met Kerst het evangelie zo te verkondigen dat mensen én het
evangelie horen én dat er een nieuwe invalshoek klinkt. Dat
lukt natuurlijk niet altijd. Daarom kies ik vooral voor de
boodschap van het evangelie. Dat moet sowieso klinken en
goed overkomen. Ik vind het belangrijk om creatief te zijn en
hedendaagse voorbeelden te gebruiken van mensen en vanuit
de actualiteit. Er zijn rondom Kerst veel gespannen verwach-
tingen. Soms is dat vermoeiend, anderzijds komt het er ook
wel op aan omdat er zo veel gasten in de kerk zijn. Daar focus
ik me vooral op.

Mirjam Kollenstaart-Muis— Het kerstverhaal blijft hetzelfde en
toch vind ik het een sport om ieder jaar weer een nieuwe in-
valshoek te bedenken. Doordat de tijd
verdergaat en de ontwikkelingen niet 
stilstaan is de boodschap van dat eeuwen-
oude kerstverhaal ook telkens weer
nieuw. De context van ons leven is ook
medebepalend voor ons geloven. Zo kan
ik telkens opnieuw aan de slag met het-
zelfde verhaal.

Reinier van Kooten— In een kerstnacht-
dienst heb ik nooit gepreekt.

René van Loon— Van zo’n missionair moment als de kerstnacht-
dienst geniet ik erg. Ik vind het fantastisch dat er mensen
komen die normaal niet komen. Ik zoek elk jaar naar een
thema dat de kerstboodschap weer vanuit een andere invals-
hoek belicht, en kom dan in de preek bij die kernboodschap
uit. De kerstnachtdienst is niet het moment voor diepgra-
vende exegese. Het gaat om een preek die uitlegt waar het om
draait in het evangelie en die het hart raakt. Nog meer dan
anders komt het aan op een goed verhaal ter illustratie, dit
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verhaal mag best een aardig deel van de preek in beslag
nemen. Ook let ik extra op de begrijpelijkheid van wat ik zeg

voor mensen zonder bijbelkennis. 
Omdat ik erg van exegese houd, mis
ik wel de vreugde van het graven in
de Bijbel als ik de kerstnachtdienst
voorbereid. In de dienst op kerst-
morgen kan ik wat meer tekstuitleg
geven, al valt het niet mee om elk jaar
iets verrassends uit Lucas 2 of Mat-
teüs 1 op te diepen. Als dat wel lukt, is
de entdeckerfreude des te groter!

Hendrik Mosterd— De verwachting van de hoorders op kerst-
avond is dat er gelezen wordt uit het Lucasevangelie. Vooral
met het oog op hen wil ik ingaan op deze verwachting. De
kerk is hun vaak vreemd. Ik wil de vervreemding niet nog
groter maken door te kiezen voor een onverwachte schriftle-
zing. 

René van der Rijst— De kerstnacht is bij ons al jaren een beetje
een stiefkind. Tot voor kort waren er elk jaar minder bezoe-
kers. Onlangs zijn we begonnen de invulling van de kerst-
nachtdienst aan te passen aan de mensen die wél komen. Dat
betekent vooral: veel toeters en bellen. En dus ook veel orga-
nisatie.
Een groot deel van dit bonte gezelschap ken ik niet en van-
wege die veelkleurigheid vind ik het altijd wel lastig preken.
Op wie richt je je? In hoeverre pas je je taal aan? Hoe gelovig,
religieus mag het zijn? Wat dat laat-
ste betreft: dat mag best, heb ik ge-
merkt, mits je het maar open genoeg
brengt. Ik was daar altijd wat voor-
zichtig mee, maar uit gesprekken na
afloop bleek, dat dit helemaal niet
nodig was. Met Kerst is blijkbaar ie-
dereen gelovig.
Wat ik ook lastig vind, is een goede
balans te vinden tussen bevestiging
en uitdaging. Iedereen komt voor het
kerstgevoel – ik ook, als alle diensten
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voorbij zijn wil ik ook met een kerstgevoel bij de boom zitten
– maar het mag ook wel een beetje prikkelen, een beetje
schuren. Het is niet het moment om al die mensen die maar
één keer per jaar komen op hun kop te geven, maar hier en
daar een beetje uitdagen…
Ik merk wel, dat ik na twintig kerstnachten toch vaak bij on-
geveer hetzelfde verhaal uitkom.

Hester Smits— Als ik in de kerstnacht preek, met veel kerkgan-
gers die één keer per jaar komen, let ik er goed op dat ik beel-
den kies die universeel zijn en niet alleen bijbels, maar dat ik
het mysterie laat staan. Ik heb niet de behoefte om alles uit te
leggen. Het geheim van God laat ik staan. Ook ‘moeilijke’
woorden zoals barmhartigheid en lankmoedigheid gebruik ik
vrijelijk. Een beetje vanuit de gedachte: ‘Als je in de kroeg
hetzelfde hoort als in de kerk, waarom zou je dan nog naar de
kerk komen?’
Als er een preek is waar ik erg alert ben, dan is het de paas-
preek. Hier gaat het om het hart van het christendom en dan
blijken vragen als: ‘is het waar gebeurd?’ of ‘waar blijft het
verzoenend bloed?’ opeens heel actueel voor mensen. Recht
doen aan wetenschappelijke inzichten, het traditionele geloof
en je eigen geloofwaardigheid komen daar samen. Veel meer
dan in de kerstpreek! Het is een uitdaging om in een ge-
meente die zich veelkleurig noemt, ook hier een inspirerende
uitleg te geven.
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Paspoort: Ilonka Terlouw

Dr. I. Terlouw (1980)
Sinds 2015 predikant in de Protes-
tantse Gemeente te Tollebeek

200 diensten geleid met 100
voorbereide preken

Verlangt ernaar dat mensen 
‘zelf God ontmoeten op zondag-
ochtend, dan maakt het niet
meer zo veel uit wat ik precies
heb gezegd’
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16 FEED-
BACK

Welke reacties ontvangt u op uw
preken? Wat doet dat met u? 

Ilonka Terlouw— Ik geef gemeenteleden graag een hand na af-
loop van de dienst. Dan heb je even persoonlijk contact en
proef je tegelijk iets van hoe de dienst is aangekomen. Het is
bemoedigend als ik merk dat mensen zijn aangesproken.
Als mensen tijdens de koffie over de preek beginnen, vraag ik
hun vaak wát hen geraakt heeft. Soms vinden mensen dat las-
tig te verwoorden, maar er komen ook heel mooie gesprek-
ken uit voort. 
Ik heb een keer een sterk kritische reactie van een man gehad
op een preek over de eeuwigheid. Voor zijn idee haalde ik alle
troost onder zijn voeten vandaan door de hemel een ‘tussen-
station’ te noemen tot de nieuwe aarde. Het fijne was, dat die
man mij enkele dagen ná de preek belde. Toen konden we er
samen goed over spreken en kon ik me ook echt richten op
wat hij te zeggen had. Ik heb veel aan dat telefoontje gehad. 
Commentaar krijgen direct na de dienst vind ik lastiger. Dan
heb je veel gegeven. Soms ben ik dan ook gewoon moe. Com-
mentaar landt dan niet altijd. Ik neem het wel mee en sla het
op. Een paar dagen later denk ik er nog eens goed over na.

Frans Willem Verbaas— Ik heb nog nooit een beroep aangeno-
men naar een onvriendelijke gemeente. Dat scheelt. In mijn
eerste gemeente begonnen de mensen pas na een jaar te reage-
ren op mijn preken: ze gaven me eerst de tijd om erin te komen.
Veel gemeenteleden zeggen nooit iets over mijn preken. Wat
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moeten ze ook zeggen? Ik bedank mijn bakker ook nooit
voor zijn lekkere pompoenbrood, maar ik kom wel iedere
week bij hem terug voor een vers exemplaar. Elke gemeente
telt een paar leden die wel regelmatig reageren op preken. Als
iemand zegt of mailt of appt dat ik mooi heb gepreekt, vraag
ik: ‘Wat vond u dan mooi in de preek, of wat sprak u aan?’
Daar ben ik dan echt benieuwd naar. Bijzonder is het als ie-
mand die anders nooit iets zegt, opeens met kritische opmer-
kingen komt over een bepaalde preek. Dat neem ik altijd
serieus. Dan ga ik met zo iemand in gesprek en meestal doe ik
iets met de gemaakte opmerkingen. 
Een paar keer is het me overkomen dat ik een naar mijn idee
behoorlijk mislukte preek hield en dat later bleek dat juist die
preek een gemeentelid diep had geraakt. Op zo’n moment
zeg ik ‘dank U wel’ tegen de heilige Geest.

Jan Wolsheimer— Ik heb in dertien jaar tijd niet veel negatieve
reacties op mijn preken gehad. Een enkele keer, als mensen
iets willen horen in een tekst wat ik vanwege de verstaan-
baarheid bewust heb laten liggen, maar dat is hooguit één
keer per jaar. Daarnaast hebben we een bespreek-de-preek-
team dat feedback geeft over de verstaanbaarheid van de
preek. Dat is prettig. 
Ik ben gevoelig voor kritiek. Dat komt denk ik doordat je met
je hele wezen bezig bent geweest met dat preekproces. 

Richtsje Abma— De reacties die ik krijg na een preek zijn
meestal niet zo specifiek en gaan niet erg in op de inhoud.
Soms hoor je: ‘Een mooie dienst.’ Of: ‘Vandaag klopte het.’
Mensen waarderen het als ik iets praktisch zeg, over situaties
in families. Of ze zeggen: ‘Je gaat iedere keer wel met iets
naar huis…’

Sommige mensen reageren bij de uit-
gang, verder nauwelijks per mail of
telefoon. Soms bespreken we de
dienst nog even na op een kring die
er op maandag is. Mijn indruk is wel
dat mensen heel precies luisteren en
ook erg betrokken zijn bij wat er ge-
zegd wordt. Aan de andere kant: of
godsbeelden echt gaan verschuiven,
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betwijfel ik. Dat zou je als predikant soms wel willen, maar
niet iedereen kan die denkbeweging meemaken. 
Een preekbespreking na de dienst leverde veel enthousiasme
op, alleen al het feit dat we het deden werd enorm gewaar-
deerd. Bij complimentjes zeg ik: ‘Dank je wel.’ Bij kritiek zeg
ik: ‘Daarover praat ik graag eens met u door.’ Of ik zie zelf al
meteen de verbeterpunten. 
Vakinhoudelijk hoor ik bijna nooit iets, terwijl ik daar toch
veel tijd en energie in stop. Onder collega’s is het niet gebrui-
kelijk feedback te geven op elkaars preek. Eerst vond ik dat
correct en prettig, nu vind ik dat niet meer zo functioneel. In
intervisieverband heb ik ook weleens een preek besproken,
maar daar is me toch niet veel van bijgebleven. De gemeente
en persoon van de predikant zijn vaak onderling zo verschil-
lend dat het blijft bij een beleefde uitwisseling van de keuzes
die je maakt. Jammer eigenlijk!

Bert Altena— Toen ik een paar jaar predikant was, zei een ou-
dere collega tegen mij dat je, als de mensen ’s zondags zeggen
dat je zo mooi gepreekt hebt, bij jezelf
moet nagaan wat je verkeerd hebt gedaan.
Dat is wel erg streng, maar er zit een kern
van waarheid in.
Toch ben ik blij als mensen positief reage-
ren op mijn preek of op het geheel van de
dienst. Dat begint al bij het handen schud-
den bij het verlaten van de kerk. Ik neem
die complimentjes ook dankbaar in ont-
vangst. Ieder mens gedijt van positieve
respons, dat geldt ook voor mij. Als er he-
lemaal geen respons is, kan dat een soort
somberheid veroorzaken, de postsermonale triestheid, die al-
leen predikanten kennen. Je hebt je toch heel kwetsbaar ge-
maakt en jezelf in de ziel laten kijken en als dan de koffie en
de dorpsroddels interessanter zijn, kan dat een krasje op de
predikantenziel veroorzaken. Het helpt om te relativeren,
vooral jezelf. 
De preek is ook een ritueel, ingebed in het rituele kader van
de zondagse viering, met een eigen werking die niet geheel
samenvalt met de inhoud van de preek of met de persoon van
de prediker. Dat geeft ook ruimte om eventuele kritiek op de
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preek (of de kerkdienst) los te koppelen van kritiek op jouw
persoon.

Karin van den Broeke— Mijn eigen familieleden zijn het meest
uitgesproken in hun commentaar. Daar ben ik blij mee. De
factor beleefdheid kan dan tenminste uitgeschakeld worden. 
Ik heb enkele jaren de luxe gekend van het werken in team-
verband, waarbij we als voorgangers ook elkaars diensten be-
zochten. In dat team evalueerden we wekelijks de vieringen.
Ook daar werd in alle openheid gesproken. Heerlijk! Compli-
menten ontvangen is leuk, maar kritiek is minstens zo leer-
zaam. 
Tijdens kerkdiensten merk ik er zelf vaak al wel iets van hoe
mijn preek ontvangen wordt. Wanneer de stilte zich verdiept,
weet ik dat ik iets raak. Mijn ervaring met veel gemeentele-

den is dat complimenten geven ge-
makkelijker is dan commentaar
leveren. Ik ben altijd blij wanneer ik
te horen krijg dat een dienst een
‘mooie dienst’ was. In de Zeeuwse
context vraagt het om een enorme
oplettendheid wanneer er iets nega-
tiefs klinkt. Als het om iets eenmaligs
in de vorm gaat, doet dat er niet zo
veel toe. Interessant zijn de meer
structurele lijnen die zich aftekenen.

Ik weet hoe in mijn gemeente velen blij zijn met een opge-
wekte toon in mijn preken, maar hoe sommigen ‘de wet’ mis-
sen. En juist dat laatste houdt me op een positieve manier wel
bezig. Ik ben ook in het dagelijks leven minder sterk in con-
fronteren dan in bemoedigen. Terwijl benoemen van ‘het
kwaad’ wel degelijk thuishoort in de bijbelse boodschap.

Jos Douma— Het spookbeeld dat je als predikant na de dienst
bestookt wordt met (boze) mailtjes en telefoontjes is in mijn
predikantsjaren nooit echt werkelijkheid geworden. Wel 
herinner ik me het moment van een kleine twee jaar geleden
dat iemand die als gast aanwezig was me direct na de dienst,
bij het geven van een hand, toevertrouwde dat ik echt een
waardeloos verhaal had gehouden. Later bleek dat hij stelsel-
matig alle preken in ‘ons’ type kerken waardeloos vond, dus
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dat verzachtte de pijn weer een beetje. 
In mijn eerdere predikantsjaren was ik wel heel erg gevoelig
voor kritiek. In de Haarlemse tijd beleefde dat een dieptepunt
toen er zelfs een gemeentevergadering werd gewijd aan de
kritiek die er leefde op mijn preken (die niet heilshistorisch
en exegetisch en gereformeerd genoeg waren). Ja, want kri-
tiek was er en is er. Je krijgt ook feeling voor gemeenteleden
die ontbreken als jij preekt. Voor mij is dat ook wel echt een
geestelijk leerproces geweest: dat mijn identiteit niet bepaald
wordt door wat mensen van mijn preken vinden, maar door
hoe Jezus naar mij kijkt. En nog altijd vind ik het lastig als ge-
meenteleden zeer lovende verhalen vertellen over preken die
ze onlangs hebben gehoord, als dan blijkt dat dat eigenlijk al-
tijd preken van gastvoorgangers waren of preken in andere
kerken. Dan gaat er vanbinnen even iets op slot, niet zo lang
meer als vroeger (toen soms dagenlang), maar toch. Want
preken zitten wel heel dicht bij mijn hart, bij wie ik zelf ben en
wat ik waardevol vind. Kritiek daarop (of gebrek aan respons)
blijft toch pijnlijk.

Kees van Dusseldorp— Na afloop van een dienst sprak een ou-
derling mij aan over de preek. Hij had bij het uitgaan van de
kerkzaal veel goede reacties gehoord, ook van erg kritische
hoorders. Maar iemand had ook gezegd dat ik te veel begrip
had voor hoorders met weerstand bij de tekst. Had ik er soms
zelf moeite mee? Als je toch christen bent, dan staat dat toch
buiten twijfel? Een dag erna kreeg ik een mailtje van een man
die een jaar geen diensten meer had meegemaakt. Voor het
eerst had hij via internet meegekeken. En juist déze preek had
hem geraakt en meegenomen, zei hij. Over zulke reacties
denk ik na. Ik ben altijd blij als een preek tot reactie aanlei-
ding geeft: dan doet het iets bij de hoorder, ook als de reactie
kritisch is. Ik merk wel, dat niet iedereen even tactisch is in
het kiezen van het moment en de woorden van een reactie.
Maar dat hoort erbij.
In de loop van de week kijk ik op mijn website soms hoeveel
‘hits’ mijn preek heeft gescoord. Ook krijg ik in de loop van
de week nog weleens reacties. Echt inhoudelijke bijdragen
komen niet vaak binnen. 
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Hilbrand van Eeken— Het is fijn om complimenten te horen. Ik
neem ze dankbaar in ontvangst. Te meer omdat ik weet dat
het niet vanzelfsprekend is. Over het algemeen zijn mensen
eerder geneigd te zeggen wat ze niet goed vinden dan wat ze
wel goed vinden. Een compliment kan ook verscholen zitten in
een gebaar: een handdruk na de dienst, een gezichtsuitdruk-
king of een knikje. Wanneer ik dat merk, doet me dat goed.
Het bemoedigt om in de nieuwe week weer aan de slag te gaan. 
Een uiting van kritiek heeft vaak precies het tegenoverge-
stelde effect. Het goed omgaan met kritiek vind ik dan ook
een kunst. Vooral als je er voor je gevoel weinig mee kunt.
Aan de andere kant helpt kritiek ook juist te groeien in wat je
doet. Daarom bespreek ik kritiek het liefst met een derde,
zoals in een intervisiegroep. 

Bert Karel Foppen— ‘Je hoeft alleen maar te zaaien,’ zegt men
terecht. Toch zeg ik er vaak bij: ‘Als een boer nooit kijkt of er
ook wat opkomt, is hij een slechte boer.’ Het is fijn als je als
predikant reactie krijgt op de preken. Zo merk je dat het de
mensen iets gedaan heeft. Veel reacties krijg ik doorgaans
niet. Een enkele mail op maandag en dinsdag, soms een tele-
foontje. Met enige regelmaat komt er een reactie binnen via

de website van de gemeente. 
In een pastoraal gesprek komt er wel regel-
matig nog iets terug uit de preek, of uit de
preken van collega’s die voor mij de ge-
meente hebben gediend. Vaak zijn dat korte
kenmerkende zinnetjes die zijn blijven han-
gen: ‘Dominee X zei vaak.’ Of een citaat of
zin die in een bepaalde situatie ‘helemaal
raak’ was. 
Onlangs overkwam het me dat er iemand
een brief schreef met daarin een heel aantal
preekcitaten van jaren terug. In diezelfde

week zei een jongere: ‘Ik weet nog dat u toen in de preek zei…’
Prachtig toch? Tegelijk is ook waar: mensen kunnen soms niet
zo reageren en reflecteren op de preek, maar kunnen het op
het moment van de verkondiging zelf wel echt ondergaan. 
Kritische noties doen pijn. Ze raken ook iets van jezelf. Ik laat
het eerst een poosje zakken en vraag vervolgens weleens aan
mijn vrouw: ‘Heeft hij of zij gelijk?’ Vaak wel!
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Jantine van Iersel-Veenhof— Ik ontvang regelmatig reacties op
preken. Soms direct na de dienst, bij het geven van een hand
aan de deur, maar ook tijdens de koffie. Ook sturen mensen
soms een e-mail. Bij complimenten
bedank ik mensen, maar ik vraag ook
door: ‘Wat vond je mooi, wat raakte
je?’ En als er kritiek klinkt, bedank ik
mensen en ga erover in gesprek. Dat
is ook het doel van een preek: dat
mensen met vragen naar huis gaan.
Dat je geprikkeld bent om er samen
verder over na te denken. Reacties
spreken elkaar weleens tegen. Soms
vind ik zelf een preek niet goed ge-
lukt, en vindt een ander de preek
prachtig. De Geest werkt waar Hij
wil en dat is maar goed ook!
Ik vind spanningen rondom liedkeu-
zes een beetje jammer. Ik vind dat we van elkaar moeten leren
en elkaars liedkeuzes moeten waarderen. Vind je het ene lied
niet mooi, dan misschien het volgende wel. Zo moeten we in
een kerkdienst verschillende liederen zingen, maar ook el-
kaars verschillen daarin respecteren. 

Mirjam Kollenstaart-Muis— Kritiek op een preek krijgen is vaak
even slikken. Zeker wanneer ik het met hart en ziel geschre-
ven heb en iemand vervolgens als het ware dat hart vertrapt.
Na twaalf jaar predikantschap kan ik best goed met kritiek
van hoorders omgaan. Ik kan complimenten in ontvangst
nemen. En dat alles doordat ik mij heel goed realiseer dat hun
context ook mede bepaalt wat zij horen.

Reinier van Kooten— De eerste reacties krijg ik in de consisto-
rie van de broeders, daarna vaak buiten op het kerkplein en
vervolgens van mijn vrouw en kinderen in de auto en thuis bij
de koffie. Hoewel het wel kan strelen als iemand zegt dat het
een mooie preek was, word ik er – als er niet meer volgt – te-
gelijk verdrietig van. Ik heb liever dat iemand spreekt over
een rijke gedachte vanuit de tekst die vertroost, leert, corri-
geert, aan het denken zet.
Bij kritiek schrik ik in eerste instantie: ‘Het zal toch niet waar
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zijn, dan heb ik mijn eigen woord gesproken.’ Er is niets erger
dan dat een dominee zijn eigen mening presenteert als het
Woord van God. Daarom vraag ik door. Ook naar hoe het be-
doeld wordt. Soms zegt iemand: ‘Ik vond het niet fijn’ en be-
doelt hij: ‘Het was net de boor van de tandarts, wel nodig,
maar niet leuk.’ De kritiek laat ik eerlijk doordringen en als ik
ervan overtuigd ben dat deze vanuit de tekst onterecht is, leg
ik deze naast mij neer.
Het komt ook wel voor dat op dezelfde preek de een met ver-
wondering en een ander met boosheid reageert. Ik onderzoek
eerst of de kritiek terecht is, en zo niet wat dit zegt over 
degene die kritiek heeft: waarom reageert hij zo?
Als ik ergens gepreekt heb en het blijft stil in de consistorie,
begin ik zelf. Als er dan nog geen reactie komt, ga ik pieke-
rend en teleurgesteld naar huis. Het is dan een weldaad als er
iemand nog op het kerkplein staat te wachten om te vertellen
wat de Heere door de preek haar of hem wilde leren.

René van Loon— Bij de uitgang zeggen mensen weleens heel
kort iets, zoals: ‘Mooie preek!’ Dat doet me goed. Na afloop
wordt er in de consistorie bijna altijd wel even gereageerd.
Gemiddeld zo eens per twee weken stuurt iemand een mail
over een dienst, en soms reageren mensen in een vergadering
of een pastorale ontmoeting. Een heel enkele keer vraagt ie-
mand om een gesprek naar aanleiding van een dienst.
Kritiek krijg ik niet heel vaak, maar komt wel voor. Het gaat
dan soms om specifieke kritiek op een bepaalde preek, soms
om wat meer algemene kritiek, bijvoorbeeld dat ik niet al te
zeer in een voorspelbare opbouw van een preek moet verval-
len, of maat moet houden met verhalen ter illustratie. 
Bij het afscheid van mijn vorige gemeente was iedereen ge-
vraagd een A4’tje te maken. Daarbij kwam vaak terug hoe-
veel mijn preken hadden betekend. Dat deed me heel goed,
want ik ben meestal best onzeker over mijn preken. Soms heb
ik voor mijn gevoel iets heel belangrijks en ingrijpends neer-
gelegd in een preek, dan voelt het als een domper als er niet
allerlei mensen inhoudelijk reageren. Tegelijk vraag ik me dan
af wat ik zelf doe als ik positief word getroffen door de preek
van een collega. Ook dan laat ik het vaak bij een kort dank-
woord bij de uitgang, terwijl ik nota bene zelf weet hoezeer
een uitgebreidere reactie dan weldadig aandoet. 
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Hendrik Mosterd— Voordat ik verbonden was aan Willige Lan-
gerak informeerde ik vaak bij de kerkenraad na afloop van de
dienst naar reacties. Ik ben daar op een gegeven moment mee
opgehouden omdat ik het zelf ook niet altijd eenvoudig vind
iets te zeggen in reactie op de verkondiging. Een preek heeft
iets in zich van dagelijks brood. Een goede bruine boterham
ontlokt de eter ook niet altijd een reactie. Tegelijk hoop ik wel
dat er iets van verwondering gebeurt
in een dienst. Een vanzelfsprekend
evangelie is dodelijk. 
Nu ik verbonden ben aan een ge-
meente, merk ik dat de reacties vaak
vanzelf loskomen. Na de dienst pra-
ten we altijd even na. Ik merk soms
dat mensen emotioneel geraakt zijn.
Ze vertellen over nieuwe dingen die
ze gehoord hebben. Als ze hun vra-
gen hebben bij een keuze die ik
maakte in de preek hoor ik dat ook.
Die reacties doen mij goed want in de preek doe je toch een
gooi naar het hart van de hoorder. Tegelijk is het een mo-
mentopname die nog niet zo heel veel zegt over dat wat de
verkondiging op lange termijn uitwerkt. De gelijkenis van
Jezus over het zaad is wat dat betreft een goede relativering.
Dat het evangelie in eerste instantie met vreugde wordt ont-
vangen zegt niet alles. Van belang is wat er daarna gebeurt.
Dat heb je als voorganger niet in je macht. Dat moet je losla-
ten. Dat is het werk van de Geest.

René van der Rijst— Mijn ideaal is dat preken leiden tot gesprek.
Gelukkig gebeurt dat ook regelmatig, vooral onder de koffie
na de dienst. Soms bellen of mailen mensen in de loop van de
week.
Waar ik niet goed mee uit de voeten kan, zijn reacties die een
oordeel impliceren, hetzij goed, hetzij slecht. Naar mijn idee
gaat het bij preken niet om ‘goed’ of ‘slecht’. Preken zouden
niet de vraag moeten oproepen of ze kloppen, ze moeten aan
het denken zetten en dat kan al dan niet lukken.
Ooit, lang geleden, kreeg ik na afloop van een dienst geen
hand van de ouderling van dienst in een kerk waar ik te gast
was. Hij was het er niet mee eens. Mijn uitleg, vond hij, klopte
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niet. Het leidde niet tot een goed ge-
sprek. Integendeel. We gingen bei-
den met een kater naar huis.
Het heeft, vermoed ik, te maken met
het oude protestantse idee dat het in
preken om ‘waarheid’ gaat. Naar
mijn idee gaat het veeleer om ‘wijs-
heid’: hoe te leven in verbondenheid
met God en je naaste? Een preek is
gelukt, wanneer hij mensen helpt met
die vragen verder te komen. En soms
kan juist een uitleg die niet klopt,
daarbij behulpzaam zijn omdat die te
denken geeft.

Hester Smits— Laatst was er iemand nieuw in de kerkdienst. We
stonden bij het koffiedrinken even te praten, toen hij opeens
een stap naar achteren deed, mij aankeek en zei: ‘Jij mag hier
wel heel veel zeggen op de kansel!’ Hij keek daarbij enigszins
achterdochtig, alsof hij wilde zeggen: ‘Realiseer jij je dat wel?’
Of misschien nog beter: ‘Wie geeft jou die volmacht?’ Later
begreep ik dat hij was uitgedaagd door mijn preek. Meer dan
hij gewend was. 
Jaren geleden ging ik voor in de
Dorpskerk van Durgerdam. Ik had
gepreekt over de ‘doofstomme jon-
gen’ en toen reageerde de organist
daarop door zijn orgelspel te spelen
in stilte. Als kerkganger konden we
zien hoe de organist zijn vingers over
de toetsen bewoog, maar we hoorden
alleen het zachte getik van zijn nagels. We waren even doof
als in het bijbelverhaal.
De meest positieve reacties krijg ik op preken die gaan over
geloofsbeleving, de meest negatieve als de preek een meer
politieke lading heeft. Aangezien de Bijbel voor mij een radi-
caal boek is, ook in politiek opzicht, kies ik mijn momenten
om daar wat over te zeggen maar probeer het wel te beper-
ken. Ook omdat ik geloofwaardig wil blijven. Ik vind het wel
moeilijk om zo radicaal te zijn als het evangelie soms van ons
vraagt.
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Willem Smouter— Ik krijg veel waardering voor mijn preken
maar niet zo vaak in heel inhoudelijke reacties. Dat vind ik
weleens moeilijk: na afloop zit ik zelf nog helemaal in de stof
en eigenlijk vind ik het mooier als mensen daar inhoudelijk op
ingaan en doorspreken dan dat ze het prachtig vinden. 
Ik probeer zelf als vaste regel een collega die ik gehoord heb,
positieve feedback te geven; ik merk dan dat ook ik er mijn
best voor moet doen om de inhoudelijke kant te verwoorden.
Natuurlijk realiseer ik me dat je dat dan zou moeten organi-
seren. We doen het af en toe wel op de kerkenraad, maar het
zou beter kunnen.
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17 ONT-
WIKKELING

Welk verschil is er tussen uw eerst
gehouden preek als student en uw
preek van afgelopen zondag, en hoe
verklaart u die homiletische
ontwikkeling? 

Frans Willem Verbaas— In de loop der jaren zijn mijn preken
korter geworden. Bondiger. In mijn eerste preken deed ik
veel meer dan nu grote uitspraken over de milieuverontreini-
ging, over rijkdom en armoede, over de multiculturele sa-
menleving, over de ontkerkelijking. Ik houd het nu kleiner, ik
belast de gemeente niet meer zo zwaar. Maar als ik nu een
preek uit de begintijd lees, word ik ook geraakt door de on-
bevangenheid en het enthousiasme. Gebleven is: preken aan
de hand van een leesrooster, bij de bijbeltekst beginnen, de
grondtekst erbij nemen, in gesprek gaan met de actualiteit,
boeken en films, en altijd de preek helemaal uitschrijven.

Jan Wolsheimer— Ik ben korter gaan preken en stop minder
ontdekkingen in mijn preken. Als ik mijn eerste preken te-
ruglees, glimlach ik meewarig: wat heeft mijn gehoor gele-
den! Gelukkig was men erg genadig voor me en heb ik me
kunnen ontwikkelen. Die ontwikkeling is nooit ‘af’. Er is altijd
wat te leren of bij te schaven. Daarvan kan ik genieten. Zo
heb ik eind vorig jaar mijn laatste preken voor de zomer be-
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wust weer eens helemaal uitgeschreven. Gewoon om even de
aanpak rigoureus te wijzigen. Na de zomer heb ik gewoon
mijn mindmapsweer opgepakt. 
In mijn eerste twee jaar als voorganger had ik het idiote ge-
voel dat ik mezelf met iedere preek moest bewijzen. Ik ben
blij dat ik dat niet meer heb: niet alles kan en moet in één
preek. Er is meer te zeggen dan de tijd die ik heb om iets te
communiceren. 
Qua theologie heb ik een enorme ontwikkeling meegemaakt.

Toen ik net begon bestudeerde ik voorna-
melijk evangelicale theologie. Door mijn
kloosterbezoeken ben ik erg geïnspireerd
geraakt door katholieke theologen en
kloosterlingen, en heeft mijn boekenkast
een ware metamorfose ondergaan. Een aan-
tal jaren geleden ontdekte ik de theologie
van Tom Wright, het was of hij de ontbre-

kende stukjes in mijn theologie aanvulde. Ik ben erg blij met
die ontdekking. Waarschijnlijk zal ik over tien jaar opnieuw
veranderd zijn. Ik vind dat prettig. Weten en begrijpen heeft
zo veel beperkingen.

Richtsje Abma— In mijn preken zie ik dat ik gaandeweg meer
durf. Ook is het verstand minder aan het woord, en komt de
geestelijke kant meer aan bod, over het leven met God en hoe
daarin vol te houden. Ik zie de tekst nu meer als een opstap en
probeer zelf een stap verder te zetten: hoe raakt dit ons hart,
hoe brengt ons dit in de vreugde van het christen-zijn? Hoe
helpt dit ons in onze band met God? Ik besef ook dat de preek
principieel iets onafs heeft – de mensen zelf moeten ermee aan
de slag en Gods Geest werkt er ook mee door, als ik dat zo
zeggen mag. Ik ben iets minder perfectionistisch geworden. 
Het lastige is dat je positie zoekt tussen de betweter en de
medezoeker in. Ik vind het woord ‘leraar’ echt niet op zijn
plek voor een preek. Van een preek hoef ik niets te ‘leren’ als
hoorder. De preek moet mij ‘helpen’ om te groeien naar Gods
evenbeeld. Hierin klinken eerder noties door van geestelijke
begeleiding dan de gereformeerde nadruk op verstand en
systeem. Die twee thema’s boeien mij steeds minder. Ik heb
geleerd dat ik mag aannemen dat we elkaar, predikant en ge-
meente, kunnen verstaan. 
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Bert Altena— Okke Jager merkte ooit op dat predikanten die
bij hun 25-jarig-ambtsjubileum met lichte ironie opbiechten
dat ze zich schamen voor de preken waarmee ze begonnen,
daarmee impliceren dat ze zich niet meer schamen voor hun
huidige preken.
Het zou niet goed zijn als je preekstijl na meer dan een kwart-
eeuw niet veranderd zou zijn. Maar volgens mij zijn het bij 
mij graduele veranderingen, geen schokkende breuken. 
In de beginjaren ben je vaker onzeker over de preek. Het
kostte toen ook meer moeite dan tegenwoordig om een
preek te maken. Alles heeft een keerzijde. Als het al te ge-
makkelijk wordt, moeten de homiletische alarmbellen gaan
rinkelen. Preken kan nooit een maniertje worden. Routine
helpt, maar kan ook hinderen.
Door de jaren heb ik wel geleerd één preek per keer te schrij-
ven. Je wilt gauw te veel tegelijk vertellen of als beginnend
predikant je theologische kennis etaleren. Kill your darlings is
ook een wijze tip uit de masterclass creatief preekschrijven.
De concentratie op één bijbeltekst helpt daarbij.
Een andere verandering is dat exegetische wijsneuzigheden
steeds minder een rol spelen in mijn preken.

Karin van den Broeke— Toen ik net begon met preken, was
schriftuitleg het allerbelangrijkste en nam het weergeven van
exegese ook het grootste deel van mijn preken in beslag. Ik
leerde daar zelf ook ongelooflijk veel van, kocht veel com-
mentaren en studeerde flink. Tegelijkertijd was ik in die jaren
soms voorzichtiger met het uitspreken van wat die teksten
voor mijzelf als gelovig mens betekenden. Ik stond in een ge-
meente met diverse flanken en heb moeten leren om daarmee
om te gaan. Na een paar jaar ontdekte ik dat helderheid over
wat het Woord met mij deed, veel meer verbindend werkte
dan verborgen blijven achter een meer academische weergave
van de tekst. 
Inmiddels is het aangaan van de verbinding veel sterker ge-
worden. Thuis vraag ik me sneller af wat een tekst nu precies
voor mij betekent. In de kerkdienst laat ik dat sterker naar
voren komen. Emotioneel werkt dat veel beter.
Wel merk ik dat ik langzamerhand ook weer een beetje terug
wil naar de meer studieuze houding. Tijdsdruk en ervaring
maken nu soms dat ik wel wat snel meen te weten wat er in
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een bepaalde tekst staat. Ik realiseer me dat dat tot een op-
pervlakkigheid kan leiden waarmee kerkgangers bepaald niet
gediend zijn. Ik kan me nu soms wel schuldig voelen over het
feit dat de grondtekst niet altijd meer even grondig bestu-
deerd wordt. Daarmee wordt het tijd dat de pendel ook weer
een beetje terug begint te veren naar een preekvoorbereiding
waarin ik het langer uithoud met de tekst en wat minder snel
naar de betekenis daarvan voor het dagelijkse leven grijp.

Jos Douma— Mijn allereerste preek ging over Exodus 25:10-22.
‘Zo maak je een ark’ had de titel kunnen luiden. Het was een
keurige, exegetische, heldere en gereformeerde preek met
veel accent op verzoening. Met thema en verdeling. Lees
maar: ‘Het thema van de preek is: De troon van de heilige
God staat bij zijn volk. We zien daarbij twee dingen: Die
troon is de plaats waar Hij 1. woont bij zijn volk; 2. spreekt tot
zijn volk.’ Afgelopen zondag preekte ik over ‘Jij bent geze-
gend’. We probeerden samen te ontdekken hoe je, net als
Abram, een bron van zegen kunt zijn voor de mensen om je
heen. Een belangrijke theologische verschuiving die plaats-
vond was van een sterk accent op het verzoenende werk van
Jezus Christus (waarover in mijn gereformeerde optiek van
destijds elke bladzijde in de Bijbel ging) naar een sterk accent
op Jezus die kwam om ons het leven te geven in al zijn volheid
(daar gaat het komende zondag over). Voor mij is nu het ko-
ninkrijk van God het allesbeheersende thema, waar Tom
Wright zo’n beetje standaard aan toevoegt: ‘op aarde zoals in
de hemel’. 
Verder denk ik dat mijn vroegere preken aanmerkelijk cogni-
tiever waren dan de preken van nu. Nu ben ik steeds sterk op
zoek naar een goede balans in aandacht voor overtuigingen
(hoofd), verlangens (hart) en praktijken (handen). 

Kees van Dusseldorp— Meer dan vroeger probeer ik een dialo-
gische stijl te vinden in mijn preken en de hoorders mee te
nemen in de beweging van de preek. Dat verloopt gemakke-
lijker dan in het verleden. Ik moet ook meer werk maken van
de relevantie voor de hoorders. Waar veel kerkgangers het in
het verleden prima vonden als de preek een goede en toepas-
selijke tekstuitleg gaf, heeft men vandaag meer hulp en moti-
vatie nodig bij het luisteren en het maken van de verbinding
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met de eigen leefwereld.
Ik veroorloof mij meer vrijheid en variatie
ten aanzien van preekstructuur en taal-
vormen. Door mijn werk als docent homi-
letiek krijg ik heel veel preken en
methodes onder ogen. Dat probeer ik zelf
ook weleens uit, met wisselend succes.
Hoewel de ervaring toeneemt, blijft het
zoeken naar een goede doelstelling van de
preek een intensief proces. Ik maak daar
meer werk van dan vroeger. Een goed geformuleerde doel-
stelling geeft mij echt richting en energie bij de uitwerking.

Hilbrand van Eeken— Tijdens mijn studie in Apeldoorn werden
de preken die je maakte nauwkeurig doorgelicht van voor
naar achteren en van achteren naar voren. Aan een preek
worden terecht hoge eigen gesteld. Maar in de studie bete-
kende dit dat al die eisen in één preek terug te vinden moes-
ten zijn: trinitarisch, christologisch, pneumatologisch,
dogmatisch uitgebalanceerd, goede geestelijke leiding, on-
derscheidend, bevindelijk en noemt het allemaal maar op. Dit
leidde tot zogenaamde ‘worstenpreken’: alles zat erin. 
Als ik nu mijn preken bekijk, is het wat meer verdeeld. Niet
alles hoeft wat mij betreft elke zondag gezegd te worden.
Soms trek je expres de dingen dogmatisch een beetje scheef

om duidelijk een punt te maken. De
zondag daarop kun je het wel weer
rechtzetten. Deze diversiteit in ac-
centen kom ik ook in de Schrift
tegen. Op de ene plek lees je dat God
offers gebiedt, op een andere plek
dat Hij er een hekel aan heeft. Dat
maakt het juist spannend. 
Op internet vind je preken waarbij

een zogenaamde houdbaarheidsdatum staat. Dat vind ik te-
recht: het geldt ook voor mijn preken. Een oude preek zonder
wijzigingen nog een keer houden, werkt niet.

Bert Karel Foppen— Hoewel ik nog steeds een diepe eerbied
heb voor de tekst en het liefst vanuit de tekst naar de hoor-
ders ga in plaats van andersom, merk ik wel dat mijn hoorders
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meer in beeld zijn tijdens de preek. De preken in mijn tijd als
kandidaat en in de eerste gemeenten waren meer een soort
bijbellezing met hier en daar een toepassing. Nu zijn ze ster-
ker verkondigend, meer van God uit gesproken. Dat komt
doordat mijn theologische visie op prediking is verdiept.
Vroeger was dat ‘uitleg en toepassing van de Schrift’, nu is dat
eerder ‘Gods stem die vanuit de Schrift ons aanspreekt’. Ook
merk ik dat mensen behoefte hebben aan een woord dat hun
werkelijkheid van God uit belicht.
Het aspect van de (weder)komst van Jezus is ook sterker gaan
spelen. Mijn verkondiging staat steeds meer in de verwach-
ting van zijn komst!

Jantine van Iersel-Veenhof— Ik ben in mijn preken concreter
geworden en probeer dicht bij de mensen te preken. Ik kies er
tegenwoordig heel bewust voor om voor de jonge mensen te
preken. Ouderen hebben daar ook wat aan en de jonge men-
sen zijn de toekomst van de kerk. Als jonge dominee spreek
ik ook hun taal. Ik ben daar nu nog meer bewust mee bezig
dan toen ik begon. Ook vind ik het heel belangrijk dat je niet
vervalt in een herhaling van het verhaal en enkel uitleg. Er
moet ook een toepassing klinken voor het dagelijks leven. Dit
is een grote uitdaging. Dat ervaar ik elke week weer. Daarin
wil ik mij ontwikkelen. Hoe kun je het evangelie zo verkondi-
gen dat het mensen raakt, aanspoort en verandert? Ik hoop

dat mijn hoorders in beweging komen in
hun geloof en leven. 
Daarnaast twijfel ik tegenwoordig wat meer
aan de preek en de kerkdienst als vorm; is
het wel een vorm voor vandaag de dag? Een
tijd waarin we allen zo veel inspraak hebben
en voortdurend op elkaar reageren, zoals
op Twitter en Facebook? De interactie is in
een traditionele dienst ver te zoeken. Dat
los je ook niet zomaar op met een paar res-
ponsies. Mijns inziens zijn er echt ook an-
dere vormen van verkondiging nodig met

meer interactie. Tegelijkertijd is het nodig om wat meer stil te
zijn met elkaar. De meeste mensen wiebelen al bij een stilte
van een paar minuten. Het kan een goede geestelijke oefening
zijn!
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Mirjam Kollenstaart-Muis— Van mijn eerste preek heb ik alleen
onthouden dat ik ’m zo echt nooit meer zou schrijven! Dat
heeft ermee te maken dat ik zelf veranderd ben: de praktijk
van de gemeente en de praktijk van het leven hebben mij en
mijn geloof gevormd. Eerder preekte ik wat dogmatisch, wat
theoretisch – pas later kwam er ruimte voor vragen, voor ver-
twijfeling, voor moeiten. Ik ben mij veel meer bewust van het
jargon van de kerk, van de liturgie. En ik heb mijzelf in de
loop van de jaren aangeleerd om zo toegankelijk mogelijk te
spreken. Om kerkelijke vanzelfsprekendheden, bijvoorbeeld
votum, onopvallend uit te leggen. Ik heb mijzelf aangeleerd
om zo weinig mogelijk bekend te veronderstellen, want de
ene kerkganger die niet in de kerk is opgegroeid zou zich
meteen buitengesloten voelen. Ten slotte: ik ben korter en
meer to the point gaan preken. Dit heeft ermee te maken dat ik
de afgelopen jaren mijzelf toegelegd heb op preken van drie
minuten voor radio- en internetuitzendingen.

Reinier van Kooten— Vanaf mijn eerste preek ben ik ervan
doordrongen geweest dat de prediking verkondiging van de
tekst moet zijn, dienstbaar aan wat de Heilige Geest daar Zelf
te zeggen heeft. In de loop der jaren ben ik mij er steeds meer
van bewust geworden dat de tekst zichzelf moet preken. Als
zodanig is er geen verschil met het jaar 1973, toen ik voor het
eerst preekte. Mensen hebben hetzelfde nodig, het is het-
zelfde Woord, maar ondertussen is de tijd wel weer anders. In
die zin past de tekst zichzelf anders toe en tegelijk op de-
zelfde wijze. 
Het voordeel van de ontwikkelingen van de tijd vind ik dat je
je het steeds minder kunt veroorloven platgetreden paadjes te
gaan en zomaar theologisch jargon te gebruiken. Je moet de
theologische begrippen steeds weer uitleggen. Dit vraagt
alles van je qua verstaanbaarheid, helderheid en inzet. Maar
daardoor wordt het ook voor jezelf scherper. 
Daar komt ook nog eens bij dat de mensen kritischer zijn. Ze
moeten erop kunnen rekenen dat ze ergens voor komen. Dat
vind ik terecht. Ze onderhouden je om voor hen Gods Woord
te bestuderen. Ze mogen op goed werk rekenen. Als de kraan
na het vertrek van de loodgieter nog net zo hard lekt als er-
voor, wachten wij ook met het betalen van de rekening. Kerk-
voogdijen zouden dat net zo goed moeten doen als een
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predikant er qua prediking met de pet naar gooit.
De moderne mondigheid en kritische instelling zijn lastig,

maar ze kunnen ook als een stimu-
lans gezien worden. Je doet iedere
dienst bij wijze van spreken weer
examen. De vanzelfsprekendheid is
weg. Maar dan is het juist een schitte-
rend gebeuren als de tekst zelf gaat
spreken. Het drijft de prediker als
het goed is alleen maar meer het
Woord in.

René van Loon— In de eerste jaren
dat ik preekte was ik voorzichtiger
dan daarna. Zo sprak ik vaker in de
wij-vorm, bijvoorbeeld: ‘Hoe is dat in
ons leven?’ Daarna ben ik directer
gaan preken, meer confronterend:
‘Hoe is dat eigenlijk bij u? En hoe zit
dat bij jou?’ Ik vind het wel gepast
voor een jonger iemand die begint te
preken om bescheiden te zijn. Maar
als je wat ouder wordt, kun je je meer
veroorloven. Ook kun je wat gemak-
kelijker een geintje maken.
Een andere ontwikkeling is dat ik nu

veel serieuzer omga met gedachten waarmee ik het niet eens
ben. Eerder zei ik bijvoorbeeld: ‘Er zijn heel wat mensen, en
helaas ook veel theologen, die het maar onzin vinden: Jezus
die op het water liep. In hun ogen is dat een mythe. Maar ze
verliezen uit het oog, dat…’ Nu zou ik dat niet meer doen,
maar bijvoorbeeld zeggen: ‘Misschien vindt u dit wel een heel
ongeloofwaardig verhaal: Jezus die over water liep. Is het nou
werkelijk de bedoeling van Marcus om hier te beschrijven wat
er historisch gebeurde? Of bedoelt hij het meer symbolisch?
Als je daarover nadenkt, is het goed om te bedenken dat…’
Oftewel: ik spreek nu niet óver mijn ‘opponenten’, maar ik
spreek hen rechtstreeks aan, waardoor het verhaal genuan-
ceerder en sterker wordt.
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Hendrik Mosterd— Het verschil tussen mijn eerste preek en de
preek die ik afgelopen zondag hield is om te beginnen de
lengte. Mijn eerste preek telde 4500 woorden, mijn laatste
2500, wat alles te maken heeft met de kleur van de kerkelijke
gemeente waarin ik ben opgegroeid en de kleur van de ge-
meenten waarin ik me nu beweeg. 
Vervolgens denk ik dat mijn preken minder gefocust zijn op
uitleg. In mijn eerste preken lag de nadruk helemaal op de
wereld van de tekst en de exegese. Pas aan het einde van de
preek maakte ik de beweging naar de hoorder. In de preken
die ik nu houd ga ik veel meer ervan uit dat het in de tekst van
meet af aan gaat om de hoorder. Wij komen direct al voor in
het verhaal. Dus gaat het in de preek ook van meet af aan over
ons. Een en ander zal ook te maken hebben met de pastorale
praktijk. Door de pastorale praktijk heb ik meer zicht gekre-
gen op het leven van de hoorder. Als student heb je daar min-
der zicht op.

René van der Rijst— Mijn studie theologie heeft mijn geloof be-
hoorlijk veranderd. Zonder dat ik mijn vertrouwen in God
verloor, begon het beeld van een almachtige, alwetende God
wel behoorlijk te wankelen. En ook de manier waarop ik de
Bijbel lees, is behoorlijk veranderd, van letterlijk naar meer
beeldend, metaforisch, spiritueel en psychologisch.
Als beginnend predikant wilde ik de gemeente – niet zonder
bekeringsijver van mijn kant – hierin meenemen. Concreet
zette ik mij af tegen wat ik ‘ouderwets’ en ‘achterhaald’ vond.
Dit werd nog eens versterkt doordat mijn eerste gemeente
een ‘verlicht eiland’ vormde in een omgeving die overwegend
Gereformeerde Bond en soms nog zwaarder was. Dat alles
voor de fusie, toen de classis waartoe ik behoorde alleen nog
hervormde leden kende. De sfeer was destijds zodanig dat ik
mij als ‘moderne’ predikant in een hoek gedrukt voelde door
mijn collega’s: te licht, eigenlijk niet serieus te nemen. In mijn
jeugdige dadendrang ging ik daar stevig tegenin.
Langzamerhand ben ik de gemeente meer als medegelovigen
gaan benaderen en minder als te bekeren ‘zondaars’. Wat je
moet geloven, is minder belangrijk geworden. Belangrijker is
wat het geloof voor je betekent en wat je ermee doet, wat
voor woorden je er ook aan geeft. Preken tegen de gemeente
verandert in spreken met de gemeente. Een dergelijk gesprek,
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of dat nu met ‘heidenen’ is of met orthodoxen, blijkt vaak veel
meer op te leveren voor beide partijen. (Al blijf ik, moet ik be-
kennen, ook met enige regelmaat de eigenwijze betweter die
ik altijd was.)

Hester Smits— Mijn preken zijn in de loop van de jaren meer
een dialoog geworden. Steeds meer weet ik gedachtes en vra-
gen van gemeenteleden te incorporeren in een preek. Daar-
door zijn de preken beter te verstaan en minder mijn
‘gedachtespinsels’. Nu ik ouder ben en meer heb gezien en ge-
hoord in dit leven zijn mijn preken ook ‘levensechter’. In dit
vak tellen de jaren positief. Daarnaast zie ik dat preken die
vrij exegetisch zijn, meer en meer door mijn gemeente wor-
den gewaardeerd. Men is nieuwsgierig: wat staat er eigenlijk,
hoe is dat uitgelegd en wat kunnen wij er nog mee?
Ook zie ik dat gemeenteleden eerlijker zijn over vorm en in-
houd van de preek. Ze spreken zich sneller uit of de preek
hun wat deed of niet. Of ze spreken met hun voeten en blijven
weg. Het is niet altijd makkelijk om je aan te passen als predi-
kant, maar het is wel de moeite waard.

Willem Smouter— Ik herinner me drie belangrijke verschuivin-
gen in mijn homiletische ontwikkeling. 
De eerste is dat ik van huis uit geleerd heb preken te maken
waarin je aantoont hoe men links verkeerd denkt en rechts
verkeerd bezig is, en wij gaan daar precies tussendoor. Laten
we zeggen: de dopersen zus fout, de roomsen zo fout en wij
gereformeerden de rechte weg daartussendoor. Daar heb ik
me jaren geleden radicaal van bekeerd en daar ben ik dank-
baar voor. Ik herinner me nog dat een ouderling vond dat
mijn preken nu nergens meer over gingen, maar dat zegt
meer over de kwalijke traditie waarin we – ik ook – hem had-
den grootgebracht.
De tweede verschuiving was, toen een aardig gemeentelid
tegen me zei: ‘Wat een mooie preek had je vorige week’ (ver-
standig begin…), maar toen vervolgde: ‘Weet je, mijn kinde-
ren hadden geen idee waarover het nu eigenlijk ging.’ De
oorzaak zat ’m daarin dat ik te veel in de bijbelse geschiedenis
bleef hangen. Vroeger kon je een preek beginnen met ‘daar
gingen Abraham en zijn zoon samen op weg’ en dan begreep
iedereen dat het impliciet over ons ging. Dat impliciete zijn we
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kwijt en daarom zal ik eerst thematisch moeten uitleggen
waarover het voor ons zal gaan, om pas daarna uit te leggen
welk licht dat bijbelgedeelte hierop laat vallen. Dat is een ste-
vige omscholing en het gevaar is natuurlijk dat je verzandt in
verstandige praatjes die weinig met de tekst te maken heb-
ben. Toch moet je hiermee wel aan de slag.
De derde ontwikkeling is dat ik meer oog kreeg voor het
werk van de heilige Geest. Daar zit heel veel aan vast, maar
het omvat in elk geval ook dat ik meer ging doen dan verkon-
diging van de heilsfeiten. Er kwam ruimte voor de persoon-
lijke gang die God met ieder mens afzonderlijk gaat, door zijn
Geest die het wil toepassen in je leven. Terwijl de heilsfeiten
zonder vlek of rimpel zijn, is die gang van Gods Geest tegelijk
heel menselijk en heel geestelijk. Het omvat tegenslagen en
teleurstellingen, maar ook hoop en enthousiasme. 
Overigens is de ontwikkeling ook betrekkelijk: ik gun mezelf
het persoonlijke pleziertje dat ik op de tweede dienst van
pinksterzondag, wanneer ik meestal elders preek, vrijwel al-
tijd een preek uit mijn studententijd houd over de begrafenis
van Sara…

Ilonka Terlouw— Onlangs nog heb ik mijn eerste preek – die
dateert van zo’n tien jaar geleden – opnieuw gehouden. Dat
kan ik nog steeds zonder problemen doen. Dat geldt voor
meer preken. Die bijbelteksten én de bijbehorende preken
raken me nog steeds. Hoewel dat misschien niet voor alle pre-
ken van die eerste jaren geldt. 
Over het algemeen ben ik eenvoudiger gaan preken. Dat be-
tekent: er staat één duidelijke boodschap centraal die, beter
dan eerst, ondersteund wordt door voorbeelden. Ik vraag me
regelmatig af: als er iemand in de kerk zit die niet gelooft,
snapt die dan wat ik zeg? In die eerste jaren zaten er ook wel
(té lange) moeilijke exegetische delen in mijn preken. Nu pro-
beer ik nog steeds de exegese in de preek te verwerken, maar
denk ik veel meer na over hoe ik dat op een toegankelijke
manier kan doen. Daarbij maak ik duidelijker keuzes en valt
er ook veel meer af. Ik spreek mijn toehoorders vaker recht-
streeks aan en gebruik kortere zinnen. Mijn preken zelf zijn
ook iets korter geworden. Dat scheelt toch snel zo’n vijfhon-
derd woorden.
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Paspoort: Jan Wolsheimer

J. Wolsheimer (1970)
Sinds 2005 voorganger in de
CAMA-gemeente Woerden 

450 diensten geleid met 400
voorbereide preken

Blijft graag dicht bij de hoorder
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18MISSIO-
NAIR

Wat is volgens u het doel van
‘missionaire prediking’? Op welke
wijze geeft u praktisch invulling aan
dat doel?

Jan Wolsheimer— Vanzelfsprekend heeft elke kerk zo haar jar-
gon en cultuur. Net als de lokale tafeltennisvereniging. Daar
moeten we niet moeilijk over doen. Twee jaar geleden begon
ik een ‘kerk voor niet-kerkelijken’ waarin ik met spirituele
zoekers onderweg ben aan de hand van het onderwijs van
Jezus. Dat dwingt me om het kerkelijk jargon achter me te
laten. Toch zie ik de missie van God niet zozeer vorm krijgen
in preken, maar in wat gewone christenen doen in de gewone
maatschappij.

Richtsje Abma— Het doel van missionair preken is dat je harten
wint die tot nog toe aarzelend aan de kant stonden: de harten
van zoekers. Wij houden geen aparte doelgroepdiensten voor
zoekers. Mensen veranderen soms van trouwe kerkgangers in
zoekers. Dan gaan ze ook wel rondshoppen bij andere ker-
ken. Ik zie daar geen bezwaar in. Ik denk dat missionair werk
niet bij de kerkdienst begint: kringen, ontmoetingen zijn be-
tere gelegenheden om iets van het geloof over te brengen en
uit te stralen. Natuurlijk straalt onze kerkdienst óók het ge-
loof in Christus uit – en mensen zijn vaak getroffen door de
sfeer, die van gemoedelijkheid enzo. Maar het echte beke-
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ringswerk komt van Gods Geest en
van trouwe banden, daar is dus tijd
voor nodig. 
Ik houd me verre van triomfantelijke
liederen – die vind ik niet missionair.
Missionair zijn heeft te maken met de
uitgestoken hand: ‘Kom mee, je bent
welkom.’ Maar ook met de vraag:
‘Wie ben jij, vertel eens?’ De inbreng
van gemeenteleden in de kerkdienst
vind ik daarom ook missionair wel
van belang.

Bert Altena— Een van de stellingen bij mijn proefschrift was dat
de term ‘missionaire prediking’ een pleonasme is. Daar sta ik
nog steeds achter.
De preek is een preek als hij wervend is, als hij mensen in be-
weging zet. De preek is een preek als hij grensverleggend is,
als hij verbindingen maakt die mensen in staat stelt hun eigen
grenzen te verleggen of verbindingen te maken. 
Het mooie aan een preek is dat je communiceert in direct
contact met je publiek. Je dingt naar hun aandacht. Je komt bij
hen aan boord. Je wilt doordringen in harten en hoofden van
mensen. Omdat je meent hun iets te zeggen te hebben. In alle
bescheidenheid, ben ik dan meteen geneigd erachteraan te
zeggen, maar waarom eigenlijk? De preek is een missionaire
preek omdat elke preek ook iets onbescheidens heeft.
Elke keer weer hoop ik dat door de preek en het geheel van
de kerkelijke viering een vonkje overspringt. Daar bid je toch
ook voor? Dat er iets met mensen gebeurt, in en door en
onder de preek, ubi et quando visum est Deo. Hoe dat gebeurt,
daarover ga ik niet, maar daar ben ik wel bij en zelfs op aan te
spreken. Ik geloof niet zo in speciale diensten voor zoekers.
Het impliceert dat wij het al gevonden hebben en dat lijkt mij
een theologisch bedenkelijke conclusie.

Karin van den Broeke— Iedere preek moet in die zin missionair
zijn, dat de bijzondere waarde van het bijbelse verhaal voor
ieder mensenleven ervan afspat. Voor mij gaan pastoraat, dia-
conaat en vormgeven van de eredienst in één hand. Ik hecht
er in het pastoraat aan om als dominee ook beschikbaar te zijn
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voor mensen om de kerk heen. Voor de mensen die ik op die
manier bereik, wil ik ook op zondag verstaanbaar zijn. In de
praktijk blijkt dat trouwe kerkgangers daardoor net zozeer
geraakt worden.

Jos Douma— Prediking die zich niet richt op kerkgangers, maar
op mensen (daar is verschil tussen!), is per definitie missionaire
prediking. Het gaat God om mensen, om mensen zoals ze zijn
(en alles wat daarin is misgegaan) en zoals ze kunnen worden
(waarin Jezus ons is voorgegaan): verloste mensen, die leren
om het goede leven te leven. Waar dat op existentiële manier
aan de orde komt, is sprake van missionaire prediking omdat
het een prediking is die participeert in Gods missie. 
Tegelijk is er misschien ook nog wel meer nodig. Missionaire
prediking is denk ik ook prediking die in staat is om los te
komen van klassieke kerkelijkheid en van allerlei gelovige
vooronderstellingen die niet door zoekers (en ook steeds
minder door veel trouwe kerkgangers) worden gedeeld. In
die zin doe ik zelf niet heel erg mijn best om missionair te 
preken. 

Kees van Dusseldorp— Alle prediking heeft een missionaire di-
mensie. Anders is het geen prediking. Dat betekent dat men-
sen horen van Jezus Christus, besef krijgen van God en zich
geroepen weten om zich tot God te keren. Voor mij als predi-
ker betekent het dat ik er voor alle diensten van uitga dat er
ook zoekers in de kerk aanwezig zijn. Ik vermijd exclusieve
taal, spreek gewoon Nederlands en probeer in te gaan op wat
er bij mensen leeft. Ik ga ervan uit dat
de problemen en twijfels die niet-ge-
lovigen hebben, ook voor gelovigen
herkenbaar zijn. Of het altijd lukt,
weet ik niet. 
Belangrijk voor het missionaire ef-
fect van een dienst is dat gemeentele-
den enthousiast zijn over de kerk en
de preken. Dan nemen ze ook ge-
makkelijk anderen mee. Gastvrijheid
en betrokkenheid blijken meer in het geheel van de kerk-
dienst dan in de preek.
Een andere kant van missionaire prediking is, dat de hoorders
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toegerust worden om zelf te getuigen van Jezus Christus en
de vrijheid en hoop die dat geeft. Ik beschouw de kerkdienst
ook als een pleisterplaats, waar de lopers op adem komen om
vervolgens weer erop uit te trekken. 

Hilbrand van Eeken— Missionair preken betekent voor mij dat
ik er elke dienst rekening mee houd dat niet iedereen die voor
me zit al christen is. Missionair preken en onderscheidend
preken liggen dan ook dicht bij elkaar. Dat betekent concreet
dat ik probeer in te gaan op vragen die zouden kunnen leven
bij wie God nog niet kent. Dat betekent dat ik een appel doe
op de hoorder om Christus te zoeken en in Hem te geloven.
Dat betekent dat ik in mijn gebeden bid of de heilige Geest
harten wil openmaken en veranderen, voor het eerst of steeds
weer opnieuw. 
Van gasten die onze diensten bezoeken, krijg ik terug dat ze
hierdoor ruimte ervaren om met hun vragen bezig te zijn. Ze
voelen zich welkom en serieus genomen. Het mooie hiervan
vind ik dat je als gemeente zo kunt proberen een open karak-
ter te krijgen. Zoekers mogen zich welkom weten, juist ook in
‘reguliere diensten’. Om die reden heb ik persoonlijk ook wat
minder met ‘doelgroepdiensten’. Het unieke van de gemeente
mag juist uitkomen in zijn diversiteit: jong en oud, gelovig en
niet-gelovig, laagopgeleid en hoogopgeleid. Samen mogen we
leren God te prijzen. Daarin ligt immers onze redding.

Bert Karel Foppen— Ongelovigen zijn vaak veel geloviger dan
wordt gedacht en gelovigen zijn vaak veel ongeloviger dan zij
willen weten! Van dr. A.A. van Ruler heb ik geleerd dat ook de
gewone prediking apostolische prediking dient te zijn.
Waarom? Omdat er wellicht buitenstaanders zijn, omdat er
onbekeerden in de gemeente voorkomen, omdat er telkens
weer een nieuwe generatie tot geloof gebracht moet worden
en vooral ook omdat gemeenteleden nooit helemaal compleet
zijn wedergeboren. Als een van de laatste redenen stelt hij:
‘Dat elk moment van het leven en vooral ook elke nieuwe situ-
atie tot Christus moet worden gebracht!’ Vanuit de Alpha-cur-
sus is er bij wijze van ‘kroegentocht’ langs de kerken gegaan:
daarbij was een vrouw, die nu elke week onze diensten be-
zoekt. Zij wordt met name aangesproken door de preek: de
vragen van het leven komen naar voren. Het bemoedigt mij
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dat deze mevrouw door ‘een gewone preek’ in ‘een gewone
dienst’ wordt geraakt. Laat ‘gewone preken’ missionair zijn!

Jantine van Iersel-Veenhof— Ik denk dat het heel belangrijk is
om in een missionaire dienst (en dat is iedere kerkdienst!) de
juiste taal te spreken. Gewone dagelijkse taal, zonder vanzelf-
sprekendheden. Uitdrukkingen als ‘genade, koninkrijk en
Jezus die gestorven is voor je zonden’, moet je uitleggen. Dat
is ook voor de vertrouwde kerkgangers heel belangrijk. Want
wat betekent het voor jou dat Jezus voor je zonden gestorven
is? Als je alleen maar dat zinnetje
kunt herhalen, dan zegt dat nog niets
over wat het voor je betekent. 
Zoekers ervaren de preek vaak als
een van de meest begrijpelijke mo-
menten in een dienst, omdat de liede-
ren vaak vol zitten met oude
woorden. Dat betekent wel dat je
moet preken over hun leven, dat
waar zij mee bezig zijn. Een exegese
van Psalm 23 is niet het meest boei-
end. Veel boeiender is de vraag of jij
God als een herder ziet of kunt erva-
ren, en de vraag wie de herders van
vandaag de dag zijn. Eerlijke vragen
stellen helpt daarbij. Gewoon de vra-
gen stellen die je eerder die week zelf
achter je computer stelde! 

Mirjam Kollenstaart-Muis— Missionaire prediking vind ik een
pleonasme. Iedere verkondiging is bedoeld om mensen met
het goede nieuws van Christus op de een of andere manier te
raken.

Reinier van Kooten— We moeten voorzichtig zijn met bijvoeg-
lijke naamwoorden bij de prediking! In de preek richt ik mij
op jongeren van ongeveer 14/15 jaar. Er zijn omstandigheden
die extra doen beseffen dat je de boodschap aan onkerkelij-
ken dient uit te leggen. Dat gebeurt in ieder geval bij rouw-
diensten. Dat worden steeds meer evangelisatiediensten.
Vorig jaar (8 november 2014) overleed plotseling onze succes-
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volle zoon Peter op 37-jarige leeftijd aan een massale long-
embolie. Terugkomend van een zakenreis naar Vietnam stierf
hij in het vliegtuig vlak voor de landing op Schiphol. Mijn
lieve schoondochter vroeg mij om zelf de rouwdienst te lei-
den. Dat heb ik gedaan. Ik heb mij gericht op de grote zaken-
jongens die nooit een kerk vanbinnen zien. Peter was ook
direct. Hij vroeg mensen naar hun geloof en of het met God
in orde was. Ik heb in de Oude Kerk van Zeist gepreekt over
de succesvolle kamerling die tegelijk op zoek was naar God.
Niet lang daarna belde een vrouw van een van die grote man-
nen anoniem: ‘Bent u de moeder van Peter van Kooten?’ ‘Ja,’
zei mijn vrouw. ‘Hoe kan ik de God van Peter leren kennen?’
Er zijn heel wat anonieme telefoontjes gevolgd. Haar man was
er fel op tegen. Ze vertelde dat ze ’s zondags meeluisterde via
internet. Daar hield ik rekening mee om dingen uit te leggen.
Niet lang daarna kreeg ze te horen agressieve kanker te heb-
ben. Ze belde om afscheid te nemen, want haar man wilde
geen enkel contact meer. Hij zou die zondag wel een keer met
haar meeluisteren. Zelf worstelde zij met de vraag of het voor

haar wel kon, omdat ze haar hele
leven zonder God geleefd had. Toen
heb ik een speciale preek gemaakt
over Romeinen 4:23-25 om duidelijk
te maken dat de vergeving van de
zonden werkelijk uit genade is. Al
mijn vezels preekten mee om de
tekst duidelijk te maken aan deze
vrouw, zodat ze de ruimte zou vin-

den in Jezus Christus. Tegelijk preekte ik voor onze gemeente
en jongeren. De vrouw heeft in Christus de vergeving en de
vrede gevonden. De laatste weken begon ze toch weer te bel-
len, dagelijks diverse keren tot de dag voor haar sterven. Als
je voor zo’n vrouw preekt, preek je tegelijk tot je gemeente en
omgekeerd.

René van Loon— Ik krijg van nieuwkomers in de wereld van ge-
loof en kerk vaak te horen dat ze mijn preken goed kunnen
begrijpen. Een enkele keer is mij teruggegeven dat het abraca-
dabrawas. Laatst vroegen we via de media niet-kerkelijke
vrijwilligers om een kerkdienst te bezoeken en te beoordelen.
Veertien mensen meldden zich aan. Over de preek werd op-
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gemerkt: ‘Heel toegankelijk, reëel,
gaf stof tot nadenken.’ ‘De nuance
werd heel goed opgezocht in de
preek. Ook als atheïst is het goed te
volgen.’ 
Speciale zoekersdiensten vind ik van
groot belang, omdat gemeenteleden
daarin een aanleiding hebben om an-
deren uit te nodigen. Dat gebeurt dan
ook veel en God zij dank komen
mede daardoor mensen tot geloof.

Hendrik Mosterd— Het is natuurlijk een illusie om te denken dat
ik me als voorganger kan verplaatsen in de positie van een
gast van buiten, maar het minste wat ik kan doen is een po-
ging de heiden in mezelf niet weg te stoppen, maar juist te
mobiliseren. Vaak hoeft dat niet eens, want die is van zichzelf
ook al actief genoeg. Maar het kan behulpzaam zijn een niet-
christelijke krant te lezen of wat te lezen in De bijbel voor onge-
lovigen van Guus Kuijer. Naast het oog hebben voor het
onvanzelfsprekende van het evangelie is er vervolgens de
vorm van de preek. Ik houd ervan om in preken iets te doen
met intertekstualiteit: refereren aan andere bekende bijbel-
verhalen en teksten, zodat in dat ene verhaal dat je leest an-
dere bijbelteksten mee gaan resoneren. Ik kan me voorstellen
dat die referenties voor buitenstaanders niet altijd te volgen
zijn omdat er kennis in wordt verondersteld. Om het daarom
maar helemaal na te laten gaat mij te ver, omdat je daarmee de
klankbodem onder het geheel vandaan haalt, maar ik ben me
ervan bewust dat dit een kwetsbaar punt is in de communica-
tie. 

René van der Rijst— In mijn situatie, een pluriforme stadsge-
meente in het zeer geseculariseerde Noord-Holland, is eigen-
lijk iedere preek missionair. Steeds meer mensen – ook in de
kerk – bevinden zich op de rand van kerk en geloof of daar-
overheen. Nog veel sterker is dat bij uitvaarten, huwelijken en
doopvieringen. Ik zie het als mijn missie om met hen in ge-
sprek te komen, meer als vertaler dan als verteller. Er is nog
steeds veel geloof. Het is alleen vager geworden, meer dif-
fuus. Nogal eens weten mensen beter te vertellen wat ze niet
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geloven (God als hemelse regisseur), of niet langer kunnen
geloven – al zouden ze dat soms nog graag willen. Het komt
erop aan de traditie te ‘vertalen’ in de taal van deze tijd en an-
dersom. De traditie kan zo opnieuw een bron worden waar-
aan taal ontleend wordt voor datgene waarvoor geen
woorden (meer) zijn. En andersom kan de taal van deze tijd
helpen de traditie opnieuw – en vaak anders – te verstaan. Als
het gaat om de grote vragen van het leven heb ik de waarheid
ook niet in pacht. Ik merk dat mensen die openheid waarde-
ren. Vooral diegenen die al lang niet in een kerk zijn geweest,
zijn soms aangenaam verrast dat het zo ook kan.

Hester Smits— Laatst had ik een gesprek met iemand die al
twintig jaar niet meer ingeschreven stond in de kerk, maar
toch een keer naar een kerkdienst kwam. Hij was kunstenaar
en keek ook zo naar Christus, als een
abstractum. Hij zei tegen mij: ‘Vul
niet alles in vanuit jouw eigen dogma.
Stel vragen maar geef tijdens een
preek mensen zelf de gelegenheid
om antwoorden te zoeken. Dat hoef
jij niet voor ze te doen.’ Ook vertelde
hij dat hij de Latijnse mis nog zo mooi
vond. Juist het onbegrijpelijke maakt
ontvankelijk voor God. Missionaire
prediking gaat voor mij niet zozeer
over jip-en-janneketaal, maar over
het inwijden van mensen in het Ge-
heim. Daarmee accepteer je dat men-
sen hun eigen antwoorden scheppen
en hun eigen beelden creëren in verbondenheid met de tradi-
tie en de gemeenschap. In die zin verschilt voor mij een missi-
onaire preek niet met een andere preek. Wel vind ik dat een
kerkdienst uitnodigend moet zijn. Dat kan door bijvoorbeeld
een kunstwerk van een dorpeling te betrekken in een kerk-
dienst of iemand te laten vertellen over het kweken van aard-
beien tijdens een oogstdankdienst. Het alledaagse betrekken
bij het heilige is misschien wel missionair.

Willem Smouter— Ik ken mensen die een bijzonder talent hier-
voor hebben, maar ik ben niet een van hen. Ik vermijd wel zo
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veel mogelijk te spreken over ‘wij christenen’ en gebruik heel
gewone taal op conversatieniveau. Ik ken de ervaring van
mensen die ‘toevallig’ binnenkwamen en zich meteen her-
kend en thuis voelen. Maar ik ken die ervaring veel te weinig
en zou willen dat ik er meer visie voor had.

Ilonka Terlouw— Ik heb eigenlijk nog nooit een ‘echt’ missio-
naire dienst geleid met echte ‘zoekers’. Wat zijn echte ‘zoe-
kers’ eigenlijk? Het voordeel van de mensen die in de kerk
zitten is dat ze openstaan voor het geloof, anders waren ze
niet naar de kerk gekomen. Dat maakt het voor mij als predi-
kant makkelijker. Mensen verwachten ook dat ik het, als pre-
dikant, over God heb. Ik hoef ‘alleen maar’ (maar dat is al
geen kleinigheid) heel eerlijk te zijn over het leven, het geloof
en de vragen die die combi oproept.

Frans Willem Verbaas— Ik geloof in missionaire activiteiten bui-
ten de kerk, maar ik geloof niet in missionaire kerkdiensten.
Dan komen gewoon de eigen mensen, en de gasten zijn fami-
lie of vrienden van het koor. 
Wel heb ik een zwak voor rouw- en trouwdiensten en voor de
kerstavonddienst. Dan zit mijn eigen kerk wel halfvol buiten-
staanders. Ik heb niet de illusie dat ik die buitenstaanders kan
ompreken tot insiders. Maar ik doe wel extra mijn best om
juist hen aan te spreken. Om hen te laten zien hoe waardevol
het geloof, de hoop en de liefde van het evangelie zijn. Om
hen een beetje hongerig naar God te maken. Daarom zeg ik
vrijwel nooit ‘nee’ tegen het verzoek om een rouw- of trouw-
dienst te leiden. 
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Paspoort: Henk van der
Meulen

Dr. H.C. van der Meulen (1950)
Docent aan de Protestantse 
Theologische Universiteit 
Groningen & predikant in 
algemene dienst van de Protes-
tantse Kerk in Nederland
Standplaatsen: Rinsumageest-
Sijbrandahuis (1974-1978), Nagele-
Tollebeek (1978-1984), Vriezen-
veen (1984-1989), Hoogeveen
(1989-1996), waarna docent

1800 diensten geleid met 1000
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SLOTANALYSE 

ALS UW
WOORDEN 

OPENGAAN,
IS ER

LICHT
Dr. Henk C. van der Meulen

Het beantwoorden van de vragen heeft een veelkleurige rijk-
dom aan persoonlijke, theologische en spirituele gedachten
over de praktijk van het voorbereiden en het houden van pre-
ken opgeleverd. In dit slothoofdstuk bekijken we welke con-
tinue factoren, welke nieuwe trends en welke uitdagingen
voor de toekomst van de preek er in de gegeven antwoorden
zijn aan te wijzen.

Continue factoren
Motivatie
Wat predikanten motiveert om iedere keer weer goed werk
te maken van het voorbereiden en houden van een preek is
drieërlei. Ten eerste is men er zich van bewust hiertoe geroe-
pen te zijn. Uitwendige en inwendige roeping zijn hierbij met
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elkaar verweven. In de tweede plaats is er het hoordersmotief.
Zij willen de hoorders graag laten delen in de blijde bood-
schap, in de ontmoeting met God en met elkaar, in de ver-
wondering over Gods liefde, in het voortgaande gesprek van
God met mensen, in de uitdaging om met het verhaal van
God aan de slag te gaan. Of, zoals een predikant het met een
verwijzing naar een tekst uit Psalm 119 typeert, ‘als uw woor-

den opengaan, is er licht’. In de derde
plaats wordt het eigen motief ge-
noemd. Preken verrijkt de prediker
zelf. Het ondersteunt en voedt het
eigen geloofsleven. De drie motieven
bepalen ons meteen al bij de zoge-
noemde homiletische driehoek: de
tekst waarin we de stem van de Roe-
pende beluisteren, de hoorders en de
prediker.
Wat eveneens kan motiveren, is
feedback. Predikanten stellen het op

prijs wanneer gemeenteleden reageren. 
Goede feedback bevat complimenten, maar ook opbouwende
kritiek. Soms moet je van een kritische opmerking even bij-
komen om naderhand je winst ermee te doen, bijvoorbeeld
door later met de opmerker erover in gesprek te gaan. Het is
een kunst om feedback te geven, het is ook een kunst feed-
back te ontvangen. Feedback krijg je vaak van je geliefde, fa-
milieleden of vrienden, maar wordt ook wel in een
preeknabespreking georganiseerd. Het kan gebeuren dat je
op een (veel) later tijdstip nog eens een reactie krijgt van ie-
mand die je toevertrouwt veel aan een bepaalde preek (mis-
schien wel een preek die je zelf niet zo goed vond) te hebben
gehad. Dat motiveert, maar relativeert tevens. Zoals een pre-
dikant opmerkt: ‘Dat heb je als voorganger niet in je macht.
Dat moet je loslaten. Dat is het werk van de Geest.’

Visie
Op de vraag naar de visie op de prediking worden verschei-
dene antwoorden gegeven. Het kernwoord dat deze visie
pregnant moet benoemen, is navenant verschillend. ‘Verkon-
digen’ komt meerdere keren voor. Om het eigene van deze
openbare rede uit te drukken kiezen velen voor het woord
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‘preek’. Het klassieke predikerbeeld van de heraut wordt ge-
noemd. Preken is ‘het doorgeven van de woorden van de Ko-
ning’. We vinden het eveneens klassieke beeld van de herder
die voorgaat in het ingaan en uitgaan en weide vinden. Een
ander kiest echter voor de narratieve typering van de preek.
‘De preek is een verhaal, een ontsluitend verhaal’, dat open-
heid biedt voor Gods geheim en zijn omgang met ons mensen.
Een ander genoemd predikerbeeld is dat van de gids, die net
als in een museum de rijke schoonheid van een schilderij laat
zien of op een reis het bezienswaardige van unieke plaatsen
toont. Nog weer een ander onderstreept het beeldende ka-
rakter van de preek. ‘Ik gebruik juist graag (voor)beelden,
woorden en gedichten die iets oproepen, zodat de preek iets
met je doet.’ Soms wordt gekozen voor het meer bescheiden
woord ‘overweging’, waarin de prediker opteert voor het
meenemen van de hoorders in het overdenkend in gesprek
gaan met de tekst. 
De meeste predikanten dragen een ambtsgewaad. Vaak een
toga (met stola’s als uitdrukking van het kerkelijk jaar) of een
net pak. De preekvisie klinkt ook door in de plaats vanwaar
gepreekt wordt: meestal vanaf de
kansel, maar ook vanachter de tafel.
Gene legt de nadruk op het niet op
eigen titel spreken (‘dienaar/dienares
van het Woord’), deze op het verklei-
nen van de afstand en het dicht bij de
hoorders staan. 

Proces
Opvallend is, dat eigenlijk alle predi-
kanten reeds vroeg in de week met
de voorbereiding beginnen. 
Met de op het rooster staande of in
(relatieve) vrijheid gekozen
lezing(en) wordt op een van de eerste
dagen van de week kennisgemaakt. Zo’n ‘preekweek’ heeft
meerdere voordelen. Er is tijd om nader kennis te maken, om
de tekst in de grondtaal te lezen, om te mediteren, om te laten
‘sudderen’ (‘incubatie’ zoals de psychologie van de creativiteit
dat noemt), om het schriftgedeelte te relateren aan wat door
de week in pastoraat, catechese en kringwerk gebeurt, om
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woorden te vinden en te schikken. In de antwoorden vinden
we de fasen van het preekproces terug: eerste kennismaking,
analytische fase, ontwerpfase en schrijffase. Een enkeling be-
gint al gauw met schrijven omdat hij ‘schrijvend denkt’. In elk
geval: preekvoorbereiding is een proces, een preek wordt ge-
boren (en dat houdt ook pijn en moeite in).
Een belangrijk aspect is ook dat de preek in samenhang met de
liturgie wordt gezien. De preek is geen los onderdeel. Een en-
keling maakt zelfs eerst de liturgie en daarna de preek. Er is in
ieder geval het besef dat de preek deel uitmaakt van een gro-
ter, liturgisch gebeuren. En we houden er rekening mee dat
wat in de kerkdienst aan de preek voorafgaat de hoorders li-
turgisch, subjectief en gemeenschappelijk ontvankelijk maakt.
Nog twee dingen aangaande het proces van preekvoorberei-
ding breng ik naar voren. Ten eerste: er wordt (niet altijd en
niet door iedereen) gebruikgemaakt van een voorbereidings-
groep, liefst met wisselende samenstelling van enige gemeen-
teleden en ook wel van een ‘preekclub’ waarin collega’s
samen de Schrift bestuderen. Toch overheerst de mening dat
de preek een eigen werkstuk is. Kunde en kunst vragen om de
inzet van de persoon van de prediker zelf. In de tweede plaats
wordt meer dan eens gewezen op de spirituele aard van het
preken. Deze heeft alles te maken met de bede om de leiding
van de heilige Geest. Epiclese vindt niet alleen in de eredienst,
maar ook reeds in de studeerkamer plaats.

Structuur en improvisatie
Ieder is zich ervan bewust dat een preek een zekere structuur
moet hebben en tot de verbeelding moet spreken. Beide as-
pecten hebben te maken met de retorische kant van de preek.
Het eerste aspect dient om de preek (goed) te kunnen volgen,
het tweede om als hoorder de preek ‘mee te maken’. Ook al
kan het karakter van een preek verschillen (betoog, verhaal,
meditatief cirkelen om een beeld), elke preek kent begin,
midden en slot. Iemand gebruikt het beeld van een vliegreis:
start, vlucht en landing. Ieder is zich ervan bewust dat het
begin van de preek ertoe doet. Met een verkeerd begin kun je
de hoorders het bos in sturen, bijvoorbeeld wanneer de leuke
anekdote niet veel met het vervolg en het geheel heeft te
maken. Het begin moet een belofte voor de volgende stap en
voor het geheel van de preek bevatten. Een belofte die de
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hoorders graag ingelost willen zien. Het einde van de preek is
echt een slot. Niet nog gauw even een nuancerende of nieuwe
gedachte toevoegen, maar afronden.
Uit de antwoorden van de predikanten blijkt dat zij zich be-
wust zijn van de kansen en de gevaren van illustraties in de
preek. Die moeten functioneel zijn. Zelf heb ik eens een ver-
haal van Kierkegaard over ganzen als beeld van naar de kerk
sjokkende kerkgangers gebruikt. Het enige wat na de preek
bleef hangen, was dit verhaaltje… 
Veel predikanten schrijven hun preek geheel uit. Sommigen
kiezen echter voor mindmapping om vrijuit de hoorders te
kunnen aankijken. Allen zijn ervan overtuigd dat oogcontact
een belangrijk aspect van het houden van de preek is. Het he-
lemaal uitschrijven of het uit het hoofd spreken hebben beide
hun voordelen en hun gevaren. Op papier zetten geeft vast-
heid, verhoedt het vallen in herhaling en biedt de gelegenheid
om taal te schikken. Bovendien kan de preek worden uitge-
deeld of op de website worden gezet om nog eens na te lezen.
Maar de preek is geen lezing. Je moet de preek dan zo goed
instuderen, dat je de hoorders zo veel mogelijk kunt aankij-
ken en dat er speelruimte is om te improviseren (een inval,
een humoristische opmerking enzovoorts). Een voorganger
merkt op dat hij meer een spreker dan een schrijver is. Hij
kiest welbewust voor uit het hoofd spreken, maar is zich
daarbij bewust van de gevaren: omslachtigheid, herhaling, be-
kende loopjes.

Nieuwe trends
Bij het aanwijzen van enige nieuwe trends moeten we beden-
ken dat het gaat om ontwikkelingen van meer of minder re-
cente datum. Bovendien zitten ze soms verpakt in een paar
regels of een enkele zin. Daarnaast betreft het soms iets dat
ook reeds eerder in praktijk werd gebracht, maar nu opnieuw
in de belangstelling staat. Een voorbeeld van dit laatste is
mindmapping. Een al bestaande techniek is onder andere door
de beweging Passie voor preken in onze tijd actueel gemaakt
voor het houden van de preek. Met behulp van een denkbeel-
dige figuur als geheugensteun heeft de prediker de handen
vrij om contact met het gehoor te houden en met bezieling en
overtuiging te preken. Het ‘uit het hoofd’ staat in dienst van
het ‘uit het hart’.
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De preek als gebeuren
In een aantal uitspraken van respondenten klinkt iets door
van de (veelkleurige) stroming van de New Homiletic, die vanaf
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw de nadruk
legt op de preek als een gebeuren. ‘De tekst moet niet zozeer
worden uitgelegd, maar worden opengelegd. Ontvouwd,

productief gemaakt, zodat mensen zelf hun
eigen verbindingen kunnen gaan maken
met wat er in de preek wordt gezegd en wat
er voor hen in de bijbeltekst klinkt.’ In
plaats van een bouwwerk van gedachten is
de preek een beweging waarin zich als in
een spannend verhaal een plot ontwikkelt
en tot de verbeelding spreekt. Niet argu-
menteren, maar evoceren is het trefwoord. 
Grote nadruk ligt op de taal, hetzij narra-
tief, hetzij poëtisch. Meer dan één respon-

dent geeft aan in de loop der jaren minder dogmatisch en
cognitief en meer beeldend te zijn gaan preken.

De preek als gesprek
Verscheidene respondenten beklemtonen het dialogische ka-
rakter van de preek. Nu heeft ‘gesprek’ als kenmerk van de
preek al oude papieren (vgl. ‘homilie’), maar in onze tijd
draagt het toch een nieuwe signatuur. ‘Meer dan vroeger pro-
beer ik een dialogische stijl te vinden in mijn preken en de
hoorders mee te nemen in de beweging van de preek.’ Het in
gesprek gaan met de tekst en met de hoorders, waarin aan
verschillende, ook de gemarginaliseerde stemmen recht
wordt gedaan, doet denken aan een stroming binnen de grote
beweging van New Homileticwaarin ‘delen’ (sharing) en ‘con-
versatie’ worden benadrukt. Prediker en hoorders zitten
samen als het ware aan een ronde tafel. De prediker is een
medezoekende gespreksgenoot en de preek heeft iets onafs,
opdat de hoorders het gesprek verder kunnen voeren. De
aandacht verschuift van de objectieve inhoud naar het meer
subjectieve aspect van de emotie, beleving en verwerking van
de verschillende hoorders. Voor een goed beeld van het ge-
heel zeggen we hier meteen bij: deze trend vinden we niet bij
alle predikanten. Er zijn onder de respondenten ook stemmen
die (blijven) opkomen voor de inhoud van het tot ons ko-
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mende, vreemde en eigen te maken evangelie. In elk geval
zien we in onze tijd bij ieder grote aandacht voor de samen-
hang van vorm en inhoud en voor interactie tussen tekst,
hoorders en prediker.

Verdere opwaardering van de hoorders en de prediker
Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zijn in de homiletiek
de hoorders meer en meer in beeld gekomen. Deze tendens
zet zich nog steeds door. Door respondenten wordt naar
voren gebracht dat ze concreet, praktisch en dicht bij de men-
sen willen preken. De hoorders moeten iets aan de preek heb-
ben, waarmee ze het leven van alledag met zijn hedendaagse
passages, breuken en pluraliteit aankunnen. Het afwisselende
maar ook gefragmenteerde postmoderne bestaan wordt seri-
eus genomen. Dat wil zeggen: er wordt meer multiperspecti-
visch en meer sensibel voor differentie gepreekt. Bovendien
honoreren predikers meer dan vroeger de hoorders als ‘mede-
auteur’ van de preek. Tegelijk is er het besef dat je als predi-
ker minder dan vroeger kunt uitgaan van aanwezige kennis
van Bijbel en geloofsleer. Hier komt nog bij dat we ons meer
ervan bewust zijn, dat bepaalde voorstellingen en beelden
door slechte ervaringen in de biografie verkeerd kunnen wer-
ken. Je moet meer toelichten, maar dan wel op een toeganke-
lijke en persoonlijke wijze.
De toegenomen aandacht voor de persoon van de voorganger
zorgt ook voor een opwaardering van de prediker. Mensen
stellen het op prijs dat de prediker in de performance iets laat
zien van de eigen verblijdende of worstelende omgang met
het Woord. Hoewel men beseft dat de preek geen egodocu-
ment mag zijn, pleiten velen voor het inbrengen van het ‘ik’
op de kansel. Met beroep op de pneumatologie: de Geest
schakelt de mens niet uit, maar in. Maar dat inbrengen van het
‘ik’ moet kies gebeuren en dienstbaar zijn aan de hoorders.

Nieuwe middelen, andere vormen
Een nieuwe trend is ook het bij de voorbereiding van de preek
gebruikmaken van computerprogramma’s (BibleWorks e.a.) en
sites met preken en preekschetsen (waaronder PreekWijzer).
Het klassieke handwerk van zelf de grondtaal en (papieren)
commentaren bestuderen, dat menige respondent ook blijft
praktiseren, kan met deze moderne hulpmiddelen worden

215

Predikant in de praktijk_Predikant in de praktijk-binnenwerk v2  14-01-16  15:11  Pagina 215



vergemakkelijkt. Het wel of niet gebruikmaken hiervan ver-
schilt per persoon. De ene houdt van het langzame lezen van
de grondtekst dat het gesprek ermee op gang brengt, de
ander van het raadplegen van informatieve en meditatieve
sites die inspirerende gedachten kunnen opleveren.
Een ander middel dat vandaag de dag wordt ingezet is de 
beamer. Het laten zien van een filmpje als intro van de preek
of het tonen van een afbeelding uit de kunstgeschiedenis kan
de verbeelding prikkelen. Ook is het mogelijk hoofdpunten

van de preek op het scherm te pro-
jecteren, zodat het verloop helder te
volgen is. Er zijn ook kritische stem-
men. Met te veel beelden in de preek
dreigt genrevervaging. De preek is
iets anders dan een presentatie. De
vraag ter reflectie blijft dus: helpt de
beamer om concreet en beeldend te
spreken of leidt hij af en usurpeert hij
aandacht en verstilling? 
Gevraagd naar experimenten bren-
gen respondenten in dat zij soms
voor een alternatieve vorm voor de
preek kiezen. Bijvoorbeeld door een
gemeentelid die expertise heeft in-
zake een bepaalde problematiek een
bijdrage te laten leveren, waaraan

vervolgens een korte preek wordt vastgeknoopt. Door een
bijbelverhaal uit te spelen of door de preek in de vorm van
een interview of een brief te gieten. Soms houdt een respon-
dent een dienst in de vorm van volwassenencatechese. Met
minimale liturgie en veel interactieve elementen. Daarnaast
zijn er ettelijke predikanten die opteren voor de gewone
preek. Een goed verhaal houden, nu eens zonder mobiele be-
richtgeving, flitsende fragmenten, wisselende rollen, maar
met aandachtig luisteren, ruimte geven aan stiltes en aan con-
templatie. 

Missionaire prediking
Is dit een nieuwe trend? ‘Missionair’ is wel een actueel woord,
dat in een tijd van kerkverlating, kerkplanting en pionieren
veelvuldig naar voren komt. Frappant is het dan dat veel res-
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pondenten opmerken dat de preek sowieso missionair is. De
zoekers zitten ook in de kerk en een mens moet steeds weer
tot het aannemen van het evangelie worden geleid. Maar dat
houdt volgens hen vandaag de dag in: verstaanbaar preken,
de boodschap vertalen naar het hier en nu en inclusief preken.

Voor de toekomst
Wat de toekomstige opdracht van de preek betreft, wijs ik al-
lereerst op het back to basics dat in onze dagen vaker wordt
genoemd. In de responsies bespeur ik hiervan ook iets. Het
wordt tijd ‘dat de pendel ook weer een beetje terug begint te
veren naar een preekvoorbereiding waarin ik het langer uit-
houd met de tekst en wat minder snel naar de betekenis daar-
van voor het dagelijkse leven grijp’. Naast het door de jaren
heen meer levensecht worden van de preken ‘zie ik dat pre-
ken die vrij exegetisch zijn, meer en meer door mijn ge-
meente worden gewaardeerd. Men is nieuwsgierig: wat staat
er eigenlijk, hoe is dat uitgelegd en wat kunnen wij er nog
mee?’ Ik merk hieruit op, dat de (terechte) aandacht voor het
‘dicht bij de hoorders’ en het ‘dicht bij zichzelf’ op nieuwe
wijze sterker verbonden moet wor-
den met het ‘dicht bij het Woord’.
Werkt alles mee aan een ontmoeting
met de Levende, die vandaag tot de
gemeente spreekt? 

In de tweede plaats is er door enige
predikanten gewezen op de vreemd-
heid van het Woord. Die betreft niet
maar taal, context en cultuur, maar
ook het haaks staan op onze wereld,
op de status-quo en op ons natuur-
lijke hart. De boodschap van het evangelie correspondeert
niet genoeglijk met onze verlangens. Het zoekt ons gezel-
schap, maar het is niet gezellig. 
Natuurlijk, de preek neemt onze vragen en behoeften serieus.
Hoorders kunnen zo stuk zitten, dat de preek mag helpen om
weer heel te worden. Maar een andere kant is dat het Woord
kan ontregelen. Er is ook zoiets als ‘ontdekkende prediking’.
Mensen willen nogal eens van God weglopen en hun eigen
gang gaan, zo laten de bijbelverhalen zien. Aan deze dwars-
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heid van het Woord kunnen we ook de betekenis van profeti-
sche prediking vastknopen. Door eenzijdige politieke predi-
king en vanwege de complexiteit van de postmoderne wereld

zijn we wat kopschuw voor profe-
tisch spreken geworden. We moeten
het kind echter niet met het badwater
weggooien. Er zijn in onze tijd allerlei
machten die openlijk of vaak verbor-
gen het leven van mensen gevangen-
zetten: alomvattend marktdenken,
relativisme, gemis aan sabbat, huise-
lijk of openbaar geweld, discrimina-

tie, occultisme enzovoorts. Met besef voor de complexe
realiteit mag en moet de preek misstand en onderdrukking
aan de kaak stellen.

Ten derde wijs ik op het aspect van gender. In de homiletische
theorie wordt hiervan al enige decennia werk gemaakt, maar
bij de respondenten wordt hierover slechts een enkele opmer-
king gemaakt. Misschien omdat niet expliciet ernaar ge-
vraagd werd. In elk geval, met sensibiliteit voor differentie
preken houdt ook in dat het genderaspect verdisconteerd
wordt. Wie zijn de mensen die ik als prediker op het oog heb?
Zijn de voorbeelden die ik gebruik herkenbaar voor verschil-
lende groepen (i.c. vrouwen en mannen, jongens en meisjes)?

Ten laatste kom ik op het thema van de missionaire prediking
terug. Onder ons gehoor zitten zoekers en vinders, belijders
en twijfelaars. Ze zitten ook in ons eigen hart. Wat dat betreft
is een preek inderdaad van nature missionair. Deze relative-
ring past ons. Tussen kerk en wereld zitten klapdeuren. 
En toch, die twee vallen niet samen. Het is niet allemaal één
pot nat. We kunnen ook leren, groeien en toegerust worden
tot dienstbetoon. Een missionaire gemeente is een gemeente
die zich laat meenemen in Gods missie om hierdoor gastvrij
en getuigend in woord en daad in de wereld te staan. Missio-
nair preken is dan vooral toerusten. 
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PreekWijzer is een online community die 
voorgangers helpt bij het maken van een preek 
of meditatie. Je vindt er direct al het materiaal 
rond één Bijbeltekst (of thema) op een rijtje.

PreekWijzer biedt online toegang tot 
duizenden pagina’s vakliteratuur:
• meer dan 2000 preekschetsen

• bijbels-theologische artikelen

• materiaal voor kindermomenten

• praktische informatie over preken

• boeken en artikelen over homiletiek

• archieven van theologische tijdschriften

Met wekelijkse aanvullingen!

Preek ijzer is een initiatief van Boekencentrum Uitgevers.

Ga naar www.preekwijzer.nl en maak een account aan 
om PreekWijzer een maand gratis te proberen.

Een goede preek 
maak je niet alleen…
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