
VU Research Portal

Proeven van de Preek

Stark, F.

2005

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Stark, F. (2005). Proeven van de Preek: Een praktisch-theologisch onderzoek naar de preek als het Woord van
God. [, Vrije Universiteit Amsterdam]. Boekencentrum.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/89a8efab-7852-475c-be2d-b7cf523d9f05


De prediking als levend Woord van God 
 
 

5 
 

1. De prediking als levend Woord van God 
 
 
 
1.1. PREDIKING VANDAAG 
 
Deze studie richt zich op de prediking binnen de protestantse kerkdienst. Vanuit een 
theologische verkenning van de zin en de bedoeling van prediking onderzoeken we 
de huidige preekpraktijk binnen de Protestantse Kerk in Nederland en geven we een 
signalement van haar kansen en problemen. 
   Prediking zelf is een begrip met meerdere betekenissen. Prediking staat voor 
�preek� of voor de archaïsche aanduiding �predikatie�. Functioneel gedefinieerd is de 
preek de toespraak die een voorganger binnen de christelijke eredienst houdt. 
Behalve deze toespraak spreekt men van preek bij datgene wat de voorganger voor-
afgaand aan de kerkdienst op schrift stelt, dus bij het script van de preek. Maar de 
preek is tevens datgene wat een kerkganger na afloop van de gehouden preek als 
eigen versie in gedachten overhoudt. Zo kan uit het antwoord op de vraag: wat vond 
je van de preek?, een andere preek gereconstrueerd worden dan uit het script van de 
voorganger. De preek betreft dus zowel het fenomeen als de inhoud, zowel de acte 
van het preken als ook het product of resultaat ervan. 
   Met name het belang van de prediking voor de hoorder, of, anders gezegd, de toe-
eigening van de prediking door de hoorder, is in de protestantse traditie altijd een 
belangrijk aandachtspunt geweest. Kort gezegd gaat het er in de prediking ten diep-
ste om dat de mens zich voor Gods aangezicht gesteld en door God persoonlijk 
aangesproken weet. In lijn hiermee heeft prediking in de traditie van de Reformatie 
altijd een bijzondere betekenis gehad. De geschiedenis van de preekstoel is daarvan 
exemplarisch1. Wie een wat oudere protestantse kerk binnenloopt, ziet dat meteen: 
rijen achter elkaar opgestelde kerkbanken of stoelen, gegroepeerd rondom een 
verhoogde preekstoel2, die zo centraal mogelijk in de ruimte is opgesteld3. Alle ogen 
en oren dienen zich naar de preekstoel te kunnen richten. Want de preekstoel is de 
plaats waar het Woord van God verkondigd wordt. Op de preekstoel ligt een groot 
formaat opengeslagen Bijbel, het voor iedereen zichtbare teken van de nauwe band 
tussen dit geschreven Woord van God en het woord dat vanaf deze preekstoel door 
de predikant gesproken wordt. En zoals de boodschap van de Bijbel het hart vormt 
van de prediking, zo is de prediking op haar beurt weer het hart van de liturgie. Maar 
de reikwijdte van de prediking beperkt zich niet tot haar uitstraling binnen de 
liturgie. Prediking is in de protestantse traditie niet alleen het centrum van de 
ordening van dienst als zodanig maar in feite het middelpunt van de opbouw van 
persoonlijk geloof en kerkelijk èn maatschappelijk leven in ruimere zin. De relatie 
                                                        
1 Chr. Grethlein, Abriss der Liturgik, Gütersloh 1989, 82-90. 
2 �Preekstoel� als afgeleide term van de �kathedra�, de zetel van de bisschop, degene die in de 
vroegchristelijke kerk verantwoordelijk was voor de prediking. Als alternatief voor �preekstoel� is het 
woord �kansel� in Nederland in gebruik: afgeleid van cancelli, het hekwerk tussen koor en schip van de 
kerk waartegen oorspronkelijk de lezenaar (ambo) geplaatst was. 
3 Meestal �terzijde in het midden�, als �excentrisch middelpunt�, C.A. van Swighem (e.a.), Een huis voor 
het Woord. Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900, �s-Gravenhage 1984, 181. 
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tussen God en mens beperkt zich niet tot bijzondere momenten binnen de liturgie, 
maar is van invloed op de manier waarop de mens in de praktijk van het dagelijks 
leven zich als schepsel van God manifesteert. 
   Dat neemt niet weg dat de prediking en het belang van de prediking in de loop van 
de tijd aan verandering onderhevig is geweest. Het gesproken en geschreven woord 
strijdt in de huidige cultuur om aandacht met het gevisualiseerde woord. Pictogram-
men en multi-mediale beelden komen rechtstreeks de belevingswereld binen. Daar-
entegen is het medium preek communicatief gezien nogal eenzijdig en beperkt. Over 
het daadwerkelijke effect van prediking is niet veel bekend. Toch blijft de preek een 
onvervreemdbaar element van de protestantse kerkdienst. Er lijkt momenteel zelfs 
sprake van een toenemende vraag naar de kunst van het preken, een preek-revival na 
een periode van afnemende belangstelling in de tweede helft van de 20e eeuw. 
Enkele decennia lang ging de wetenschappelijke belangstelling in protestantse kring 
immers vooral uit naar liturgievernieuwing, waarbij de prediking grotendeels buiten 
beschouwing bleef of op zijn minst onder kritiek lag. Inmiddels lijkt het tij gekeerd 
en groeit de aandacht voor de eigen kwaliteit van de prediking. Want ondanks een 
grote terugloop van het kerkbezoek zijn er nog steeds kerkgangers die het de moeite 
waard vinden om naar de prediking te luisteren en er verwachtingsvol voor gaan 
zitten. En ondanks de vele rollen en taken die het ambt van predikant met zich mee-
brengt, zijn er veel predikanten te vinden die de prediking als het hart van hun ambt 
beschouwen. Zij zien hun ambtswerk als �dienst aan het Woord� en denken daarbij 
in de eerste plaats aan de prediking. Levendige discussies op speciale internetsites4 
geven aan dat predikanten zich intensief maar ook collegiaal met de preekvoorberei-
ding bezighouden. Dit alles is geen garantie voor kwaliteit en geen legitimatie voor 
het centraal stellen van de prediking als zodanig. Maar hetgeen aan tijd en energie 
geïnvesteerd wordt in de prediking is groot. De verwachtingen zijn nog altijd hoog. 
Blijkbaar hecht men aan de prediking een meer dan middelmatig belang. Naar ons 
besef hangt dit samen met de pretentie van prediking als zijnde een Woord van 
Godswege. 
 
In dit onderzoek richten wij ons op de positie van de prediking binnen de protes-
tantse liturgie en we vragen ons af hoe de prediking voor kerkgangers een daadwer-
kelijke ontmoeting met het Woord van God kan opleveren. Een ontmoeting die 
verdiepend is voor hun geloof en richtinggevend kan zijn voor hun leven. Deze 
formulering, �ontmoeting met het Woord van God�, hangt samen met wat wij zien 
als het eigene van prediking in de protestantse traditie. Vandaar nu allereerst een 
korte verkenning van hetgeen wij typerend achten voor prediking in het spoor van 
de Reformatie. 
 
 
1.2. HET EIGEN KARAKTER VAN PROTESTANTSE PREDIKING 
 
Om de inzet van de Reformatie voor wat betreft de prediking te karakteriseren, 

                                                        
4  Bijvoorbeeld op het Nederlands taalgebied de Yahoo-leesroostergroep of de Vrouw-en-leesrooster 
groep. 
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onderscheiden we een vijftal onderling nauw samenhangende kenmerken van 
protestantse prediking. 
 
1. Schriftgestuurde prediking 
Protestantse prediking is principieel Schriftgebonden prediking. De reden daarvoor 
is de overtuiging dat de Bijbel5 aan de gemeente gegeven is als Woord van Gods-
wege en dat de gemeente in deze openbaring alles vindt wat zij nodig heeft om te 
geloven. Niet de kerk, noch het ambt of de geloofstraditie kunnen aanspraak maken 
op goddelijk gezag. Slechts het Woord van God in de vorm van de bijbelse openba-
ring leert de mens de weg van het geloof. De Bijbel maakt de gemeente dus mondig 
en zelfstandig in de opbouw van haar relatie tot God. De Heilige Schrift is echter 
niet tijdloos, maar behoeft uitleg en toepassing met betrekking tot de vragen van 
iedere nieuwe tijd en context. Met andere woorden: de Bijbel vraagt erom gepredikt 
te worden. Daaronder ligt het besef dat God nog altijd door de Heilige Geest, door 
middel van de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament, tot de gemeente 
spreekt. De taak van de prediking is deze Schriftvertolking. Daarbij legt niet de kerk 
of de geloofstraditie de uitleg van de Schriften vast, maar kan, in de protestantse 
opvatting, de ene tekst met de andere tekst vergeleken worden en zal de Bijbel op 
deze wijze zelf haar eigen �uitlegger� kunnen zijn. 
   Deze nadruk op de Schriftteksten en de vertolking ervan stamt uit de begintijd van 
de Reformatie. Ten tijde van de late Middeleeuwen en de Reformatie ontstaat, door 
een nieuwe toegankelijkheid en studie van bijbelse grondtalen, ook de mogelijkheid 
tot herbronning van de prediking, met nieuwe nadruk op exegese. De afhankelijk-
heid van de Latijnse vertaling van de Schriften en van voorgegeven preektradities op 
grond van een afgebakend lezingenrooster (het �pericopenstelsel�) vermindert. Al 
deze ontwikkelingen hebben de centrale plaats en het gezag van de prediking binnen 
de protestantse geloofstraditie bevorderd. Het gezag van de Bijbel en dat van de 
prediking zijn wederkerig en onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
 
2. Catechetische strekking 
Het ontstaan van de protestantse beweging met haar aandacht voor het verstaan van 
de Bijbel door het gewone volk ofwel de leken, leidt eveneens tot hernieuwde aan-
dacht voor het catechetisch karakter van de prediking. De prediking is in deze visie 
onontbeerlijk voor het onderricht van het volk in kennis van de Schriften en dus 
voor de inwijding in het geloof. Daarnaast is de catechese van belang voor het 
ontwikkelen van een protestantse geloofsleer. Dat betekent in de tijd van de Refor-
matie de opkomst van catechetische prediking met een inwijdend en leerstellig 
karakter. Toch ligt het zwaartepunt van de catechetische prediking niet in haar leer-
stelligheid of kennisoverdracht, maar in het besef dat de mens door middel van deze 
prediking ingewijd kan worden in het geheimenis van de wil en openbaring van 
God. Deze nadruk op het catechetisch aspect van de prediking leidt samen met de 
toegenomen behoefte aan studie van de grondtalen van de Bijbel, tot de eis van een 
academische scholing van de �dienaren des Woords�, de predikanten. 

                                                        
5 De benaming �Bijbel�, �Schrift� en �Schriften� worden afwisselend en door elkaar gebruikt ter aandui-
ding van de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament. 
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3. Publiek bereik 
Door het toenemende gebruik van de landstaal in plaats van het Latijn voor de 
prediking en door de opkomst van papierindustrie en boekdruktechniek neemt de 
toegankelijkheid van de prediking voor het gewone volk toe. Men zou kunnen 
spreken van een popularisering van de prediking. Ook niet geschoolden kunnen de 
kerkelijke prediking nu zonder tussenkomst in de eigen taal verstaan. De boekdruk-
kunst heeft als gevolg dat de prediking in zekere zin haar tijd- en plaatsgebonden-
heid verliest. Op schrift gestelde prediking wordt gemakkelijker vermenigvuldigd. 
Het verspreidingsgebied van de prediking vergroot zich. Preken worden los van hun 
oorspronkelijke context of zelfs zonder dat zij ooit daadwerkelijk gehouden zijn, in 
gedrukte vorm verspreid en door anderen op een andere plaats ten gehore gebracht 
of gelezen. Dit vergroot de toegankelijkheid van de prediking, niet alleen voor de 
bemiddelde klasse, die eventueel zelf boeken aanschaft, maar vooral voor het 
gewone volk. De prediking heeft bovendien naast de specifiek kerkelijke en liturgie-
gebonden functie, tevens een publieke betekenis. Zij oefent invloed uit op de cultu-
rele ontwikkeling van de West-Europese beschaving. Daarbij richt zij zich uitdruk-
kelijk op het gehele bereik van het individuele en maatschappelijke leven. Het evan-
gelie doet een universele aanspraak gelden: zij is een woord dat voor ieder die het 
horen wil, een goede boodschap wil zijn. Dit woord vraagt er om verkondigd te 
worden, want: �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?6 
 
4. Persoonlijke aanspraak 
Waar in de Middeleeuwen veel godsdienstige devotie en eredienst door magisch en 
sacramenteel denken bepaald is, vormt zich vanaf de late Middeleeuwen en in de 
Reformatie een vorm van logisch-redenerende prediking die doelt op geloofsover-
gave via het overtuigen van de hoorder. Verstaanbare prediking -namelijk in de 
volkstaal- moet tevens op het individu gerichte en overtuigende prediking zijn. Reto-
rische aspecten van de prediking worden opnieuw onderkend. Theologische kennis, 
een goede voordracht, maar ook de persoonlijke vroomheid vormen de ingrediënten 
van een overtuigende prediking. Het Woord van God zal daarmee uiteindelijk het 
hart van de mens overtuigen van zonde en genade, zo is de gedachte. Het Woord is 
gericht tot de gemeente als geheel, maar betreft ieder persoonlijk. Wie het Woord 
niet kan lezen, die kan het tenminste horen door middel van de prediking. De 
werking van het Woord door middel van de prediking doelt op meer dan het 
verstand alleen, het gaat om de toewijding van hart, ziel én verstand, om persoon-
lijke bekering en overgave aan de Eeuwige God. Dat wil zeggen dat de mens ook als 
persoonlijk aangesprokene in het geding is. 
 
5. Sacramentele werking 
In de protestantse traditie is afscheid genomen van het ontvangen van de eucharistie 
als het ultieme moment bij uitstek waarop de gelovige deel heeft aan het offer van 
Christus en alles wat Hij voor de gelovige betekent. Het heil ligt voor de gelovigen 

                                                        
6 Romeinen 10:14b. De verwijzingen naar bijbelteksten in dit onderzoek zijn gebaseerd op de Nieuwe 
Bijbelvertaling, behalve waar het overgenomen citaten uit andere vertalingen betreft. 
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besloten in het horen en gehoorzamen van het Woord van God zoals dat in de Bijbel 
is opgetekend en waarvan de gelovigen door prediking en geloofsonderricht kennis 
nemen. De mens moet zich immers bewust worden van de wet en het evangelie, van 
genade en vrijspraak, van Gods bijzondere verkiezing van Israël en van de verzoe-
ning door Jezus Christus. Het is de prediking die een mens op deze weg van geloof 
plaatst, waardoor de mens in een nieuwe relatie tot God en de medemens komt te 
staan. In de prediking ontvangt men de genade van het besef door God gerechtvaar-
digd te zijn, in Christus aangenomen als door God geliefde mens. De Heilige Schrift 
als de bron en norm voor het geloof en de prediking is bij uitstek de wijze waarop dit 
wordt bemiddeld. Het gezag dat de prediking geniet, hangt ten nauwste samen met 
dit gezag van de Bijbel, maar is daar niet alleen van afhankelijk. Het eigen gezag 
van de prediking berust ten diepste op de ervaring van gelovigen dat in de prediking 
de stem van God tot mensen spreekt: �Spreek Heer, uw gemeente hoort�. Het gezag 
van de preek, van de Bijbel en van de voorganger is te herleiden tot de ondervinding 
dat God zelf in de Bijbel en door de prediking tot mensen spreekt. Het is de ervaring 
van een levend Woord, dat de hoorder aanspreekt, raakt tot in het diepst van haar 
wezen, ontroert en tot handelen inspireert. In de prediking �ontdekt� de mens zich-
zelf. De prediking doet de mens deelhebben aan het heil van Godswege. Het gaat er 
niet om dat door de prediking de dode tekst van een oud geschrift opnieuw tot leven 
gewekt wordt, maar het gaat om de ontdekking dat de oude woorden een levende 
ervaring vertegenwoordigen en vernieuwende kracht in zich dragen. De protestantse 
theologie gebruikt voor deze ervaring de uitdrukking �viva vox Dei�, de vitale en 
levende stem van God. Deze ervaring van de levende, sprekende God, óók in het 
Woord van de prediking, is in de protestantse theologie toegeschreven aan de 
wondere werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de eerste �prediker� van 
Godswege. Het gezag van de prediking hangt ten nauwste samen met de veronder-
stelling dat het God zelf is die door het Heilig Woord en door de Heilige Geest tot 
de harten van de hoorders spreekt. Zo centraal en beeldbepalend als de preekstoel in 
de kerkruimte en de preek in het centrum van de liturgie staat, zo centraal staat het 
horen van het Woord van God in het protestantse geloofsleven. De prediking vormt 
niet minder dan het kloppend hart van de hele geloofspraktijk en het gelovig leven 
van gemeente en individu. Als de gemeente het lichaam van Christus op aarde 
vertegenwoordigt, zou men de prediking het hart van dat lichaam kunnen noemen. 
 
Samenvattend 
De prediking van de Reformatie laat zich voor wat betreft haar oorsprong typeren 
als een vorm van schriftgebonden, catechetisch getinte, op het publieke bereik van 
de hele toenmalige samenleving gerichte, persoonlijke aanspraak met sacramentele 
betekenis. 
 
 
1.3. ACTUELE ONTWIKKELINGEN 
 
Protestantse prediking heeft zich in vele richtingen en variaties ontwikkeld. Niet 
overal staan preek en preekstoel even centraal. Ook binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland is met name de laatste decennia heel wat veranderd op het gebied van 
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liturgie en prediking. Veranderingen die bijvoorbeeld zijn af te lezen aan de 
inrichting van de kerkgebouwen. Bij herinrichting of nieuwbouw van een kerk blijkt 
men veelal te kiezen voor een andere, minder preekstoelgecentreerde en rechtlijnige 
opstelling van stoelen of banken. Het éénrichtingsbeleid van de traditionele 
opstelling wijkt voor een min of meer halve cirkelvormige opstelling, waarbij de 
kerkgangers elkaar niet meer uitsluitend van achteren zien, maar, zo is de gedachte, 
elkaars gezicht zien en dus beter samen kunnen vieren �rondom Schrift en Tafel�. 
Het woord �kerkdienst� of �eredienst� is veelal ingeruild voor �viering� en deze is 
niet langer primair gericht op de ontmoeting met het Woord en de God van het 
Woord, maar evenzeer op de ontmoeting van de gemeente onderling voor het 
aangezicht van God. De preekstoel wordt letterlijk naar beneden gehaald en minder 
verheven gepositioneerd. De preekstoel staat niet langer alléén centraal, maar maakt 
deel uit van een grotere configuratie van meubilair dat op een zogenaamd �liturgisch 
centrum� is opgesteld. Mobiele preekstoelen kunnen al naar gelang de gelegenheid 
gemakkelijk aan de kant geschoven worden en geven het signaal af dat er ook 
zonder preek �gevierd� kan worden. De doopvont is als aanhangsel bij de kansel 
weggehaald en weer op een eigen voetstuk geplaatst. De avondmaalstafel is ter 
gedachtenis zichtbaar en prominent opgesteld, al wordt er geen Maaltijd gevierd. Op 
deze tafel staat vaak een bescheiden lezenaar, van waarachter de voorganger de 
kerkdienst leidt. Waar in het verleden de gehele kerkdienst vanaf de kansel geleid 
werd, beklimt de voorganger de paar treden van een moderne preekstoel nu 
uitsluitend voor de preek, om na de gezongen responsie door de gemeente opnieuw 
plaats te nemen achter de tafel. En niet alleen in de doorsnee kerk maar ook in 
oecumenische gebedsruimtes, bijvoorbeeld van instellingen waar protestanten en 
andere denominaties of gelovigen samen de ruimte inrichten, zijn kruisbeeld, icoon 
of kaarsen en een gebedenboek vaak opvallender aanwezig dan Bijbel en preekstoel. 
   Al deze veranderingen in de inrichting van het kerkgebouw weerspiegelen 
veranderend inzicht en hebben hun implicaties voor de prediking. In samenhang met 
de bovenstaande karakterisering van protestantse prediking schetsen wij daarom in 
het kort een vijftal meer recente ontwikkelingen die de actualiteit van de prediking 
in grote delen van de Protestantse Kerk in Nederland kenmerkt. 
 
1. Schriftgestuurde prediking versus liturgiegestuurde prediking 
De schriftgebondenheid van de prediking is in de protestantse traditie direct gelieerd 
aan het gezag van de Bijbel. Waar dat gezag door wetenschappelijke en culturele 
ontwikkelingen ter discussie wordt gesteld, verbleekt al gauw ook het afgeleide 
gezag van de prediking. Deze beweging heeft zich in de 20e eeuw voltrokken door-
dat met name historisch-kritische exegese een relativering van het gezag van de 
Schrift teweeg bracht. In de beleving van velen verschuift het aanzien van de Bijbel 
als Gods eeuwige en onveranderlijke Woord tot de mens naar het subjectieve 
verhaal van de menselijke ervaringen met God. Hetzelfde gebeurt met de preek. 
Daarbij gaat de antropologische wending in de prediking, samen met een 
vernieuwde aandacht voor de liturgievierende en symboolgevoelige mens. De 
verkondiging van de Schriften in de vorm van de prediking blijft niet langer het 
middelpunt van de eredienst en evenmin het centrale gegeven waar de liturgie naar 
toe en van afgeleid wordt. Zij manifesteert zich veeleer als een, liefst korte, uitleg 
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van de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament, opgenomen in de spannings-
boog van de gehele liturgie. De preek als een aanspraak �uit de hoge� lijkt passé, om 
plaats te maken voor een arrangement van lied, gebed en lezing in de kleur van het 
liturgisch jaar, waarbinnen een voorganger met beide benen op de grond een korte 
verklaring bij een voorgegeven schriftgedeelte geeft. Vanuit het perspectief van de 
arrangementen voor de zondagse eredienst groeit dus de herwaardering van liturgi-
sche elementen zoals lezingen en formuliergebeden die qua vorm en inhoud voor 
een belangrijk deel ingegeven zijn door liturgische tradities7. We kunnen deze 
tendens ten aanzien van de preek benoemen als liturgische inbedding, want het 
betekent een toenemende verworteling van de preek in de totale liturgie. Niet zozeer 
de schriftuitleg als zodanig, als wel de liturgie legitimeert een vorm van prediking. 
Waar men bij de protestanten kan spreken van een herontdekking van de Bijbel in de 
tijd van de Reformatie ziet men bij hen in de 20e eeuw een herontdekking van de 
liturgie. 
 
2. Catechetische strekking versus thematische informatie 
De catechetische functie van de prediking betekende in de Reformatie veel aandacht 
voor het vormende aspect van de prediking. Prediking en geloofsonderricht zijn in 
de protestantse traditie onlosmakelijk met elkaar verbonden, hetgeen bijvoorbeeld 
tot uiting komt in catechismuspreken. In de huidige cultuur vindt geloofsonderricht 
echter vooral plaats op school en in de maatschappij, via cursussen en via het inter-
net. In de kerk is het concept van �leren� vooral verbonden met jongerencatechese, 
Alpha-cursussen en toerustingsavonden voor geïnteresseerden. Geloofsleer lijkt 
meer een thema voor de liefhebbers dan voor de reguliere kerkgangers. Prediking en 
geloofsleer in de zin van geloofsonderricht, zijn op gespannen voet komen te staan. 
De pluriformiteit van geloven bij de kerkgangers, de gevreesde polarisatie zodra het 
over geloofsleer gaat en de overtuiging dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor 
wat zij willen geloven maakt dat �Geloven leren�8 zich goeddeels buiten de kerk-
dienst voltrekt. 
   Toch is de catechetische functie van de preek niet verdwenen. Zij doet zich gelden 
in de vorm van leesroosterprediking waarbij trouwe kerkgangers op geordende wijze 
wekelijks de Schriften horen lezen en uitleggen en in de vorm van �thema-prediking� 
naar aanleiding van een actueel onderwerp, waarbij het thema de relevantie van de 
prediking moet staven. Daarbij gaat het echter meestal om informatie, menings-
vorming en viering en niet, zoals in bovengenoemde Reformatorische zin, om de 
hoorders te overtuigen van de normen en waarheid vanuit de Schrift in overeen-
stemming met de belijdenis. 
   Wanneer bovendien de prediking één van de manieren is waarop een schrift-
gedeelte binnen de liturgie van de gemeente aan de orde komt, naast bijvoorbeeld de 
kindernevendienst, of de jeugdkerk, dan versterkt dit de neiging tot thema-prediking. 
Want wil men zoveel mogelijk alle elementen van de eredienst recht doen, dan 
moeten ze een bepaalde samenhang vertegenwoordigen. Dit leidt nogal eens tot 
overaccentuering van één overkoepelend perspectief van waaruit alles wordt belicht. 
                                                        
7 Zie Dienstboek. Een proeve. Schrift-Maaltijd-Gebed, Zoetermeer 1998. 
8 Vgl. A.M. Lanser-van der Velde, Geloven leren. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar wederke-
rig geloofsleren, Kampen 2000. 
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Dat perspectief is een thema, ontleend aan een groter �project�, zoals in de tijd van 
Advent of de Veertigdagentijd, aan het onderwerp van een speciale zondag, een 
gelegenheidsdienst of aan de bijbellezing(en). Zo�n thema moet dan vooral aantrek-
kelijk klinken en relevantie uitstralen. Soms worden verschillende thema�s aan el-
kaar geregen vanwege diverse zaken waar aandacht aan besteed moet worden: én het 
adventsproject, én de bediening van de Heilige Doop, én een bijzondere bijbelzon-
dag én een extra collecte voor Kerkinactie. Als bijverschijnsel ontstaat dan nog wel 
eens een veelheid aan miniatuurpreekjes, verspreid door de hele viering, zoals een 
inleiding bij het thema van de zondag, even later een uitleg bij het liturgisch bloem-
stuk, een spiegelverhaal al dan niet speciaal voor de kinderen, verbindende teksten 
bij de schriftlezingen, een toelichting bij liederen of bij de collecte tot en met een 
uitleidend preekje bij de wegzending en zegen. De insteek van deze preekjes is eer-
der informatief dan evocatief. Een thematische preek leidt bovendien eerder tot het 
leggen van harmoniserende verbindingen dan tot een gedifferentieerde omgang met 
de Bijbel als Woord van God. 
 
3. Publiek bereik versus binnenkerkelijke oecumenisering 
Ten tijde van de Reformatie kreeg niet alleen het binnenkerkelijke catechetische 
perspectief, maar ook het buitenkerkelijke bereik van de prediking een nieuwe 
impuls. De publieke functie van de prediking werd vergroot. De toegankelijkheid tot 
de prediking in de landstaal werkte drempelverlagend voor de hoordersparticipatie 
en de prediking kenmerkte zich door een missionaire intentie en pretentie. 
   Vandaag de dag krijgt de publieke functie van de prediking vooral gestalte in 
vormen van vieringen in zorg- en justitiële instellingen en in vieringen die via de 
media van radio, tv en internet te zien en te horen zijn. Participatie aan dit laatste 
type vieringen is voor de kijkers en luisteraars veelal volstrekt individueel en 
anoniem. Het publieke domein wordt bereikt maar de �markt� staat onder druk. 
Radio- en tv kerkdiensten zijn niet de programma�s met de hoogste luister- en 
kijkdichtheid. 
   Wanneer het gaat om het publieke bereik van de prediking, bezien we tevens de 
contextuele bedding waarbinnen prediking vorm krijgt. In dat verband constateren 
we momenteel een tendens tot binnenkerkelijke oecumenisering9 van de prediking. 
Daarmee bedoelen we dat de inhoud van de prediking en de keuze voor de bijbel-
teksten die daaraan ten grondslag liggen, mede door oecumenisch vastgestelde 
kaders wordt aangereikt en dat de prediking beoogt om aan te sluiten bij hetgeen er 
wereldwijd op de kerkelijke agenda staat. Waar gewerkt wordt met leesroosters 
gedurende het liturgisch jaar, is de preek deel van een oecumenisch project. De 
predikant is niet langer degene die bepaalt over welke teksten gepreekt wordt en 
veelal is de predikant ook niet meer de enige persoon die aan het woord is tijdens de 
viering. Tekst- en themakeuze van prediking en van het liturgisch arrangement van 
de viering als geheel, verbinden een plaatselijke gemeente met vele andere kerken in 
de oecumene. Radio- en televisieuitzendingen volgen dezelfde leesroosters. Predi-
kanten overleggen over de teksten in collegiale preekvoorbereidingsgroepen10 en op 
                                                        
9 Dat deze term een contradictio is, is typerend voor dit verschijnsel. 
10 Opvallend genoeg zijn dit vaker collegiale groepen van predikanten dan groepen van kerkleden of 
geïnteresseerde anderen. Veelal gaat men in collegiaal verband in gesprek rondom de exegese van de 
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speciale websites. Dit alles kan ertoe leiden dat de gemeente minder eenzijdig af-
hankelijk is van de tekstkeuze en de tekstinterpretaties van de toevallige voorganger. 
Immers, voor wie het horen wil, klinken veel meer stemmen in het koor van keuze 
en uitleg dan alleen de stem van de eigen voorganger. Of deze oecumenisering 
tevens de reikwijdte en toegankelijkheid van de prediking vergroot, blijft echter de 
vraag. Ondanks pleidooien voor meer publieke prediking11 en voor een �ronde tafel� 
waaromheen de deelnemers aan het �leergesprek� in de gemeente plaatsnemen12, 
lijkt ook de oecumenisering vooral een binnenkerkelijk karakter te dragen. En de 
cijfers van het kerkbezoek lopen op veel plaatsen nog altijd terug. 
 
4. Persoonlijke aanspraak versus open aanbod 
Eén van de belangrijkste veranderingen die we op dit moment ten aanzien van de 
prediking kunnen waarnemen, is een voortschrijdende particularisering van de 
prediking13.Met een toenemende particularisering bedoelen we dat prediking zich 
vooral beweegt op het individuele domein binnen de samenleving. Zij richt zich tot 
het individu binnen zijn of haar persoonlijke geschiedenis en context en gaat vooral 
in op individuele omstandigheden van geloven. De particularisering vindt enerzijds 
een voedingsbodem in de aandacht voor de persoonlijke toe-eigening die kenmer-
kend is in de protestantse preektraditie en die zich wellicht omgevormd heeft tot een 
pastorale focus van de prediking vandaag. Aan de andere kant sluit deze particulari-
sering aan bij de nadruk op mondigheid en subjectiviteit in de Westerse cultuur. 
Zowel voorgangers als hoorders beseffen dat het verstaan van een preek afhangt van 
een groot aantal persoonlijke en situationele factoren. Er is geen gemeenschappelijk 
referentiekader waarop de predikant kan terugvallen, zelfs nauwelijks nog een 
theologisch of Bijbels referentiekader. Prediking verliest op die manier haar 
algemene geldigheidsaanspraak, zo zij die al ooit heeft gehad. Voorgangers lijken 
daardoor minder gericht op het overtuigen van de hoorders van een bepaalde bood-
schap en zijn eerder geneigd de hoorders vooral te informeren, pastoraal te bemoe-
digen en wellicht uit te dagen om zich met het in de prediking opgeroepene te 
verstaan. Bovendien hebben predikanten te maken met de moeilijke spagaat waarbij 
zij vanuit communicatief oogpunt steeds meer zien dat het belangrijk is om de 
hoorders daadwerkelijk in hun situatie aan te spreken, terwijl zij zich evenzeer 
bewust zijn van het feit dat die situaties in zo�n hoge mate gedifferentieerd zijn dat 
zij daarop in feite weinig zicht hebben. Het besef dat het verstaan van de prediking 
bij ieder mens bepaald wordt door een persoonlijke �verstaanshorizon�, dwingt de 
                                                                                                                                  
teksten en bespaart elkaar hiermee studietijd. Dit zou erop kunnen wijzen dat predikanten de taak van de 
preekvoorbereiding allereerst opvatten als een exegetische aangelegenheid en dat men het hermeneutische 
aspect pas later in de voorbereiding, en dan vooral individueel, een plaats geeft. 
11 F. Stark, Kerkgangers bij gelegenheid, in G. Heitink, H.C. Stoffels, Niet zo�n kerkganger. Zicht op 
buitenkerkelijk geloven, Kampen 2003, 110. 
12 De preek als �leermiddel�, waarbij mensen samen rond de opengeslagen Bijbel �zoeken naar de beteke-
nis van het Woord voor onze tijd en onze situatie�. De predikant is daarbij vooral de deskundige en leraar 
�die anderen leert om zélf de teksten te lezen, te interpreteren en toe te passen, G.D.J. Dingemans, De 
stem van de Roepende. Pneumatheologie, Kampen 20013, 291. 
13 Als voorbeeld: De vergelijking van vier recente �Oranje� huwelijkspreken uit de periode 1998-2002 met 
die van 1966 en daarvoor toont deze groeiende aandacht voor het levensverhaal van de individuele mens 
bij de gelegenheidsprediking. A. van der Meiden (e.a.), Oranjepreken. Zeven huwelijkspreken voor het 
Oranjehuis, Zoetermeer, 2002. 
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voorganger om in de prediking duidelijk te kiezen op welke �horizon� en dus op 
welk verstaan de prediking zich richt. Waar deze keuzes gemaakt worden, loopt de 
preek het gevaar te versmallen tot een gerichte aanspraak aan enkelingen en waar 
deze keuze niet gemaakt wordt, vervaagt de preek tot een algemeen verhaal waar 
weinigen concreet mee uit de voeten kunnen. 
   In feite zeggen we hiermee tevens dat de prediking in steeds mindere mate de 
intersubjectieve geloofscommunicatie dient. Dat wil zeggen dat de inhoud van de 
prediking steeds minder maat- en richtinggevend is voor hetgeen men als gemeen-
schappelijke opvattingen binnen een geloofsgemeenschap en daarbuiten kan aanne-
men. De prediking is van �opinion-leader� geworden tot trendvolger. Dit is een 
rechtstreeks gevolg van seculariserings- en individualiseringstendenzen waar de 
West-Europese maatschappij mee te maken heeft. Ook kerkgangers maken zelf wel 
uit waaraan zij geloof hechten. Zij beoordelen de prediking op grond van de 
relevantie die zij voor hen persoonlijk heeft en in veel mindere mate op bijvoorbeeld 
maatschappelijke relevantie. De reikwijdte van de prediking lijkt niet veel verder te 
gaan dan de muren van de kerk en het spirituele gemoed van de individuele 
gelovige. In hoeverre de prediking aanzet tot gelovig handelen, is een vrome vraag 
die men ook binnen de kerk nauwelijks stelt. Na de pretentieuze jaren 70 en 80 van 
de vorige eeuw met hun politiek geladen kanselboodschappen, is de overmoed van 
toen omgeslagen in terughoudendheid waar het gaat om ethische stellingname. Hoe 
zou de kerk nog voor allen kúnnen spreken? Een gerichtheid op individuele geloofs-
beleving komt ervoor in de plaats. De persoonlijke, op het hart en het geweten 
gerichte aanspraak wordt vervangen door een min of meer vrijblijvend en zo 
aantrekkelijk mogelijk gebracht aanbod. (Post-)moderne homiletische ontwerpen 
sluiten bij deze beweging van individualisering en spiritualisering aan door vooral 
innerlijke ervaringsgerichte prediking te stimuleren. De narratieve benadering van E. 
Lowry en de imaginaire benadering van T. Troeger zijn hier duidelijke voorbeelden 
van14. Groeiende aandacht is er ook voor de spiritualiteit van de predikant zelf. Als 
Nederlands voorbeeld noemen we hier het werk van J.R. Douma15 en de beweging 
�Passie voor preken�. 
 
5. Sacramentele werking versus ritueel karakter 
We zagen hoezeer in de protestantse traditie de nadruk kwam te liggen op de 
woordverkondiging als centraal element van heilsbemiddeling en spraken daarbij 
van een sacramenteel verstaan van de prediking. In de huidige tijd zien we een 
tegengestelde beweging, die we aanduiden als een hernieuwde ritualisering van de 
prediking16. 
   Wanneer een voorgegeven arrangement de basis voor de prediking vormt, heeft 
dat invloed op de aard van de prediking zelf. Immers het �voorgegevene� komt van 
buitenaf, is aangereikt door een traditie die op zichzelf waardevol wordt geacht door 

                                                        
14 Voor een overzicht en bespreking zie F. G. Immink, �In gesprek met de �New Homiletic�. Literatuurbe-
richt homiletiek, in: Praktische Theologie, 28e jrg. no. 3, 2001, 371-393. 
15 J.R. Douma, Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces, Kampen 2000. 
16 Waarbij ritueel in navolging van P. Post wordt gedefinieërd als symboolhandelen in woord en gebaar, 
P. Post, Ritualiteit als symboolhandelen, M. Barnard, P. Post (red.), Ritueel bestek. Antropologische 
kernwoorden van de liturgie, Zoetermeer 2001, 35. 
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de geloofsgemeenschap. Dat wil zeggen dat er een andere autoriteit dan die van de 
teksten zelf of die van de voorganger ingebracht wordt. Deze autoriteit is van kerke-
lijke of liever van oecumenisch liturgische aard en deze traditie bepaalt wat er 
geschikt wordt geacht voor de prediking. Het belang van prediking is niet primair 
dat daarin het Woord van God hier en nu present gesteld wordt, maar de lezingen 
zelf stellen het Woord present en de preek is voornamelijk verwijzing naar en 
toelichting bij de lezingen van de dag. Precies zoals de voorganger in een situatie 
van vrije tekstkeuze zich kan bedienen van bekende stokpaardjes, zo kan de voor-
ganger in een situatie van een voorgegeven tekstkeuze zich terugtrekken achter de 
verobjectiveerde status van klassieke teksten die �nu eenmaal op het rooster staan�. 
Het ritueel karakter van de preek, dat op zichzelf altijd in enige vorm aanwezig is17, 
wordt door deze ontwikkelingen versterkt. Daarbij komt dat voorgangers het ritueel 
karakter van de preek soms expliciet benadrukken door bijvoorbeeld als opening van 
de preek te beginnen met de bede: �Moge de woorden van mijn mond en de overleg-
gingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Heere� of door aan het slot van de predi-
king het votum �in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest� toe te 
voegen. 
   De huidige heroriëntering op voor-reformatorische vormen van christelijke viering 
voedt bovendien het besef dat een veronderstelde vroegere eenheid van Woord en 
sacrament verloren is gegaan. Dit leidt tot een pleidooi voor vieringen van Schrift én 
Tafel. Een dienst met alleen woordverkondiging wordt beschouwd als ware het een 
geamputeerde viering: immers één van de vitale delen ontbreekt. Het idee wint 
terrein dat het Woord en het sacrament van de Maaltijd beide, als elkaar wederzijds 
versterkende momenten, de twee elliptische brandpunten van een viering vormen. 
Dat betekent een herwaardering van het sacrament. De prediker wordt zich opnieuw 
bewust van zijn of haar liturgische, zelfs priesterlijke taak en van het belang van 
méér dan alleen de getrouwe uitleg van de Schriften. De huidige tendens lijkt het 
opwaarderen van de rol van voorganger als �priester� ten koste van de rol als 
prediker. 
 
Concluderend 
Bovenstaande bewegingen in ogenschouw nemend, zou men kunnen zeggen dat de 
prediking de laatste decennia enorm is verbreed, vooral in relatie tot liturgie en 
oecumene. Tegelijkertijd is de prediking versmald, want zij is niet meer dan een 
beknopte uitleg voor de persoonlijke levenssfeer van slechts een kleine groep 
gelovigen. Zowel deze verbreding alsook versmalling van de prediking kan leiden 
tot verdamping ervan, tot marginalisering en verlies van het eigen bestaansrecht. 
Merkwaardig genoeg blijkt dit laatste mee te vallen. Na de zeventiger en tachtiger 
jaren van de vorige eeuw, waarin de prediking zwaar onder vuur lag en in allerlei 
publicaties getwijfeld werd aan het nut van de preek, lijkt het de laatste tijd alsof de 
prediking een herwaardering krijgt. Met name de belangstelling voor de prediking 
vanuit het gezichtspunt van de retorica groeit18. Preekwedstrijden, speciale 

                                                        
17 Zie F.G. Immink, De reformatorische preek, M. Barnard, P. Post (red.), Ritueel bestek, 2001, 228. 
18 Getuige in Nederland de uitgave van het boek van P. Oskamp en R. Geel, Concreet en beeldend preken, 
Bussum 1999.  
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websites19 en preekconferenties20 mogen zich in landelijke belangstelling verheugen. 
Tot structurele wetenschappelijke bezinning op de prediking leidt dit echter nog 
nauwelijks. Over de veranderende positie van de prediking in relatie tot de recente 
ontwikkelingen in de liturgie, is weinig bekend21. Empirisch onderzoek is er niet. In 
die leemte wil dit onderzoek voorzien en daarom richten wij ons op de intrinsieke 
waarde van de preek binnen de protestantse traditie. Daarmee proberen we het 
eigene van de protestantse prediking op waarde te schatten voor de huidige tijd. 
Want al is er in vieringen soms niet meer dan tien minuten voor uitgetrokken, nog 
steeds geldt bij de protestanten: geen kerkdienst zonder preek. 
 
 
1.4. PREDIKING ALS WOORD VAN GOD? 
 
Een homiletisch onderzoek dat zich richt op de werking van de prediking in de pro-
testantse traditie, kan niet om de vraag heen naar de relatie tussen de prediking en 
het spreken van God. Dit is op pregnante wijze onder woorden gebracht door 
Heinrich Bullinger in een beroemde these uit de Tweede Helvetische Confessie, één 
van de gezaghebbende belijdenisgeschriften van de Gereformeerde en Lutherse 
Reformatie. De bedoelde stelling luidt: �praedicatio verbi Dei est verbum Dei�22, de 
prediking van Gods Woord is Gods Woord. Deze stelling, door menig gezaghebbend 
theoloog aangehaald in een �definitie� van prediking23, beschouwen we als typerend 
voor een protestants-gereformeerde opvatting aangaande de prediking. Daarbij 
illustreert de these op duidelijke wijze het spanningsveld van dit onderzoek: de 
verbinding tussen Gods Woord en de prediking als mogelijke gestalte daarvan. Het 
gaat om de identificatie van prediking als Woord van God. Oppervlakkig gezien zou 
men kunnen denken dat conform de stelling van Bullinger de prediking vereenzel-
vigd kan worden met het Woord van God. Dat is echter niet aan de orde. Het gaat 
niet om een identificatie van de prediking met Gods Woord, maar om een identifica-
tie van de prediking -onder bepaalde omstandigheden- als Gods Woord. De these 
dat de prediking van Gods Woord een Woord van God is, betreft geen uitspraak van 
filosofische aard, alsof het om een zijnscategorie gaat, maar is een uitspraak in 
geloofstaal, van belijdende aard, �die nicht das Phänomen Predigt beschreiben will, 

                                                        
19 Bijvoorbeeld www.passievoorpreken.nl, www.prekendiespreken.nl en vele internationale sites. De 
redactie van de PKN-website heeft op haar discussiepagina ook geprobeerd om ervaringen met multi-
media prediking te inventariseren. Enkele interessante reacties kwamen daarop naar voren, maar nergens 
bleken deze vormen van prediking een structurele plaats in de liturgie te krijgen 
(http://www.sowkerken.nl), 24 februari 2001. 
20 Zie www.passievoorpreken.nl.  
21 Alleen bij Heitink vinden we de vraag expliciet terug, waar hij een opsomming geeft van liturgische 
vernieuwingen in de protestantse kerken van de laatste decennia en de vraag opwerpt in hoeverre mede 
hierdoor de preek als �verkondiging� van karakter veranderd is, G. Heitink, in: Van verkondiging naar 
viering. Verschuivingen in de liturgie. Ouderlingenblad, 69e jrg. nr. 807, Kampen 1992, 5. 
22 Confessio Helvetica posterior, belijdenisgeschrift opgesteld door Heinrich Bullinger in 1562. Vanaf 
1566 als belijdenis voor de gereformeerd protestanten verspreid in Zwitserland, Frankrijk, Schotland enz. 
Latijnse tekst in W. Niesel, Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort 
reformierten Kirche, Zürich 1938, 3. Aufl., 223. 
23 Bijv. R. Bohren, Predigtlehre, Gütersloh, 19936, 50. A. Niebergall, Die Predigt als Heilsgeschehen, in: 
G. Hummel (Hrsg.), Aufgabe der Predigt, Darmstadt 1971, 295. 
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sondern den Glauben der Väter in Bezug auf das Phänomen �Predigt� bekennt�24. Bij 
Bullinger gaat de these dan ook vergezeld van aanduidingen over de context waarin 
het woord van de prediking als Gods Woord verstaan kan worden. Het gaat daarbij 
om opmerkingen aangaande de ambtelijke status van de prediker25, het gezag van de 
Bijbel26, en het gegeven dat het niet de prediker maar alleen de Geest van God is die 
de wasdom (1 Corinthe 3:7) van het �est� mogelijk maakt27. De these van Bullinger 
spreekt dus over de prediking als Woord van God vanuit het besef dat het gepredikte 
Woord door mensen bemiddeld wordt. Het kan alleen als definitie opgevat worden 
in de sfeer van prolegomena. Dus ook al is het gepredikte Woord een woord door 
beperkte mensen in gewone mensentaal gesproken, het draagt de �geladenheid� van 
Gods Woord in zich en kan door de werking van Gods Geest als zodanig worden 
ervaren28. De beide factoren: het Woord van God en het woord van de mens, worden 
in het handelingsproces van de prediking op elkaar betrokken in een spanningsvolle 
verhouding. Want aan de ene kant ligt er een grote beperking op het menselijk spre-
ken: namelijk dat het altijd �van beneden� komt. Aan de andere kant is het juist dit 
spreken �van beneden� dat door Gods Geest in de prediking dienst doet als Woord 
van God en dus ook ervaren wordt als woord dat �van boven� komt. De theologische 
dimensie roept de antropologische op. Binnen het spanningsveld woord van mensen 
en Woord van God kunnen vervolgens verschillende accenten gelegd worden, maar 
kenmerkend voor de protestantse inzet is dat de spanning nooit volledig wordt glad-
gestreken ten gunste van het één of het ander. Immers in wisselwerking tussen ge-
noemde polen voltrekt zich juist het eigene van Gods communicatie met mensen. 
Het is de beweging van Gods Geest én de menselijke geest die de werkzaamheid van 
het Woord bepalen. Daarbij blijven de vrijheid van de Geest en de vrijheid van de 
mens gewaarborgd. Wat niet wegneemt dat er een dringend appèl van de prediking 
uit kan gaan. In de protestantse traditie is naast de persoonlijke omgang met God het 
horen van het Woord binnen de gemeente van de Heer bij uitstek de plaats om iets 
van Gods spreken voor het eigen leven te verstaan. Dat betekent dat van de 
prediking veel wordt verwacht. Het kan geen vrijblijvend woord zijn, geen neutrale 
schriftuitleg. Het Woord van de prediking is een Woord dat niet �vruchteloos� terug-
keert29, dat dus ofwel instemming ofwel afwijzing, maar altijd íets oproept en in 
beweging brengt. Om de consequenties van het horen van het Woord is het in de 
prediking begonnen. De preek gaat dus niet op in belangwekkende informatie over 
de Schrift, of persoonlijke overpeinzingen van de voorganger óver de Schrift of óver 
God, maar ten overstaan van de verzamelde gemeente of andere toehoorders klinkt 
                                                        
24 R. Bohren, Predigtlehre, 50, zie ook M. den Dulk, Vijf kansen. Een theologie die begint bij Mozes, 
Zoetermeer 1998, 238, 240 noot 18, die een op zichzelf staand gebruik van de stelling van Bullinger niet 
in overeenstemming acht met de intentie van de Helvetische belijdenis. 
25 �per praedicatores legitime vocatos�, W. Niesel, Bekenntnisschriften, 223. 
26 �scriptura canonica�, W. Niesel, Bekenntnisschriften, 223. 
27 �ab interna spiritus illuminatione�, W. Niesel, Bekenntnisschriften, 223. 
28 F.G. Immink spreekt in dit verband treffend over de �dimensie van de belofte�. �De gemeente vertrouwt 
erop dat in de prediking God zelf met zijn genadewoord zich tot haar richt. Ook al is de prediking een 
toespraak van een predikant(e), voor het geloof is het tevens een van God uitgaand bericht, een werkelijk 
heilsgebeuren waarin de belovende God zelf meekomt�, De reformatorische preek, (2001), 230. Wij 
sluiten ons hierbij aan, maar merken op dat dit beloftevolle karakter tevens de dimensie van vermaning, 
onderricht, profetie en dus ook onthulling, ontdekking en confrontatie omvat. 
29 vgl. Jesaja 55:11, Hebreeën 4:12. 
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in het woord van de persoonlijk betrokken voorganger de stem ván de Schrift, ván 
God zelf door. Langs de weg van de prediking, de viva vox, wordt het geloof gewekt 
in de harten van degenen die het Woord �horen, bewaren en eruit leven�30. In die zin 
kan Reformatie met recht �de herontdekking van de prediking� genoemd worden31. 
Iets daarvan is te horen in het aangehaalde belijden van de Confessio Helvetica. Het 
is de overtuiging dat in de prediking van Gods Woord, niemand minder dan God 
zelf als sprekende Aanwezige ontmoet kan worden. En het is deze opvatting waartoe 
ook de protestantse homiletiek na de 16e eeuw zich voortdurend, in wisselende 
tijden en met steeds andere accenten, zal verhouden. 
   Dat deze overtuiging er vandaag temidden van alle ontwikkelingen nog toe doet, 
blijkt bijvoorbeeld uit de toelichting die het Dienstboek32 van de Protestantse Kerk 
in Nederland geeft. Daarin valt op dat de exclusiviteit van de preek enerzijds wordt 
gerelativeerd door het inzicht dat �in alles wat gezegd, gezongen en gedaan wordt (�) 
de prediking van Gods Woord (geschiedt)�. Tegelijkertijd wordt echter vastgehouden 
aan het bijzonder gehalte van de preek dat het pure mensenwoord overstijgt en �evenals 
de gedeelde gaven bij de Maaltijd van de Heer als het ware (curs. F.S.) geladen (is) met 
de scheppende kracht van Gods aanwezigheid�33. Zo ziet men elke prediker vooral bij 
de preek gesteld voor de vraag �hoe de godsontmoeting van ergens en ooit kan worden 
tot een godsontmoeting van hier en nu�. In die beoogde ontmoeting fungeert de bijbel-
tekst als plaats waar �het goddelijk spreken en menselijk zoeken� elkaar kunnen raken34. 
Dat is het mysteriekarakter, het kloppend hart van protestantse prediking. Een hart 
waarvan wij, gezien de geschetste ontwikkelingen, de oorsprong en de bloedsomloop 
nader willen onderzoeken, teneinde de kwaliteit van het leven op het spoor te komen 
en, zo mogelijk, te verhogen. 
 
 
1.5. DE COMMUNICATIE TUSSEN GOD EN MENS ALS ONDERZOEKSTERREIN 
 
Binnen de protestantse traditie is de prediking aldus één van de gestalten van open-
baring waarin God met mensen in relatie treedt. Het initiatief voor de prediking ligt 
bij God, die �via het intermediair van ambtelijke dienst in zijn woord tot mensen 
komt�35. Om deze beweging, dit proces van communicatie, nader te onderzoeken, 

                                                        
30 Lucas 11:28 �Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven� of �Zalig die het 
woord horen en het bewaren� (NBG-vertaling). �ϕυλασσω� wijst echter eerder op een bewaren dan op 
het �ernaar leven�, het betekent het toevertrouwde dusdanig zorgvuldig bewaren dat het geen schade kan 
lijden of verloren gaan. Er is dus zeker sprake van een zeker risico, een kwetsbaarheid van de toever-
trouwde zaak, in dit geval het woord, W. Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des 
Neuen Testaments und der übrigen urchristlischen Literatur, Berlin/New York, 1971, 1717. De 
geciteerde tekst is in de gereformeerde liturgie gebruikt als acclamatie bij de schriftlezingen, waarbij de 
toevoeging �en daaruit leven� volgt op de notie van het �bewaren�. 
31 K. Runia, Heeft preken nog zin?, Kampen 1981, 7. 
32 Dienstboek, 874-875. 
33 In sacramentele termen: een vorm van �presentia realis�. 
34 Vgl. H. Hirschler, Biblisch Predigen, Hannover 19882, 19, die de opgave van de prediking zo formu-
leert dat de bijbeltekst in deze ontmoeting �Umschlagplatz der Erkenntnis� wordt. Opgemerkt zij wel dat 
Hirschler in eerste instantie de acte van het spreken aan God en van het horen aan de mens toeschrijft. 
35 J. Firet, Het agogisch moment in het pastoraal optreden, Kampen 19886, 25. Firet citeert hier H. Diem, 
die de prediker �Mittler� tussen tekst en hoorder noemt. 
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kunnen we aan verschillende kanten van de beweging beginnen. 
   Het is mogelijk om het spreken en handelen van God als openbaring te duiden en 
voor het onderzoek in te zetten bij bijvoorbeeld de �missio Dei�36. Zo�n benadering 
heeft het voordeel dat zij de soevereiniteit van Gods handelen volledig erkent en het 
goddelijk spreken en handelen niet op laat gaan in het menselijk spreken en hande-
len alléén. Wij kiezen echter niet voor deze benadering, omdat wij uitgaan van de 
veronderstelling dat Gods openbaring niet in directe zin object van onderzoek kan 
zijn en omdat de wisselwerking tussen het goddelijk en menselijk handelen op deze 
wijze naar ons besef te weinig dynamisch in beeld komt. Liever sluiten wij ons aan 
bij het praktisch-theologische spoor van J. Firet en G. Heitink, die pleiten voor een 
hermeneutische benadering van het gehele onderzoeksveld van de praktische 
theologie37. Voorwerp van theologisch onderzoek kan alleen het menselijk kennen 
en handelen aangaande God en geloof zijn omdat Gods openbaring alleen �indirect, 
in de vorm van menselijke ervaring� te kennen is. Wij kunnen niet buiten de mense-
lijke ervaring om van God spreken en zullen deze moeten verdisconteren in het 
onderzoeksconcept. Want iedere vorm van openbaring of van het verstaan van 
spreken van God zal in mensentaal of -tekens verstaan moeten worden, wil het van 
communicatieve waarde kunnen zijn en onderzocht kunnen worden. Dit geldt tevens 
voor de prediking. De ervaring dat God niet alleen ooit gesproken heeft maar ook 
vandaag nog tot mensen spreekt, bijvoorbeeld door middel van de prediking, is zeer 
zeker gerelateerd aan een veronderstelde en ervaren werkelijkheid, -namelijk dat 
God bestaat en spreekt- maar dat is een werkelijkheid die op zichzelf niet te kennen 
of te onderzoeken valt buiten de ervaring van die werkelijkheid om. Het getuigenis 
van mensen kan onderzocht worden, maar het blijft het getuigenis van mensen. 
   Theologisch heeft men dit gegeven op minstens twee manieren vertaald: De ene 
manier van omgaan met dit gegeven is om de participatie van God aan onze taal en 
ervaringswereld te duiden als een vorm van aanpassing van Godswege, �accommo-
datie�of �condescendentie� (neerdaling). Veelal -met name in de Lutherse traditie- 
komen we deze benadering tegen in samenhang met nadruk op een incarnatie-
christologie, waarbij de incarnatie van het Woord Gods in de persoon van Jezus 
Christus, de ultieme vorm van Gods toewending naar de mensen is. Een verwante, 
maar toch enigszins andere manier van omgaan met deze paradox vinden we in 
theologische ontwerpen van gereformeerde snit, waarin een sterke nadruk ligt op de 
pneumatologie. De redenering daarin is dat de werkzaamheid van de Geest van God 
de mens tot ontvankelijkheid toebereidt en tot handelen aanzet. Niet als een soort 
verlegenheidsoplossing, maar als principiële inzet van Gods omgang met de mens 
als schepsel én bondgenoot. De Heilige Geest van God neemt mensen in dienst om 
Gods Woord en werk te representeren in de wereld. Zo behoort ook de prediking tot 
het werk van de Geest van God, die mensen inspireert om het Woord van God te 
ontvangen en door te geven. Deze werking van de Geest gaat niet buiten de mens 

                                                        
36 Vgl. F.G. Immink �for preaching can be considered, first, as a proclamation of God�s mission in the 
world, and secondly, as an instrument of God�s spirit�, in: Missio Dei in Preaching: God-language and 
Human Receptivity in: T. Kato (ed.), Preaching as God�s Mission, (Studia Homiletica) 2, Tokyo 1999, 
116-135. 
37 Firet, Het agogisch moment, 43, G. Heitink, Praktische Theologie. Geschiedenis-theorie-handelingsvel-
den, Kampen 1993, 114v. 
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om, maar schakelt de mens als subject in, bij het komen tot het verstaan van Gods 
stem in deze wereld. 
   In de schetsmatige ontwikkeling van de prediking vanaf hoofdstuk 2 zullen we 
zien dat een pneumatologische benadering van de prediking kenmerkend is voor een 
groot deel van het gereformeerd protestantisme. Wanneer we het onderzoeksveld 
van de prediking in kaart brengen, zullen we dus met de participatie van de Geest 
moeten rekenen. Na wat hierboven gezegd is kan dat niet anders dan via de ingang 
van het spreken en handelen van mensen die participeren aan de prediking. Dat laat 
echter onverlet dat er achter en door het handelen en spreken van mensen van een 
goddelijke werkzaamheid sprake is waar we als mens en onderzoeker niet het beslag 
op kunnen leggen. Er is dus sprake van een theologisch proces, Gods inzet en initia-
tief, dogmatisch vertaald in de pneumatologie, en van een communicatief proces dat 
zich in de intermenselijke ontmoeting en daarbij in de ontmoeting met God voltrekt. 
Beide processen vormen ten diepste een min of meer dialectische eenheid. Heitink 
noemt dit, toegepast op de pastorale ontmoeting maar in bredere zin toepasbaar, het 
principe van de �bipolariteit�: �God geeft er de voorkeur aan om menselijk, d.w.z. 
naar menselijke maat, met de mens om te gaan, binnen de relatie van een verbond, 
waarin Hij de initiatiefnemer is en het eerste en laatste woord heeft�38. Het bipolaire 
proces kan van verschillende kanten benaderd en onderzocht worden. Voor ons 
onderzoek is dat met name van de kant van de theologie, toegespitst op de pneuma-
tologie, in relatie tot de empirie. 
 
 
1.6. VRAAGSTELLING VAN HET ONDERZOEK 
 
Vanuit bovenstaande verkenning komen we tot de volgende omschrijving van het 
probleemveld, het doel en de vraagstelling van het onderzoek: 
   Het probleemveld waarop dit onderzoek zich richt is de rol van de prediking in de 
huidige oecumenisch-protestantse traditie. Op dit terrein hebben zich de laatste 
decennia ingrijpende veranderingen voorgedaan, met name waar het gaat om: de 
relatie van de prediking tot de Heilige Schrift, de inhoud van de prediking, het 
bereik van de prediking, de gerichtheid op de toe-eigening van de prediking en een 
veronderstelde sacramentele werking van de prediking als een spreken van Gods 
Woord. 
   Het doel van het onderzoek is het leveren van een bijdrage aan de praktisch-theolo-
gische theorievorming omtrent de prediking als Woord van God. 
   De vraagstelling van het onderzoek luidt: langs welke lijnen heeft de visie op 
prediking als Woord van God zich historisch ontwikkeld, hoe verhoudt deze zich tot 
de verwachtingen, opvattingen en ervaringen van hedendaagse voorgangers en kerk-
gangers en op welke wijze kan de kwalificatie van prediking als Woord van God in 
de huidige theorie en praktijk van protestantse prediking een constructieve rol 
spelen? 
 

                                                        
38 G. Heitink, Pastoraat als hulpverlening. Inleiding in de pastorale theologie en psychologie, Kampen, 
1977, 174. 
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Uit deze vraagstelling zijn de volgende deelvragen af te leiden, die tevens de struc-
tuur van het onderzoek bepalen: 

1. Waarop berust de visie van de prediking als Woord van God in de protes-
tantse theologie, langs welke lijnen heeft deze kwalificatie zich ontwikkeld 
en wat wordt ermee bedoeld? 

2. Welke factoren blijken richtinggevend voor het verstaan van de prediking als 
Woord van God in relatie tot de hoorders en langs welke weg zijn deze 
factoren te onderzoeken in empirisch materiaal? 

3. Welke opvattingen en verwachtingen koesteren hedendaagse kerkgangers en 
voorgangers ten aanzien van de prediking als Woord van God en hoe verhou-
den deze zich tot de feitelijke inhoud en receptie van de prediking? 

4. Welke aanknopingspunten biedt de evaluatie van het onderzoek voor de 
ontwikkeling van een theorie die bijdraagt aan de actuele vertolking van de 
prediking als Woord van God? 

 
 
1.7. OPBOUW VAN HET ONDERZOEK 
 
Het onderzoek verloopt in een viertal fasen. De eerste fase bestaat uit interpreterend 
literatuuronderzoek vanuit historisch perspectief, met name naar opvattingen over 
prediking als bedoeld Woord van God, zoals daar door de tijden heen over gedacht 
is. Daarbij gaat het vooral om theologische opvattingen. In het verlengde hiervan ligt 
het empirisch onderzoek naar prediking als ervaren Woord van God in de huidige 
tijd. Deze ervaringen zijn eveneens gekoppeld aan opvattingen en verwachtingen. 
De brug tussen het bedoelde en het ervaren Woord van God wordt geslagen in de 
tweede fase van het onderzoek, waar we de historische concepten evalueren en een 
homiletisch model schetsen met het oog op het empirisch onderzoek. De verschil-
lende factoren van dit model worden vervolgens in de derde fase bruikbaar gemaakt 
voor het empirisch onderzoek door ze te verwerken in vragenlijsten voor hoorders 
en voorgangers en in een model voor preekanalyse. Tot slot van het onderzoek volgt 
in de laatste fase de evaluatie vanuit de vraagstelling van het onderzoek en de toe-
spitsing van een visie op de prediking voor de toekomst van de oecumenisch 
protestantse traditie, in de vorm van het ontwerp van een homiletische theorie. Het 
gaat daarbij om de prediking als een gewenst Woord van God. 
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Schematisch overzicht van het onderzoek: 
 
Inleiding en vraagstelling van het onderzoek (hoofdstuk 1). 
 
 
 
Fase 1: verkenning van het theoretisch kader op grond van litera-
tuuronderzoek. Beantwoording van de eerste deelvraag: waarop 
berust de visie van de prediking als Woord van God in de protes-
tantse theologie, langs welke lijnen heeft deze kwalificatie zich 
ontwikkeld en wat wordt ermee bedoeld? (hoofdstuk 2 t/m 9). 
 
 
 
 
Fase 2: operationalisering. Beantwoording van de tweede deelvraag: 
welke factoren blijken richtinggevend voor het verstaan van de 
prediking als Woord van God in relatie tot de hoorders en langs 
welke weg zijn deze factoren te onderzoeken in empirisch materiaal? 
Deze fase loopt uit op de constructie van een homiletisch model en 
een typologie van de prediking (hoofdstuk 10, 11 en 12). 
 
 
Fase 3: empirisch onderzoek. Beantwoording van de derde deel-
vraag: welke opvattingen en verwachtingen koesteren heden-daagse 
kerkgangers en voorgangers ten aanzien van de prediking als Woord 
van God en hoe verhouden deze zich dit tot de feitelijke inhoud en 
receptie van de prediking? Dit gedeelte bevat de resultaten van 
preekanalyse in relatie tot de preektypologie en van enquêtes over de 
voorbereiding en de receptie van deze prediking (hoofdstuk 13 t/m 
19). 
 
Fase 4: homiletische theorievorming. Beantwoording van de vierde 
deelvraag en terugkoppeling naar de centrale vraagstelling van het 
onderzoek. Dit gedeelte bevat de evaluatie van het onderzoek en het 
ontwerp van een homiletische theorie op grond van de bevindingen 
uit het literatuuronderzoek gekoppeld aan de resultaten van het empi-
risch materiaal (hoofdstuk 20). 

 
Figuur 1.1. 
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Fase 1: Verkenning van het theoretisch kader 
Het onderzoek begint met een historische verkenning. Deze lengtedoorsnede is 
noodzakelijk om inzicht te ontwikkelen in de complexiteit van het begrip �Woord 
van God� in relatie tot de prediking. Dit inzicht is van belang omdat het Woord Gods 
een meerduidig begrip is, ook binnen protestantse opvattingen van prediking. 
Onderzoek naar dit concept in relatie tot prediking zal rekening houden met de loop 
van de traditie waarin de prediking haar steeds wisselende vorm en inhoud kreeg. In 
deze fase heeft het onderzoek een verkennend en beschrijvend karakter. We selecte-
ren toonaangevende momenten uit de geschiedenis van de prediking en uit de geschie-
denis van de homiletiek waarop specifiek over deze thematiek is nagedacht en gepubli-
ceerd. Dat is ook de reden dat we niet bij de Reformatie, maar ver daarvoor, bij de 
Joodse prediking inzetten. In het vervolg spitsen we steeds meer toe in de richting van 
de Nederlandse situatie in de oecumenisch-protestantse stroming. Daarom laten we het 
oosterse christendom buiten beschouwing. Datzelfde geldt voor de na-reformatorische 
tijd waar het gaat om niet-protestantse prediking. Verder beperken we ons tot de oecu-
menisch-protestantse vleugel van de gereformeerde traditie, zoals die op dit moment 
uitmondt in de Protestantse Kerk in Nederland. Gaandeweg het onderzoek zal duide-
lijk worden welke concepten voor de interpretatie van prediking als Woord van God 
van beslissend belang zijn. 
In het onderzoek laten we ons in de verschillende historische perioden telkens leiden 
door de volgende twee vragen, die rechtstreeks zijn afgeleid uit de eerste deelvraag 
van het onderzoek: 

- Op welke manier wordt de prediking in het onderzochte tijdsbestek gekwalifi-
ceerd als Woord van God en wat wordt ermee bedoeld? 

- Welke homiletische factoren karakteriseren het proces van de prediking in het 
onderzochte tijdsbestek ten aanzien van het door de hoorders verstaan van de 
prediking als Woord van God? 

Een dusdanige werkwijze betekent in feite een onderzoek naar opvattingen over de 
prediking, en niet naar de prediking zelf en het effect daarvan. Vandaar dat wij in 
het eerste deel van dit onderzoek kiezen voor een deductieve benadering waarbij wij 
proberen om aan homiletische theorievorming de bedoelde betekenis van prediking 
af te lezen, conform de vraagstelling van ons onderzoek. Zonder dat wij het hier 
nader kunnen verifiëren, gaan wij ervan uit dat er een wisselwerking bestaat tussen 
theologische vooronderstellingen van de prediking en de praktijk van de prediking. 
Theologische en ook homiletische theorie ontstaat immers als reflectie op 
contextuele vragen en de theorie beïnvloedt op haar beurt zowel de praktijk alsmede 
nieuwe theorievorming. 
   Al met al leidt deze historisch georiënteerde insteek tot het ontwerp van het homi-
letisch model en tot het nader specificeren en evalueren van factoren en homiletische 
concepten waarmee we de eigenheid van protestantse prediking zullen typeren alvo-
rens de empirie te onderzoeken. Dat we daarbij niet kunnen volstaan met één type-
ring van �de� protestantse prediking, zal na de brede historische verkenning duidelijk 
zijn. 
 
Fase 2: Operationalisering 
In de fase van de operationalisering maken we het theoretisch kader geschikt voor 
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empirisch onderzoek. Deze overgang naar het empirisch deel van het onderzoek 
vindt plaats in hoofdstuk 10, 11 en 12. Het empirisch deel van het onderzoek is 
exploratief van karakter. Het is een verkennend onderzoek naar de wijze waarop de 
notie van Gods Woord in de huidige preekpraktijk een rol speelt en geen formule-
ring van empirisch toetsbare hypothesen als voorlopige antwoorden op de onder-
zoeksvragen39. Deze exploratieve aanpak is noodzakelijk, vanwege het tot dusverre 
ontbreken van geïntegreerde theorie met betrekking tot de vraagstelling. Vandaar 
ook de survey-gerichte benadering van het empirisch deel, die erop gericht is om het 
brede veld van de praktijk van prediking in kaart te brengen en van daaruit te zoeken 
naar samenhang tussen verschillende concepten. De conclusies van het historisch 
deel dienen dus als theologisch gekleurd zoekontwerp voor het empirisch deel waar 
het gaat om verwachtingen, opvattingen, ervaringen en analyse van kerkdienst en 
prediking. 
   Vanuit de theorie van het eerste deel van het onderzoek worden daartoe de vol-
gende instrumenten met het oog op het empirisch onderzoek ontwikkeld: 

a. Een homiletisch model (hoofdstuk 10). Dit model weerspiegelt het proces van 
de prediking en laat zien welke factoren een rol spelen in het verstaan van de 
prediking als Woord van God. Deze factoren uit het model zijn indicatoren bij 
de preekanalyse en in de vragenlijsten. 

b. Vragenlijsten voor voorgangers en kerkgangers (hoofdstuk 11). In deze lijsten 
zijn de factoren uit het homiletisch model verwerkt tot indicatoren voor 
verwachtingen, opvattingen en ervaringen van zowel voorgangers als kerk-
gangers.  

c. Een preektypologie (hoofdstuk 12). In relatie tot het homiletisch model wordt 
een preektypologie ontwikkeld waarin het concept van prediking als vorm van 
Gods Woord in diverse vormen tot uitdrukking komt. Deze typologie vormt de 
basis voor een indeling van de preken die op grond van de factoren uit het 
homiletisch model geanalyseerd worden. 

 
Fase 3: Empirisch onderzoek 
Het empirisch deel van het onderzoek, waarvan de resultaten vanaf hoofdstuk 13 aan 
de orde komen, betreft een analyse van hedendaagse prediking in de Protestantse 
Kerk in Nederland. De bedoeling van dit gedeelte is om op het spoor te komen of en 
hoe de prediking in de huidige tijd door voorgangers bedoeld en door hoorders 
feitelijk ervaren wordt als mogelijke vorm van Woord van God. Het onderzoeks-
materiaal voor deze fase van het onderzoek bestaat uit drie deelverzamelingen: Ten 
eerste de transcriptie van de inhoud van 16 verschillende kerkdiensten, gehouden op 
pinksterzondag 1998. Daarbij komt het resultaat van de door de voorgangers in deze 
diensten ingevulde vragenlijsten. Tenslotte heeft in iedere kerk een selecte groep 
kerkgangers uit de breedte van de kerk een vragenlijst ingevuld met gegevens over 
hun opvattingen en ervaringen met kerkdienst en prediking in het algemeen en de 
betreffende pinksterprediking in het bijzonder. De analyse van dit materiaal gebeurt 
in drie stappen, conform de drie deelverzamelingen. 
                                                        
39 Deze wijze van onderzoek past wanneer er sprake is van �een vage notie� van kenmerken en hun 
samenhang, D.B. Baarda, N.P.M. de Goede, Basisboek Methoden en Technieken. Handleiding voor het 
opzetten en uitvoeren van onderzoek, Groningen 20013, 90. 
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a. Analyse van de vragenlijsten die ingevuld zijn door kerkgangers. Aan de 
kerkgangers is gevraagd naar hun verwachtingen en ervaringen met kerkdienst 
en prediking in het algemeen en met deze pinksterpreek in het bijzonder. De 
focus van het onderzoek richt zich daarbij op de indicatoren waarmee zij 
mogelijk de prediking verstaan als Woord van God. Het resultaat hiervan is 
weergegeven in hoofdstuk 13. 

b. Analyse van de vragenlijsten die ingevuld zijn door de voorgangers. Hierbij 
valt de nadruk op het zelfverstaan van de voorgangers in relatie tot de vraag-
stelling van het onderzoek en hun homiletische theorie in relatie tot hun prak-
tijk. Het resultaat van deze analyse is eveneens weergegeven in hoofdstuk 13. 

c. Analyse van de preken. Het raster waarmee de preken op tekstueel niveau 
geanalyseerd worden, is rechtstreeks afgeleid uit het hierna beschreven 
homiletisch model. Gezien de toespitsing van het onderzoek concentreren we 
ons daarbij op de vraag hoe de hoorder in de preek naar voren komt, welke rol 
de bijbeltekst heeft en op welke wijze er gesproken wordt van de Heilige Geest 
of het handelen van God. Op basis van de analyse worden de preken ingedeeld 
in het raster van de preektypologie. Exemplarische analyses van ieder type zijn 
weergegeven in hoofdstuk 14-19. 

De lengtedoorsnede van wat het onderzoek naar de geschiedenis van de prediking 
oplevert, betrekken we in het empirisch deel dus op een dwarsdoorsnede van heden-
daagse protestantse prediking. Door middel van dit praktijkonderzoek naar concrete 
prediking, zien we hoe kerkgangers en predikanten vandaag de dag iets trachten te 
ervaren of over te brengen van het spreken van Gods Woord door middel van de 
prediking. 
 
Fase 4: Homiletische theorievorming 
Op grond van bovenstaande analyses is een beeld geschetst van de ontwikkelingen 
van het verstaan van prediking als verschijningsvorm van Woord van God en van de 
praktijk van de prediking op dit moment. Hetgeen aansluitend volgt is de verwer-
king en integratie van deze gegevens in een nadere homiletische theorie. Met deze 
theorievorming beogen we een aanzet te geven tot vernieuwend denken en handelen 
ten aanzien van de prediking als Woord van God. De intentie die we hiermee hebben 
is de bevordering van homiletische theorievorming ten aanzien van de prediking 
gezien vanuit haar bedoeling als actueel Woord van God. Een nadere theorie voor de 
preekvoorbereiding en de ontwikkelde preektypologie als middel tot analyse van de 
prediking vormen daarin bouwstenen voor theorievorming en kunnen bijdragen aan 
prediking die zich constructief verhoudt tot het �komen van Gods Woord tot de 
mens� in de gestalte van de hedendaagse prediking. 
 
 
1.8. RELEVANTIE VAN ONDERZOEK NAAR HEDENDAAGSE PREDIKING 
 
De relevantie van het onderzoek is gegeven met de hiervoor geschetste ontwikkelin-
gen ten aanzien van de plaats en de functie van de prediking. Waar ooit de prediking 
in de protestantse traditie een centrale plaats ontleende aan haar heilsbemiddelend 
karakter -de preek als Woord van God-, is nu zowel de centrale plaats als de functie 



Hoofdstuk 1 
 
 

26 
 

van de prediking omstreden.Want waar de protestantse prediking zich de eeuwen 
door laat plaatsen in het spanningsveld van Gods Woord en mensenwoord, lijkt in de 
huidige tijd de spanning van dit dilemma te verdampen of opgelost te worden in het 
ene óf het andere uiterste: Godswoord40 óf mensenwoord41. Dit vraagt om nader 
onderzoek. Bovendien lopen ontwikkelingen in de liturgische bezinning op de 
protestantse eredienst niet parallel met ontwikkelingen in de homiletische bezinning 
ten aanzien van de protestantse eredienst. Ook al is men gewend geraakt om 
prediking als onderdeel van de liturgie te beschouwen, de aandacht voor de 
prediking in de liturgiewetenschap is marginaal te noemen. Integrale theorievorming 
waarin recht gedaan wordt aan liturgie én prediking, ontbreekt. Gezien de protes-
tantse traditie en het belang van de prediking daarin, lijkt het voor de identiteits-
ontwikkeling van de brede stroom van het Protestantisme in Nederland onontbeerlijk 
dat er bezinning plaatsvindt op de functie, inhoud en vorm van de hedendaagse 
prediking42. Het is daarbij duidelijk dat een mogelijke homiletische theorie niet meer 
a-priori uit kan gaan van propositionele waarheden die in de prediking onversneden 
vertolkt kunnen worden. Een onderzoek naar de prediking vandaag de dag zal 
rekening moeten houden met wetenschappelijke inzichten aangaande Schrift en 
openbaring, maar ook met inzichten vanuit de taal-, communicatie- en cultuurweten-
schap en zal niet alleen voorgangers, maar ook hoorders aan het woord moeten 
laten. Ons onderzoek zal niet aan al deze aspecten recht kunnen doen. Maar de 
keuze voor een primair theologische insteek verbonden met een empirisch perspec-
tief lijkt ons gerechtvaardigd. Het levert de meest fundamentele bezinning omtrent 
de prediking op. En juist op dit gebied ontbreekt momenteel wetenschappelijke 
reflectie. 
 
 
1.9. DE PLAATS VAN DE HOMILETIEK IN DE THEOLOGISCHE ENCYCLOPEDIE 
 
Dit onderzoek vindt plaats op het vakgebied van de homiletiek, kortweg te definië-
ren als de praktisch-theologische discipline die zich bezighoudt met de wetenschap-
pelijke theorievorming op de praktijk van de prediking, binnen het kader van een 
christelijke viering. Uit deze omschrijving blijkt reeds de nauwe verbondenheid met 
het vak dat zich primair met de �orde� en inhoud van het vieren zelf bezighoudt, 
namelijk de liturgiek. We kunnen de homiletiek daarom beschouwen als een onder-
deel van de liturgiek of liturgiewetenschap, zoals de preek een onderdeel van de 
liturgie is. Maar net zomin als liturgiewetenschap opgaat in de bestudering van de 
christelijke eredienst, zomin gaat homiletiek op in de bestudering van de preek. Het 
verschijnsel prediking als zelfstandig onderzoeksobject is breder dan de preek in de 
liturgie van de zondagse eredienst. Voor een praktisch-theologische benadering van 

                                                        
40 De prediking als �surrealistisch evenement�, N.T. Bakker, Het wonder van de prediking, in: De nood-
zaak van de preek (Bijbels-theologische en dogmatische serie Om het levende Woord), deel 10, Kampen 
2000, 25-35. 
41 De preek als �ontmoetingsplaats�, �trefpunt�, �waarin de gemeenteleden als hoorders kunnen binnentre-
den om op een actieve wijze, gemeenschappelijk of zelfstandig, God te zoeken en zo mogelijk te vinden�, 
G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders. Een hermeneutische homiletiek, Kampen 1991, 43. 
42 Dit tevens vanwege de ambtstheologische en ecclesiologische implicaties van de prediking. 
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de homiletiek is de samenhang met de discipline van de liturgiek onmisbaar. Toch 
heeft de homiletiek binnen de protestantse traditie een zelfstandige plaats gekregen 
ten opzichte van de liturgiewetenschap. Dit hangt samen met haar object: de unieke 
vorm van het spreken en horen van het Woord waarmee God met de mens in contact 
treedt43. Specifiek liturgische bezinning binnen het protestantisme is jonger en kwam 
in Nederland op gang naar aanleiding van de besluiten van de algemene synode van 
de Nederlandse Hervormde Kerk in 181744. Dat wil zeggen dat de vraag naar de 
onderlinge verhouding tussen de disciplines betrekkelijk nieuw is. Bovendien blijkt 
de protestantse liturgiek aanvankelijk meer van de homiletiek te zijn afgeleid, dan 
andersom45. In de huidige benadering van de eredienst gaan liturgische keuzes 
echter veelal vooraf aan homiletische keuzes, hetgeen de vraag doet rijzen naar de 
eigenheid van de homiletiek. Op grond van haar communicatieve gestalte is in elk 
geval evident dat de homiletiek een eigen, toegespitste methodiek en praktijktheorie 
vereist. Voor wat betreft de liturgiewetenschap zien we dat dit vak vanuit verschil-
lende disciplines beoefend kan worden, zonder dat zij daarin opgaat. Daarbij denkt 
men aan een praktisch-theologische, systematische, historische, antropologische of 
bijbelstheologische insteek46. Datzelfde geldt min of meer voor de homiletiek. Het 
onderzoeksterrein van de prediking op zichzelf kan vanuit verschillend disciplines 
benaderd worden. Lange tijd zijn daarbij de dogmatiek en de bijbelse theologie 
normatief geweest. Dit uitte zich in het onderscheid tussen een principeel, een mate-
rieel en een formeel deel binnen de homiletiek. Het principiële deel bevatte een 
systematisch-theologische bezinning op de prolegomena van de homiletiek, op het 
wezen en doel van de prediking. In het materiële deel ging het om de inhoud van de 
prediking, vooral vanuit bijbels-theologisch perspectief en tenslotte behandelde het 
formele deel het �hoe� van de prediking, dat wil zeggen: de methodiek. Een prak-
tisch-theologische benadering van de homiletiek richt zich echter met een eigen 
onderzoeksmethode op de acte van de prediking zelf en zoekt de samenhang en 
interactie tussen bovengenoemde �delen� en hun intentionele en feitelijke uitwerking 
in de communicatieve praktijk47. Voor liturgiewetenschap geldt dat wannneer zij 

                                                        
43 Zoals bij de gereformeerde T. Hoekstra die in afwijzing van Schleiermacher schrijft: �Maar de bepaling 
van het wezen, den inhoud en de samenstelling van de preek is niet af te leiden uit het cultusbegrip, maar 
uit het ambt van den διδάσκαλος, overeenkomstig de gegevens die de H. Schrift biedt. De bediening des 
Woords is veel meer dan cultisch element. Zij is naast liturgische acte een zelfstandige functie van het 
ambt van den dienaar des Woords en  a l s  z o o d a n i g  wordt haar een plaats gegeven in de constructie 
der liturgische elementen�, Gereformeerde Homiletiek, Wageningen z.j., (1926), 159. 
44 Zoals K.W. de Jong beschrijft in Ordening van dienst. Achtergronden van en ontwikkelingen in de 
eredienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Baarn 1996, 11 e.v. In feite kreeg echter pas een 
eeuw later een meer zelfstandige liturgiewetenschappelijke bezinning enige vorm. 
45 Een verschijnsel dat zich onder meer uit in het afleiden van alle elementen van de viering uit de tekst 
voor de prediking. 
46 M. Barnard, �Liturgiewetenschap als discipline�, in: P. Oskamp, N. A. Schuman, (red.), De weg van de 
liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk, Zoetermeer 1998, 94. Hier wordt de relatie met de homiletiek 
overigens niet vermeld. 
47 Dit onderscheid is van belang, omdat de �principiële� en de �praktische� homiletiek nogal eens los van 
elkaar ontwikkeld worden. De theologische of dogmatische insteek van de principiële homiletiek is 
daarbij niet of niet adequaat richtinggevend voor het proces van de preekvoorbereiding en -uitvoering. En 
omgekeerd: welk boek men ook opslaat voor een overzicht van de preekvoorbereiding: zelden volgen 
deze expliciet uit het concept van de prediking hetgeen men erop nahoudt. Zie voor deze thematiek: W. 
Gräb, Predigt als Mitteilung des Glaubens. Studien zu einer prinzipiellen Homiletik in praktischer 
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vanuit ditzelfde praktisch-theologische paradigma beoefend wordt, er weinig 
bezwaar tegen lijkt om de homiletiek als een bijzonder aandachtsveld van de 
liturgiewetenschap te zien. In de praktijk zien we echter weinig geïntegreerde 
benaderingen vanuit de liturgiewetenschap en kiezen wij op dit moment vooralsnog 
voor een eigen plaats van de homiletiek. De bijzondere insteek van de homiletiek in 
de protestantse setting lijkt dit vanuit een theologisch gezichtspunt te rechtvaardi-
gen. 
   In het onderhavige onderzoek ligt de inzet dus bij de homiletiek als praktisch-
theologisch vak. Het gaat om de vraag hoe mensen deel kunnen hebben aan de erva-
ring dat de preek iets van het Woord van God voor hen bemiddelt. In dat verband 
krijgt liturgie en daarmee liturgiek een plaats in de marge van het onderzoek, 
concreet als één van de contextuele factoren. In de uitwerking van het onderzoek 
zullen deze contextuele factoren echter wel degelijk mede object van onderzoek zijn, 
zowel wat de theorie betreft (in het homiletisch model) als wat het empirisch deel 
betreft (bijvoorbeeld in het kerkgangersonderzoek via de vraag naar de drie belang-
rijkste elementen in de kerkdienst). Op deze wijze verdisconteren we de principiële 
verbondenheid tussen beide vakgebieden. En waar het in de homiletiek niet alleen 
gaat om �de preek� op zich maar om het bredere verband van de prediking van het 
evangelie, is duidelijk dat daarin de liturgiek een rol zal spelen. Verkondigen en 
vieren horen principieel bijeen. Waar liturgiek en homiletiek tegen elkaar uitge-
speeld worden, dreigt het gevaar dat liturgie vereenzelvigd wordt met vieren en 
prediking met verkondigen. Deze benadering wijzen wij af omdat het naar ons besef 
in de prediking evenzeer gaat om vieren als dat het in de liturgie gaat om verkondi-
gen. Verkondigen en vieren zijn elkaar versterkende componenten binnen de liturgie 
van de christelijke eredienst. Ons onderzoek richt zich met name op de eigen dyna-
miek van de prediking daarbinnen. 
   In de praktisch-theologische benadering van de homiletiek blijven overigens zowel 
de bijbelse theologie als de dogmatiek, maar ook de kerkgeschiedenis, een belang-
rijke rol spelen. Onze onderzoeksvraag draagt mede een systematisch-theologisch 
karakter in haar oriëntatie op Gods Woord. Vandaar dat er veel aandacht voor dog-
matische aspecten zal zijn in de beantwoording van de vraagstelling. Het onderzoek 
start met een historisch-interpretatieve studie. Bijbels-theologische aspecten spelen 
een grote rol waar het gaat om de inhoudelijke preekanalyse. De prediking en de 
bestudering ervan vormen bij uitstek het terrein waarop al deze en andere disciplines 
samenkomen en elkaar nodig blijken te hebben. Want gezonde dogmatiek leidt niet 
automatisch tot gezonde prediking. Evenmin vertaalt goede exegese zich automa-
tisch in goede prediking. Maar praktische theologie kan niet buiten de dogmatische 
reflectie op haar inhoudelijke concepten en buiten de exegese met het oog op de 
prediking. Dit onderzoek kiest voor een praktisch-theologische insteek vanuit het 
handelingsperspectief en wil juist zo een bijdrage leveren aan het broodnodig 
gesprek tussen de disciplines. Met het oog op de prediking als Woord van God. 
 
 

                                                                                                                                  
Hinsicht, Gütersloh, 1988. 
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1.10. HET PRAKTISCH-THEOLOGISCH KARAKTER VAN HET ONDERZOEK 
 
Over het praktisch-theologisch karakter van dit onderzoek is in het bovenstaande al 
één en ander geschreven. We gaan uit van de definitie van praktische theologie zoals 
Heitink die geeft in zijn Handboek Praktische Theologie: praktische theologie als 
�de empirisch georiënteerde theologische theorie van de bemiddeling van het chris-
telijk geloof in de praxis van de moderne samenleving�48. Bij �praxis� gaat het dan 
om de aard van het handelen zelf (namelijk de bemiddeling van het christelijk 
geloof) maar ook om de context waarbinnen gehandeld wordt. Voor een homiletisch 
onderzoek betekent dit dat het object van het onderzoek niet de inhoud van de preek, 
de tekst op zich of de wijze van presentatie van de voorganger kan zijn, maar dat het 
gaat om de preek als acte, als interveniërende handeling in de werkelijkheid. De 
preek dus als communicatieve handeling die kritisch bestudeerd wordt vanuit het 
driedelig perspectief van begrijpen, verklaren en veranderen, en waarin theorie en 
empirie kritisch en constructief op elkaar betrokken worden49. 
 
 
1.11. DEFINIËRING VAN BEGRIPPEN 
 
Ter wille van de conceptuele helderheid voor wat betreft de gebruikte terminologie 
in het onderzoek, volgt hier een overzicht van de drie meest centrale begrippen uit 
het onderzoek: prediking, hoorder en Woord Gods. 
 
Prediking: 
In brede zin wordt onder prediking verstaan het spreken van woorden van Gods-
wege, door profeten, apostelen en gelovigen, al dan niet in ambtelijke dienst. In de 
Heilige Schrift vinden we deze brede betekenis in Romeinen 10:14: �Maar hoe 
kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem 
geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als 
hij niet verkondigd (κηρύσσοντος) wordt?� Het woord prediking en �prediken� is in 
dit soort betekeniskaders meestal een verzamelbegrip voor verkondigen, evangeli-
seren, onderwijzen en getuigen, hoewel elk van deze termen eveneens een eigen 
begripsinhoud heeft. Duidelijk wordt ook dat prediking niet denkbaar is zonder de 
hoorders en daarmee zonder besef van de gewenste toe-eigening van de prediking 
door de adressanten. 
   In kerkelijke zin is prediking het spreken en horen van woorden van Godswege 
binnen de context van een viering, meestal de reguliere eredienst, maar ook daar-
buiten, bijvoorbeeld prediking op televisie, op straat. In deze betekenis gaat het om 
de actualiserende uitleg, de �vertegenwoordiging� van een bijbelgedeelte in een 
specifieke daarvoor geselecteerde context of gelegenheid. 
   In meer beperkte zin wordt de aanduiding prediking tevens gebruikt voor de preek 
als zodanig. Onder de preek verstaan wij dan de handeling van de prediking zelf, 
oftewel de redevoering, de toespraak die gehouden en gehoord wordt. Zo staat op de 

                                                        
48 G. Heitink, Praktische Theologie, 18. 
49 G. Heitink, Praktische Theologie, 159vv. 
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orde van dienst meestal ergens na de schriftlezing het woord �preek� of �prediking� 
afgedrukt of als verwante aanduiding: verkondiging, overdenking, uitleg, meditatie. 
Theologische of praktische argumenten bepalen dan de gekozen terminologie. De 
aanduiding �preek� wordt ook gebruikt om het op schrift gestelde product aan te 
duiden50. 
   Wanneer wij de aanduiding �prediking� in dit onderzoek gebruiken, hebben we het 
over de eerste en tweede betekenis. Anders gebruiken we de aanduiding �preek�. Een 
probleem is wel dat de tweede en derde betekenis nogal eens door elkaar gebruikt 
worden. Ons onderzoek richt zich op de tweede betekenis, namelijk prediking bin-
nen de reguliere eredienst. Maar wanneer het gaat over de bredere betekenis van 
bijvoorbeeld de kerkelijke prediking, dan hanteren wij eveneens de term prediking. 
Uit de context is dan af te lezen welk begrip bedoeld wordt. 
   Van belang is dat in deze omschrijvingen van het begrip prediking een keuze 
doorklinkt. We benoemen de preek bewust als het spreken van woorden �van Gods-
wege�, waarmee gezegd is dat wij kiezen voor een inhoudelijk gekleurde definitie 
vanwege het theologisch karakter van het onderzoek. 
 
Hoorder(s): 
Dit is de aanduiding van degenen tot wie de prediking gericht is, de adressanten van 
de preek. Meestal gaat het daarbij om kerkgangers in de context van een liturgische 
viering, dus ook de aanduiding kerkgangers wordt gebruikt. De term �aanwezigen� 
schuiven we terzijde, zij impliceert niet voldoende dat de aanwezigen een actieve rol 
in het communicatieproces hebben. �Deelnemers� is een alternatief, zij het dat deze 
term daarentegen weer te veel de connotatie van actieve participatie in zich draagt, 
terwijl bijvoorbeeld �luisteraars� weer teveel doet denken aan de wereld van de 
radio. We houden het dus maar op de ietwat eenzijdige term �hoorder�, zonder er 
vanuit te gaan dat deze mensen slechts �oren� hebben waarmee zij waarnemen. De 
term �hoorder� past echter theologisch goed in een taalveld waarin het �woord� een 
dominante rol speelt en is in de nationale en internationale homiletische discussie 
een geaccepteerde term. 
 
Woord Gods: 
Dit is de theologische aanduiding voor de openbaring van God die op vier verschil-
lende manieren tot mensen komt: 

- in een rechtstreekse openbaring als woord waarvan profeten getuigen 
- in de woorden van de canonieke Heilige Schrift 
- in het woord dat Christus personifieert 
- in het woord van de prediking. 

De enkelvoudvorm �Woord van God� suggereert een min of meer éénduidig woord, 
een boodschap, een godsspraak. We wijzen hier alvast op J. Firet, die over de Bijbel 
als �Woord van God� schrijft: �daar bedoelen we mee die bonte verzameling van 

                                                        
50 Waarbij in het ene geval de schriftelijke vastlegging aan de eigenlijke handeling van prediking of 
�predikatie� vooraf gaat, in het andere geval erop gevolgd is. Zie voor de termen predikatie en preek 
vanuit de literatuurwetenschap: G.C. Zieleman, Middelnederlandse epistel- en evangeliepreken, Leiden 
1978, 9 en G.C. Zieleman, Preken als litteraire documenten, in: Th. Mertens (e.a.), Boeken voor de 
eeuwigheid. Middelnederlands geestelijke proza, Amsterdam 1993, 70. 
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belijdenissen, overpeinzingen, wijsheden, liederen, verhalen, en vloeken bij elkaar. 
Het Woord van God, dat is niet een tekst uit de hemel, klaar en afgerond, het is een 
wereld van vragen en tasten, van horen en zien, waarin mensen ontmoetingen bele-
ven met God, zo concreet en persoonlijk dat ze kunnen zeggen: �ik heb God horen 
spreken�51. In dit onderzoeksverslag schrijven we �Woord� in de combinatie �Woord 
van God� consequent met hoofdletter, wanneer de referentie aan de heiligheid van 
het spreken van God erin doorklinkt. Een enkele keer is sprake van �woorden van 
God� als specifiek de veelkleurigheid van het schriftgetuigenis aan de orde is. 
 

                                                        
51 J. Firet, Het homiletisch proces (1973), in: Spreken als een leerling. Praktisch-theologische opstellen, 
Kampen 1987, 96. 
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2. Prediking als Gods Woord: ontstaan en ontwikkeling 
 
 
 
2.1. INLEIDING 
 
In het vorige hoofdstuk zagen we dat protestantse prediking leeft van de veronder-
stelling dat in de prediking het Woord van God op gezaghebbende wijze aanwezig 
is. De vraag van dit onderzoek is hoe de homiletiek dit gegeven kan vertalen in 
richtlijnen voor theorie en praktijk van de prediking, zodat prediking de kans maakt 
bij kerkgangers over te komen als een levend en betekenisvol Woord van God, voor 
henzelf en voor de wereld waarin zij leven. We onderzoeken daartoe allereerst hoe 
het besef van prediking als Gods Woord ontstaan en ontwikkeld is. De vragen 
waarmee we deze ontwikkeling bestuderen, vloeien voort uit de vraagstelling van 
het onderzoek, zoals geformuleerd in paragraaf 1.6: 

1. Op welke manier wordt de prediking in het onderzochte tijdsbestek gekwa-
lificeerd als Woord van God en wat wordt ermee bedoeld? 

2. Welke homiletische factoren karakteriseren het proces van de prediking hier 
ten aanzien van het door de hoorders verstaan van de prediking als Woord 
van God? 

Bij de eerste vraag onderzoeken we dus of en hoe de prediking als Gods Woord 
gezien werd en bij de tweede vraag richten we ons op het onderscheiden van theolo-
gische concepten die de relatie Woord van God-prediking-hoorders kunnen kwalifi-
ceren. 
   Qua onderzoeksmateriaal laten we ons leiden door theologen die zich in hun 
homiletische verantwoording hebben beziggehouden met de vraag naar Gods Woord 
in de prediking. Tot aan de 4e eeuw na Christus zijn er echter nauwelijks homileti-
sche werken beschikbaar, hooguit fragmenten of compilaties van op schrift gestelde 
preken. Dat betekent dat we voor deze periode grotendeels teruggrijpen over wat er 
in breder kader over de prediking geschreven is. 
   Vanuit het besef dat de wortels van de protestantse preekdienst dieper liggen dan 
het tijdperk van de Reformatie en dat het spreken over prediking als Woord van God 
met de Bijbel zelf gegeven is, starten we ons onderzoek in de gegevens van de 
Heilige Schrift en haar Joodse context. Steeds worden slechts enkele ijkpunten uit de 
geschiedenis naar voren gehaald, momenten waarop de vraag naar Gods aanwezig-
heid in de prediking opnieuw opleeft in de theologische discussie1. 
 
 
2.2. HET SPREKEN VAN GOD IN DE JOODSE TRADITIE 
 
De God over wie de bijbelse geschriften van het Oude Testament spreken, is bij 
                                                        
1 Voor de beschrijving van de geschiedenis van de prediking is voor de periode tot aan de Reformatie met 
name gebruikt gemaakt van H.O. Old, The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the 
Christian Church, Vol.1 The Biblical Period, Vol.2 The Patristic Age, Vol.3 The Medieval Church, 
Grand Rapids resp.1998, 1998, 1999 en voor de eerste drie eeuwen van het christendom tevens van R.E. 
Osborn, Folly of God, The Rise of Christian Preaching, Vol.1, St. Louis 1999. 
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uitstek een sprekende God: een God die met een enkel woord de werkelijkheid tot 
leven roept: �Er moet licht komen�2, een God die vragenderwijs naar de mens op 
zoek gaat: �Waar ben je?�3 en die haperende sprekers in dienst neemt als profeten en 
hun verzekert: �Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond 
leggen�4. Van meet af aan is het Woord van God een dialogisch spreken, een Woord 
dat gericht is op weerwoord, op wederzijdse communicatie. Het spreken is een 
fundamentele vorm om de communicatie en dus de relatie tussen God en mens in 
stand te houden5. Ook het zwijgen en de stilte maken deel uit van deze relatie6. Maar 
zelfs wanneer de communicatie fundamenteel verstoord is, klinkt toch telkens weer 
de vraag naar God en het getuigenis van Gods woorden door, in bijvoorbeeld de 
stem van een profeet. Het diepste wezen van God in glans en heerlijkheid mag dan 
ontoegankelijk, onkenbaar en onverdraaglijk zijn voor de mens, als openbaring aan 
de mens verschijnt er een sprekende engel, of klinkt er een stem die als �woord van 
de HEER�7 herkend wordt. Horen van die stem, verstaan van dat Woord, betekent 
binnengaan in de ruimte van Gods tegenwoordigheid, het terrein van Gods heilig-
heid benaderen, want het Woord Gods draagt de lading van de goddelijke presentie 
met zich mee en roept daarmee een houding van eerbied en ontzag op. Hetgeen 
echter nog niet wil zeggen dat het goddelijk Woord vanzelfsprekend gehoord wordt 
en effect heeft in de zin dat het leidt tot gevolgen in het denken of handelen van 
degene die het Woord hoort. Toch bezit het Woord van God in zichzelf een zekere 
daadkracht, want het Woord van God �geschiedt�8, het realiseert zichzelf. Tegelijker-
tijd behoeft het Woord herkenning, instemming en medewerking van de hoorders, 
wil het ook werkelijk het beoogde effect hebben9. Dit effect staat echter onder druk 
als het persoonlijk gezag van de profeet die de godsspraak doorgeeft, ter discussie 

                                                        
2 Genesis 1:3. 
3 Genesis 3:10. 
4 Exodus 4:12, vgl. Jeremia 1:6-7. 
5 Vanuit de feministische theologie wordt gepleit voor een theologie van de �stem� in plaats van een 
theologie van het �woord�. Dit omdat het �woord� al gauw verstaan wordt als een statisch concept, waar-
binnen geen ruimte meer is voor voortgaande openbaring en de inbreng van de eigen ervaring van met 
name vrouwen als stemmen die er toe doen. Wanneer de �woord-theologie� meer �stem-theologie� in zich 
zou opnemen, zou zij meer recht doen aan het dynamisch karakter van het Woord van God zelf dat open 
is �to question and criticism and revision�. ��Word� implies less a God who speaks than one who has 
spoken. A metaphor of �voice� suggests that the Holy Spirit still speaks, gives voice to ongoing 
revelation in the lives of many who have been silenced, often in the name of the very God who is thus 
represented. A theology of a static and unchanging �Word� cannot incorporate the voices of God that 
echo in the lives of diverse beings created in God�s sound�, M.L. Hudson, M.D. Turner, Saved from 
silence. Finding Woman�s Voice in Preaching, St. Louis, 1999, 55-56. 
6 Vgl. de profeet Amos, die een �honger� naar de woorden van de Heer voorziet: �Het volk zal zwerven 
van de ene zee naar de andere, en dwalen van het noorden naar het oosten om de woorden van de HEER 
te zoeken, maar ze zullen die niet vinden� (Amos 8:11-12). 
7 Bijv. Exodus 3:2vv, Exodus 20:18vv, 1 Koningen 13:9,13. 
 het woord van God �gebeurt, geschiedt�, als literaire formule ter inleiding van een woord gericht tot ,היה 8
profeten. Hierbij is sprake van meer dan �spreken� alleen, het woord zélf gebeurt, zet het handelen van 
God in schepping en historie in werking, aldus J. Bergmann in: G.J. Botterweck, H. Ringgren, 
Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament (TWAT), Band II, 404-406, Stuttgart 1977. 
9 Dit wordt duidelijk geïllustreerd door de herhaaldelijk voorkomende stijlfiguur van de weigerachtige 
profeet, vgl. Jona�s weigering om naar Ninevé te gaan waarop na zijn stranding doodleuk klinkt: 
�Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona� (Jona 3:1). Zo blijft de spanning van de vrijheid van de mens en 
de wervende en haast onweerstaanbare kracht van het woord bestaan. 
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staat10. Voor het doorgeven van de godsopenbaring is de profeet dus een belangrijke 
bemiddelaar, met name voor de rechtstreekse openbaringen. Binnen deze traditie is 
het Woord van God een machtig Woord, vol van dynamiek en gezag, een Woord dat 
de werkelijkheid onderscheidend tegemoet treedt, een �ultimate reality�11. Toch is de 
profeet daarbij niet degene die het Woord van God uitsluitend doorgeeft zoals het ter 
ore is gekomen, maar is de profeet ook degene die de godsspraak interpreteert en 
toepast in de context waarvoor het Woord bestemd is12. 
   Naast profeten hebben ook priesters een belangrijke taak in de communicatie van 
woorden van God. Zij zijn degenen die de woorden van God, zoals die bij overleve-
ring tot hen komen, interpreteren en onderwijzen. Met name het onderwijs in de 
Torah en de praktische moraal, is hun verantwoordelijkheid13. In hun cultische func-
tie verzamelen zij de gebeden van het volk om die voor God te offeren en zijn zij het 
die op het moment van de offergave mogelijk een godsspraak ontvangen, een Woord 
van God voor de specifieke situatie of een antwoord van God na raadpleging van 
bijvoorbeeld urim en tummim14. Zo heeft de liturgie van de tempeldienst een eigen 
plaats in het vormen, verwoorden en interpreteren van de traditie van de sprekende 
God. 
 
2.2.1.  Prediking in de synagoge 
 
Na en gedeeltelijk naast de tempeldienst ontwikkelt zich de synagogale eredienst15. 
De mondelinge overlevering van de traditie is dan inmiddels aangevuld met schrif-
telijke overlevering van de woorden waarmee de geloofsgemeenschap �in en door 
                                                        
10 Vgl. de hoon die Jeremia ten deel valt nadat hij de ballingen in Babel een brief geschreven heeft 
(Jeremia 29:27). 
11 H.O. Old, Biblical Period, 42, benadrukt de beslissende kracht van het woord van God als �turning on a 
light in a dark room�, hetgeen iets totaal anders is dan een �communication of ideas�. 
12 �His response to what is disclosed to him turns revelation into dialogue� (curs. F.S.), M.L. Hudson, 
M.D. Turner, Saved from Silence, 29, vgl. 2 Samuël 12 waar de profeet Nathan koning David uitnodigt 
om zijn situatie met behulp van de parabel te interpreteren, waarna hij zijn godsspraak inleidt met de 
woorden: �Dit zegt de HEER...� 
13 R. de Vaux, Hoe het oude Israël leefde, deel II, Utrecht 19783, 231-232. 
14 H.O. Old benadrukt deze functie van de priesters als hij spreekt over �the most propitious time for an 
oracle�, namelijk het hoogtepunt van het offer. Old ziet het orakel als een vorm van prediking, gehouden 
tijdens de offerdienst: �It was expected or hoped that a prophet or priest would be inspired at this point to 
deliver an oracle announcing God�s acceptance of the prayer�. Het orakel werd volgens Old aangevuld 
met homiletische noties, waarmee het een preek werd, een vrijuit gesproken woord, op een centraal 
moment �at the very height of the liturgical action� als een �particular word of blessing, specially suited to 
the needs of the time�, Old, Biblical Period, 60, 65, 79-81. De Vaux daarentegen relativeert de orakel-
functie van de priester en verbindt deze niet met een vrijuit gesproken prediking. Hij benadrukt eerder het 
onderwijs van de priester als de �bemiddelende� functie waardoor de priester God bij de mensen verte-
genwoordigt. R. De Vaux, Het oude Israël, 235. Ook Osborn acht het orakel nog geen preek: �An oracle 
was not a sermon, nor a polished exercise in persuasion. It was heard as an authoritive word from God 
compressed into a single sizzling sentence�, R.E. Osborn, Folly of God, 90. 
15 Beschreven in: R. Boon, De Joodse wortels van de christelijke eredienst. (Mededelingen van de Prof. 
dr G. van der Leeuw Stichting), afl. 40, Amsterdam 19733. De term synagoge betekent �plaats van 
samenkomst�. Overigens bestaan er verschillende hypothesen over de datering van het ontstaan van de 
synagogale eredienst. Voor een overzicht zie J.J. Petuchowski, Zur Geschichte der jüdischen Liturgie, in: 
Jüdische Liturgie. Geschichte-Struktur-Wesen, (Questiones Disputatae), no.86, H.H. Henrix (red.), 
Freiburg 1979, 15-16. Onomstreden is dat in de eerste eeuw na Chr. zowel in Palestina als in de diaspora 
de synagoge een reguliere plaats inneemt in de Joodse cultus. 
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haar geloven getuigt van de werkelijkheid, dat Gods Woord aan haar en in haar 
midden is geschied en voort gaat te geschieden�16. Daarmee verandert er iets in de 
wijze van omgang met wat men als woorden van God aanneemt. Mondelinge tradi-
tie vernieuwt zichzelf min of meer automatisch. Schriftelijk gefixeerde traditie krijgt 
een eigen, van het moment onafhankelijke status. Daarbij vraagt schriftelijke tradi-
tie, wil zij een levende traditie blijven, om actuele interpretatie en om regels voor de 
interpretatie. De invloed van exegeten en leraren, aanvankelijk veelal de tempel-
priesters, maar steeds meer een aparte geestelijke stand van rabbijnen, neemt toe17. 
   Door middel van hun verklaringen, casuïstiek en commentaren, zetten zij de mon-
delinge traditie op alternatieve wijze voort en komt een stroom van midrasjiem18 op 
gang. De status van deze �verklaringen� is niet dezelfde als die van de Heilige 
Schriften zelf, maar wel kan men er �bath kol� in herkennen, �de dochter van de 
Stem�. Hiermee bedoelt men niet de onmiddellijke inspiratie van God, maar schrift-
woorden of verklaringen �die uitingen van Gods Geest kunnen zijn, waarmede deze 
een gebeurtenis in het heden doorlicht� en �de Geest van profetie door mensenmond 
opnieuw tot spreken is gekomen�19. Naast de rabbijnse scholen houden ook de 
leraren van de Wijsheidstraditie zich met het leren en interpreteren van de Schriften 
bezig. Deze traditie kenmerkt zich in haar presentatie van wijsheid in de vorm van 
gemakkelijk te onthouden aforismen, spitsvondige spreuken als preken �in nuce� en 
in haar concreetheid en directheid wat betreft ethiek en levenspraktijk. De mystifice-
rende wijze waarop de wijsheid in deze vroomheidstraditie gepersonifieerd wordt als 
Vrouwe Wijsheid en Schepping van het begin, vertoont verwantschap met de manier 
                                                        
16 R. Boon, Joodse wortels, 106. 
17 Hoewel opgemerkt moet worden dat in vergelijking met de tempelliturgie de synagogale liturgie een 
typisch laïcale structuur heeft, Petuchowski, Jüdische Liturgie, 17-19. Wegman verwoordt het aldus: �Het 
heilige en heilige der heiligen zijn niet meer, in de plaats ervan is er het woonhuis van de gemeente, de 
sjoel, waarin Gods aanwezigheid (onzichtbaar, maar werkelijk) wordt beleden�, in H.A.J. Wegman, Riten 
en Mythen. Liturgie in de geschiedenis van het christendom, Kampen 1991, 58. De basis van de samen-
komst is de gelovige gemeente, verenigd in gebed en Torah studie. Iedere man die de kunst van het lezen 
beheerste kon in aanmerking komen om de schriftlezing te verrichten en ieder (iedere man) die in staat 
werd geacht daarbij een zinvol commentaar te leveren, kon daarvoor in aanmerking komen. Zie R.E. 
Osborn, Folly of God, 111, 123. Het lezen van het Hebreeuws, terwijl de omgangstaal Aramees of Grieks 
was, vereiste in de praktijk wel steeds meer opleiding in de aan de synagoge gerelateerde torahscholen. 
18 Midrasj is de Hebreeuwse term voor het commentaar bij een tekst uit het Oude Testament. Twee �soor-
ten�: midrasj halacha bevat normatieve regels voor het dagelijks leven en midrasj haggada narratieve 
uitleg van verhalen en theologie. De midrasjiem vormden lange tijd een mondelinge traditie en werden op 
schrift gesteld in compilaties zoals de Misjna (ca. 220 n. Chr.) en Talmoed (de schriftelijke vastlegging 
van commentaren bij Misjna: Palestijnse Talmoed (4e eeuw) en Babylonische Talmoed (3e, 4e eeuw)). 
19 R. Boon, Joodse wortels, 117-119 n.21. De terughoudendheid waarmee Boon spreekt over een niet 
onmiddellijke inspiratie van God, lijkt hier iets te groot. De �bath kol� lijkt toch vooral te verwijzen naar 
een vorm van Gods presentie als hemelse stem die Gods wil resoneert, zoals op de berg Horeb, H. 
Freedman, in: Encyclopaedia Judaica, Jeruzalem 1971, Vol 14, 1600. L. Blau verwijst naar een gebrui-
kelijke identificatie met de Heilige Geest van God, in: Jewish Encyclopedia, New York 1901, Vol 2b, 
588-592. Een voorbeeld van bath kol als directe, goddelijke inspiratie is de ingeving die Salomo krijgt bij 
het oordeel dat hij moet vellen ten aanzien van de twee moeder met het ene kind (1 Koningen 3:16-28). In 
de Talmoedische traditie klinkt bath kol verschillende keren als aanklacht en proclamatie bij de dood van 
martelaren. A. Rothkoff, in: Encyclopaedia Judaica, Jeruzalem 1971 Vol. 4, 324. Met name in de periode 
dat men veronderstelde dat de bijbelse profetie had opgehouden te bestaan, vanaf ca. de eerste eeuw voor 
Christus, werd bath kol gezien als vorm van goddelijke inspiratie terwijl daarnaast ook de torah-interpre-
tatie van gerespecteerde rabbijnen als �orale torah�, als goddelijk geïnspireerd werd beschouwd, L.I. 
Rabonowitz in: Encyclopaedia Judaica, Jeruzalem 1971 Vol. 13, 1176. 
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waarop over de Heilige Geest gesproken wordt in de christelijke prediking van later 
tijd. De vrouwelijke symboliek hierin verdwijnt in de loop van de tijd echter naar de 
achtergrond en de wijsheid in het spreken lijkt uitsluitend gereserveerd voor mannen 
van aanzien. 
   Bij de vieringen in de synagoge neemt het voorlezen van de Schriften een belang-
rijke plaats in. Dat is ook niet zo vreemd, gezien de aloude traditie van het voorlezen 
van de Torah en het geven van uitleg daarbij20. Wanneer het Joodse volk de 
Hebreeuwse taal niet (meer) machtig is, geeft een zogenaamde �metoergeman� direct 
aansluitend een vertaling van het gelezen gedeelte21. Dat gebeurt op een vrije, 
parafraserende wijze. Aansluitend volgt de prediking, meestal door de lezer of 
erkende leraar, de �darsjan�22. Indien er geen bekwame uitlegger aanwezig is, vervalt 
de prediking. De prediking door de rabbijnen is onderwijzend van karakter, in 
nauwe relatie tot het schriftgedeelte maar vaak thematisch ingezet, naar aanleiding 
van een korte vraag of tekstuitleg van een andere dan de gelezen tekst. Deze insteek 
vormt de hermeneutische sleutel van het meer verklarende gedeelte van de preek 
(�derasha�of �derush�, eveneens als aanduiding voor de hele preek gebruikt), waarna 
de preek veelal eindigt in een morele opwekking, Messiaanse peroratie23 of gebed. 
   Naast het onderwijzend karakter van de prediking speelt het esthetisch element een 
belangrijke rol. De preek wordt door hoorders mede beoordeeld op creativiteit en op 
de mate waarin de prediker erin slaagt verrassend nieuwe vondsten in de interpreta-
tie te verwerken. Mede onder invloed van de klassieke retorica zijn rond het begin 
van de christelijke jaartelling verschillende �stijlen� van prediking binnen het joden-
dom te onderscheiden, waarbij de accenten verschillen. Het doel van de prediking 
zich laat echter steeds samenvatten als actualisering van de tekst24. Bij deze vormen 
van prediking is een overwegend didactisch of discursief element van de prediking 
beslist niet strijdig met het vierende element van de synagogale eredienst. Integen-
deel, het leren, de systematische studie van de Schrift wordt voluit gezien als een 
dienst, een eerbewijs aan de Eeuwige25. De omgangsvormen die God aan de 
gelovige ter beschikking stelt als �gave, � waarmee Hij de gelovigen de 
gelegenheid schenkt om Hem te naderen en in zijn gemeenschap te treden� zijn 
immers geconcretiseerd in het �offer des gebeds� en �studie en meditatie van Gods 

                                                        
20 In elk geval vanaf de periode van de deuteronomistische reformatie van Ezra (4e eeuw voor Chr.) kende 
men de geregelde torahlezing. Vgl. Deuteronomium 31:11 en Nehemia 8 en 9, specifiek Nehemia 8:9: 
�Zij lazen namelijk uit het boek, uit de wet Gods, duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat men het 
voorgelezene begreep�. Zie hiervoor tevens W.O.E. Oesterley, The Jewish Background of the Christian 
Liturgy, Glouchester, 1965, 38-40. 
21 R. Boon, Joodse wortels, 123. De reciterende, zing-zeggende wijze van vertalen door de 
(me)toergeman draagt ook het karakter van een eerbewijs aan de tekst. J. Heinemann in: Encyclopaedia 
Judaica, Jeruzalem 1971 Vol. 13, 995. 
22 R. Boon, Joodse wortels, 124. (Darsjan van daleth, resj, sjin, zoeken, speuren, onderzoeken) 
23 Bijv. �Moge de Verlosser komen in Sion en moge dit de wil des Heren zijn� in: The Jewish Encyclope-
dia, New York 1901 Vol.VIb, 455. 
24 Als �preekstijlen� onderscheidt Osborn voor deze periode: �recital� prediking, dwz. de opsommende, 
narratieve herinnering aan de grote daden Gods, �profetische� ofwel �visionaire� prediking, dwz. de 
weergave van een directe goddelijke inspiratie, �discursieve� prediking, dwz. reflexieve prediking in de 
wijsheidstraditie, en �verklarende� prediking, dwz. de prediking als stap voor stap uitleg van een tekstge-
deelte zoals bijvoorbeeld in de midrasj, R.E. Osborn, Folly of God, 179. 
25 H.O. Old, Biblical Period, 109. 
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woorden�26. 
   Ten aanzien van de synagogale eredienst moet opgemerkt worden dat de prediking 
niet op zichzelf staat als het enige moment waarop openbaring van Godswege 
geschiedt. Alle onderdelen van de liturgie, dus zeker ook de prediking, kunnen 
hiertoe gerekend worden. R. Boon noemt dit het �gedachteniskarakter� van de 
liturgie, een wezenskenmerk voor alle eredienst in bijbelse zin. Hij omschrijft dit als 
�de blijken van Gods heilsbedoelingen, die, eertijds geschied, in een liturgische 
viering op zodanige wijze in het heden worden beleefd en ervaren, beleden en 
geïnterpreteerd, dat hun voortdurende kracht en uitwerking tot bevrijding, verlossing 
en verzoening voor heden en toekomst aan de dag treden27. Ook en met name het 
liturgisch lezen van de schriften staat bij Boon in het teken van de gedachtenis 
waardoor dit lezen de betekenis krijgt van �proclameren, verkondigen, getuigen�, in 
tegenwoordigheid van God en mensen van nu, �opdat de hoorders daaruit lering en 
geleide voor hun dagelijks leven en inzicht in hun levenssituatie en in de wereld van 
vandaag en morgen mogen ontvangen�28. De term �Gods Woord� kan dus niet exclu-
sief gereserveerd worden voor de prediking. Maar naast het liturgisch lezen in de 
eredienst als vorm waarin het gerespecteerde Woord van God voor zichzelf spreekt, 
is met het bestuderen van de Joodse geloofstraditie duidelijk geworden dat een vorm 
van expliciete, creatieve en directe actualisering van Gods woorden in de vorm van 
prediking eigen is aan de communicatie van een levend geloof in bijbelse zin. 
 
2.2.2.  Conclusies 
 
Wanneer we terugkeren naar de vragen van de inleiding en ons afvragen hoe er 
gesproken wordt over de aanwezigheid van God of Gods Woord in de profetische, 
priesterlijke en synagogale wijze van prediking, dan stuiten we op de veelvormig-
heid van de openbaring van Gods spreken en handelen in het menselijk verstaan. We 
concluderen dat er sprake is van verschillende �gestalten� van openbaring29 en dus 
van verschillende perspectieven van waaruit gesproken wordt over het Woord van 
God. Er is onderscheid tussen een meer directe openbaring van Gods Woord via 
profeten en het orakel en een meer �afgeleide� vorm van openbaring waarbij duide-
lijk wordt hoezeer priesters en uitleggers de overlevering opnieuw interpreteren en 
toepassen in de eigen situatie. Deze interpretaties kunnen dan evenzeer als Gods 
Woord aangemerkt worden. In de context van de synagogale eredienst blijkt het 
vooral om deze laatste vorm van openbaring te gaan. Prediking is dan het opnieuw 
tot leven komen van in de traditie overgeleverde woorden van God. Daarbij is de 
actuele context het speelveld waar de vraag naar interpretatie zich voordoet en 
tevens het veld waar de interpretatie vervolgens getoetst wordt op haar merites voor 
                                                        
26 R. Boon, Joodse wortels, 16-18 En: �Through the study and preaching of Torah, people entered the 
very presence of God� rabbi Halafta van Kefan Hananjiah bij psalm 82:1 of in een andere variant bij 
dezelfde psalmtekst: �Whenever ten people enter the synagogue, the Divine Presence enters with them, as 
it is said: God stands in the divine assembly�, Mekhilta Bahodes 11, II, 287 geciteerd in R.E. Osborn, 
Folly of God, 113, 165. 
27 R. Boon, Joodse wortels, 29. 
28 R. Boon, Joodse wortels, 31,42. 
29 �Gestalten� in de betekenis van �werkingen�, het gaat niet om personificaties van de Geest of het Woord 
van God. 
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het dagelijks leven. Deze binding met de actualiteit geeft aan de prediking een con-
tingent en open karakter. Naarmate in de Joodse traditie de stem van God minder 
direct wordt afgeleid uit het orakel van de priester of profeet en men er theologisch 
gezien rekening mee houdt dat de Geest niet (meer) rechtstreeks tot de mensen 
spreekt, wordt studie en prediking dus de �gewone� vorm waardoor mensen een 
Woord van God voor hun leven en wereld kunnen verstaan. De prediking veronder-
stelt bovendien een geloofsgemeenschap die een gemeenschappelijke bron van 
overlevering erkent en respecteert. Men belijdt het geloof in een God die gesproken 
heeft en van wie de woorden hun levenskracht behouden. De gedachtenis van het 
Woord Gods representeert de kracht van dit Woord in de actualiteit, hetgeen kan 
worden verstaan als een hernieuwd spreken van God. De bemiddelaars die nodig 
zijn om het Woord van God in de actualiteit te spreken, zijn speciaal daartoe door de 
geloofsgemeenschap aangewezen. Het zijn gerespecteerde personen, gekwalificeerd 
om de traditie te interpreteren30. Hoorders van de woorden Gods zijn dus in eerste 
instantie de bemiddelaars en in tweede instantie degenen die door hen aan- en toege-
sproken worden. Hun ontvankelijkheid is doorslaggevend voor het welslagen van de 
prediking. Van meet af aan ligt in de interpretatie van de Godswoorden de mogelijk-
heid tot de afwijzing ervan besloten. En van meet af aan is er tevens sprake van 
�valse� godswoorden, profetie en prediking die niet wordt toegeschreven aan het 
spreken van God. Dat geeft de hoorder een zelfstandige en kritische rol als commu-
nicatieve partner van de Eeuwige God. 
   Wanneer we de onderzoeksvragen uit het voorgaande beantwoorden voor de hier-
boven beschreven traditie, dan kunnen we vaststellen: 
De prediking als Woord van God 
Prediking kan als representatie en actualisering van openbaring van God 
beschouwd worden als indirecte vorm van het Woord van God. Prediking is de 
voortgaande en creatieve interpretatie van hetgeen eerder als openbaring van God 
aangenomen is. Prediking zelf is dus geen directe openbaring, maar actualisering 
van openbaring. 
Homiletische noties en de hoorders 
Het karakter van de prediking in de Joodse traditie is vermanend, lerend en vierend 
tegelijkertijd. Het mogelijke verstaan van prediking als Woord van God veronder-
stelt gezaghebbende teksten en openbaringen en een vrije op actualiteit en handelen 
gerichte interpretatie. Voor de hoorders betekent dit dat het verstaan van de predi-
king een kritisch proces is in de zin dat er geen vanzelfsprekende identificatie van 
het woord van de prediking met het Woord van God voorgegeven is. Navolging van 
het woord van profeten en predikers vereist een kritisch verstaan en veronderstelt het 
gezag van bemiddelaars. 
 

                                                        
30 In de praktijk betekende dit de uitsluiting van vrouwen van actieve participatie aan de officiële predi-
king. 



Prediking als Gods Woord: ontstaan en ontwikkeling 
 
 

39

2.3. EEN CULTUUR VAN WELSPREKENDHEID 
 
Zowel in de Griekse als (later) in de Romeinse cultuur van de eeuwen voor Christus 
bestaat een bloeiende cultuur van welsprekendheid. Geïnspireerd door de �dochters 
van de goden�, de legendarische Muzen, verheffen dichters en tragedieschrijvers de 
welsprekendheid tot onderdeel van de publieke cultuur. In de politiek, in de recht-
spraak en op ceremonieel terrein zijn openbare redevoeringen toonaangevend voor 
de publieke opinie en de redenaars, meestal mannen, bij uitzondering ook vrouwen, 
genieten aanzien bij het volk. In een cultuur waar de traditionele godenverering 
enigszins aan slijtage onderhevig is, bestaat grote belangstelling voor filosofen, die 
als straatpredikers rondtrekken, voor moralisten, die ascetisme, wijsheid en deugd 
prediken, en voor de mysteriereligies waar inwijdingsrituelen soms gepaard gaan 
met �heilige boodschappen�, te beschouwen als een vorm van geheime prediking31. 
De Romeinse retorica is ten tijde van Marcus Tullius Cicero (106-43 voor Chr.) 
geïntegreerd in de klassieke opvoeding en het onderwijs32 en richt zich met name op 
de kunst van het overtuigen, het persuasief taalgebruik. Als term voor de publieke 
conversatie wordt het Latijnse �sermo� gebruikt, later de gevestigde aanduiding voor 
de christelijke prediking, met als Grieks equivalent de �homilia�33. 
   Het is deze cultuur van welsprekendheid waarbinnen het christendom zich zal 
ontwikkelen. Voor ons onderwerp is dat van belang, want zo wordt duidelijk dat de 
christelijke wijze van prediking niet alleen haar wortels heeft in de Joodse traditie, 
maar eveneens in de retorische scholen en in de praktijk van welsprekendheid 
binnen de publieke sfeer van het Romeinse Rijk. Christelijke predikers zijn veelal 
opgeleid aan de retorische scholen en oefenen zich in de op overtuiging gerichte 
redevoering34. Zij spreken niet alleen in de beslotenheid van de christelijke gemeen-
schappen, maar mengen zich in het openbare debat. Hieruit blijkt dat er ook zonder 
direct liturgische context gepreekt kan worden. De cultuur van eerbied voor het 
gesproken woord en de waardering voor de kunst van het spreken geeft de christe-
lijke predikers de wind mee, mits zij kunnen aantonen dat de Bijbel, door hen 
beschouwd als Heilige Schrift, zich qua zeggingskracht kan meten met de klassieke 
literatuur35.  
   De toenemende aandacht voor de redevoering brengt een veranderende houding 
                                                        
31 Osborn beschrijft een eleucidische rite waarbij de �hierokerux� een proclamatie houdt. R.E.Osborn, 
Folly of God, 37. 
32 �ook buiten de rechtszaal bleef retorica een belangrijk aspect van het openbare leven, al was het alleen 
maar omdat iedere Romeinse jongen die iets wilde bereiken, bij een retor in de leer ging�, P. Gerbrandy, 
Inleiding, in: M.F. Quintilianus, De opleiding tot redenaar. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen 
voorzien door P. Gerbrandy, Groningen, 20013 en G. Otto, Rhetorische Predigtlehre. Ein Grundriss, 
Mainz/Leipzig 1999, 64. 
33 Zo is de oudste aanduiding voor de christelijke prediking �homilie�, een aanduiding die verwijst naar 
een vorm van tafelconversatie tussen gelijkwaardige gesprekspartners. Het basispatroon van deze com-
municatievorm is de dialoog. Vergelijk Handelingen 20:11. 
34 Vgl. bijvoorbeeld de wijze waarop Vos aantoont hoe de apostel Paulus gebruik maakt van in zijn tijd 
gangbare retorische stijlmiddelen. J.S. Vos, Die Kunst der Argumentation bei Paulus, Tübingen 2002. 
35 �de bijbel verving Homerus en Vergilius op een hoger plan�, F. van der Meer, Augustinus de zielzorger. 
Een studie over de praktijk van een kerkvader, Utrecht/Brussel (1947) 1957, 154. Van der Meer maakt 
deze opmerking om aan te geven hoezeer de prediking van kerkvader Augustinus het stempel draagt van 
zijn eigen tijd, en niet om daarmee de beoogde uitwerking van de prediking aan te duiden, zoals Polman 
suggereert in: A.D.R. Polman, Het Woord Gods bij Augustinus, Kampen 1955, 127. 
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ten opzichte van het �publiek� met zich mee. De spreker komt �tegenover� de hoor-
ders te staan, als deskundige, leraar en entertainer. Dat is een principieel andere 
positie dan de vroegere rabbijn, die temidden van en samen met geloofsgenoten de 
Schrift uitlegt.  
   Tenslotte vormt één van de rationele concepten van de Griekse filosofie een 
belangrijke brug tussen de antieke welsprekendheid en de opkomende christelijke 
prediking: als interpretatiekader van de werkelijkheid kent men in de hellenistische 
filosofie de leer van de logos, als de determinerende kracht van het Al. Dit logos-
begrip vormt een geëigend convergentiepunt met de Joodse wijsheidsleer en zal een 
belangrijke categorie worden in de latere christologie. 
 
 
2.4. PREDIKING IN HET NIEUWE TESTAMENT 
 
De geschriften van het Nieuwe Testament bevatten zelf al de echo van prediking. 
Het zijn teksten die wortelen in de prediking van Jezus, van de apostelen, van de 
vroege kerk en in de reflectie op deze prediking. We gaan ervan uit dat de teksten in 
het Nieuwe Testament zijn opgenomen met het oog op de voortgaande prediking. 
De vier evangelisten bijvoorbeeld ordenen en redigeren het homiletisch materiaal 
ieder volgens een eigen methode, al naar gelang de homiletische situatie van hun tijd 
en context dat vraagt. Er zijn woorden die teruggaan op de prediking van Jezus zelf, 
maar ook gedeelten van latere prediking, waarbij men interpretaties met terug-
werkende kracht aan Jezus of anderen toeschrijft. Zo heeft voortgaande prediking 
zelf ook weer invloed gehad op de inhoud van de prediking. Vanwege verschillende 
belangen die altijd meespelen vraagt interpretatie van deze teksten om een kritische 
hermeneutiek36. Een duidelijk voorbeeld van verschuivende accenten zien we in de 
relatie van het christendom tot de Joodse prediking: hoe meer de christelijke 
prediking haar eigen spoor trekt in de geschiedenis, hoe sterker de afstand tot het 
jodendom af te lezen is aan de teksten van de evangeliën. Desalniettemin zetten we 
de beschrijving van de nieuwtestamentische prediking in bij de evangeliën. Wanneer 
we op die manier de prediking van en aangaande Jezus op het spoor zijn gekomen, 
volgt een impressie van de apostolische prediking met aansluitend de conclusies ten 
aanzien van de onderzoeksvragen van dit hoofdstuk. 
 
2.4.1.  Het evangelie naar Marcus 
 
In het oudste evangelie, het evangelie naar Marcus, is de spanning die prediking met 
zich mee brengt vanaf het begin aanwezig. Het is de profetische prediking van 
Johannes de Doper waarmee het evangelie opent37. Een stem in de woestijn, die 
oproept tot doop en bekering, vanwege de Komende, van wie de naam nog verzwe-
gen wordt, totdat hij tijdens zijn doop door het woord en de Geest wordt aangewe-

                                                        
36 Vgl. de kritische hermeneutiek van feministisch theologe E. Schüssler-Fiorenza ten aanzien van de 
geschriften van het Nieuwe Testament, m.n. In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of 
Christian Origins, New York (1983) 1992. 
37 Marcus 1:4 �εγένετο İωάννης [ό] βαπτίζων έν τη έρήµω και κηρύσσων βάπτισµα µετανοίας είς άφεσιν 
άµαρτιών�. 
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zen als de van God geliefde zoon. Hij is het die zelf zal dopen met de Heilige Geest, 
profeteert Johannes. En direct nadat de stem van Johannes met geweld tot zwijgen is 
gebracht, opent Jezus zijn mond in Galilea �waar hij Gods goede nieuws verkon-
digde. Dit was wat hij zei: De tijd is aangebroken, het koninkrijk Gods is nabij: kom 
tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws�38. 
   De term die hier voor �verkondigen� wordt gebruikt is kerussein, met het daarvan 
afgeleide kerygma of kerugma als terminus technicus voor de prediking. De beteke-
nis van dit woord is gevormd door het gebruik van deze term voor de roep van de 
heraut, de afgezant van de keizer, die ingrijpende gebeurtenissen aan het volk mee-
deelt. Kerussein heeft aldus een proclamerend karakter, er wordt een stand van 
zaken bekend gemaakt, iets nieuws verkondigd. In zekere zin is hetgeen verkondigd 
wordt onafhankelijk van de reactie van degenen voor wie de boodschap bestemd is. 
Dat wil zeggen dat de propositionele inhoud van datgene wat gezegd wordt, niet 
vooraf afhankelijk gemaakt wordt van de instemming of afwijzing van de hoorders. 
Niet dat het de hoorders niet raakt, integendeel, het is juist tot hen gericht en zal 
ingrijpende betekenis voor de hoorders hebben. In de theologiegeschiedenis is de 
term kerugma echter vooral eenzijdig gebruikt als aanduiding voor de prediking als 
het brengen van een objectieve boodschap van heil, tegenover de subjectieve reactie 
van de mens daarop39. 
   Marcus beschrijft Jezus als prediker, voluit staande in de profetische traditie. Zijn 
preken van oordeel en oproep tot boete, het �wee� en de uitnodiging tot bekering, de 
terminologie waarmee het koninkrijk aangekondigd wordt, het zijn allemaal 
elementen die behoren tot het profetische idioom, soms met apocalyptische 
invloeden. Een verschil met de prediking van Johannes de Doper is echter dat Jezus� 
prediking niet als vooraankondiging maar als afkondiging van de realiteit van Gods 
koninkrijk geduid wordt40. Zijn prediking gaat samen met een praktijk van genezing 
en heling. Zijn boodschap overschrijdt de grenzen van de profetische prediking, als 
hij zich ook in de synagogen en tempel laat horen41. Verkondigen en leren in een 
dialogische vorm gaan in elkaar over, waarbij het gebruik van parabels, allegorie en 
aforismen duidelijk maakt dat Marcus de prediking van Jezus verwant acht aan de 
wijsheidstraditie van zijn tijd en de rabbijnse wijze van uitleg van de schriften. De 

                                                        
38 Marcus 1:14-15 �κηρυσσων το ευαγγέλιον του θεου�. 
39 Gerhard Friedrich in: G. Kittel, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (TWNT), Band III, 
695-717, Stuttgart 1957. Overigens worden in het Nieuwe Testament verschillende andere termen voor de 
acte van het prediken gebruikt, zoals λεγειν, ευαγγελιζοµαι, µαρτυρεω, διδασκαλειν, προφητευω, 
παρακαλεω, όµιλειν enz. Wij volgen J. Firet in zijn opvatting dat het van κηρυσσειν afgeleide kerygma 
als aanduiding voor de prediking het meeste recht doet aan de intentie van de schrift. Firet noemt het 
kerygma één van de drie modi waarin het Woord van God tot mensen komt. Het kerygma is de modus 
van de actualisatie, �het heden der genade�, waarin de mens aangezegd wordt �dat hij in het evangelie 
voorkomt: hij is in Christus�. In zekere zin is de kerygmatische prediking initiërend van aard, want de 
continuatie van de prediking vindt plaats in de modus van de didache en de persoonlijke aanspraak met 
het oog op de contingente situatie, noemt Firet de modus van de paraclese, de modus van de concentratie, 
J. Firet, Het agogisch moment in het pastoraal optreden, Kampen 19886, 68, 109, 116. 
40 Hierin volgen we J.T. Bakker die in Kerugma en Prediking stelt: �het verkondigen is geladen van zijn 
(Jezus�-FS) macht en realiseert het heil ook�. Dat betekent voor ons echter niet dat we zoals Bakker 
stellen dat Jezus (de Christus) in wezen zichzelf verkondigt, hetgeen bij Bakker ook de basis is van de 
verkondiging van de apostelen. Kampen, 1957, 12-13. 
41 Vgl. Marcus 1:39 en Marcus 11 en 12. 
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inhoud van Jezus� prediking is te typeren als verklarende schriftuitleg waarbij de 
contemporaine situatie het uitgangspunt vormt. Hiermee staat hij geheel in de Joodse 
traditie. De context waarin hij preekt wordt getypeerd door de veronderstelling dat 
het koninkrijk is aangebroken en navolging vraagt. De hoorders worden opgeroepen 
tot geloof en handelen, in antwoord op het heilvolle handelen van God. 
 
2.4.2.  Het evangelie naar Lucas 
 
In het evangelie naar Lucas introduceert deze Jezus als prediker in de synagoge van 
Nazareth. Jezus interpreteert het schriftwoord op vrije wijze en past het toe op zijn 
eigen optreden: �Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan�42. 
Bij Lucas ligt de nadruk op het grensoverschrijdende karakter van de prediking. 
Lucas schrijft met name voor de heidenchristenen in een missionaire kerk, hetgeen 
in zijn weergave van het evangelie -en van de Handelingen der apostelen- tot uiting 
komt in het accent dat valt op het feit dat ook heidenen deel zullen krijgen aan het 
evangelie. De prediking van het evangelie zélf is één van de tekenen van het baan-
brekende koninkrijk43. Als het gaat over de aanwezigheid van God in de prediking, 
dan zou deze in het evangelie naar Lucas verbonden kunnen worden met de term 
�Christuspresentie�. Want wanneer de leerlingen van Jezus erop uitgestuurd worden 
om zieken te genezen en het koninkrijk van God te verkondigen, voegt hij hun toe: 
�Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst hem af die mij 
gezonden heeft�44. Jezus identificeert zich volledig met de boodschap die hij aan zijn 
leerlingen meegeeft. Anderzijds identificeert hij zichzelf op zijn beurt met zijn eigen 
Zender, waarmee niet direct Gods tegenwoordigheid in de prediking, maar Gods 
verbondenheid met de persoon van Jezus en de boodschap van diens prediking tot 
uiting gebracht wordt. Christuspresentie, of de ervaring dat de opgestane Heer in 
hun midden is, ontmoeten we in het verhaal van de Emmaüsgangers, waar leerlingen 
van Jezus zijn aanwezigheid ontwaren in het breken van het brood en zich herinne-
ren hoe hun hart in hen �brandde� toen hij hun de schriften �opende�45. 
 
2.4.3.  Het evangelie naar Matteüs 
 
In het evangelie naar Matteüs zijn diverse vormen van prediking van Jezus samen-
gevoegd in een vijftal grotere redevoeringen. Vooral in de Bergrede zien we een 
schriftverklarende interpretatie met profetische trekken: �En ik zeg zelfs��46 Zijn 
woorden roepen bij de hoorders de reactie op dat zij naar hem kijken �als iemand 
                                                        
42 Lucas 4:21. Het �vandaag�, ofwel �heden�, (σήµερον) wordt vaak gezien als een soort paradigma voor 
de prediking: bij Jezus vallen het moment van verkondiging en het moment van realisatie van de 
verkondiging samen: het heil dat hij verkondigt is in zijn persoon tegenwoordig. Toch blijft ook in deze 
geschiedenis de paradox van afwijzing door de hoorders bestaan. 
43 Vgl. Lucas 7:22 en 17:20-21. 
44 Lucas 10:16. 
45 Lucas 24:31-32. Dit voorbeeld wordt vaak gebruikt ter illustratie van het samengaan van schriftuitleg 
en broodbreking, van woord en sacrament. In elk geval is duidelijk dat de functie van de uitleg van 
�Mozes en de profeten� de klassieke functie van de rabbijnse schriftverklaring weergeeft. 
46 Voor Osborn is dit juist de reden om de prediking van Jezus geen schriftverklarende uitleg te noemen 
maar het contrast met de rabbijnse commentaren te benadrukken: �No rabbi would do that�. R.E. Osborn, 
Folly of God, 210. 
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met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden�, waarmee Matteüs de uniciteit en 
autoriteit van Jezus� prediking benadrukt47. In de redevoering waarmee Jezus de 
apostelen de wereld instuurt, belooft hij dat zij voor hun missie toegerust zullen 
worden met een macht �om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke 
kwaal te genezen�48. Vanuit de door God verleende volmacht waar Jezus zelf aan-
spraak op maakt, klinkt aan het eind van het evangelie opnieuw de opdracht: �Ga 
dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten 
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb�49. Opvallend is opnieuw dat hierbij 
niet expliciet over prediking gesproken wordt. In de uitzendingsrede van Matteüs 10 
wordt de prediking van het koninkrijk wel genoemd (10:7), maar zij vormt duidelijk 
een onderdeel van een bredere opdracht. Leren, preken en genezen gaan hand in 
hand, ook al rubriceert Matteüs de prediking van Jezus in redevoeringen en al is er 
enig onderscheid tussen prediking tot het volk en voor de directe volgelingen50. Zo 
behoren ook de gelijkenissen van Jezus tot de prediking, een vorm van prediking 
waarbij de hoorders expliciet tot betekenisgeving uitgenodigd worden. Het 
onderwijs van Jezus in de tempel schetst Matteüs opnieuw met een profetische, 
vermanende lading. En uit de laatste rede van dit evangelie blijkt hoezeer ook de 
eschatologische dimensie een rol speelt in de prediking van Jezus: �Pas als het goede 
nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor 
alle volken, zal het einde komen�51. In het evangelie naar Matteüs komt duidelijk de 
controverse, afweer en afwijzing naar voren die de prediking van het koninkrijk 
blijkbaar oproept in de wereld. De leerlingen zullen het nog nodig hebben dat hun 
wordt ingegeven wat zij zeggen moeten, wanneer zij het zelf niet meer weten. 
Echter in die situaties zal blijken dat zij kunnen terugvallen op de Geest van hun 
Vader, die in hen tegenwoordig is en spreekt52. 
 
2.4.4.  Het evangelie naar Johannes 
 
Het evangelie naar Johannes spreekt niet over de verkondiging van Jezus in de zin 
van �kerygma�, maar over �marturion�, getuigenis53. Opvallend is de meer reflexief-
mystieke inhoud van dit evangelie, waarin de inhoud van vroeg-kerkelijke prediking 
zich weerspiegelt. Hier geen parabels, maar allegorie, uitvoerige gesprekken en een 
�afscheidspreek�. De dimensie van de directe actualisatie van het koninkrijk in het 
hier-en-nu en met een eschatologische dimensie, maakt plaats voor een �deel 
hebben� aan het eeuwige leven, dat de levende Christus zelf in de harten van de 
gelovigen legt. Jezus wordt hier niet alleen gepresenteerd als de verkondiger van het 

                                                        
47 Matteüs 7:29. 
48 Matteüs 10:1, �εξουσιαν�, hier te vertalen als volmacht. 
49 Matteüs 28:18-19. 
50 Al valt dit onderscheid niet samen met het verschil tussen �kerussein� (voor de buitenstaanders) en 
�didaskein� voor de ingewijden, zoals nogal eens verondersteld wordt. Zie voor deze discussie bijv. J. 
Firet, Het agogisch moment, 66-67. 
51 Matteüs 24:14 �κηρυχθήσεται�εις µαρτύριον�. 
52 Matteüs 10:19-20. 
53 Vgl. T.G. Long die de �getuige� als grondfiguur voor de prediking opvoert, The Witness of Preaching, 
Louisville 1989, 42vv. 
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Woord, hij is zelf het geïncarneerde Woord van God, het eeuwig Woord dat bij God 
was en bij God is54. Jezus als het ware Woord van God, de ultieme preek van God 
aan deze wereld55. De annexatie van het Logos-begrip door de christelijke traditie 
betekent een conceptuele brug naar de grieks-romeinse filosofie en naar de laat-
joodse wijsheidstraditie. Het joodse �memra�, Woord van God, de preëxistente 
Wijsheid, de aristotelische leer van het goddelijke intellect, de stoïcijnse benadering 
van de goddelijke rede, al deze concepten worden min of meer opgenomen in het 
christelijke logosbegrip. Daarmee ontstaat een conceptuele basis �for proclaiming a 
message of universal validity and appeal�56. 
   De prediking van Jezus zelf benadrukt de eenheid met God als getuigenis in woord 
en teken: �Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem, die Mij gezonden 
heeft; en wie mij ziet, ziet hem, die mij gezonden heeft�57. De prediking van de 
apostelen zal op haar beurt dezelfde autoriteit dragen: �Ik heb de woorden, die ik van 
u ontvangen heb, aan hen doorgegeven�58. Daartoe ontvangen de leerlingen de 
Heilige Geest. Hierop hoeft niet gewacht te worden, zoals in de weergave van de 
synoptici, maar de Geest is in Jezus zelf present59. De incarnatie van het Woord van 
God roept de verkondiging van het Woord van God op. De goddelijke presentie in 
Christus leidt tot de verkondiging van deze Christus en tot de ultieme belijdenis van 
de ambivalente verstaander: �Mijn Heer, mijn God�60. 
 
2.4.5.  Conclusies 
 
Uit bovenstaande karakterisering van de prediking in de evangeliën, zien we hoe de 
prediking van Jezus gepresenteerd wordt als de basis van de apostolische prediking. 
In de visie van de evangelisten maakt Jezus zelf de prediking tot het centrale 
element van zijn handelen, al moet gezegd worden dat de prediking niet los te pellen 
is uit heel het optreden van Jezus waarbij leren, preken en genezen hand in hand 
gaan61. Daarbij is zijn prediking duidelijk gevormd door de rabbijnse en retorische 

                                                        
54 Johannes 1:1: �Έν αρχη ην ό λογος, και ό λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ό λογος�. Old, Biblical 
Period, 153, stelt dat Johannes� gebruik van de logos terminologie inhoudelijk meer verwantschap 
vertoont met de Joodse wijsheidstraditie dan met het hellenisme. Dit stemt overeen met wat P.J.A.M. 
Schoonenberg schrijft over de mogelijke synthese van de begrippen �Woord� en �Geest� in �Wijsheid� en 
geeft de gelegenheid vraagtekens te zetten bij de klassieke logos-christologie n.a.v. de proloog van 
Johannes 1. Zie De Geest, het Woord en de Zoon. Theologische overdenkingen over Geest-christologie, 
Logos-christologie en drieëenheidsleer, Averbode/Kampen 1991, 130 en G.C. van de Kamp, Pneuma-
christologie: een oud antwoord op een actuele vraag? Amsterdam 1983, 186, 237, 243. Zie voor deze 
discussie ook R. van Kooij, Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de charismatische 
beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland, Zoetermeer, 1995, 74. 
55 H.O. Old, Biblical Period, 155. 
56 R.E. Osborn, Folly of God, 141, 180. 
57 Johannes 12:44-45. 
58 Johannes 17:8. 
59 Johannes 20:22. 
60 Johannes 20:28. 
61 C.H. Dodd heeft een belangwekkende poging gedaan om de apostolische prediking als �kerygma� uit de 
nieuwtestamentische geschriften te deduceren, waarbij hij uitgaat van een �indivisible unity of 
experience� aan de basis van de apostolische prediking. C.H. Dodd, The Apostolic Preaching and its 
Development, (1936), Edinburgh 1963, 34. Tegen deze benadering is echter in te brengen dat het een al te 
kunstmatige poging is om het kerygma als een op zichzelf staande boodschap te zien die min of meer 
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tradities van zijn tijd. De evangelisten leggen grote nadruk op de identificatie van 
Jezus met de boodschap die hij brengt. Ook al is niet zeker of Jezus zelf aanspraak 
maakt op Messiaanse titels, dan nog valt de unieke verbondenheid met zijn God op 
en zien zijn volgelingen wel degelijk de Messias in Hem. In elk geval staan zijn 
persoon en boodschap in nauwe relatie tot elkaar. De wijze van prediking van Jezus 
is met name bij de synoptici een schriftverklaring in de rabbijnse zin, waarbij de 
actualisering een spanning oproept die samenhangt met de vaak profetische bood-
schap. De prediking heeft een duidelijk doel: het geloof van de hoorders op te 
wekken en hen aan te zetten tot gelovig getuigen en handelen in reactie op de 
heilzame activiteit en actualiteit van Gods werkzaamheid. Opvallend is de belang-
rijke plaats die de Geest van God inneemt, direct vanaf het begin van Jezus� 
optreden. Bij de synoptici vormt de Geest de inspiratie en de legitimatie voor Jezus� 
optreden. Voor de apostelen zal dezelfde Geest onmisbaar zijn bij het vervullen van 
hun opdracht. In het Johannes-evangelie valt de werkzaamheid van de Geest vrijwel 
samen met de presentie van Jezus zelf62. Kenmerkend voor het geheel van de bood-
schap van de evangelisten is dat Jezus zichzelf presenteert als een Gezondene 
namens God, de God met wie hij zozeer verbonden is dat hij de liefdevolle werke-
lijkheid van die God, in de ontmoeting met mensen, representeert in woord en daad. 
In die zin brengt en belichaamt hij Gods Woord. In relatie tot de gestelde vragen in 
dit onderzoek concluderen we aldus: 
De prediking als Woord van God 
De evangelisten leggen veel nadruk op de prediking van Jezus, als nieuwe interpre-
tatie van Tenach. Met name in het Johannesevangelie wordt de nauwe verbinding 
tussen Jezus en �de Vader� geëxpliciteerd. De verbinding van Jezus met zijn God 
krijgt gestalte in de Geest. Op deze wijze krijgt de prediking van Jezus een bijzon-
dere status, die samenhangt met zijn persoon en zijn unieke relatie met God. De 
prediking van Jezus voorziet in een nieuwe interpretatie van prediking als Woord 
van God, namelijk in die zin dat het Woord van God ook de persoon van Jezus gaat 
betreffen. 
Homiletische noties en de hoorders 
Als structuurelementen van de christelijke prediking zien we hoe de prediking van 
Jezus gestempeld is door de couleur locale van retorische stijl en vormkenmerken, 
maar tevens hoezeer zijn persoonlijk charisma in de evangeliën naar voren komt. 
Prediker, boodschapper en boodschap vallen voor een groot deel met elkaar samen. 
Dat betreft Jezus zelf op bijzondere wijze vanwege het �heden is dit woord voor uw 
oren vervuld�, maar het betreft ook de latere evangelisten en op-schrift-stellers van 
de prediking, bij wie we zien hoezeer hun contextuele interpretatie aan het getuige-
nis van het evangelie een eigen kleur geeft. De prediking van Jezus zelf kan dus 
nooit een geheel navolgbaar model voor latere prediking zijn. Prediking van evan-
gelisten en apostelen is altijd afgeleide prediking. Het is getuigenis van een eigen 
horen en een eigen zien vanuit een eigen relatie met de God die Jezus �Abba� noemt 

                                                                                                                                  
geïsoleerd kan worden van de verdere compositie van de evangeliën. 
62 Reden waarom door bijvoorbeeld P.J.A.M. Schoonenberg een �Geest-christologie� als aanvulling op de 
�Logos-christologie� is verdedigd. Van de Kamp spreekt daarentegen niet van een �incarnatie� van de 
Geest (pneuma), maar veeleer van inspiratie of inhabitatie. G.C. van de Kamp, Pneuma-christologie, 243, 
R. van Kooi, Spelen met vuur, 73-74. 
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en waarbij de verbondenheid met de Geest van Jezus en de Geest van God onmis-
baar is. Voor de hoorders van de prediking van Jezus is hun reactie op zijn prediking 
onlosmakelijk verbonden met de reactie op zijn persoon. De prediking in de 
evangeliën is ten volle gericht op het engagement van de hoorders met Jezus zelf en 
met datgene wat Hij verkondigt. 
 
2.4.6.  De nieuwtestamentische brieven 
 
Uit de brieven van Paulus, de Handelingen van de apostelen en de overige nieuw-
testamentische geschriften, blijkt hoezeer de christelijke kerk de prediking van het 
evangelie van Jezus als haar meest eigenlijke taak is gaan beschouwen. In het 
verlengde van het Lucas-evangelie, wordt in de Handelingen der apostelen in een 
onstuitbare vaart beschreven hoe de horizon van de prediking verbreed wordt naar 
de wereld van de niet-Joden. Het geschrift zet in met de pinksterpreek van Petrus, 
die de profetie actualiseert, de schriften typologisch toepast en van de ene naar de 
andere bewijsplaats �surft� om aan te tonen dat God �Jezus, uit Nazeret�, �tot Heer en 
messias is aangesteld�, waarna de prediker tenslotte met een dringend appèl de 
hoorders oproept tot bekering63. Vanaf dat moment krijgt de prediking een cumula-
tief effect: velen sluiten zich aan bij de groep van gelovigen en in het vervolg van 
het boek Handelingen zien we hoezeer heel de activiteit van de apostelen zich richt 
op de prediking van het evangelie64. Als Petrus en Johannes van de autoriteiten het 
bevel krijgen om hun mond te houden, dan antwoorden zij: �wij moeten immers wel 
spreken over wat we gezien en gehoord hebben�65. Als de gemeente van gelovigen 
groeit, de taken zich uitbreiden en er een conflict ontstaat tussen de Hebreeuwse 
christenen en de Hellenistische christenen, worden extra medewerkers aangesteld 
om naar het Woord Gods de tafels te bedienen, zodat de apostelen de gelegenheid 
krijgen zich toe te leggen op datgene wat zij blijkbaar zien als hun eigenlijke taak: 
het gebed en �de verkondiging van het woord van God�66. De nieuw aangestelde 
helpers lijken zich ook vooral met de prediking bezig te houden, met name buiten de 
grenzen van Palestina. Eén van hen, Philippus, �predikt Jezus� aan een Ethiopische 
eunuch naar aanleiding van het schriftgedeelte dat de Ethiopiër zit te lezen. Wanneer 
de man zich door Philippus laat dopen is de laatste daarna opvallend snel weer 
verdwenen, alsof de auteur zeggen wil: �hij had nog meer te doen�, namelijk: het 
evangelie in alle steden te verkondigen67. Een andere diaken, Stefanus, wordt 
vanwege zijn getuigenis opgepakt. Wanneer hij tijdens het verhoor blijft getuigen, 
zien zijn beulen zich genoodzaakt om luidkeels te schreeuwen en hun oren dicht te 

                                                        
63 Handelingen 2:14-40, m.n. vers 22,36. 
64 Wellicht is het beeld dat de bijbelse geschriften schetsen van de groei van het christendom ietwat 
eenzijdig in die zin dat deze geschriften vooral de nadruk leggen op de prediking van het evangelie. De 
significante groei van de christelijke gemeenten is echter niet zozeer rechtstreeks een gevolg van 
uitsluitend de prediking als wel een gevolg van een complex van factoren waarbij de christelijke 
gemeenschapsvorming vooral in crisistijden �bijvoorbeeld epidemieën- een factor was die de 
aantrekkingskracht van het christelijk geloof bevorderde, R. Stark, De eerste eeuwen. Een sociologische 
visie op het ontstaan van het christendom, (Princeton 1996), Amsterdam 1998, 170. 
65 Handelingen 4:20. 
66 Handelingen 6:4 �τη διακονία�. 
67 Handelingen 8:35,40. 
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stoppen, teneinde zijn prediking niet te hoeven horen68. In het vervolg van het boek 
Handelingen is het dan vooral de bekeerde Saulus die het getuigenis omtrent Jezus 
buiten de grenzen van het Joodse land verspreidt, volgens het getuigenis op zo�n 
indrukwekkende wijze dat men hem in Lystra vereert als was hij de god Hermes69. 
De apostel Paulus preekt in de Joodse synagogen in de diaspora70, in de huizen van 
de christenen71, maar evengoed in het openbaar, voor de Areopagus in Athene72 en 
vanaf de trappen van de Romeinse kazerne te Jeruzalem73. Hij verdedigt de zaak van 
het geloof voor de stadhouders Felix en Festus74, voor koning Agrippa en koningin 
Bernice75, tot hij tenslotte in Rome terechtkomt, het machtscentrum van de toenma-
lige bekende wereld, waar hij �ontving�, �iedereen die naar hem toe kwam�, en 
�verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus 
Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd�76. 
   Het beeld van de prediking dat hier naar voren komt is dat van een missionaire 
activiteit, naar buiten gericht, waarbij de apostelen als klassieke redenaars overal 
hun kans waarnemen om zich te laten horen. De preken worden gekenmerkt door het 
hervertellen van de heilsgeschiedenis, gestaafd met schriftbewijzen en gekleurd door 
het persoonlijk geloofsgetuigenis, niet zelden het eigen bekeringsverhaal volgens 
een vast patroon herverteld. Alles tezamen klinkt als één hartstochtelijk pleidooi om 
gehoor te geven aan het getuigenis omtrent de opgestane Heer77. Dat naast de 
mannelijke apostelen ook vrouwen deelnemen aan de prediking van het evangelie, 
wordt marginaal vermeld en niet nader uitgewerkt in de canonieke boeken van het 
Nieuwe Testament. In andere geschriften, zoals de Handelingen van Philippus, komt 
naar voren hoe bijvoorbeeld Maria van Magdalena het evangelie, vooral aan 
vrouwen, verkondigt78. In de beschrijvingen van het boek Handelingen staat de 
uitbreiding en de impact van het evangelie in de eerste eeuw van het christendom 
voorop79. Tegelijkertijd tekent zich in Handelingen de spanningsvolle verhouding 
met het jodendom af80. Maar allesoverheersend komt de hoge persoonlijke 
                                                        
68 Handelingen 7:57. 
69 Handelingen 14:12. 
70 Bijvoorbeeld Handelingen 9:20, 13:5, 13:16, 14:1, 17:2. 
71 Bijvoorbeeld Handelingen 20:7. 
72 Handelingen 17:22vv. 
73 Handelingen 21:40. 
74 Handelingen 24 en 25. 
75 Handelingen 26. 
76 Handelingen 28:31. 
77 Opvallend is dat de preken van Paulus zelden een slot bevatten waarin expliciet opgeroepen wordt tot 
boete en bekering. De preken eindigen vaak in een tumult van reacties en gebeurtenissen. Duidelijk is wel 
dat Paulus zichzelf en zijn weg van geloof als identificatiemodel presenteert. 
78 E.A. de Boer, Maria Magdalena. De mythe voorbij. Op zoek naar wie zij werkelijk is, Zoetermeer, 
1996, 91. 
79 Over de uitbreiding van het christendom in de eerste eeuw schrijft Osborn dat het evangelie 
aantrekkingskracht bezit voor allerlei bevolkingsgroepen binnen het Romeinse rijk: �Jews and Gentiles, 
slaves and free persons �Greeks� and �barbarians�, a few from conditions of priviliges and a multitude of 
the exploited and oppressed.� R.E. Osborn, Folly of God, 317. Osborn handhaaft dus de �proletarische 
visie� van E. Troeltsch e.a. op het ontstaan van de kerk. In de sociologische studie van R. Stark wordt 
deze visie overtuigend weersproken, Stark beargumenteert dat het christendom �haar basis had in de meer 
bevoorrechte klassen.� R. Stark, De eerste eeuwen, 1998, 45 (41-58). 
80 Waarbij aangetekend moet worden dat de breuk met het jodendom waarschijnlijk veel geleidelijker en 
later gestalte heeft gekregen dan Lucas doet vermoeden en er tot ver in de derde eeuw sprake was van een 
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betrokkenheid van de predikers naar voren. Een engagement met zowel de inhoud 
van het evangelie als ook met de adressanten van de boodschap81. Het evangelie 
wordt steeds opnieuw gepredikt in de context van de persoonlijke ontmoeting82 en 
blijft daarmee in het spoor van de prediking van Jezus zelf, hoewel de inbreng van 
vrouwen steeds meer gemarginaliseerd wordt. 
 
   De nieuwtestamentische brieven bevatten niet alleen fragmenten van prediking, 
maar eveneens reflectie op de prediking. De prediking is die activiteit, waarvan 
Paulus schrijft: �Welkom zijn zij, die goed nieuws verkondigen�83. En met een 
opeenstapeling van retorische vragen toont hij aan dat �het geloof is uit het 
gehoor�84. De prediker speelt daarbij een essentiële, maar ook een dienende rol, want 
de prediker is het die �plant� of �water geeft�, maar God bewerkt uiteindelijk het 
resultaat, �de groei�85. Zo moet de prediking het naar Paulus� idee niet hebben van 
�uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid�, maar van de kracht van de Geest�, 
opdat het geloof niet zou steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van 
God�86. Het paradoxale hierbij is dat juist passages waarin Paulus zijn eigen 
onbekwaamheid naar voren brengt, uitmunten door retorische begaafdheid. Maar de 
prediking presenteert hij als dienstwerk, in zekere zin zelfs als een heilige dienst87, al 
wordt de prediking niet afzonderlijk genoemd in de opsomming van de gaven van de 
Geest88. In vergelijking met de grotendeels later op schrift gestelde, synoptische 
evangeliën, moet opgemerkt worden dat de prediking van de gekruisigde en 
opgestane Heer voorop gaat en dat deze de prediking van het koninkrijk van God 
min of meer overheerst. De prediking wortelt in de gemeente, en gaat uit van een 
door de Geest gecontinueerde relatie met de levende Heer en de belofte van zijn 
komst. Dat heeft lijden, maar ook vreugde en een nieuwe levenshouding tot gevolg. 
De christologische betekenis van Jezus overvleugelt langzamerhand zijn historische 
betekenis en een profetische pneumatologie verschuift in de richting van een meer 
soteriologische pneumatologie89. De niet-paulinische brieven leggen weer eigen 

                                                                                                                                  
grote mate van verwevenheid tussen de christenen en de Joden in de diaspora. R. Stark, De eerste 
eeuwen, 1998, 81. 
81 Een mooi voorbeeld van dit laatste is de wijze waarop Paulus anticipeert op de gedachten van Agrippa, 
Handelingen 26:25-30. 
82 Osborn: �preaching in the first century is a personal encounter between hearers in need of the gospel 
and a witness to the power of the living Lord�, R.E. Osborn, Folly of God, 313, zie ook 314 en 322. 
83 Romeinen 10:15, vgl. Jesaja 52:7 de �vreugdebode�. 
84 �fides ex auditu� zoals de Vulgaat hier vertaalt, Rom. 10:14. 
85 1 Corinthe 3:6, waarbij aangetekend dat Apollos bekend stond om zijn in Alexandrië geschoolde 
redenaarstalent. 
86 1 Corinthe 2:4,5. 
87 Romeinen 15:16: �ik moet in volledige toewijding aan zijn evangelie een dienaar van Christus Jezus 
voor de heidenen zijn, zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd �ίερουργουντα� 
door de heilige Geest�, waarbij Paulus blijkens de context doelt op de prediking, maar een term, 
��ίερουργουντα�, uit de tempelliturgie gebruikt. Dit is voor Old aanleiding om te spreken over de 
prediking als cultische acte, als �high service to God�, H.O. Old, Biblical Period, 189. 
88 1 Corinthe 12:28-31, Efese 4:7,11, waarin noch kerygma, noch paraclese als gave voorkomen. Hier is 
echter sprake van �profetie� als een inclusieve term voor de dienst van de prediking. Zij omvat zowel 
kerygma als paraclese. 
89 Zie M.L. Hudson, M.D. Turner, Saved from Silence, 157. Waarbij evenzeer gesteld kan worden dat de 
bezinning op de logos-christologie in de loop van de geschiedenis prioriteit krijgt boven de pneuma-
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accenten. De prediking in deze brieven draagt veelal een catechetisch karakter90. De 
brief van Jacobus toont een nauwe relatie met de wijsheidstraditie en bevat 
aanwijzingen voor het moreel handelen. In de eerste brief van Petrus wijst de auteur 
op de vitale en continue factor van Gods Woord als kracht die de gelovigen in staat 
stelt een nieuwe gemeenschap te vormen91. Dit �uitverkoren geslacht� en �koninkrijk 
van priesters� draagt de opdracht �om de grote daden te verkondigen van hem, die u 
uit het duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht�92. De verkondiging 
van het evangelie verschijnt hier als roeping van de geloofsgemeenschap als geheel. 
 
2.4.7.  Conclusies 
 
In de vormgeving van de christelijke prediking zoals die vanuit de nieuwtestamen-
tische geschriften naar voren komt, wordt Jezus gepresenteerd als de geïncarneerde 
logos, het Woord van God zelf, maar ook als degene die temidden van zijn tijd-
genoten met een bijzonder gezag en op een bijzondere wijze de Geest van God 
belichaamt. Voor de gelovige hoorders van de groeiende christengemeenschap is het 
God zelf die in de woorden van Jezus, de Zoon, gesproken heeft93. De persoon van 
Jezus Christus en zijn evangelie bepalen de inhoud van de nieuwtestamentische 
prediking. Zijn boodschap laat zich evenwel moeilijk samenvatten, omdat zij als 
onderdeel van voortgaande prediking steeds weer vanuit andere gezichtspunten en 
op verschillende manieren vertolkt wordt. Toch kan minstens gezegd worden dat de 
prediking van Jezus zich concentreert rond de proclamatie van het koninkrijk van de 
liefdevolle God, waarvan Jezus zegt dat het zichtbaar is in de verkondiging zelf en 
in het bevrijdend handelen dat daarmee samengaat. De prediking van Jezus is dus 
niet alleen woord, maar evenzeer daad, daad van hemzelf, van anderen94 en daad van 
God door middel van zijn persoon. In veel gevallen is niet te onderscheiden tussen 
het �leren� en het �verkondigen�, temeer daar Jezus zowel elementen uit de rabbijnse 
traditie, alsook uit de klassieke welsprekendheid in zijn prediking opneemt. Ken-
merkend is in elk geval de levendige en persoonlijke wijze van prediking, waarbij de 
persoonlijke ontmoeting het kader is waarbinnen mensen geraakt worden door zijn 
boodschap. Deze persoonlijke aanspraak blijft een kenmerk van de prediking, als 
deze later door de leerlingen van Jezus voortgezet wordt95. De prediking bedoelt de 
hoorders ervan tot deelgenoten te maken, zij worden opgeroepen tot een leven in 
navolging van Jezus. De prediking van Jezus heeft mede daardoor een cumulatief 
effect: de leerlingen getuigen op hun beurt van de dood en opwekking van Jezus en 

                                                                                                                                  
christologie, zoals Van de Kamp aantoont in Pneuma-christologie, 235, 243. 
90 Bijvoorbeeld 1 Timotheüs. 
91 1 Petrus 1:23-25. 
92 1 Petrus 2:9. 
93 Hebreeën 1:1 �Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders 
gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon�� 
94 Vgl. Marcus 14:9, waar Jezus zegt nadat hij gezalfd is door een niet bij name genoemde vrouw �waar 
ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat 
zij gedaan heeft�. 
95 �The task was to make known neither a philosophical truth nor a mystagogic myth, but an event 
experienced by those most closely associated with Jesus: his life, death, and resurrection; it was to 
proclaim him as Christ and with boldness to assert his lordship over all�, R.E. Osborn, Folly of God, 284. 
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zien de werking van de Heilige Geest als de kracht waarop hun prediking rust. Toch 
wordt prediking niet van meet af aan een persoonlijke activiteit van elke afzonder-
lijke christen: er zijn duidelijk �ambtsdragers� voor wie dit tot hun specifieke taak en 
charisma behoort. Dit komt niet in de plaats van het persoonlijk getuigenis van de 
gelovigen, maar functionaliseert de prediking wel. De prediking als missionaire 
activiteit kenmerkt zich door grote openheid naar de omringende cultuur. Hoewel de 
Joodse synagogedienst een veel voorkomende invals-poort voor de christelijke 
apostelen vormt, vindt prediking niet alleen binnen dat kader plaats. Met een opval-
lende vrijmoedigheid wordt het evangelie verkondigd, waarbij de apostelen putten 
uit hun eigen geloofservaring en er alles aan doen om in de controverse met het 
jodendom vanuit de oudtestamentische schriften aan te tonen dat Jezus van Nazareth 
de beloofde Messias is. 
In relatie tot de vraagstelling van het onderzoek concluderen we: 
De prediking als Woord van God 
De prediking van Jezus en in het verlengde daarvan de prediking van de christelijke 
gemeente wordt gezien als een gave, geïnspireerd door de Heilige Geest, dat wil 
zeggen door de bijzondere tegenwoordigheid van de Geest van God én de Geest van 
Jezus. Jezus zelf als incarnatie van het Woord van God vervult en vervangt het 
profetisch spreken door een nieuwe wijze van presentie. In die zin is prediking niet 
alleen verbonden met de notie �Woord van God� maar evenzeer met de uitwerking 
van het Woord van Jezus en met het getuigenis aangaande zijn persoon. 
Homiletische noties en de hoorders 
De permanente actualisering van de verkondiging van Jezus maakt deel uit van de 
opdracht die zijn leerlingen krijgen. Hiermee wordt de prediking een basisactiviteit 
van de christelijke gemeente als geheel. De gemeente faciliteert de prediking. In de 
nieuwtestamentische gemeente zijn het aanvankelijk vooral de ooggetuigen van 
Jezus� verkondiging die het evangelie prediken. Langzamerhand wordt met name de 
missionaire prediking een taak van door de geloofgemeenschap daartoe aangestelde 
personen. Het horen van het Woord is niet vrijblijvend. Een gelovige ontvangst van 
het Woord van de prediking leidt tot participatie aan het getuigenis van de prediking. 
De christelijke prediking baseert zich op de mondelinge overlevering aangaande het 
getuigenis van Jezus, op de schriftelijk vastgelegde en in verschillende vertalingen 
in omloop zijnde geschriften van het Oude Testament en op de latere schriftelijke 
getuigenissen van apostelen en evangelisten. De bronnen worden als goddelijk 
geïnspireerd beschouwd. In de omgang met de schriften is een vrije en interprete-
rende wijze van citeren en toepassen in een nieuwe situatie gebruikelijk. 
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3. De prediking als Woord van God in de vroeg-
christelijke en Middeleeuwse traditie 

 
 
 
3.1. DE PREDIKING IN DE TWEEDE EN DERDE EEUW 
 
Als bron voor onze kennis over de vroeg-christelijke eredienst fungeren voorname-
lijk de geschriften van vroeg-kerkelijke schrijvers: verschillende brieven, 
apologieën en de zogenaamde �Didachè�, ofwel �Het onderwijs van de Twaalf 
apostelen�1. Welke van deze geschriften we als �preken� kunnen aanmerken, is niet 
altijd even duidelijk, hoewel vaststaat dat deze bronnen preekmateriaal bevatten2. 
Niet alle vroeg-christelijke geschriften refereren echter expliciet aan de praktijk van 
de prediking. Bij Justinus Martyr en Clemens van Alexandrië vinden we echter wel 
referenties aan schriftlezing en prediking als onderdeel van de publieke eredienst3. 
 
   In de tweede en derde eeuw maakt de opkomende kerk belangrijke veranderingen 
door. De situatie van een missionaire beweging verandert langzamerhand in meer 
gevestigde kernen van jodenchristenen en heidenchristenen verspreid door heel het 
Romeinse rijk. Langzaam verschuift de primair missionaire aandacht van de predi-
king, naar prediking binnen het liturgisch verband van de christelijke vieringen. Het 
�kerkhuis� vervangt vanaf de tweede eeuw meer en meer de �huiskerk�4. De christe-
nen worden aangemoedigd zich te houden aan persoonlijke en gemeenschappelijke 
gebedstijden en voor de laatste komen zij veelal dagelijks5, in elk geval wekelijks, 
op de �dag des Heren� bijeen. De samenkomsten zijn qua dienst van het Woord 
gemodelleerd naar het voorbeeld van de Joodse synagogen6. Er wordt gebeden, 
geloof beleden, de schriften worden gelezen7, uitgelegd8 en er wordt gezongen. De 

                                                        
1 Bron: A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders 1 en 2, vertaald, ingeleid en toegelicht door A.F.J. Klijn, 
Kampen resp. 1981, 1983. 
2 Als eigenlijke �preek� uit de tweede eeuw kan in elk geval de �Paasbrief� van Melito van Sardes (ca. 
170) aangemerkt worden. Soms wordt de tweede Clemensbrief aan de Corinthiërs als oudste (ca. 95?) 
niet-nieuwtestamentische preek beschouwd, maar het preekkarakter van deze brief is minder evident. Vgl. 
W.O.E. Oesterley, The Jewish Background of the Christian Liturgy, Glouchester, 1965, 116. 
3 W.O.E. Oesterley, The Jewish Background, 117-118. 
4 Een �kerkhuis� (term H.A.J. Wegman) is een ruimte voor kerkelijke samenkomsten dat eigendom is van 
de gemeente. �Het kerkhuis markeert de overgang van de huisgemeente naar de kerk�, H.A.J. Wegman, 
Riten en Mythen. Liturgie in de geschiedenis van het christendom, Kampen 1991, 25. 
5 Didachè IV, 1, 2 spreekt bijvoorbeeld over het dagelijks zoeken van het aangezicht ofwel het �gezel-
schap� van de heiligen, om op hun woorden te kunnen steunen. Didache, Zwölf Apostel Lehre, Übersetzt 
und eingeleitet von G. Schöllgen, (Fontes Christiani), Band I, Freiburg im Breisgau 1991, 108-109. 
6 Zie Justinus Martyr, vertaald, ingeleid en toegelicht door G.J.M. Bartelink, Twee apologeten uit het 
vroege christendom: Justinus en Athenagoras, Kampen 1986, 15. Aanvankelijk is er wel enig verschil 
tussen samenkomsten van jodenchristenen en van heidenchristenen. Zie P. Grelot (e.a.), La liturgie dans 
le Nouveau Testament. Introduction à la Bible, édition nouvelle, Parijs 1991, 23-24. 
7 �Zolang als de tijd het toeliet�: �Au jour qu�on appelle le jour du soleil, tous, qu�ils demeurent en ville ou 
à la campagne, se réunissent en un même lieu, et on lit les Mémoires des Apôtres ou les ouvrages des 
prophètes, pendant le temps disponible. Saint Justin, Apologies, introduction, texte critique, traduction, 
commentaire et index par André Wartelle, Paris 1987, 1e Apologie, 67, 192-193. 
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eerste lezing is de Torahlezing, waarna profeten en geschriften volgen. In de chris-
telijke bijeenkomsten handhaaft men veelal de Torahlezing en vult die aan met een 
profetenlezing, apostolisch getuigenis en evangelielezing. Gaandeweg vervangen de 
evangeliën de rol van de eerdere (oog)getuigen. Zoals het lezen van de Torah in de 
synagoge een vaste liturgische handeling vormt, is de evangelielezing dat in de 
vroege kerk, als eerbewijs aan God. Iedere gedoopte man of vrouw die in staat is om 
een getuigenis te geven, kan in principe de uitleg doen. In de praktijk is dat veelal 
één van de ouderlingen of diakenen. Vanaf de tweede eeuw komt in de steden het 
ambt van de bisschop (episkopos) op, en behoort de prediking primair tot de taak 
van deze ambtsdrager9. De prediking krijgt veelal vorm volgens het hermeneutisch 
principe van de typologie: oudtestamentische �typen� worden toegepast op nieuw-
testamentisch getuigenis10. Het nieuwtestamentisch getuigenis wordt �bewezen� op 
grond van �testimonia� uit het Oude Testament, immers �Jezus heeft de schriften 
vervuld�11. Verder kenmerkt de uitleg zich door haar apologetisch karakter en 
nadruk op ethische toepassing12. De christelijke naastenliefde impliceert een nieuwe 
liefdesethiek waardoor het christendom aan aantrekkingskracht wint13. Periodes van 
onderdrukking zijn er echter mede debet aan dat de christelijke prediking zich toch 
meer en meer naar binnen, tot de eigen groep richt. Prediking is geloofsopbouw, 
gemeenteopbouw, catechese, vermaning en vertroosting tegelijkertijd. Waarbij het 
indrukwekkend mag heten dat de term �marturia� een gebruikelijke benaming voor 
de preek wordt: de prediking bevat minstens ook het persoonlijk geloofsgetuigenis, 
waarin de connotatie doorklinkt dat zoiets een mens in bepaalde tijden zelfs het 
leven kan kosten. Tijdens de avondvieringen, later tijdens de ochtendvieringen, 
wordt de agapè-maaltijd (liefdesmaaltijd) gevierd, een maaltijd waarbij het symbo-
lisch karakter langzamerhand het daadwerkelijke eten en drinken vervangt. 
   In hoeverre de prediking, in al haar variëteit, zich in dit alles laat kenmerken door 
een �spreken van God met mensen�, is de vraag. Duidelijk is dat het verkondigend 
karakter van de prediking deels ingeruild is voor een meer moreel-ethische benade-
ring. Dit als logisch gevolg van de fase van opbouw waarin de kerk zich bevindt. 
Toch wordt het goddelijk Woord steeds weer als kern beleden, en klinkt in de 
Didachè onomwonden: �waar de dingen van de Heer gesproken worden, daar is de 
Heer present�14. Op grond hiervan kan men concluderen dat de Didachè de dienst 

                                                                                                                                  
8 in de vorm van een homilia: �Puis, quand le lecteur a fini, le président prend la parole (logos) pour nous 
adresser des avertissements et nous exhorter à imiter ces beaux enseignements�, Saint Justin, Apologies, 
1e Apologie, 67, 193. Justinus schrijft bovendien dat vervolgens iedereen gaat staan om gezamenlijk te 
bidden, blijkbaar als passende reactie of vorm van responsie op de uitleg. Het lezen, spreken en aanbid-
den is één dynamische beweging. Vgl. ook R. Volp, Liturgik. Die Kunst, Gott zu feiern, Band I, 
Einführung und Geschichte, Gütersloh 1992, 255. 
9 H.A.J. Wegman, Riten en Mythen, 40. 
10 Het typologisch principe bepaalt eveneens de volgorde van de Schriftlezingen in de liturgie. 
11 H.A.J. Wegman, Riten en Mythen, 86-87. 
12 Bijvoorbeeld de apologie van Justinus Martyr, G.J.M. Bartelink, Twee apologeten, Kampen 1986. 
13 Dat deze �liefdesethiek� één van de belangrijkste kenmerken van de christelijke gemeenten was, wordt 
door velen benadrukt, bijvoorbeeld H.A.J. Wegman, Riten en Mythen, 53 en R. Stark, De eerste eeuwen. 
Een sociologische visie op het ontstaan van het christendom, (Princeton 1996), Amsterdam 1998, 95-96, 
199, 222. 
14 �γαρ ή κυριοτες λαλειται εικει κυριος εστιν�, Didachè 4.1. In de vertaling van A.M. van de Laar Krafft 
ten onrechte vertaald met �Want waar men van de kracht des Heeren spreekt, daar is de Heer�, A.M. v.d. 
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van het woord ziet als de manier bij uitstek waarop God met de mens communiceert. 
Dit klinkt als een vorm van sacramentele presentie van God, wanneer bovendien de 
profeten en leraren (dat wil zeggen de predikers) �de hogepriesters van de kerk�15 
worden genoemd16. Bij Tertullianus vinden we het besef dat de ouderlingen, diake-
nen of bisschop onder de preek tijdens de �synaxis� zodanig converseren �als 
degenen die weten dat de Heer luistert�17. Dit besef van Gods tegenwoordigheid gaat 
samen met een opvatting van de preek als grootse en verheven taak, waar alleen de 
beste en mooiste taal geschikt voor is. Bij Tertullianus ontwikkelt de prediking zich 
sterk onder invloed van de retorica. Retorische terminologie wordt gangbaar als 
aanduiding voor de preek: naast het �homilia� en �marturia� komen �tractatus� 
(verhandeling) en �allocutio� (aansporingstoespraak) in zwang. De invloed van de 
retorica wordt nog versterkt door het feit dat men in afwijzing van mogelijke heresie 
terughoudend is ten aanzien van een profetisch element in de prediking. Deze 
reserve ten opzichte van �vrije� interpretaties door de Geest, leidt er tevens toe dat de 
spontane en informele vorm van de preek als homilia naar de achtergrond verdwijnt. 
   Naarmate de temporele afstand tot de bronnen van de prediking groeit, ontwikkelt 
zich meer en meer de kunst van interpretatie en vertolking, de hermeneutiek. In de 
derde eeuw ontstaan de christelijke vormen van (doop)onderricht, met als beroemd-
ste scholen die van Alexandrië, Rome, Caesarea en Antiochië. Deze scholen 
ontwikkelen ieder een min of meer eigen stijl van exegese en welsprekendheid, 
hetgeen zijn weerslag heeft op de christelijke prediking. Zo kenmerkt de Alexan-
drijnse school zich door de invloed van Philo�s allegorische exegese, een spoor 
waaraan de naam van Origenes verbonden is. Origenes is de eerste christelijke 
prediker die zich uitvoerig met hermeneutiek bezighoudt en daarover publiceert18. 
Zijn visie op vertolking uit zich vooral in een theorie over de drievoudige schriftzin. 
Uitgangspunt is dat de Schrift verschillende betekenislagen in zich draagt: 

- De historisch narratieve laag (expositio historica, wat wordt er verteld, wat is 
er gebeurd?). Deze laag leidt tot een zo letterlijk mogelijke interpretatie van de 
tekst in de prediking. 

- De verdiepende begripslaag van de tekst (expositio moralis) die een typolo-
gische uitleg van de tekst oplevert. 

- De diepste laag (expositio mystica) waarin men de waarheid en wijsheid van 
de tekst doorziet. Deze laag leidt tot allegorische prediking. 

                                                                                                                                  
Laar Krafft, Leer der twaalf apostelen, Amsterdam 1940, 20. 
15 V.d. Laar Krafft vertaalt: �priesters�, Didachè 13.3, 1940, 32. In zijn anti-Roomse verhandeling over de 
ouderling schrijft Ph. J. Huijser deze uitspraak aan Tertullianus toe en ziet daarin een uiting van �hoog-
kerkelijke ideeën�, De ouderling en de prediking, Kampen 1959, 26-27. 
16 Genoemde bron brengt H.O. Old tot de stelling dat �the Didache teaches a doctrine of the real presence 
which is kerygmatic rather than eucharistic�, The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship 
of the Christian Church, Vol.1 The Biblical Period, Grand Rapids 1998, 265. R.E. Osborn komt op grond 
van dezelfde bron eveneens tot de conclusie: �Christianity retains a sacramental understanding of 
preaching�, Folly of God, The Rise of Christian Preaching, Vol. 1 St. Louis 1999, 315. 
17 �ut qui sciant dominum audire�, Tertullien Apologétique, texte établi d�après la double traduction 
manuscrite par J.P. Waltzing, Liège/Paris 1919, 39e Apologie (18), 110. Dom E. Dekkers, Tertullianus en 
de geschiedenis der liturgie, Brussel/Amsterdam 1947, 39-40, betrekt dit citaat uitdrukkelijk op de predi-
king. Naar ons besef gaat het hier in feite over de samenkomst van de christelijke gemeente in bredere 
zin. 
18 Zie voor een overzicht bijvoorbeeld �Origène et la Bible�, J. Daniélou, Origène, Paris, 1948, 137-198. 
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Dit �gelaagde� systeem van schriftverklaring is geënt op het filosofisch denken van 
het Platonisme, waarbij men er van uitgaat dat de werkelijkheid zoals men die waar-
neemt een afspiegeling is van de reële werkelijkheid. In het Neoplatonisme weer-
spiegelt deze hiërarchie tevens �graden� van emanaties van het goddelijke. Waar de 
geschapen werkelijkheid bestaat uit geest en stof, is het zaak om de geest door 
kennis en ascese te oefenen, teneinde tot de Ene op te klimmen en de waarheid te 
aanschouwen. Deze benadering gaat samen met een christologie waarbij Jezus als 
Logos, als incarnatie van de Geest van God en als leraar de hoorders zijn boodschap 
te binnen brengt. Voor tekstinterpretatie geldt, dat verschillende graden van verstaan 
mogelijk zijn, al naar gelang het stadium van iemands geloofsontwikkeling. 
   Een dusdanige interpretatie van de Schriften vormt een conceptuele voedings-
bodem voor een sacramenteel verstaan van de prediking. De letterlijke of morele 
betekenis van de prediking is evident: zij beoogt immers mensen te vermanen, te 
bemoedigen, te onderwijzen en aan te zetten tot concreet handelen. De apologetische 
predikers van de tweede en derde eeuw proberen dit voornamelijk te bereiken met 
de gangbare methodes van uitleg: Schrift met Schrift vergelijken en via bewijsplaat-
sen op historiserende wijze met rationele argumenten en persoonlijk getuigenis de 
hoorders trachten te overtuigen van de plausibiliteit van de boodschap van het evan-
gelie. Via de allegorese komt er een andere dimensie bij: de interpretatie van het 
evangelie wordt doelbewust geactualiseerd in een vorm die gericht is op een exis-
tentiële ontmoeting met de boodschap van de tekst. Hoewel deze vorm van uitleg 
exegetisch aanvechtbaar is en zeer vatbaar voor inlegkunde en moralistische 
gevolgtrekkingen, draagt zij in elk geval de mogelijkheid in zich om een tekst 
zodanig te presenteren dat deze een rechtstreekse aanspraak aan de hoorders 
vertegenwoordigt. Daarnaast ligt het voor de hand om vanuit deze hermeneutische 
benadering niet alleen te zoeken naar een geestelijke dimensie in de Schriften, maar 
om bijgevolg aan de prediking zelf een geestelijke dimensie te ontwaren. De 
prediking verbeeldt dan in letterlijke zin iets van Gods werkelijkheid en vertegen-
woordigt daarmee goddelijke presentie. Niet toevallig zien we bij de Alexandrijnen 
de gedachte van sacramentele prediking voor het eerst in de geschiedenis van het 
christendom naar voren komen19. 
 
3.1.1.  Conclusies 
 
Wanneer aan het begin van de vierde eeuw de vogelvrije positie van de christelijke 
kerk in het Romeinse rijk verandert in die van begunstigde religie, is de christelijke 
prediking inmiddels van vorm en karakter veranderd. De prediking verzelfstandigt 
zich ten opzichte van haar missionaire karakter en krijgt vastere vormen binnen de 
christelijke liturgie. De toegenomen afstand tot de bronnen van de prediking maakt 
uitleggingstradities en de kunst van de hermeneutiek belangrijker om de kloof tussen 

                                                        
19 Wanneer Origenes spreekt over de sacramenten, benadrukt hij de uitleg van de Schrift meer dan de 
eucharistie. De Christuspresentie in de eucharistie was nauwelijks onderwerp van discussie. Origenes 
spreekt daarnaast echter over de Logos als �incarnate in the flesh of the holy text�, B. Smalley, The study 
of the Bible in the Middle Ages, 19833 (1952), 11-12. Zie ook J. Daniélou, Origène, Paris, 1948, 74vv. 
Clemens van Alexandrië spreekt van de agapè-viering als �banquet spirituel�, Clément d�Alexandrie, Le 
Pédagogue, Paris 1991, II, 4 (40), 149. 
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de bronnen van de prediking en de hoorders te overbruggen. Er vormt zich een 
klasse van uitleggers die in staat is de geschriften te interpreteren en te verkondigen. 
De prediking komt dus vooral uit de mond van daartoe aangestelde bemiddelaars. Er 
zijn nog rondreizende missionarissen die het evangelie prediken, en in kleine, soms 
ascetische geloofsgemeenschappen is de taak van de prediking aan meerdere 
mannen en vrouwen opgedragen, maar in de min of meer gevestigde kerken wordt 
de prediking hoofdzakelijk behartigd door de plaatselijke bisschop. Daarbij krijgt de 
prediking steeds meer de vorm van educatie en praktische dienst. Met de uitbreiding 
van de kerken neemt het belang van onderwijs, leer en ethische richtlijnen toe. De 
prediking speelt daarin een centrale rol. Zij wordt gekarakteriseerd als �leitourgia�, 
als dienst en krijgt een meer binnenkerkelijk gericht karakter.  
Ten aanzien van de vraagstelling van ons onderzoek concluderen we:  
De prediking als Woord van God 
De prediking wordt afhankelijk van de interpretatie van een schriftelijk overgele-
verde tekst als bron voor de prediking. De mondelinge overlevering van Jezus� 
woorden verdwijnt, als bron voor de christelijke prediking geldt de canon van het 
Nieuwe Testament zoals die langzamerhand vorm gekregen heeft. Canoniciteit 
verwijst naar de kerkelijke vaststelling van veronderstelde authenticiteit van het 
bewaarde getuigenis aangaande Gods Woord in de geschriften. Het verstaan van 
prediking als Gods Woord is dus een verstaan in afgeleide zin. De opkomst van een 
Logoschristologie betekent bovendien dat Gods tegenwoordigheid in het Woord 
vooral wordt gekoppeld aan de tegenwoordigheid van Jezus Christus als openbaring 
van het Eeuwig Woord. 
Homiletische noties en de hoorders 
Voor het proces van de prediking geldt dat de uitleg van geschriften centraal komt te 
staan in de prediking. De uitleggingstraditie van de meervoudige schriftzin doet 
opgeld. Typologie en allegorese zijn belangrijke methodes van uitleg en actualise-
ring van de bijbelse geschriften. Zij vormen een voedingsbodem voor een sacra-
menteel verstaan van de prediking, waarbij aan de bijbeltekst een bijzondere diepte 
en werking wordt toegekend, analoog aan het sacrament van de Maaltijd van de 
Heer. Deze werking geeft zich alleen prijs aan hen die in staat zijn om op een 
bepaald niveau de verborgen betekenis te doorgronden. Naast het Nieuwe Testament 
blijft het Oude Testament, vaak in de vertaling en samenstelling van de Septuaginta, 
bron voor de prediking. Voor de hoorders geldt dat er vanwege de veronderstelde 
goddelijke inspiratie bij de totstandkoming van de heilige geschriften ook goddelijke 
hulp nodig is bij het verstaan van de geschriften: De lezing en de uitleg van de 
Schriften gaat vergezeld van een vorm van epiclese, een gebed om �verlichting�20. In 
zekere zin vormt zich hier de liturgie om de prediking heen. Aldus groeit het besef 
dat verstaan van de prediking een zaak is voor ingewijden. 
 
 
3.2. DE GRIEKSE PREDIKING IN DE VIERDE EEUW 
 
In de vierde eeuw na Christus blijkt Antiochië het theologisch centrum te zijn van de 

                                                        
20 H.O. Old, Biblical Period, 350. 
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Griekssprekende christenen in het christelijk keizerrijk. Binnen de Antiocheense 
school geldt Johannes Chrysostomus (ca. 347-407) als belangrijkste vertegenwoor-
diger. Temidden van een voornamelijk Joodse context waarin het christendom zich 
in Antiochië ontwikkelt, is er grote belangstelling voor de letterlijke betekenis, de 
structuur en het genre van het schriftwoord. Bij Chrysostomus komen we de opvat-
ting tegen dat God wordt gezien als de auteur21 van de oud- en nieuwtestamentische 
geschriften die zelf door de Schrift spreekt tot op de dag van vandaag. In het 
verlengde van de autoriteit van de Schrift ontvangt de prediking haar gezag22, door 
de Heilige Geest geïnspireerd23. De taal van de Schrift is echter mensentaal en bij 
gevolg aan de beperkingen van de menselijke communicatie onderhevig. 
Chrysostomus interpreteert dit als een blijk van vrijwillige �neerdaling�24, een soort 
goddelijke pedagogiek van God die zich welwillend aanpast aan de taal van de mens 
en daarin de goddelijke presentie kenbaar maakt25. Daarom is de taal en inhoud van 
de liturgie erop gericht om God daarvoor alle eer te geven. Ook de prediking in het 
kader van de liturgie draagt bij Johannes Chrysostomus een doxologisch karakter. 
 
 
3.3. DE LATIJNSE PREDIKING IN DE VIERDE EEUW 
 
Bij het uiteengroeien van de oosterse en westerse christenheid zien we ten aanzien 
van de prediking verschillende tradities ontstaan. Voor ons onderzoek volgen we het 
Westerse spoor. De Latijnse kerk van de vierde eeuw herbergt een mengeling van 
Griekse en Romeinse invloeden. Zowel het Neoplatonisme als de Stoa doen hun 
invloed gelden op de christelijke prediking, hetgeen tot uitdrukking komt in respec-
tievelijk meer allegorische of moralistische interpretaties van de Schrift. Analoog 
aan de contemporaine mysteriereligies, komt er in het christendom nadruk te liggen 
op inwijdingsriten. De riten van de Doop en de Maaltijd van de Heer vormen de 
mysteriën, de sacramenten waardoor de gelovige deelt in de heilsgeheimen. De 
prediking die de gelovigen hierin inwijdt, is catechetisch van aard en heeft betrek-
king op de hoofdlijnen van de christelijke traditie. Naarmate de sacramentsriten 
echter zélf een groter gewicht krijgen, ontstaat er een nieuw soort mystagogische 
prediking. Deze prediking richt zich anders dan gebruikelijk niet zozeer op het 
verstaan van de Schriften in de actuele situatie, maar zij richt zich op het verstaan 
van de riten zélf: op het juiste proeven en smaken van de hemelse heerlijkheid die in 
de aardse tekenen verscholen ligt. Hier krijgt prediking een andere functie, zij staat 
niet langer zelf in het midden van de aandacht, maar verwijst naar het sacrament en 

                                                        
21 Bij Chrysostomus verondersteld als een vorm van mechanische inspiratie. 
22 �It is not merely a matter of a printed book being the Word of God, but, even beyond that, it is a matter 
of a preached message being the Word of God�, H.O. Old, Patristic Age, 184-185. 
23 In deze tijd werd aan de belijdenis van Nicea toegevoegd: �en in de Heilige Geest, die Heer is en levend 
maakt (�) die gesproken heeft door de profeten�, formulering toegeschreven aan de besluitvorming op de 
synode van Constantinopel in 381. 
24 �sugkatabasis�, door Old vertaald met �considerateness� in plaats van het meer traditionele 
�condescension�. In considerateness (welwillendheid) komt de intentie van Gods betrokkenheid adequater 
tot uitdrukking, aldus Old, Patristic Age, 187. 
25 �If we are to enter in God�s presence we must listen to his Word�, H.O. Old, Patristic Age, 220. 
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wordt zo als het ware een toelichting bij de liturgie26. Meer en meer zijn het de 
sacramenten die, weliswaar geheiligd door het Woord, toch zelf de aanwezigheid en 
het heil van God communiceren. 
 
3.3.1.  Aurelius Augustinus 
 
In het werk van één van de invloedrijkste predikers van de Latijnse kerk, Aurelius 
Augustinus (354-430), vinden we dit spanningsveld terug. Zijn werkzaamheid als 
prediker speelt zich gedurende bijna 40 jaar voornamelijk af in en rond het Noord-
Afrikaanse Hippo, waar Augustinus bisschop is. Hij preekt daar iedere zaterdag en 
zondag, op feestdagen en soms ook dagelijks27. In totaal zijn zo�n 600 preken van 
hem deels of geheel bewaard gebleven. Vastgelegd door stenografen zijn ze veel-
vuldig gekopieerd. Beïnvloed door het Neoplatonisme, houdt Augustinus vast aan 
een ontologisch onderscheid tussen materie en geest, tussen lichaam en ziel, terwijl 
hij in afwijking van dit gedachtegoed een persoonlijk God belijdt en de mens ziet als 
op genade aangewezen. Met betrekking tot de prediking is de vraag welke zijns-
waarde, dus welke ontologische status het Woord van de Schrift en het Woord van 
de prediking innemen. Behoort de prediking tot de �res�, zoals bijvoorbeeld de mens 
zelf, dan is zij een realiteit28, verwijzend naar niets anders dan naar zichzelf. In dat 
geval zou voor de prediking gelden dat zij als Woord van God de waarheid als 
werkelijkheid representeert, op een �Dingliche� wijze present stelt. Valt de prediking 
echter onder de �signa�, de tekenen, dan verwijst zij altijd door naar iets anders, naar 
een diepere betekenis, naar een realiteit, zoals God, Christus, de Heilige Geest en de 
kerk bij Augustinus onder de realiteiten gerekend worden. Dit laatste is inderdaad 
het geval. �Bij het verstaan van de Schrift gaat het erom via de tekenen door te 
dringen tot de zaak waarnaar zij verwijzen�29. Overigens wordt de term �Woord 
Gods� door Augustinus meerduidig gebruikt. Hij duidt er de inmiddels als canoniek 
vastgestelde Schriften mee aan, waarvan God de Gever, Christus de Leraar en de 
Heilige Geest de inspirator30 is. Daarnaast gebruikt hij met name in zijn prediking de 
aanduiding onder verwijzing naar Johannes 1 veelvuldig voor Christus als Woord 
Gods31. Dat Christus het Woord Gods is, bedoelt Augustinus in relationele zin: het 

                                                        
26 H.O. Old, localiseert deze verschuiving ten tijde van Ambrosius van Milaan (339-397) Patristic Age, 
318. 
27 A. Augustinus, Als lopend vuur. Preken voor het liturgisch jaar 2. Vertaald, ingeleid en van 
aantekeningen voorzien door Richard van Zaalen (e.a.), Amsterdam 2001. 
28 Wij volgen hier de vertaling van �res� met �realiteit� in navolging van J. den Boeft en I. Sluiter in: 
Aurelius Augustinus, Wat betekent de bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie. De 
doctrina christiana, ingeleid, vertaald en toegelicht door J. den Boeft en I. Sluiter. Amsterdam/Leuven 
1999, 19. 
29 M. den Dulk en G. C. de Kruijf, Leren preken met Augustinus. in: Postille 1999-2000, redactie werk-
groep kerk en Prediking, Zoetermeer 1999, 9. 
30 Voor deze inspiratie worden diverse termen gebruikt: inspirare, dictare, suggerere en gubernare, 
volgens Polman alle gebruikt om aan te geven dat het initiatief geheel bij God berust: Christus, de Geest 
�inspireert, suggereert, doet in de geest, in het geheugen opkomen, wat zij moeten schrijven en bestuurt en 
leidt, zelfs tot in de onderdelen toe, plan en opzet, orde en woordkeus�, A.D.R. Polman, Het Woord Gods 
bij Augustinus, (De theologie van Augustinus, dogmahistorische studies van ADRP), Kampen, 1955, 45. 
31 Bijvoorbeeld sermo 198(44),(62), 229G(6), 369(2), 371(1), 374(13) Aurelius Augustinus, Als lopend 
vuur. 
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Woord is het spreken van de Vader door de Zoon als �eniggeborene, het Woord van 
het begin, God bij God�32. Christus zelf is de inhoud van de prediking en de �leraar� 
ervan in de harten van mensen33. 
   Dat de Heilige Schrift als Woord van God gezien wordt, berust op de vooronder-
stelling van de goddelijke inspiratie. Voor Augustinus is dit een vast gegeven, God 
sprak door middel van profeten en apostelen: �door hun mond�34. Verschillen of 
tegenstrijdigheden tussen bijvoorbeeld de evangelisten in hun weergave van het 
getuigenis worden wel erkend, maar toegeschreven aan verschillende werkingen van 
Gods Geest, en niet aan de eigenheid van ieders interpretatiekader. Want alles wat 
bij Augustinus Woord is, of het nu gaat om het Woord van de prediking, het Woord 
van Christus of het Woord van God, het heeft als teken verwijzende betekenis. Van 
het Woord op zichzelf wordt dus nooit gezegd dat het Gods Woord is. Dat kan 
alleen gezegd worden van het Woord �in relatie tot Hem, (�) van wie Hij het 
Woord is�35. De prediking krijgt dan als taak om duidelijk te maken wat de 
werkelijkheid is waarnaar het Woord verwijst. Aanvankelijk is deze werkelijkheid 
bij Augustinus vooral in neoplatoonse zin het schouwen en de kennis van de waar-
heid Gods36. Later is het vooral de liefde Gods die in de prediking van Augustinus 
als eerste en laatste werkelijkheid naar voren komt. Kentheoretisch is de vraag hoe 
deze werkelijkheid van God, verkondigd door middel van het menselijk woord, aan 
de mens kenbaar wordt. Hoe verhouden zich het teken en de werkelijkheid, de mens 
en God? Als Augustinus hierover spreekt, komt hij steeds bij hetzelfde beeld terug: 
de mens zaait, plant en begiet, maar God geeft de groei37. De Heilige Geest bepaalt 
uiteindelijk de �inwendige� werking van het �uitwendige�, verwijzende Woord Gods: 
niemand leert iets dan door de inwerking van Gods Geest38. Zo zien we ook ten aan-
zien van de prediking, dat het spreken van God als het ware door het spreken van 
mensen heengaat en daarom is het zo dat �telkens wanneer het Woord Gods in het 
midden der gemeente bediend wordt, God zelf door zijn Woord spreekt�39: �U 
luistert nu naar mijn preek. U luistert met gespitste oren. U komt door het Woord 
van God in een levendige stemming en deze aansporing is hartverwarmend�40. 

                                                        
32 Sermo 198(44), Aurelius Augustinus, Als lopend vuur. 
33 F. Schnitzler, Zur Theologie der Verkündigung in den Predigten des hl. Augustinus. Ein Beitrag zur 
Theologie des Wortes, Freiburg in Breisgau, 1968, 53. 
34 A. Augustinus, De stad van God. Vertaald en ingeleid door G. Wijdeveld, Amsterdam 1983, XVIII, 41, 
905. 
35 A.D.R. Polman, Het Woord Gods, 127. 
36 A.D.R. Polman, Het Woord Gods, 18-20. Polman wijst hier op een breuk in het denken van Augusti-
nus. Daar waar hij eerst het gedachtegoed van het neoplatonisme incorporeert, zou hij daar later afstand 
van hebben genomen en meer en meer overtuigd geraakt van de zondigheid van de mens, de autoriteit van 
de Schrift (heilsfeiten) en de onmogelijkheid om door schouwen tot kennis van de waarheid te komen. 
Hoewel er zeker een ontwikkeling in Augustinus� denken op deze punten waarneembaar is, komt Polman 
niet geheel onder de verdenking vandaan dat hij met terugwerkende kracht de reformatorische beginselen 
al te zeer inleest in het werk van Augustinus. 
37 Volgens Polman komt dit bijbels beeld meer dan 70 (!) keer voor bij Augustinus, A.D.R. Polman, Het 
Woord Gods, 154. H.O. Old interpreteert het als: �He who teaches the heart, has his pulpit in heaven�, 
Patristic Age, 363. 
38 F. van der Meer, Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader, 
Utrecht/Brussel 1947, 164. 
39 Aldus de opvatting van Augustinus naar A.D.R. Polman, Het Woord Gods, 129. 
40 Sermo 198(7), Aurelius Augustinus, Als lopend vuur. 
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Opvallend in deze zin is de wending van prediking naar Woord van God. Niet de 
prediking als zodanig brengt de hoorders in de stemming, maar het Woord van God. 
De prediking op zichzelf wordt niet vereenzelvigd met het Woord van God, maar 
mag vrijmoedig als Gods Woord onderkend worden. Deze erkenning is gebaseerd 
op de veronderstelling dat in de prediking dezelfde eeuwige en geïnspireerde waar-
heid als in de Schrift gesproken wordt41. De prediking hoort daarmee tot het voort-
gaand spreken van God door profeten, apostelen en in latere zin dus ook door 
predikers, als �vaten� en �organen� van het Woord Gods. Als eigenlijke bewerker en 
�drager� van het Woord Gods worden bij Augustinus zowel God, Christus als ook de 
Heilige Geest genoemd42. 
   Om het belang van de prediking als Woord van God te benadrukken gebruikt 
Augustinus nog al eens de omschrijving �Sermo Dei� in plaats van �Verbum Dei� 
voor de preek. De term �sermo � duidt dan specifiek op een onderhoud, een sfeer van 
communicatie waarin God daadwerkelijk een beslissend aandeel heeft. Het is dan 
ook niet verwonderlijk als Augustinus, in zijn beschouwingen over de prediking als 
Woord van God, nadrukkelijk verklaart dat God het uiteindelijke effect bepaalt. Van 
de hoorders wordt opmerkzaamheid, gebed en eerbied verlangd43. Zij moeten meer 
acht slaan op het Woord zelf dan op de vertolker ervan. De predikers op hun beurt 
zijn niet meer dan �zaakwaarnemers� en �slaven�, zij verwijzen naar het licht maar 
zijn zelf niet het licht, geven van zichzelf geen licht en hebben van zichzelf geen 
licht44. Desondanks kunnen de predikers niet gemist worden: zij vormen het �kanaal� 
waardoor het Woord over komt en de harten van mensen kan raken. Zij zullen zich 
afhankelijk weten van de Geest van God45. Prediking toont dat God de mens tege-
moet komt en hen met al hun beperktheid en onreinheid46 inzet bij de bemiddeling 
van het Woord. Al komt het hier op aarde nooit tot een direct schouwen van de 
waarheid Gods, het onderkennen van de waarheid zal op middellijke wijze, via het 
intermediair van de prediking en de werking van de Geest toch mogelijk zijn. Twee 
dingen houdt Augustinus daarin principieel bij elkaar: enerzijds de werkzaamheid 
van de Heilige Geest (de vocatio interna, de inwendige roeping) en anderzijds de 
noodzaak om die roeping uitwendig te kunnen horen (vocatio externa), in de gestalte 
van het Woord van God, de prediking. De mens wordt dus enerzijds door en ander-
zijds met het Woord geroepen. Deze roeping is een zaak van het hart, waarbij het er 
om gaat gehoor te geven aan het Woord47. In zijn preken illustreert Augustinus dit 
met veel voorbeelden. Op buitengewoon levendige wijze is hij in gesprek met zijn 
hoorders en gaat hij hen voor in persoonlijke vroomheid en praktische levenswijs-
                                                        
41 �Sonat psalmus-vox et Spiritus ; sonat evangelium-vox et Spiritus ; sonat sermo divinus-vox et 
Spiritus�, geciteerd uit tractaat 12, 7 bij het evangelie naar Johannes, F. Schnitzler, Theologie der 
Verkündigung, 109. 
42 F. Schnitzler, Theologie der Verkündigung, 103-107. 
43 F. Schnitzler, Theologie der Verkündigung, 148. 
44 A.D.R. Polman, Het Woord Gods, 138. 
45 �Maar wie anders weet er wat wij op dat moment het beste kunnen zeggen of wat het publiek het beste 
van ons kan horen, dan Hij die aller harten ziet? En wie anders zorgt dat door ons het juiste woord op de 
juiste manier gezegd wordt, dan Hij in wiens hand zowel wij zijn als onze woorden?�, De doctrina IV, 
XV 32, [88], Den Boeft/Sluiter (vert.), 169. 
46 Hiermee keert Augustinus zich tegen de Donatisten die op dat moment een dominante stroming in het 
Noord Afrikaanse christendom vormen. 
47 Sermo 37,1 de gelovigen �een nest bereiden in de harten� n.a.v. Ps.84:4. 
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heid48. Voor zijn prediking put Augustinus uit de ervaring van een frequente en 
levendige omgang met de Schriften. Het Oude Testament speelt daarbij een 
minstens zo grote rol als het apostolische getuigenis. Oudtestamentische teksten 
worden veelal typologisch uitgelegd als voorafschaduwing van het nieuwtestamen-
tisch getuigenis aangaande Jezus Christus. In de prediking wordt zeer direct gezocht 
naar aansluiting bij de leefwereld van de hoorders. Dat gebeurt enerzijds door een 
veelvuldig teruggrijpen op bekend veronderstelde bijbelverhalen en bijbelfiguren, 
anderzijds door het aansluiten bij gebeurtenissen uit de actuele context waarin 
mensen op dat moment leven49. Door de veronderstelde goddelijke werking van de 
prediking stelt Augustinus dat zij hoe dan ook effect sorteert: het Woord keert niet 
leeg weer en betekent voor de één een �levensgeur ten leven�, maar voor de ander 
een �doodslucht ten dode�50. Neemt men het Woord aan, dan versterkt het de mens 
zoals brood dat doet, een metafoor die Augustinus meerdere keren voor het Woord 
van God gebruikt en waarin de notie van het sacrament van de Maaltijd van de Heer 
besloten ligt51. De sacramenten zelf zijn voor Augustinus �verbum visibile�, zicht-
baar gemaakt Woord. Zij veronderstellen het Woord en volgen erop. In het werk van 
Augustinus is nog weinig te merken is van de latere controverse waarbij Woord en 
sacrament tot concurrenten worden in de strijd om het middelpunt van de liturgie en 
de heilsbemiddeling. Dat is mede te danken aan het brede sacramentsbegrip bij 
Augustinus. Augustinus gebruikt de aanduiding �mysterium� en �sacramentum� door 
elkaar. De Schrift bevat geheimenisvolle woorden en handelingen die Augustinus 
als �sacramentum� aanduidt. Zo zijn er in feite twee soorten �sacrament� bij Augus-
tinus: in ruimere zin zijn de sacramenten de heilvolle woorden en handelingen waar-
van de Schrift getuigt, -bijvoorbeeld de wonderen die Jezus verricht- en in engere 
zin is het sacrament de aanduiding voor cultische handelingen in de kerk52, zoals de 
Maaltijd. De prediking heeft vooral in de laatste zin betekenis als sacrament, name-
lijk als verklaring en verkondiging van het mysterie van de Schrift53. 
   Al met al heeft de praktijk van zijn prediking en de theologie van Augustinus de 
Westerse kerk in belangrijke mate beïnvloed54. Zijn preken zijn terechtgekomen in 
talloze verzamelingen, die de eeuwen door opnieuw gebruikt zijn. En �De doctrina 
christiana�, een verhandeling over het verstaan en de vertolking van de Schrift, toont 
                                                        
48 Over de stijl van Augustinus, zijn �eenvoud des harten� en gekunsteldheid en ongekunsteldheid 
tegelijkertijd, zie met name F. van der Meer, Augustinus de zielzorger, 135 e.v. 
49 Zoals Augustinus met graagte vertelt over het effect van zijn prediking toen hij te Caesarea de rituele 
straatgevechten aan de orde stelde, De doctrina IV, XXIV, 139,140, Den Boeft en Sluiter (vert.), 187. 
50 Naar 2 Corinthe 2:15, een tekst die Augustinus nogal eens aanhaalt om aan te geven dat er geen �neu-
trale� reactie op het Woord van God mogelijk is. Andere beelden die Augustinus gebruikt om het effect 
van het Woord Gods aan te duiden zijn o.a. de bijl die aan de wortel ligt en het oordeel velt, het 
tweesnijdend zwaard dat scheidt, de pijl waarmee Christus het hart van mensen raakt, de regen die over 
goede en slechte mensen komt, de morgendauw die reinigt en leven schenkt en het dagelijks brood dat de 
mensen voedt. Vgl. F. Schnitzler, Theologie der Verkündigung, 151-160. 
51 �Met name in zijn preken over het gebed des Heren verstaat hij onder het dagelijks brood naast het 
avondmaal steeds het Woord Gods�, A.D.R. Polman, Het Woord Gods, 181 bijv. Sermo 56,10 �Onze 
dagelijkse spijs op deze aarde is het Woord (sermo) Gods, dat altijd in de kerken wordt uitgedeeld� en 
Sermo 58,5 �En het Woord (verbum) Gods, dat u dagelijks wordt ontsloten en in zekere zin gebroken, is 
naast de eucharistie ons dagelijks brood, dat onze geest voedt, zoals het natuurlijk brood de maag�. 
52 F. Schnitzler, Theologie der Verkündigung, 34. 
53 F. Schnitzler, Theologie der Verkündigung, 37. 
54 J. den Boeft en I. Sluiter, De doctrina, 33. 
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hoe inzichten uit de klassieke retorica vruchtbaar gemaakt kunnen worden voor de 
prediking55. 
 
3.3.2.  Conclusies 
 
Ondanks de toegenomen waardering van het sacrament van de Maaltijd, de opkomst 
van een liturgische jaarorde en vaste kerkelijke feesten, blijft de prediking bij 
Augustinus een volstrekt autonome plaats behouden. De prediking vervult een 
centrale plaats binnen de christelijke gemeente en tevens in haar publieke functie in 
de context van de samenleving. Aan de prediking van Augustinus kan men merken 
hoezeer al hetgeen wij nu catechese, pastoraat, mystagogie, gemeenteopbouw en 
missionaire presentie noemen, een functie was van de toenmalige prediking. 
   In relatie tot de vragen van dit deel van het onderzoek, constateren we de volgende 
ontwikkelingen naar aanleiding van de prediking bij Augustinus: 
De prediking als Woord van God 
Het Woord van God is allereerst Christus, Gods openbaring. De Heilige Schrift 
geldt als de geïnspireerde weergave van Gods Woord. De prediking is instrument, 
middel om Gods Woord te vertolken en voor de hoorder onontbeerlijk als middel 
om Gods Woord te verstaan. Toch verabsoluteert Augustinus de prediking niet: zij is 
slechts voedsel voor de ziel en draagt bij aan het heil voor de mensen, voorzover zij 
op adequate wijze het Woord van God representeert56. De werking van de preek is 
ten diepste niet afhankelijk van de prediker maar vindt haar basis in de eigen kracht 
en werking van het Woord van God. Wanneer Augustinus spreekt over de prediking 
en haar vergelijkt met het sacrament van de Maaltijd, wordt de autoriteit beide op 
eenzelfde wijze afgeleid, namelijk van de autoriteit van het spreken van God door 
middel van de Heilige Schrift. 
Homiletische noties 
Gezien de erkenning van het belang van de prediking van Augustinus en de vele 
bijval waarvan geschriften uit zijn tijd getuigen, kunnen we bij Augustinus spreken 
van een geslaagde interactie tussen de drie bronnen waaruit hij zijn prediking put: 
zijn eigen geloofs- en levenservaring, de context van zijn hoorders en zijn kennis en 
studie van de Heilige Schrift. In de prediking zelf blijkt de Schrift als autoriteit 
normgevend te zijn, vanwege het feit dat de Schrift Gods Woord representeert. Het 
gezag van de Schrift is onomstreden en wordt telkens opnieuw in de prediking 
bevestigd. Augustinus gaat uit van de veronderstelde inspiratie door de Heilige 
Geest in de woorden van de Schrift en in het effect dat de prediking sorteert in de 
harten van de mensen. In zijn aanwijzingen voor de prediking let Augustinus bewust 
op doel en functie van de prediking en is alles erop gericht dat de werking van Gods 
Geest zoveel mogelijk tot haar recht komt. Deze verborgen werking komt niet in 
mindering op de eigen verantwoordelijkheid waarmee de mens het Woord van God 

                                                        
55 Vgl. de Nederlandse vertaling van Den Boeft en Sluiter, De doctrina, en M. den Dulk en G.C. de 
Kruijff, Leren preken, 7-28. 
56 Hoewel er ook daarin een eigen werking verborgen ligt die boven de waardigheid van de prediker 
uitstijgt, want ook een slechte preek van een moreel verwerpelijk voorganger kan het Woord van God 
vertolken en bemiddelen, A.D.R. Polman, Het Woord Gods, 141. 
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aanneemt of afwijst57. Beide �werkingen� hebben een eigen autonomie en staan in 
een spanningsvolle verhouding tot elkaar. Augustinus lost die spanning niet op ten 
gunste van de Geest enerzijds of de menselijke verantwoordelijkheid anderzijds. 
 
Samenvattend 
We kunnen stellen dat er in de ontwikkelingen van de vierde eeuw vooral een groei-
ende samenhang tussen het gezag van de prediking en het schriftgezag is waar te 
nemen. Schriftgebonden prediking gaat echter samen met vrije associatie, actualisa-
tie en toepassing, zoals we ook bij Augustinus tegenkomen. Tegelijkertijd dient de 
prediking meer en meer de inwijding in de geloofsgeheimen en geloofstraditie zelf, 
waarbij prediking een mystagogisch karakter krijgt en de zelfstandige invloed van 
het schriftwoord in de prediking vermindert, ten gunste van een meer directe 
persoonlijke toepassing. 
 
 
3.4. PREDIKING IN DE MIDDELEEUWEN 
 
�Het leven der middeleeuwse christenheid is in al zijn betrekkingen doortrokken, 
geheel verzadigd met godsdienstige voorstellingen�58. Met deze waarneming karak-
teriseert de historicus Huizinga het culturele klimaat van de late Middeleeuwen in 
het westelijk deel van Europa. Hij omschrijft de ideeënwereld van de late middel-
eeuwers als een hang naar realisme, waarin al het onzienlijke door middel van een 
zichtbare voorstelling en tastbare werkelijkheid present gesteld wordt. Omgekeerd 
verwijst de voor de hand zijnde materie, het stoffelijk aanwezige, van zich af naar 
een diepere betekenis. Een theocentrisch en symbolisch denken stempelt de cultuur: 
alledaagse verschijnselen representeren eeuwigheidswaarde. In de beeldende kunst 
wemelt het van de plastische afbeeldingen van dood en hel, heiligen en oordeel. 
Mensen maken zich een zo realistisch mogelijke voorstelling van het bovenaardse 
en proberen de veronderstelde invloed daarvan min of meer beheersbaar te houden 
door het naleven van rituelen en gebruiken. De liturgie formaliseert, het magisch 
ritueel groeit en bloeit. En hoewel het moeilijk is om achteraf te reconstrueren welke 
invloed de prediking daadwerkelijk op de geloofsbeleving van het gewone volk 
gehad heeft, blijkt uit de bronnen dat zeker vanaf de 11e eeuw de prediking van 
individuele predikers en rondtrekkende groepen bedelmonniken kan rekenen op 
grote belangstelling van de mensen, zowel op het platteland als in de steeds belang-

                                                        
57 In een voorbeeld van J. Den Boeft en I. Sluiter: Augustinus leest de mensen niet voor maar geeft regels, 
zoals het abc, waarmee de mens zelf leert lezen en de verborgen betekenis kan achterhalen, De doctrina, 
45. 
58 J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en 
vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, Groningen, 197513, 148. Het door Huizinga geconstru-
eerde beeld van de Middeleeuwen wordt door diverse auteurs als eenzijdig bekritiseerd. Zie voor deze 
discussie L. Taylor, Soldiers of Christ. Preaching in the Late Medieval and Reformation France, New 
York/Oxford 1992, 9,10,33, die op basis van haar onderzoek concludeert dat de betekenis van religie voor 
de middeleeuwer zeker niet een allesbepalende angst voor het Onzienlijke was. Wel constateert zij dat 
�for most medieval people, religion was not an abstract system of beliefs, but a vital part of daily 
existence that included a familiar cast of characters -God the Father, Jesus Christ, the Holy Spirit, the 
Virgin Mary, the saints and the Devil�, 102. 



De prediking als Woord van God in de vroeg-christelijke en Middeleeuwse traditie 
 
 

63 

rijker wordende steden59. Aan het eind van de Middeleeuwen treffen we daarmee 
een compleet andere situatie dan 1000 jaar eerder, als voor West-Europa de 
stabiliteit van het Romeinse rijk is weggevallen. 
 
3.4.1.  Formalisering van de prediking 
 
De Middeleeuwen omvatten een lange periode, ongeveer 1000 jaar, van ca. 500 tot 
ca. 150060. Al wordt door het gebruik van de term �Middeleeuwen�, deze periode als 
één geheel aangeduid, -als een �tussentijd� tussen Oudheid en Renaissance- dan blijft 
evident dat er binnen die 1000 jaar ten aanzien van de prediking verschillende 
ontwikkelingen waar te nemen zijn. Na de ineenstorting van het West-Romeinse rijk 
volgt een periode van grote instabiliteit voor de westerse cultuur en het christendom. 
De infrastructuur van de kerk, die niet langer staatskerk is, komt onder druk te staan 
en met de invallen van �Barbaren� verdwijnt een deel van de gekerstende cultuur. De 
Romeinse cultuur raakt in vergetelheid, klassieke bronnen van literatuur en kennis 
worden onbereikbaar. De volksverhuizingen brengen politieke onrust, er is vrijwel 
geen handel en geen sprake van steden als centra van wetenschapsbeoefening. 
   Een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de kerk van Rome in deze periode 
vormt de bekering van de Frankische koning Clovis, die op Pasen 499 te Reims 
wordt gedoopt. Via hem krijgt de kerk invloed in het westelijk deel van Europa. Zo 
stimuleert bisschop Caesarius van Arles in Gallië de vrijwel verdwenen parochie-
prediking. Hij ziet de prediking vooral als missionaire prediking, ter (her)kerstening 
van de bevolking. Prediking is vooral doopprediking. Tevens bevordert hij het 
conciliebesluit van Arles in 524, dat de parochiepriesters min of meer verplicht om 
te preken61. Om deze prediking mogelijk te maken, in een cultuur waarin de 
geestelijkheid vrijwel niet opgeleid is voor deze taak, verzorgt Caesarius de uitgave 
van speciale prekenboeken. Deze �homiliaria� bevatten verzamelingen van divers 
preekmateriaal, voornamelijk vers-voor-vers commentaren gerangschikt bij de door 
het vastgestelde leesrooster aangegeven teksten. Het materiaal is afkomstig van 
verschillende predikers, veelal kerkvaders, en moet de plaatselijke parochiepriester 
in staat stellen om een �eigen� preek te houden. Aangezien men de prediking in deze 
tijd met name als een taak van de bisschop ziet, wordt in de reguliere misvieringen 
nauwelijks gepreekt. De bisschop is immers niet altijd aanwezig. Maar ook daar 
waar de bisschop aanwezig is, preekt hij soms slechts op feestdagen of bij bijzon-
dere gelegenheden. De homiliaria blijken in een behoefte te voorzien. In hoeverre zij 
de �eigen� prediking gestimuleerd hebben in een cultuur waarin weinig mogelijk-
heden tot onderwijs en opleiding van de predikers bestond, is onduidelijk. Aange-
zien de homiliaria uitsluitend gebaseerd zijn op de teksten van een leesrooster, 
                                                        
59 �the pulpit was the mass medium of the era�, L. Taylor, Soldiers of Christ, 4. In de steden bijvoorbeeld, 
werden in de late Middeleeuwen door het stadsbestuur contracten gesloten met befaamde predikers om 
gedurende een bepaalde tijd dagelijks te preken. 
60 In deze publicatie wordt gekozen voor een datering van de Middeleeuwen vanaf 476, de afzetting en 
verdwijning van de laatste West-Romeinse keizer, Romulus Augustulus, tot ca. 1500 de doorbraak van 
een nieuwe cultuur van Humanisme, Renaissance, Hervorming. Zie voor de dateringskwestie A.H. 
Bredero, De ontkerstening der Middeleeuwen. Een terugblik op de geschiedenis van twaalf eeuwen 
christendom, Baarn 2000, hoofdstuk II, m.n. 43-59. 
61 H.O. Old, Medieval Church, 76. 
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gebeurt het dat mensen jaar in, jaar uit, dezelfde preken op dezelfde zondagen horen. 
Van sommige van deze homiliaria is bekend dat zij over een periode van minstens 
200 jaar in gebruik blijven. Qua inhoud passen de preken en het preekmateriaal bij 
het missionair-catechetische doel dat zij dienden: om de �halfbekeerde barbaren� in 
het Frankische rijk de belangrijkste elementen van een christelijke levensstijl bij te 
brengen. Veel moraalprediking dus, naast reeksen van catechetische stof over 
bijvoorbeeld de Heilige Doop, het Onze Vader en de Decaloog. De preekboeken 
worden veelvuldig gebruikt en voorgelezen als commentaar bij de lezing tijdens de 
getijden of maaltijden in de kloosters van de Benedictijnen. Opvallend is daarbij, dat 
in veel van deze kloosters eigenlijk alleen de kapittelzaal geschikt is om te preken, 
want de akoestische ruimte van de kapel is meestal totaal ongeschikt voor de 
prediking62. Dit laat zien dat men aan de prediking geen grote prioriteit toekent. De 
opkomst van de homiliaria en de steeds sterker wordende traditie van de leesroos-
ters63, versterken het proces van vastlegging en ritualisering van de liturgie. Er wordt 
vrijwel uitsluitend �volgens het boekje� gevierd. Uit zorg voor de christelijke liturgie 
bevordert paus Gregorius de Grote (ca. 600) de canonisatie van de lezingen en 
gebeden. Steeds meer feestdagen, met name gedenkdagen voor de heiligen, krijgen 
een vaste plaats op de kerkelijke kalender, waarbij volgens vastgestelde lezingen 
vaste preken gehouden worden. Aan de ene kant betekent dit dat er door de veelal 
als �donker� gekwalificeerde Middeleeuwen heen, een bepaalde discipline aan 
schriftlezen en rijkdom aan liturgieviering bewaard blijft. Aan de andere kant kan 
het bijna niet anders dan dat de meer en meer gestolde liturgie een belemmering 
wordt voor de vrije omgang met de Schrift en dus voor een vrije prediking. In de 
zesde eeuw komt er dus min of meer een voorlopig einde aan iedere vorm van vrije 
en op de actualiteit gerichte verkondiging in de liturgie. Prediking is niet langer 
gebruikelijk en als er gepreekt wordt, is het uitsluitend op feest- en hoogtijdagen. 
Dat betekent tevens een ander soort prediking dan vóór die tijd: waar tot de 5e eeuw 
de prediking vooral bestaat uit schriftuitleg, wordt de prediking nu veelal thematisch 
bepaald. Niet langer vormt de schriftlezing op zichzelf de basis voor de preek, maar 
de kerkelijke kalender bepaalt de thematisch gekozen schriftlezing waarover, bij 
gelegenheid, gepreekt wordt. Niet de voorganger, maar het lectionarium legt de 
lezing uit. Aan het begin van de 8e eeuw is aldus, voor zover er gepreekt wordt, de 
prediking volgens lectionaria en vanuit een homiliarium de gevestigde praktijk 
geworden in grote delen van West-Europa64. 
 
3.4.2.  Volksprediking in de 7e - 10e eeuw 
 
Het initiatief van bisschop Caesarius tot bevordering van de prediking valt samen 
met de opkomst van missionaire prediking vanuit Ierland en Engeland, in de 7e en 8e 
eeuw. Rondtrekkende monniken als Columbanus en later Willibrord, Bonifatius en 
Beda Venerabilis evangeliseren op instigatie van de kerk van Rome in de Nederlan-
den en in Duitsland. Met hun ascetische levenshouding en oproep tot bekering en 
                                                        
62 H.O. Old, Medieval Church, 238. 
63 In de Romeinse wereld m.n. bevorderd door de pausen Leo de Grote (midden 5e eeuw) en Gregorius de 
Grote (begin 7e eeuw).  
64 H.O. Old, Medieval Church, 122.  
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levensheiliging, maken zij indruk en kerstenen het noordelijk deel van Europa. Er 
ontstaan kloosterscholen als trainingsinstituut voor de missionarissen. De prediking 
is vooral morele catechese, waarbij deze catechese in tegenstelling tot de eerdere 
eeuwen nu niet langer vóór, maar ná de doop plaatsvindt. Keerzijde van deze predi-
king is het ontstaan van een groeiende boetepraktijk, ter compensatie van het 
onvermijdelijke falen met betrekking tot de opgelegde morele standaard en levens-
heiliging65. De biecht wordt belangrijker, er ontstaan vaste voorschriften en rituelen 
voor het belijden van schuld en het ontvangen van vergeving66. 
Onder de regeringsperiode van Karel de Grote (768-814) ondergaat de missionaire 
prediking op het vasteland van Europa opnieuw een periode van opleving. Voor 
Karel gaat zijn wereldlijke heerschappij zij aan zij met de geestelijke heerschappij 
van de kerk. Hij bevordert de studie aan de kloosterscholen en hoopt zo het 
intellectuele peil van de kloosterlingen te verhogen opdat de Schriften beter 
bestudeerd en verstaan kunnen worden67. In 785 vaardigt hij een decreet uit, waarin 
ieder aangespoord wordt elke zondag naar de kerk te gaan en zich te stellen onder de 
prediking van het Woord van God68. De bisschoppen krijgen de opdracht om erop 
toe te zien dat in elke kerk een priester iedere zondag en feestdag preekt. Daartoe 
stimuleert Karel de ingebruikname van een (herzien) Romeins lectionarium voor 
zon- en feestdagen. Deze maatregelen leiden tot een opleving van de prediking, 
maar tevens tot een verandering van het karakter van de prediking. Hoe uitgebreider, 
ingewikkelder en formeler de liturgische kalender langzamerhand wordt, hoe meer 
de prediking het karakter krijgt van inwijding in de mysteriën van deze kalender 
zelf. De kerkelijke kalender geeft de weg aan die de gelovige door de heilsmys-
terieën moet gaan. Met name de vastentijd voor Pasen vormt daarin het hoogtepunt 
van het liturgisch jaar dat voor een groot deel in het teken staat van boete en 
�imitatio Christi�. Terwijl dus enerzijds de prediking gepropageerd wordt als middel 
om het volk op te voeden in het christendom, wordt anderzijds de prediking opnieuw 
zó geformaliseerd dat van een opleving in de zin van vernieuwing eigenlijk geen 
sprake is. Zelfs de prediking van de missionarissen, die bij de Germanen grotendeels 
al plaatsvindt in de landstaal69, wordt afgestemd op het leesrooster. Voor de gelovi-
gen zal de prediking een voornamelijk ritueel karakter gekregen hebben, als oproep 
tot boete. En waar de Benedictijnen aanvankelijk een krachtige impuls tot 
missionaire prediking geven, beperken zij zich in de 9e en 10e eeuw meer en meer 
tot de �binnen-kloosterlijke� prediking en studie. Voor West-Europa is deze tijd 
bovendien politiek onrustig, invallen van Noormannen, Hongaren en Moslims 
                                                        
65 H.A.J. Wegman, Riten en Mythen, 228, 233. 
66 Vgl. G. Heitink, Pastoraat als hulpverlening. Inleiding in de pastorale theologie en psychologie, 
Kampen 1977, 308-309. 
67 A.H. Bredero, Ontkerstening, 170 
68 J.B. Schneyer, Geschichte der Katholische Predigt, Freiburg 1969, 100. O.C. Edwards Jr. documenteert 
deze maatregel als één van de elementen van de �Admonitio generalis� van 789 en als canon van het 
Concilie van Arles van 813, en hij voegt daaraan toe dat het expliciet om preken in de landstaal gaat. 
�History of preaching� in: W.H. Willimon, R. Lischer (eds.), Concise Encyclopedia of Preaching, 
Louisville 1995, 196 
69 Volgens de overlevering preekte Bonifatius in de 8e eeuw al in het Duits, R. Cruel, Geschichte der 
Deutschen Predigt im Mittelalter, Detmold 1879, Unveränderter reprografischer Nachdruck, Darmstadt 
1966, 11. De oudste schriftelijke preekverzamelingen in de Duitse taal stammen uit de 10e eeuw, Cruel, 
Geschichte, 96. 
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destabiliseren de opkomende cultuur. De verschillende kerkvorsten in deze eeuwen 
zijn voortdurend verstrikt in een belangenstrijd met de wereldlijke vorsten. Een 
hervormingsbeweging, als die vanuit het klooster van Cluny, die zich afzet tegen de 
verwereldlijking van kerk en kloosterleven, draagt weliswaar bij aan een zuivering 
van het religieuze leven, maar wordt uiteindelijk geheel door kerkpolitiek ingekap-
seld en doorbreekt geenszins de formalisering van de prediking70. Waar het volk van 
West-Europa dan weliswaar vrijwel volledig gekerstend heet, verliest tot in de 11e 
eeuw de prediking verder aan betekenis. 
 
3.4.3.  Kloosterprediking in de 11e en 12e eeuw 
 
Met de opkomst van de Cisterciënzers aan het einde van de 11e eeuw ontstaat een 
nieuwe situatie. Hun belangrijkste representant, Bernard van Clairvaux (1090-
1151)71, geldt als raadgever van pausen en vorsten. Als prediker van de kruistochten 
wordt hij geëerd als de �ungekrönte Herrscher Europas�72 en als theoloog en spiritu-
eel leider als �the last of the Fathers�73. Deze reputatie dankt hij aan zijn morele 
autoriteit en omvangrijke nalatenschap van commentaren en (voornamelijk lees-
rooster-) prediking. Zijn preken doorbreken het stramien van louter boeteprediking 
en zijn veelal opwekkend en bemoedigend van karakter, met een mystieke dimensie 
die de basis legt voor een �bloeiende vertedering over het lijden Christi� in de tijd 
daarna74. De preken baseren zich vrijwel exclusief op de bijbeltekst en volgen het 
hermeneutisch principe van de verklarende prediking waarbij het ene schriftgedeelte 
het andere uitlegt. Waar Bernard in Vezelay (1146) oproept tot de kruistochten, 
getuigen anderen daarover als hoorden zij de stem van een engel uit de hemel waar-
van �everyone seems to have agreed that Bernard spoke the Word of God�75. Dat zijn 
prediking effect sorteert moge duidelijk zijn, zijn oproep tot aanmelding voor de 
kruistochten vindt massaal gehoor. De preken van Bernard en anderen worden op 
schrift gesteld en uitgegeven. In de 12e eeuw ontstaat, mede door de mogelijkheden 
van het toegenomen handelsverkeer, een apart genre literatuur: de lectio divina, 
geredigeerde preken die dienen als persoonlijke leesstof voor de kloosterlingen. Dit 
zijn niet altijd preken die daadwerkelijk gehouden zijn: aan de kathedraalscholen, de 
voorlopers van de universiteiten, schrijft men talloze preken als theologisch essay en 
specifiek met het oog op het (voor)lezen. Deze geschreven preken zijn strak van 
opbouw en bevatten veelal drie punten. De belangstelling voor de studie van 
retorica, grammatica (als tekst van de schrift) en de opkomst van meer dialectisch 
denken zorgt voor de bloei van een scholastieke preekcultuur waarin de preek als 
vorm voor geloofsdisputatie belangrijk wordt. Een voorbeeld hiervan is de prediking 
van Petrus Abaelardus (1079-1142). Bij hem vinden we in zijn pinksterpreken een 
                                                        
70 K. Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, Tübingen 198116, 182-184, H.O. Old, Medieval 
Church, 251. 
71 Over zijn precieze geboorte- en sterfjaar bestaat onduidelijkheid, Old noemt 1090-1151, H.O. Old, 
Medieval Church, 256, Heussi noemt 1091-1153, K. Heussi, Kompendium, 203 en O.C. Edwards Jr. 
noemt 1090-1153, in: W.H. Willimon, R. Lischer (eds.), History of Preaching, 198. 
72 K. Heussi, Kompendium, 203. 
73 O.C. Edwards Jr. in W.H. Willimon, R. Lischer (eds.), History of Preaching, 198. 
74 J. Huizinga, Herfsttij, 190 
75 H.O. Old, Medieval Church, 257. 
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complete leer aangaande de werking van de Heilige Geest. Dat is een belangrijk 
gegeven voor de prediking, omdat Abelaerdus uitlegt hoe in de prediking aan de 
goddelijke stem (de verlichting door de Heilige Geest), de stem van de mens wordt 
toegevoegd, om datgene wat God de prediker innerlijk door inspiratie ingeeft, open-
baar te maken en toe te passen76. 
   Tijdgenote van Bernhard van Clairvaux en Petrus Abaelardus is de Benedictijnse 
non Hildegard von Bingen (1098-1179). Zij is één van de weinige vrouwen van wie 
bekend is dat zij ook buiten de kloostermuren preekte en van wie bovendien preken 
bewaard gebleven zijn77. Haar prediking ontspruit voor een belangrijk deel aan de 
visioenen die zij ontvangt. De Bijbel en de kerkelijke traditie geven haar een inter-
pretatiekader om deze visioenen te interpreteren als beelden van de kerkelijke leer in 
relatie tot het morele leven. Hildegard deinst daarbij niet terug voor kritiek op de 
wereldlijke heersers van haar tijd. Het goddelijk Woord is voor haar vooral de 
levende Geest van God die aan de gelovigen leiding en inzicht schenkt. Opvallend is 
de wijze waarop zij de Geest van God in relatie ziet tot de geschapen natuur, zonder 
dat zij de laatste vergoddelijkt78. 
 
3.4.4.  Prône en pronaus 
 
Mede onder invloed van de kruistochten en de toename van rondtrekkende predikers 
is er in de 12e eeuw sprake van een toenemende popularisering van de prediking. De 
prediking voor het volk, in de landstaal, begint vaste vormen aan te nemen naast en 
temidden van de reguliere liturgische vieringen. We horen hiervan allereerst in 
Engeland, waar Aelfric (ca. 955-1020) als abt van Eynsham twee homiliaria uitgeeft 
ten behoeve van de prediking in de �prône� of pronaus79. Deze �prône� vindt plaats 
als aparte preekdienst, tijdens of na de mis. Beide vormen komen voor, hetgeen 
verwarring in de terminologie veroorzaakt: de �prône� is daadwerkelijk, zoals in 
Engeland, een �mispreek� (afgeleid van praeconium, herautendienst), dus een soort 
dienst in de dienst. Het is een �intermezzo� in de Latijnse liturgie van de eucharistie, 
en dat in de landstaal. Het betreft meestal een vertaling van het evangelie, enkele 
afkondigingen, een preek en gebeden. Na deze invoeging wordt de draad van de 
Latijnse liturgie weer opgepakt en de mis gevierd. De term pronaus (afgeleid van 
pro naos, voor de tempel, dus een preek op het kerkplein) duidt op de verzelfstan-
digde vorm van dit �intermezzo�, voornamelijk bekend vanuit bepaalde streken in 
Duitsland en Frankrijk. Deze vieringen zijn preekdiensten, soms naast, maar meestal 
                                                        
76 Petrus Abaelardus, Opera, I, sermo XIX, V. Cousin (ed.), Hildesheim/New York 1970, 491vv. 
77 De abdes van een vrouwenklooster had toestemming om te preken, zij het alleen binnen de klooster-
muren en niet tijdens de zondagse mis, P.S. Wilson, A Concise History of Preaching, Nashville, 1992, 73. 
Uit sommige bronnen blijkt tevens dat bepaalde �heilige� vrouwen ook buiten de kloosters preekten, zoals 
bekend is van bijvoorbeeld Johanna van het Kruis in Spanje. Bij de vroege Waldenzen hadden vrouwen, 
wat de prediking betreft, dezelfde rechten als mannen. In latere handboeken (bijv. Humbertus van Rome) 
vinden we expliciete afwijzingen aangaande prediking door vrouwen, hetgeen duidt op een bestaande 
praktijk, zij het een randverschijnsel binnen de gehele preekcultuur. L. Taylor, Soldiers of Christ, 176. 
78 H. Schilling, Hildegard von Bingen, voltooid verleden tijd of toekomstperspectief? In: Herademing. 
Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek, 1994/4, 9-15. 
79 O.C. Edwards Jr. in: W.H. Willimon, R. Lischer (eds.), History of Preaching, 196. Interessant is dat 
Edwards de term �prône� als aparte preekdienst hier noemt bij de situatie in Engeland, waar andere au-
teurs eigenlijk alleen de pronaus vanuit het Duits- en Franstalige gebied kennen. 
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los van de mis. Het zijn vaak �lekepreken�80, altijd in de landstaal en gericht op de 
volksvroomheid. De pronaus bestaat uit een schriftlezing en preek, uitlopend op een 
algemene schuldbelijdenis �Offene Schuld�, en algemene absolutie. Daarna volgen 
voorbeden, mededelingen en mogelijk een lied81. De opkomst van deze zelfstandige, 
populaire preekdiensten is van groot belang voor ons onderzoek. In de preekdienst is 
het gewone volk bij de liturgie betrokken en zowel inhoudelijk als qua vorm ligt de 
preekdienst ten grondslag aan de orde van dienst van latere reformatoren zoals 
Oecolampadius in Basel. Verder draagt deze vorm van buitenliturgische prediking er 
wellicht aan bij dat de eigenlijke mispreek (de prône zoals die deel uitmaakte van de 
mis) naar verhouding minder aandacht krijgt en het belang van de mis vrijwel 
uitsluitend komt te liggen bij de viering van het sacrament van de eucharistie82. 
 
3.4.5.  Prediking door de bedelorden 
 
De toegenomen popularisering van de prediking kan mede verklaard worden uit de 
opkomst van de bedelorden van de Franciscanen en Dominicanen. Beide orden 
leggen zich, zij het op verschillende wijze, toe op de prediking voor het volk. Daar 
waar de reguliere clerus zich teruggetrokken heeft binnen de kerk- en klooster-
muren, wordt met name de stad en het marktplein werkterrein van de bedelmonnik-
ken83. Hun geloofwaardigheid ontlenen zij mede aan de wijze waarop zij in hun 
levensonderhoud voorzien: hun bedelbestaan zelf symboliseert het feit dat zij de 
predikarbeid zien als �genadewerk�84. De franciscaanse prediking is veelal 
boeteprediking. Eén van de voornaamste vertegenwoordigers ervan is Bonaventura 
(ca. 1217-74). Zijn prediking is niet langer uitsluitend op de lectionaria gebaseerd, 
maar deels vrije tekstprediking. In zijn preken over de schepping komt naar voren 
hoezeer hij naast het ongeschapen Woord (God de Vader) en het geïncarneerde 
                                                        
80 Officieel mochten leken alleen met toestemming van de locale overheid preken, of in bijzondere op-
dracht van de paus (zoals de heremieten ten tijde van Gregorius VII), A.H. Bredero, Ontkerstening, 
229,257. Ook bedelmonniken moesten overigens toestemming hebben om in of buiten parochiekerken te 
preken, L. Taylor, Soldiers of Christ, 30. 
81 Zie hiervoor M. Barnard, Prediking, in: P. Oskamp, N.A. Schuman (red.), De weg van de liturgie. 
Tradities, achtergronden, praktijk, Zoetermeer 1998, 212-214 en 461. Barnard acht de verbinding van de 
term pronaus met �prone� niet correct afgeleid zoals door Weismann en Winkler verdedigd wordt in: E. 
Weismann, Der Predigtgottesdienst und die verwandten Formen, in: Leiturgia, Handbuch des 
Evangelischen Gottesdiensten, K.F.Muller, W. Blankenburg (Hrsg.), Band III, Kassel, 1956, 1-97, E. 
Winkler, Der Predigtgottesdienst, in: H.C. Schmidt-Lauber, K.H. Bieritz (Hrsg.), Handbuch der Liturgik, 
Leipzig/Göttingen 19952, 252. A.C. Barnard, Die erediens, Pretoria (1981) 19852, spreekt wel van de 
combinatie van pronaus en mis. Klaarblijkelijk sluit hij de mogelijkheid van de �prône�-betekenis niet uit. 
Merkwaadig genoeg schrijft Old niets over de prône of pronaus. Hij kwalificeert de �gelegenheidspredi-
king� buiten de mis door de latere Dominicanen als vorm van profetische prediking, H.O. Old, Medieval 
Church, 407-408. 
82 �Preaching by the mendicant orders began in the early thirteenth century partially as a response to the 
decay of the missal sermon (prône) and, in effect, sealed its fate in most places�, L.Taylor, Soldiers of 
Christ, 16. 
83 De openluchtprediking was een veel voorkomende vorm van prediking, met name in de Zuid-Europese 
streken. De lokale begraafplaats vormde nogal eens het decor voor deze preken. Een �portable� preekstoel 
of platform werd geplaatst om de prediker voor het publiek zichtbaar te doen zijn, terwijl op andere 
plaatsen reguliere voorzieningen voor de openluchtprediking werden getroffen, in de vorm van een 
gemetselde preekstoel aan de buitenmuur van de kerk. L. Taylor, Soldiers of Christ, 29. 
84 Vgl. Lucas 10:7 ��eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard�. 
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Woord (Christus, te kennen in de Schriften) ook het geestelijk verstaan van het 
Woord, als een soort emanatie van God zelf beschouwt85. Het is Christus zelf, die 
present is in de prediking en in het sacrament86. In de lijn van het neo-platonisme 
van Dionysius de Areopagiet vinden we bij hem veel allegorische exegese en de 
uitwerking daarvan in beeldende preken, die hem zeer geliefd maken. 
   De Dominicaanse invloed op de prediking is vooral dat de Dominicanen de preek-
stoel weer tot leerstoel transformeren. Hun prediking karakteriseert zich met name 
door een catechetische insteek. Dat betekent veel leerprediking rondom de 
sacramentstheologie en systematisch verklarende prediking naar scholastieke vorm-
geving87. De Dominicaan Humbertus van Rome (ca.1194-1277) voert een pleidooi 
voor de prediking als het hart van de kerk. In zijn denken is de prediking de vrucht 
en het doel van iedere meditatie en studie, teneinde de gelovigen en de kerk op te 
bouwen. Ten aanzien van de contemporaine avondmaalsstrijd merkt hij ten faveure 
van de prediking op: �Christus vierde de eucharistie maar één keer, terwijl hij zijn 
hele leven wijdde aan de prediking�88. 
 
3.4.6.  De prediking en het sacrament 
 
Terwijl buiten de kerk het belang van de volksprediking toeneemt, wordt binnen de 
kerk de betekenis van het sacrament als magisch ritueel versterkt. Zo bevordert de 
uitspraak van het Lateraanse Concilie in 1215 over de transsubstantiatie van brood 
en wijn in het waarachtig lichaam en bloed van Christus, de verering van de hostie89. 
In de volksvroomheid ontstaat een wildgroei aan bijgeloof omtrent de betekenis van 
                                                        
85 Uit Collatio 13, over the geestelijk verstaan van de Schriften: Voor wat betreft het eerste heet het bij de 
Prediker: �Alle rivieren stromen naar de zee, maar de zee stroomt niet over. Naar de plaats van hun oor-
sprong keren de rivieren terug, opdat zij opnieuw kunnen stromen. Hetzelfde geldt voor alle geestelijk 
begrip van de goddelijke Schrift. Het geestelijk verstaan wordt de rivieren genoemd, - precies zo als de 
mannen, die geestelijke inzicht hebben- omdat zij hun oorsprong in de Schrift hebben en uit de Schrift 
hun kracht ontvangen. En door hen wordt ook ander begrip gevonden, daarom heet het in de psalm: De 
rivieren verheffen zich, o Heer, de rivieren verheffen hun stem (�) Es musste die Stimme Gottes gross 
sein�, Bonaventura, Das Sechstagewerk, Lateinisch und Deutsch, Übersetzt und eingeleitet von W. 
Nyssen, München 19792, XIII, 4, 402-403. H.O. Old betrekt in zijn commentaar deze passage ten 
onrechte direct op de prediking als zodanig, Medieval Church, 304-305. 
86 Uit een preek van 1230, gehouden in het Katharinaklooster te Neurenberg: �Hie nach folget gar ain auss 
bindigen, schoene preidge von dem hochwirdigen Sacrament, Die schreipt S. bonauentura. Hoc est enim 
corpus meum� Es spricht ain weyser und andchtiger lererr uber dise(n) wortt: O herre ihesu criste, 
hettest du Diss nit selber redt, wer mecht es gelauben��, K. Ruh, Bonaventura Deutsch. Ein Beitrag zur 
Deutschen Franziskaner-mystik und -scholastik, Bern 1956, 294. 
87 Meestel eerst een enkel vers uit het evangelie of lied gelezen met daaraan vast een korte inleiding, 
�prothema�of �exordium�, dat zich steeds meer ontwikkelt tot een preek op zichzelf. Dit wordt gevolgd 
door het Ave Maria, Onze Vader, aanroeping van de Geest en evt. voorbeden. De eigenlijke preek volgt 
daarna, opgebouwd uit diverse geledingen en onderverdelingen en ingericht met vele bewijsplaatsen en 
citaten uit de Bijbel en van de kerkvaders. O.a. W. Schütz, Geschichte der christlichen Predigt, 
(Sammlung Göschen Band 7201), Berlijn 1972, 62-63. 
88 H.O. Old, Medieval Church, 401, zie ook W. Schütz, Geschichte, 61, E.J. Dempsey Douglass, 
Justification in late medieval preaching. A study of John Geiler of Keisersberg. (Studies in Medieval and 
Reformation Thought), H.A. Oberman (ed.), Leiden 1966, 90. 
89 Overigens worden tijdens dit concilie ook constituties ten aanzien van de prediking uitgevaardigd; 
namelijk dat de bisschoppen door de lagere geestelijkheid dienen te worden bijgestaan in het uitoefenen 
van de prediking. De bedelorden kregen hierin een belangrijk aandeel, A.H. Bredero, Ontkerstening, 348, 
353. 
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de hostie, zelfs het zien heffen van de hostie, de elevatie, wordt als heilbrengend en 
als het schouwen van God, �veoir Dieu� beleefd90. Een levendige heiligen- en 
reliekenverering maakt deel uit van de volksvroomheid, in tijden die gekenmerkt 
worden door politieke onrust (de invallen van de Mongolen vanaf de 12e eeuw), 
perioden van explosieve bevolkingsgroei, hongersnood ( 13e eeuw) en epidemische 
ziekten (�de zwarte dood� in de 14e eeuw). Geen wonder dat de prediking door 
plastische voorstellingen inspeelt op angsten rond de verschrikkingen der hel, de 
noodzakelijke boete en de verhevenheid van de ziel die de zonde overwint91. 
 
3.4.7.  Middelnederlandse prediking92 en de (Neder)Duitse mystiek 
 
De nadruk op de persoonlijke toewijding vinden we terug in de mystieke prediking 
van de 13e en 14e eeuw in Duitsland en de Nederlanden. De dominicanen �Meester� 
Eckhart (ca. 1260-1327) en Johannes Tauler (1300-1361) zijn hiervan de bekendste 
vertegenwoordigers. Zij verbinden de ascetische levenswijze van de monnik met een 
mystieke geloofshouding en richten zich op de ontmoeting van de verlichte ziel met 
God. Hun prediking is een vorm van spirituele catechismus, niet zozeer voor de 
volksmassa�s maar gericht op kloosterlingen en kringen van ingewijde leken die 
zich toeleggen op de innerlijke, mystieke geloofsbeleving. Dit brengt vanzelfspre-
kend een relativering van het uiterlijke gezag van ambt en kerk met zich mee. 
Kenmerkend voor de mystiek is het streven naar de onmiddellijke, directe 
ontmoeting met het heilige, het deelhebben van de ziel aan het goddelijke. De 
Heilige Schrift is daarbij een hulpmiddel om te komen tot de innerlijke verlichting93, 
zij biedt mogelijke wegen tot het zoeken van God maar brengt niet zelf de Gods-
ervaring tot stand. Bijgevolg zien we in de prediking van bijvoorbeeld Eckhart 
weinig aandacht voor de bijbeltekst op zich. In zijn preken volgt na de lezing van het 
tekstgedeelte in het Latijn, een vertaling van de preektekst in het Duits94 en als 
prediking een vrije, veelal tropologische interpretatie van het schriftgedeelte95. 
Omdat voor de mystici de ziel zelf aangelegd is op het schouwen, is de prediking 
niet meer dan een middel om dit bewustzijn te evoceren. De prediking als zodanig is 
niet een spreken van God, noch het doorgeven van goddelijke woorden. God zelf, 

                                                        
90 J. Huizinga, Herfsttij, 153. 
91 J. Huizinga, Herfsttij, 192. Dat dit niet per se hoeft te leiden tot collectieve, apocalyptische angsten, 
stelt Taylor op grond van onderzoek naar pre- en post-reformatorische (katholieke) preken in Frankrijk. 
In de preken die zij onderzocht ligt wel een bijzondere nadruk op de boete, maar wordt de �pessimistische 
antropologie� aangevuld met een �optimistische soteriologie�. L. Taylor, Soldiers of Christ, 85-101. 
92 �Middelnederlands� is �de verscheidenheid van Nederlands in teksten uit de lage landen -met uitzonde-
ring van Friesland, maar inclusief de overige gebieden ten oosten van Utrecht en de Franse Nederlanden- 
gedurende de periode ca. 1200-1500�, G.C. Zieleman, Middelnederlandse epistel- en evangeliepreken, 
Leiden, 1978, 5. 
93 �As Eckhart sees it, the soul needs no intermediary between itself and the divine Word. The Word in 
itself is sufficient�, H.O. Old, Medieval Church, 450. 
94 Bekend is dat Eckhart zowel in het Duits als in het Latijn preekte: in het Duits voor het gewone volk en 
de kloosterzusters die aan zijn pastorale zorg waren toevertrouwd en in het Latijn bij meer officiële 
gelegenheden. J. Calis (e.a.), Meister Eckhart. Het boek van de goddelijke troost. Ingeleid door M.J.F.M. 
Hoenen en B. Nagel. Kampen/Kapellen 1996, 21. 
95 De tropologische uitleg is één van de vier methodes van schriftinterpretatie: letterlijk, allegorisch, 
anagogisch en tropologisch ofwel moreel, namelijk het christelijk leven en handelen betreffend. 
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als zijnde het Woord en de communicatie met God, stijgt boven ieder menselijk 
woord uit96. Wat de gelovige rest is geen andere autoriteit dan Gods Geest alleen, 
die in een voortdurend proces van wording de menselijke ziel en God verenigt. Het 
afzien van de absolutering van ambtelijk gezag, leidt tot een zekere emancipatie van 
de gelovige leken. Maar de prediking, die deze emancipatie bevordert door haar te 
propageren, lijdt aan het euvel dat zij zichzelf daarmee tegelijkertijd overbodig 
maakt. Immers, het diepste geloofsgeheim wordt niet in de preek bemiddeld maar in 
de geest aanschouwd. 
   Als uitvloeisel van de mystieke theologie zien we in de late Middeleeuwen in de 
Nederlanden de opkomst van de zogenaamde �Moderne Devotie�, een spirituele 
vernieuwingsbeweging, ontstaan rond de �Broeders van het Gemeene leven� in 
Deventer. Geert Grote (1340-1384) bepleitte preekvormen die �aan de geestelijke 
behoeften van �den gemeynen volke� beantwoordden�97. Leken en clerus samen 
groeperen zich in �conventikels�, waar zij zich toeleggen op de praxis pietatis, de 
verbinding van contemplatie en ethiek. Ook bij hen valt een nadruk op het werk van 
de Heilige Geest te bespeuren, als de kracht die voortdurende bekering en heiliging 
bewerkt. De prediking in deze gemeenschappen kan gekarakteriseerd worden als een 
vorm van gedachtenis ten behoeve van de navolging. Heiligenlevens staan hoog in 
aanzien en worden �gekopieerd� met het oog op het bevorderen van een deugdzaam 
leven. De gedachtenis van het lijden van Christus staat daarbij in alles centraal en 
mondt veelal uit in een oproep tot lijdensmeditatie98, zoals bekend uit de preken van 
Thomas à Kempis (1380-1471). Ook vrouwen leiden in gemeenschappelijke huizen 
een vorm van religieus leven, zoals in Nederland in Diepenveen. In hun communau-
teiten is prediking in de volkstaal noodzakelijk, vanwege gebrek aan kennis van het 
Latijn bij de zusters. Hoewel de prediking ook in deze gemeenschappen veelal door 
mannen wordt behartigd, leiden de vrouwen een zelfstandig bestaan, min of meer 
onafhankelijk van het reguliere klooster99. Heiligenlevens en de prediking worden 
door -een collectief van- vrouwen op schrift gesteld100. Deze prediking blijkt gericht 
op de individuele geloofsbeleving, eenvoud, devotie en op de praktische ethiek101. 
Opvallend is dat er vanuit de kloostergemeenschappen die de prediking verzorgden, 
nagedacht wordt over de kwalificaties waaraan de predikers moeten voldoen. Kwali-
ficaties die nadrukkelijk afgestemd zijn op het type gehoor in de religieuze gemeen-
schappen102. 

                                                        
96 �for the brightness of the divine nature is beyond words. God is a word, a word unspoken.� En: ��but 
who can speak this word? No one can do this, except Him who is this Word. God is a Word that speaks 
itself. Wherever God is, he speaks this Word; wherever he is not, he does not speak. God is spoken and 
unspoken. The Father is a speaking word, and the Son is speech working�, E. Colledge (e.a.), Meister 
Eckhart. The essential sermons, commentaries, treatises, and defense, London 1981, 203-204. 
97 G.C. Zieleman, Preken als litteraire documenten, in: Th. Mertens (e.a.) Boeken voor de eeuwigheid. 
Middelnederlands geestelijk proza, Amsterdam 1993, 391. 
98 J.R. Douma noemt de Middeleeuwse lijdens- en boete-meditatie als aparte categorieën �naast de 
Schriftmeditatie�, Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces, Kampen 2000, 105. 
99 G.C. Zieleman, in: Th. Mertens (e.a), Boeken voor de eeuwigheid, 348. 
100 W. Scheepsma, Hemels verlangen, Amsterdam 1993,183 en Deemoed en devotie. De koorvrouwen van 
Windesheim en hun geschriften, Amsterdam 1997, 29, 117. Ook G.C. Zieleman, De preek bij de moderne 
devoten. Een verkenning, Deventer 1984, 8-13. 
101 G.C. Zieleman, Moderne devoten, 16-17. 
102 �Door de grote opbloei van de vrouwenconventen in de dertiende en veertiende eeuw dienden de 
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   De energie die de beweging van de Moderne Devotie steekt in het praktiseren van 
de boekdrukkunst en de opkomende aandacht voor persoonlijk bijbellezen als 
onderdeel van de devotie, betekent alles tezamen een groeiende belangstelling voor 
de bijbelse teksten, voor prediking als literatuur103 en voor prediking in de vorm van 
een collatie104. De collatie is een genre prediking dat zich ontwikkelt in de kloosters 
en huizen van religieuze gemeenschappen. De collatie vindt plaats buiten de liturgie 
om. Soms in dialoogvorm, later meer als toespraak klinkt op reguliere tijden, soms 
dagelijks maar in elk geval op feestdagen, naar aanleiding van een (bijbel)tekst een 
vrije opwekking en vermaning tot devotie105. Deze collatie heeft ofwel een besloten 
karakter als �onderlinge bemoediging en vermaan� maar vindt ook plaats als 
�admonitio�, ofwel een openbare opwekking tot een christelijke levenswandel en 
deugdelijk leven met een catechetisch karakter, georganiseerd voor hoorders buiten 
de gemeenschappen, zoals scholieren en belangstellenden.  
   Uit verzamelingen en repertoria van op schrift gestelde �Middelnederlandse predi-
king�106 blijkt hoe divers de prediking in de Nederlanden in de Middeleeuwen 
geweest is en hoezeer de geschreven prediking een eigen bestaansrecht had107. Op 
schrift gestelde prediking kreeg soms een bepaalde �predikatiereferentie� met 
verwijzingen naar concreet gehouden prediking. Dit diende om het �preek-gehalte� 
te benadrukken en om de geschreven tekst �te waarmerken als Gods Woord�108. In 
de tijd tot ca. 1100 is de vorm van de preek vooral die van de homilia, een 
cursorische vers voor vers verhandeling met mystieke of morele exegese van een 
bijbelpericoop109. Stilistische kenmerken zijn het ontbreken van een thema110, een 
introductie en indeling van de stof. In de twee eeuwen daarna heeft de prediking 
veelal de vorm van de �modus antiquus�, een thematische preek met diverse onder-
verdelingen of een moderne -scholastieke- variant daarvan waarbij er een inleiding 
in de vorm van een prothema aan de �sermo� of het �sermoen� voorafgaat111. Deze 
                                                                                                                                  
geestelijk verzorgers van deze gemeenschappen in hun prediking aansluiting te vinden bij het leven en de 
geloofsbeleving der monialen, om vanuit deze situatie de zusters geestelijk te vormen. Voor deze onge-
twijfeld zware taak oordeelden de geestelijke overheden alleen ervaren predikers geschikt. Deze ervaren-
heid moet niet gezocht worden in geleerdheid en kundigheid in het maken van preken volgens de regels 
en voorschriften, maar in de bekwaamheid het hart van de toehoorsters te raken�, G.C. Zieleman, 
Moderne devoten, 5. 
103 G.C. Zieleman, Boeken voor de eeuwigheid, 70vv. 
104 De collatie is een �geestelijke lezing� voorafgaand aan de completen. Deze collatie, later ook gebruikt 
als aanduiding voor de lezing tijdens de maaltijd, is vaak gerelateerd aan de biografie van een kerkvader, 
een heiligenleven of een bijbelgedeelte. De collatie kent geen thema of onderverdeling. 
105 W. Scheepsma, Deemoed en devotie, 71. 
106 De op schrift gestelde preken zijn niet noodzakelijkerwijs gehouden preken. De verzamelingen bevat-
ten ook preken in de vorm van tractaten, G.C. Zieleman, Middelnederlandse preken, 13. 
107 Zie hiervoor G.C. Zieleman, Middelnederlandse preken, 19-22 en G.C. Zieleman, Boeken voor de 
eeuwigheid, 86. 
108 G.C. Zieleman, Boeken voor de eeuwigheid, 82. Zieleman beschouwt de aanduiding �Woord Gods� 
voor de prediking als een �metonymische overdracht van de bron, een bijbelgedeelte, op de gehele predi-
king�, 392, noot 57. Zieleman verzuimt hier aan te geven dat de aanduiding �Gods Woord� niet alleen op 
de bron, maar ook op de veronderstelde werking van de Heilige Geest betrekking kon hebben. 
109 G.C. Zieleman, Boeken voor de eeuwigheid, 73-74. 
110 In de Middeleeuwen wordt de tekst voor de preek veelal �thema� genoemd. G.C. Zieleman, Boeken 
voor de eeuwigheid, 389 noot 6. en G.C. Zieleman, Moderne devoten, 6. 
111 Dit prothema werd later in de lekenpreken vervangen door de lezing van het evangelie of epistelperi-
koop in de landstaal, G.C. Zieleman, Boeken voor de eeuwigheid, 75. 
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indelingen zijn niet direct aan de tekst ontleend. In de twee eeuwen tussen 1300 en 
1500 zijn de zogenaamde �postilla�, de �laïcalis� en de �simplex� prediking populair. 
Deze drie vormen kenmerken zich alledrie door een narratieve introductie. Daarna 
volgt bij de postillatio en de laïcalis een evangelieverklaring of wordt bij �simplex� 
prediking direct overgegaan tot een thematische interpretatie naar zin, betekenis en 
bedoeling112. Bij de laïcale ofwel lekenpreek volgt op de tekstverklaring tevens een 
thematische interpretatie. Deze vorm is de gebruikelijke wijze van prediking bij 
seculiere predikers. Dit zijn mensen met een wetenschappelijke vorming die niet tot 
de geestelijkheid behoren en met name in de steden de prediking behartigen. 
 
3.4.8.  Profetische prediking 
 
Waar de mystici zich toeleggen op levensheiliging en zuivering van de ziel, blijkt de 
officiële kerk in de 14e eeuw vooral verwikkeld in kerkpolitieke belangenstrijd. 
Belangen van kerk, clerus en wereldlijke vorsten botsen. Het armoede-ideaal van de 
bedelorden staat in schril contrast met de rijkdom, macht en paleizen van sommige 
kerkprovincies. Corruptie en simonie vervreemden kerkleiders van elkaar en van het 
volk. 
   Een prediking in de vorm van profetisch protest komt hiertegen in het geweer, 
keert zich tegen de verwereldlijking van de kerk en pleit voor hervormingen. In 
verschillende gebieden op het vasteland van West-Europa en in Engeland begint in 
de 15e eeuw een �revival� van de prediking. Waar het oude feodale systeem van 
machtshandhaving afbrokkelt, vormt zich een nieuw soort middenklasse. Wereld- en 
mensbeeld veranderen langzamerhand vanuit een theocentrische oriëntatie naar een 
oriëntatie waarbij de mens meer centraal komt te staan. We zien hier de ontluikende 
Renaissance. De ontdekkingsreizen brengen nieuwe werelden binnen het vizier. De 
ambachtelijke papiermolen en de ontwikkeling van de drukpers (ca. 1460) bevorde-
ren studie: voor geletterden wordt de toegang tot de klassieken een stuk gemakkelij-
ker. Preken, postilles, commentaren en devotionele literatuur worden wijd verspreid. 
En niet pas de periode na de Reformatie, maar daarvóór, tussen 1500 en 1520, zijn 
de �topjaren� voor de uitgave van gedrukte preken113. 
   Al eerder is in Engeland de naam van John Wycliff (ca. 1330-1384) met de 
hervormingsbeweging verbonden. In Bohemen komt een ware preekrevolutie op 
gang onder leiding van Jan Milíč (ca. 1325-1374) en later Jan Hus (ca. 1372-1450). 
In Praag ontstaat in deze tijden zelfs de eerste kerk waar uitsluitend in de landstaal 
gepreekt wordt, de Bethlehemkapel. Alledrie deze Hervormers �avant la lettre� 
worden echter door de officiële kerk als ketters veroordeeld. In Italië is het Bernard 
van Siena (1380-1444) die met name in de voorbereidingstijd voor Pasen volks-
massa�s op de been brengt114. Zijn boeteprediking stelt de sociale implicaties van het 

                                                        
112 littera, sensus en sententia. G.C. Zieleman, Boeken voor de eeuwigheid, 75. 
113 L. Taylor verwijst naar de populariteit van prediking en naar de hoeveelheid uitgaven op dat gebied in 
Frankrijk, Soldiers of Christ, 5, 10. 
114 Taylor laat zien dat het voor het grootste deel vrouwen zijn die de prediking van de rondreizende 
predikers bijwonen (4 vrouwen t/o 1 man). In Italië zal dat niet anders geweest zijn, hetgeen zich laat 
afleiden uit de inhoud van preken van Bernard van Siena, die zich herhaaldelijk expliciet tot vrouwen 
wendt. Taylor, Soldiers of Christ, 31, 172, 178; H.O. Old, Medieval Church, 552. 
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evangelie aan de orde, tegen de achtergrond van een opkomende kapitalistische 
economie. Hij roept kerk en gelovigen op af te zien van goddeloze praktijken zoals 
het gokken en schroomt niet om in concreto aan te wijzen waar het verderf zich in 
de maatschappij bevindt. Deze prediking vindt gehoor: in Florence en later in Siena 
komt een opwekkingsbeweging op gang, waarbij ook de overheid zich niet 
onbetuigd laat en met maatregelen ter bestrijding van als verderfelijk veroordeelde 
luxe komt115.  
   In Straatsburg is het de invloedrijke Johann Geiler von Kaysersberg (1445-1510), 
die op profetische wijze in zijn prediking de hervorming van de kerk door middel 
van boete en ascese voorstaat116. Zijn veelal Duitstalige preken kenmerken zich door 
een scholastieke opbouw, veel verwijzingen naar de kerkvaders en een grote direct-
heid qua aanklacht van misstanden. Zijn uitgave van een zogenaamd �plenarium�, 
een boek met korte schriftverklaringen, leidt tot herwaardering van de verklarende 
uitleg. De schriftverklaringen uit het plenarium worden echter vaak min of meer los 
van de preek, als exordium, voorgelezen bij het evangelie van de dag, waarna een 
meer thematische preek volgt. Von Kaysersberg bepleit herhaaldelijk het belang van 
de prediking. Diverse keren haakt hij in op de laat-middeleeuwse discussie naar de 
waarde van de prediking in relatie tot die van het sacrament. In navolging van 
Origenes, Augustinus en anderen stelt hij zijn gehoor de retorische vraag wat erger 
is: nalatigheid in het horen van de prediking of het door onzorgvuldigheid op de 
grond laten vallen van de gewijde hostie, het lichaam van Christus117. Met dergelijke 
voorbeelden geeft Von Kaysersberg aan dat de prediking niet veronachtzaamd mag 
worden. Samen met het sacrament vormt zij één van de twee peilers waar het 
Christendom op rust. Deze hoge inschatting van de prediking komt niet zozeer voort 
uit waardering van de preek als �gewijd� woord of uit het gezag van de bijbelse tekst 
op zich. De waardering van de prediking is vanwege haar werkzaamheid: haar effect 
op de hoorders. Hoe komt het, vraagt Von Kaysersberg zich af, dat het Woord van 
God de menselijke geest evenzeer kan oprichten als de ontvangst van het sacrament? 
Volgens Von Kaysersberg komt dat doordat het gaat om een Woord, voortgekomen 
uit de mond van God zelf. Een Woord dat Gods wil aan de mensen toont. Zonder 
kennis daarvan kan geen mens oprecht leven, door het horen van dit Woord leren we 

                                                        
115 H.O. Old, Medieval Church, 550. 
116 Geiler von Kaysersberg wordt vaak als voorloper van de reformatoren gezien, als degene die in 
Straatsburg de voedingsbodem voor de Reformatie legde. Ongetwijfeld heeft zijn indrukwekkende predi-
king een grote impact gehad op de bevolking van de stad die binnen elf jaar na zijn dood protestants 
werd. Als reformator of zelfs als voorloper ervan is hij echter niet aan te merken, want het ging hem 
vooral om een spirituele hervorming. �so war er der katholischen Lehre treu ergeben und in allem 
religiösen Aberglauben seiner Zeit befangen, �, so daß er insofern nicht zu den Vorläufern der 
Reformation gerechnet werden kann�, R. Cruel, Geschichte, 553. En uit een preek van Von Kaysersberg 
zelf: �Du sprichst: kann man nicht eine gemeine Reformation machen? Ich spreche: Nein! Es ist auch 
keine Hoffnung, daß es besser wird um die Christenheit. Im Einzelnen könnte wohl ein Oberer seine 
Unterthanen, ein Bischof sein Bisthum, ein Abt sein Kloster, ein Rath seine Stadt, ein Bürger sein Haus 
reformieren. Aber eine gemeine Reformation der ganzen Christenheit das ist hart und schwer, und kein 
Conzil hat es mögen zuwege bringen�, R. Cruel, Geschichte, 556. E.J. Dempsey Douglass stelt dat in deze 
discussie onderscheiden moet worden tussen �reform� in de 15e eeuw en �reformation� in de 16e eeuw, 
waarbij Von Kaysersberg aangemerkt kan worden als een 15e eeuws hervormer, staande in de 
nominalistische traditie van �facere quod in se est�, Justification, 208, 42. 
117 Geciteerd in E.J. Dempsey Douglass, Justification, 86, 87. 
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onderscheiden wanneer we God naderen en wanneer we bezig zijn God te 
verlaten118. Daarbij klinkt een pragmatisch argument voor de prediking: het bereik 
van de prediking is groter dan dat van het sacrament, want waar notoire zondaars 
van de eucharistie geweerd worden, kan de prediking de zondaars en de ketters wel 
bereiken. Als functie van de prediking ziet Von Kaysersberg in aansluiting bij 
Bernard van Siena en anderen dat het de onwetenden verlicht, de verstokten van hart 
verwarmt, en van zonden reinigt119. Het horen van het Woord betekent groei in 
geloof, hoop, barmhartigheid en deugdzaamheid. Het zet aan tot berouw over de 
zonden en tot het ontvangen van de genade van de Heilige Geest: immers het geloof 
is uit het gehoor, �fides ex auditu�120. 
   In Italië is het Girolamo Savonarola (1452-95), die met zijn profetische prediking 
misstanden in kerk en samenleving aan de orde stelt. De roemruchte familie van De 
Medici�s en de Borgia�s, uit welke diverse pausen voortkomen, worden herhaalde-
lijk door hem aangeklaagd vanwege moord, militair geweld, nepotisme, simonie en 
onzedelijkheid. Het levert hem zowel grote bekendheid als een door de kerk 
uitgevaardigd spreekverbod en een veroordeling op. Uit prediking over Amos blijkt 
hoezeer hij de bijbeltekst letterlijk toepast op de situatie waarin hij preekt. Zijn 
profetische prediking is een directe confrontatie voor zijn hoorders, waarbij oordeel 
en oproep tot boete regelrecht aan de Schrift ontleend worden. 
 
3.4.9.  Conclusies 
 
Wanneer we deze hele periode overzien, kunnen we concluderen dat gedurende de 
Middeleeuwen de prediking lange tijd nauwelijks gekwalificeerd wordt als autorita-
tief spreken van God. Deze ontwikkeling heeft een tweetal hoofdoorzaken: 

- Een devaluatie van de Schrift als autoriteit. Deels komt dit doordat men qua 
taal en leefwereld steeds verder af komt te staan van de wereld van de Bijbel, 
maar deels ook doordat de Schrift door formalisering van de liturgie nauwe-
lijks meer als zelfstandige bron buiten de leesroosters om bestudeerd wordt. 
Een mis wordt �gelezen� volgens de vastgestelde canon, en voorzover er al 
gepreekt wordt, is dit over voorgeschreven schriftlezingen. De bandbreedte van 
de prediking wordt daarbij voor een groot deel bepaald door hetgeen homiliaria 
aanreiken als �gestolde� prediking. Wanneer er naar een eigentijdse interpreta-
tie gezocht wordt, zien we dat veelal tamelijk los van de bijbeltekst een beteke-
nis gevonden wordt. 

- Een tweede oorzaak van het ontbreken van de verbinding van prediking met 
het levende Woord van God, ligt in de magisch rituele omgang en betekenis 
van het sacrament. Het sacrament vertegenwoordigt als zodanig de genade van 

                                                        
118 �sed ais, et unde est quod verbum dei ita mentem reficit sicut corpus christi? Respondeo et Dico tertio 
quod hoc ideo est quia verbum dei sacra scriptura qua ab ore dei processit; ipsius indicat voluntatem sine 
cuius cognitione nemo recte vivere potest: in hac discimus. Quantum deo appropinquamus et quantum a 
deo elongamur�, uit de vastentijd prediking van Straatsburg 1508, De Oratione Dominica Sermones, IX 
R, geciteerd in E.J. Dempsey Douglass, Justification, 88. 
119 E.J. Dempsey Douglass, Justification, 89. 
120 Het �fides est ex auditu� uit Romeinen 10:17 is al ver voor de Reformatie een adagium waarmee de 
prediking bepleit wordt. Bijvoorbeeld door Bernhard van Siena en Gabriël Biel, zie E.J. Dempsey 
Douglass, Justification, 91, 92. 
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God en het spreken of de vrijspraak van Godswege. Prediking als mystagogi-
sche catechese verdwijnt dan ook nagenoeg. Ook de meer missionaire volks-
prediking, die zich steeds verder verzelfstandigt, past grotendeels binnen 
dezelfde magisch-rituele belevingswereld van de Middeleeuwen. De conclusie 
lijkt gerechtvaardigd dat gedurende de Middeleeuwen de gedachte aan Gods 
tegenwoordigheid meer door de visuele voorstelling, dan door het Woord 
bemiddeld wordt. 

Opvallend is echter dat de prediking geenzins geheel verdwijnt. Zowel in de 8e als 
later in de 12e eeuw zien we een opvallende opleving van aandacht voor de predi-
king, voornamelijk vanuit catechetische motieven. De prediking dient als instrument 
om het volk te bewegen tot een christelijke levenspraktijk. Dit type prediking heeft 
de neiging om moralistisch te worden en wel historiserend te verwijzen naar Gods 
wil en wet, maar niet zozeer Gods actueel spreken en handelen te veronderstellen. In 
meer mystieke prediking zien we daarentegen juist de toenadering tot God en de 
Geest van God als Degene die de mens het geloof schenkt. De keerzijde hiervan is 
veelal dat het gezag van de Bijbel ondergeschikt raakt aan dat van de innerlijke 
verlichting. 
   Naarmate de prediking voor het volk in de late Middeleeuwen vrijwel uitsluitend 
in de landstaal plaatsvindt en de mis nog vrijwel altijd in het Latijn gelezen wordt en 
naarmate de prediking ook als collatie meer en meer een zelfstandige plaats los van 
de mis inneemt, wordt de vraag naar de verhouding tussen Woord en sacrament 
steeds belangrijker. En dus ook de vraag naar de presentia realis. Is God evenzeer 
door het gepredikte Woord aanwezig als in het sacrament? Enkele voor-reformatori-
sche predikers stellen de genade van het Woord van God in de prediking boven die 
van het ontvangen van het lichaam van Christus in de mis. Kortom: er vormt zich 
een voedingsbodem voor het verstaan van prediking zelf als substituut voor het 
sacrament. 
In relatie tot de vraagstelling van het onderzoek constateren we daarom: 
De prediking als Woord van God 
Er is sprake van een formalisering van de prediking gedurende de Middeleeuwen. 
De prediking binnen de reguliere zondagsliturgie raakt op de achtergrond en is 
goeddeels geformaliseerd door middel van leesroosters en homiliaria. Prediking is 
vooral moraalprediking. Voor de bemiddeling van heil van Godswege is de predi-
king van minder belang dan de ontvangst van het sacrament van de eucharistie. Er 
ontstaat echter tevens een opleving van catechetische volksprediking. Deze �buiten-
kerkelijke� vorm van missionaire (boete-) prediking is gericht op herkerstening van 
het volk. Hoewel aanvankelijk vooral toeleidend naar het reguliere misoffer, wordt 
deze prediking in haar missionair karakter en met haar summiere liturgische 
inbedding gaandeweg meer en meer zelfstandig als middel tot opwekking van geloof 
en als middel tot het verstaan van Gods Woord in de vorm van vrije actualisatie naar 
aanleiding van een bijbelgedeelte. Prediking, opgevat als Gods Woord, vindt veelal 
buiten de kerkmuren plaats. 
Homiletische noties en de hoorders 
Als kenmerkende verschijnselen rondom de prediking zien we in deze periode twee 
verschillende en elkaar aanvullende bewegingen, waarbij de eerste de laatste 
oproept: 
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- enerzijds formalisering en objectivering van prediking door middel van 
leesroosters en homiliaria. Een prediking die zich voltrekt volgens vaste lees- 
en uitlegprincipes en zich daarmee min of meer onafhankelijk van de bevesti-
ging of instemming van de hoorders ontwikkelt. Het gezag van deze vormen 
van prediking is extrinsiek en wordt door de traditie ingegeven. 

- anderzijds vrije prediking die zich richt op het verstaan door de hoorders en 
daaraan haar intrinsiek gezag en erkenning ontleent. Populaire predikers 
trekken als leermeesters door Europa, roepen op tot christelijk geloof en een 
vrome levenswandel. Een direct appèl wordt tot de hoorders gericht. Het 
verstaan van de prediking richt zich op een nieuwe, vaak mystiek ingekleurde 
levenswandel. Het gezag dat deze prediking aankleeft is nauw verbonden met 
de authenticiteit, geloofwaardigheid en het gezag van de prediker zelf. 

Het cruciale verschil tussen deze vormen van prediking zit vooral in de manier 
waarop de prediking een beroep doet op de hoorders en de manier waarop de 
hoorders de prediking gezag toekennen als Woord van God. De kwalificatie van 
prediking als Woord van God verschuift bij de geformaliseerde vormen van 
prediking in de Middeleeuwen naar de achtergrond omdat voor de bemiddeling van 
heil van Godswege de prediking haast overbodig is. In vormen van vrije prediking 
ontstaat nieuwe ruimte om de acte van prediking te verbinden met het verstaan van 
het Woord van God. De theologische concepten die hieraan ten grondslag liggen 
betreffen een ritualisering van de liturgische praktijk enerzijds en een spiritualise-
ring van de liturgische praktijk anderzijds. 
 
 
3.5. SAMENVATTENDE CONCLUSIES OVER VOOR-REFORMATORISCHE PREDIKING 
 
Uit de dynamische ontwikkelingsgeschiedenis van de prediking tot aan de tijd van 
de Reformatie, vatten we de belangrijkste conclusies samen. Deze conclusies komen 
naar voren als factoren die een rol spelen in de wijze waarop de prediking als Gods 
Woord verstaan kan worden. 

1. De eerste factor hangt samen met de vraag in welke zin prediking Gods 
Woord representeert. Wordt de prediking als zodanig zélf als manifestatie 
van Gods Woord beschouwd, of ontvangt zij deze kwalificatie omdat zij zich 
op Gods Woord baseert en beroept? In de brede christelijke traditie zien we 
met name het laatste. De prediking is Gods Woord in afgeleide zin en deze 
afleiding loopt allereerst via de Heilige Schrift als bron van de prediking en 
als bron van openbaring. De Heilige Schrift legitimeert de aanspraak van de 
prediking als afgeleide vorm van Gods Woord. 

2. De tweede factor is de autoriteit van de prediking. Het gezag van de predi-
king als Gods Woord hangt in hoge mate samen met de betrouwbaarheid en 
het gezag van deze bron, de Heilige Schrift. Prediking is een permanente 
interpretatie en actualisatie van de teksten in een nieuwe context. De regels 
voor de interpretatie worden afgeleid uit het schriftverstaan en waar men bij 
de teksten verschillende �lagen� van uitleg hanteert zal men deze interprete-
ren als de verschillende verschijningsvormen of gradaties van goddelijk 
gezag. 
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3. De vraag rijst wie aan de prediking de kwalificatie van Gods Woord kan 
verlenen. Ofwel: wie verleent de prediking haar gezag? Vijf factoren kunnen 
daarbij een rol spelen: God, de Schrift, de prediker, de kerkelijke traditie en 
liturgie of de hoorder. De veronderstelling kan zijn dat God zelf de prediking 
haar gezag rechtstreeks verleent, via het Woord van Jezus en via de Heilige 
Geest. Het kan echter ook zijn dat de autoriteit van de Schrift als zo groot 
wordt beschouwd dat deze autoriteit afstraalt op de uitleg en prediking ervan. 
Dit is eveneens het geval wanneer sprake is van een groot en charismatisch 
gezag van de prediker. Maar tenslotte is er al vroeg in de christelijke traditie 
de erkenning dat het feitelijk gezag van de prediking pas blijkt uit de erken-
ning door de geloofsgemeenschap. Daarbij ontstaat na verloop van tijd steeds 
een spanningsveld tussen gekristalliseerde tradities van een gemeenschap en 
de zich ontwikkelende visies van steeds nieuwe hoorders. De hoorders 
vormen de kritische toets waaraan de prediking onderworpen blijft en zij zijn 
het uiteindelijk, via het collectief van de geloofsgemeenschap, die het gezag 
aan de prediking verlenen. De prediking is van meet af aan gericht op de 
participatie van de hoorders en hun engagement aan de inhoud van de 
prediking. Dat het gezag van de prediking extern gemotiveerd wordt met een 
beroep op de Heilige Schrift of goddelijke inspiratie, doet daar niets aan af. 

4. De inhoud van de christelijke prediking hangt onlosmakelijk samen met de 
persoon en boodschap van Jezus van Nazareth. In de weergave van de 
evangeliën verwijst Jezus naar de God van Israël als zijn Vader en blijkt zijn 
eigen optreden geïnspireerd door de Geest van God. Dit betekent voor de 
christelijke prediking dat zij zich zal verstaan ten opzichte van de werking 
van de Geest van God en ten opzichte van de persoon en boodschap van 
Jezus. Christelijke prediking is gericht op een hernieuwde ontmoeting met 
God, via de woorden van de Schrift en door middel van de werking van de 
Heilige Geest. Daarmee heeft prediking altijd een min of meer mystagogisch 
aspect, zij is gericht op de ontmoeting met het geheimenis van het geloof, ten 
diepste met God zelf. Daarnaast zal de verwevenheid van persoon en bood-
schap van Christus in het getuigenis van het evangelie, als consequentie voor 
de prediking hebben dat er in christelijke prediking congruentie tussen vorm 
en inhoud van de prediking dient te zijn. De inhoud van de boodschap zal 
corresponderen met de wijze waarop die verwoord en verwezenlijkt wordt. 

5. De eigen en unieke functie van de prediking blijkt verbonden te zijn met de 
veronderstelde werking van de Heilige Geest in de prediking zelf. Want dat 
de prediking slechts in afgeleide zin met Gods Woord geïdentificeerd wordt, 
betekent niet dat in de prediking slechts een echo van de Schrift klinkt. De 
prediking is gericht op min of meer vrije actualisatie en ontmoeting. Deze 
actualisatie wordt mede bepaald door de context waarbinnen de prediking 
plaatsvindt. Dat geeft de prediking een zekere mate van vrijheid ten opzichte 
van haar schriftelijke bron en biedt ruimte voor creativiteit. 

6. Prediking kan zich zowel binnen als buiten de liturgie manifesteren. In de 
wisselwerking tussen liturgie en prediking kan het zijn dat de prediking de 
liturgie als het ware oproept, maar het gebeurt ook andersom. Beide vormen 
zien we terug in de ontwikkeling van de christelijke prediking. 



De prediking als Woord van God in de vroeg-christelijke en Middeleeuwse traditie 
 
 

79 

 



Hoofdstuk 4 
 
 

80

4. De Reformatie: Gods Woord centraal 
 
 
 
4.1. CONTEXT 
 
De prediking van de late Middeleeuwen in West-Europa is divers van aard, zo zagen 
we in het vorige hoofdstuk. Over het effect van de prediking op de hoorders is echter 
niet veel bekend, behalve in uitzonderlijke gevallen wanneer de prediking aanleiding 
was tot rellen of gebeurtenissen die de archieven haalden. Het is evident dat met 
name de prediking ten tijde van de Reformatie een belangrijk communicatiemiddel 
was. Prediking heeft de overtuigingen van mensen beïnvloed, sociale en religieuze 
waarden overgedragen en bijgedragen aan de ontwikkeling van taal en (religieuze) 
kennis. Maar in welke mate dit precies het geval is geweest, is op grond van over-
geleverde bronnen niet meer te achterhalen. De veelal achteraf op schrift gestelde 
preken zeggen slechts wat er mogelijk gepreekt en gehoord is, niet wat het met de 
mensen gedaan heeft. Niettemin vormen preken een bron voor nader onderzoek. 
Kenmerkend voor de laat-middeleeuwse prediking is een thematische opbouw. Dit 
in tegenstelling tot de patristische prediking waarbij de bijbeltekst nauwkeuriger 
gevolgd werd. Bij deze thematische vorm formuleert de prediker een thema naar 
aanleiding van een schriftvers, meestal uit de lezing volgens een leesrooster. Soms 
wordt daarbij eveneens een verwant prothema aangekondigd. De prediker geeft 
vervolgens na een inleidend gedeelte een overzicht van de verdere indeling van de 
preek en werkt dat uit met bewijsvoering en vooral gevisualiseerde voorbeelden 
zoals legenden, fabels en andere verhalen. Aan het slot klinkt een samenvatting, een 
opwekking of een vermaning tot de hoorders. Niet zelden gaat het daarbij om een 
conclusie of appèl op moreel gebied. Voor de schriftverklaring wordt veelal de 
methode van de viervoudige schriftzin gehanteerd, met een nadruk op de tropologie, 
op de morele lessen die uit de Schrift te leren zijn. Een thema dat steeds terugkeert 
en veel voorkomt is het bewustzijn van de naderende dood en de noodzaak tot boete 
in dit verband. Bij de hoorders voedde dit waarschijnlijk de angst voor het oordeel 
Gods en hield het de onzekerheid omtrent het eigen heil in stand. Natuurlijk waren 
er ook andere preken te beluisteren en werd Gods vergevende genade voluit verkon-
digd, maar de bronnen laten zien dat in veel prediking �hellfire and damnation were 
the main attractions�1. 
   Rond 1500 wordt de prediking in de parochiekerken in West-Europa vrijwel 
overal in de landstaal gehouden. Voor de canon van de mis blijft het Latijn echter de 
uitvoerende taal2. Maar ook los van de reguliere mis wordt gepreekt in klooster-
kerken, parochiekerken en bij andere gelegenheden, eventueel in de open lucht. Het 
                                                        
1 Thomas Worcester S.J., Catholic Sermons. Larissa Taylor (ed.), Preachers and People in the 
Reformations and Early Modern Period, Leiden/Boston/Köln 2001, 9. 
2 Opvallend is dat ook bij Luther de canon van de mis (voor zover hij die handhaaft) in het Latijn 
gesproken wordt. Deze ontwikkeling �heeft tot gevolg dat er des te meer gewicht komt te liggen op de 
prediking�. T.H.M. Akerboom, Vrijheid, geen wet. Over Luthers bemoeienis met de hervorming van de 
liturgie in Wittenberg, in het bijzonder het ordinarium (I), in: Eredienstvaardig, jrg.13, afl. 3, Zoetermeer 
1997, 86. 
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zijn samenkomsten die uitgroeien tot complete �preekdiensten�. Locale overheden 
creëren vanaf de tweede helft van de 15e eeuw in grotere steden speciale, soms 
tijdelijke, �preekplaatsen�, mede gesponsord door de gilden. De befaamde predikers 
die deze plaatsen bezetten, hebben het onderricht van de leken als opdracht3. Hun 
taak beperkt zich tot de prediking. Daarnaast genieten rondtrekkende volkspredikers 
een ongekende populariteit4. Zij zijn in staat om het �gewone� volk aan te spreken. 
Zij weten de massa te mobiliseren en genieten zowel de steun als ook de vrees van 
de locale overheid. Meestal zijn deze rondtrekkende predikers broeders van één van 
de kerkelijk gesanctioneerde bedel- en predikorden, dat wil zeggen dat deze volks-
prediking niet geheel losstaat van het kerkelijk instituut. Niettemin vormt deze vorm 
van prediking een geschikte gelegenheid om bestaande onvrede aangaande de 
verwereldlijking van de kerk naar buiten te brengen. De sobere vorm van de preek-
diensten is daarmee in zichzelf al een protest tegen de uitgebreide en vercommercia-
liseerde Latijnse liturgie. De vraag naar geloofsinhoud en een daarmee congruente 
geloofspraktijk groeit. De preekdiensten en hun groeiende invloed in getal en 
betekenis, vormen langzamerhand een alternatief voor de eucharistie. Dit betekent 
een relativering van het sacrament die lijnrecht staat tegenover de accentuering 
ervan door de kerkelijke instituties. Want het lijkt mogelijk om zonder de ontvangst 
van het sacrament toch deel te hebben aan het heil in Christus, namelijk via het heil 
dat bemiddeld wordt in de prediking. Hiermee komt de universele plaats van de kerk 
als heilsinstituut met haar priesterlijke clerus ter discussie te staan en dat in een 
cultuur waarin de middeleeuwse synergie tussen kerk en staat langzamerhand toch al 
opgebroken wordt. 
   In het economisch leven groeit de macht van met name de Italiaanse en Vlaamse 
steden. De handel neemt toe en de opkomst van de burgerij die de macht van de adel 
doorbreekt, stimuleert het zelfverstaan van de mens als individu. Preken en andere 
geschriften worden op grote schaal verspreid. Informatie wordt toegankelijker en 
kennisoverdracht vergemakkelijkt. In de letteren en filosofie herontdekt men de 
klassieke oudheid en keert terug naar bronnen die eeuwenlang onbereikbaar zijn 
geweest. In steden ontstaan studiegroepen die de letteren en de Heilige Schrift in de 
grondtalen bestuderen. De tekst van de Bijbel komt breder en zowel in de volkstaal 
als in de grondtalen beschikbaar. De bestudering van �humaniora� onttroont stap 
voor stap de theologie als koningin der wetenschappen. Waar het humanisme 
invloed heeft op de prediking leidt dat tot een opleving van het retorisch genre van 
de prediking als �genus deliberativum�, de prediking als vorm waarin de prediker 
door middel van de prediking de hoorders aan de hand neemt in hun beraad-
slagingen omtrent verantwoorde ethische en morele keuzes. Het is in deze bedding 
van nieuwe ontwikkelingen, dat de beweging van de Reformatie haar loop krijgt. 
   Voor dit onderzoek bezien wij deze beweging vanuit haar betekenis voor het 
verstaan van de prediking als Woord van God. Daartoe richten we ons op de hoofd-
stroom van de Reformatie en in het bijzonder op de visie van de gezaghebbende 
reformatoren Luther, Zwingli en Calvijn. Met name Zwingli en Calvijn zijn daarbij 
                                                        
3 Bijvoorbeeld in Basel in 1455. L. Palmer Wandel, Switzerland, in: Larissa Taylor (ed.), Preachers and 
People, Leiden/Boston/Köln 2001, 225. 
4 Vgl. in de Nederlanden de befaamde Johannes Brugman (ca. 1400-1473), behorend tot de Franciscaanse 
�Observanten�. 
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voor de Nederlandse situatie van groot belang. Daarbij stellen we dezelfde vragen 
als de voorgaande hoofdstukken. 
 
 
4.2. MAARTEN LUTHER (1483-1546): PREDIKING ALS CHRISTUSPRESENTIE 
 
In de op schrift gestelde nalatenschap van Luther vinden we geen systematisch 
doordachte homiletiek terug. Wel zijn er zo�n 2000 preken en preekfragmenten van 
hem bewaard gebleven5 en zijn er op allerlei plaatsen in redes, brieven, disputaties 
en postillen6 opmerkingen te vinden aangaande de inhoud en functie welke Luther 
de prediking toekent. De stem van de hoorders horen we hierin echter niet terug. De 
op schrift gestelde preken geven wel aan wat er mogelijk is gezegd, maar niet wat er 
door de hoorders is gehoord. Ondanks deze beperkingen bieden de talloze preken en 
fragmenten van bewaard gebleven preken een levendig beeld van Luthers eigen 
preekpraktijk, met name te Wittenberg7. Om een antwoord te vinden op de onder-
zoeksvragen, verfijnen we de onderzoeksvragen en gaat het er om zicht te krijgen op 
de visie van Luther aangaande de rol van de hoorders �dus van de mens in meer 
algemene zin-, op de werkzaamheid van God, op hetgeen Luther als de betekenis 
van de prediking ziet tegen de achtergrond van het geheel van zijn theologie, en op 
de praktijk van de prediking. In de volgende paragrafen komen deze invalshoeken 
achtereenvolgens aan de orde, waarna conclusies ten aanzien van de onderzoeks-
vragen volgen. 
 
4.2.1.  Antropologie 
 
Luthers opvattingen aangaande de prediking hebben hun specifieke kleur gekregen 
tegen het decor van de dominante biecht- en boetepraktijk van de late Middeleeuwen 
enerzijds en de opkomst van het verkondigde en geschreven woord anderzijds. Het 
is daarom niet verwonderlijk, dat de worsteling van Luther met kerk en geloof haar 
kern vindt in de vraag naar de genade van God voor de individuele mens8 en dat in 
afwijzing van de rooms-katholieke sacramentsleer de prediking een centrale plaats 
krijgt in Luthers� theologie. Niet alleen een centrale plaats maar ook een omvattende 
plaats: het concept van prediking dat Luther hanteert, omvat het gehele bereik van 
het leven, dat wil zeggen behalve de kerkelijke verkondiging tevens alle vormen van 
onderwijs in de christelijke levenspraktijk. Door de prediking �ontdekt� de mens 
zichzelf als beminde zondaar, staande met lege handen, voor het aangezicht van 
God, �coram Deo�. Het geweten speelt een belangrijke rol in de antropologie van 

                                                        
5 B. Keizer, The Lutheran Sermon, in: L. Taylor (ed.), Preachers and People, 39. 
6 Met name de geredigeerde preken uit de postillen van 1520-1522 hebben gefungeerd als �voorbeeld� van 
reformatorische prediking in het Duitse rijk. E. Herms, Das Evangelium für das Volk, Lutherjahrbuch, 
57e Jahrgang 1990, Göttingen 1990, 23. B. Keizer noemt hierbij ook de postille van 1525, The Lutheran 
Sermon, Preachers and People, 39. 
7 Het werk van Luther (o.a. meer dan 2000 preken) is bijeengebracht in Martin Luthers Werke, Kritische 
Gesamtausgabe Weimar 1883 (Unveränderter Abdruck 1967 van deze zogenaamde �Weimarer Ausgabe�, 
afgekort als W.A.). 
8 Vgl. E. Herms, Lutherjahrbuch, 19. 
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Luther: het persoon-zijn van de mens heeft zijn kern, �Herzensgrund9�, in het 
geweten. En het is dit geweten, de �conscientia� dat wordt aangesproken in de 
prediking10. 
 
4.2.2.  Wet en evangelie 
 
De prediking beoogt dus het geweten van de mens aan te spreken. Dat gebeurt in een 
tweevoudige gestalte. We zouden zelfs kunnen zeggen dat de prediking het Woord 
van God op twee manieren representeert: namelijk in de prediking van de wet en in 
de prediking van het evangelie. Beide horen bij elkaar. Wet en evangelie vormen de 
twee gestalten waarin en waardoor de mens de ontmoeting met het heil van God 
ervaart11. Het doel van de wetsprediking is de boete, niet als �werk�, maar als besef 
waarvan het geweten doordrongen wordt. Door de wetsprediking onderkent de mens 
het eigen falen, de amor sui, die zich genesteld heeft op de plaats van de falende 
amor Dei. De wet wijst op de rechtmatigheid van de eisende en oordelende God. 
Tegelijkertijd is deze wetsprediking als het ware de brug waarover de weg naar de 
genade gelegd is. Wetsprediking is noodzaak, gezien de toestand van de mens als 
zondaar, maar zij blijft ten diepste het �opus alienum Dei�12. Want in de ontmoeting 
met het evangelie, ervaart de mens het eigenlijke hart van God, waarvan Jezus 
Christus de spiegel is13: een hart van genade en barmhartigheid. Dat betekent 
bevrijding van de prangende vraag: �Hoe krijg ik een genadig God?� en van de 
permanente onzekerheid of het eigen berouw wel genoeg is om God gunstig te 
stemmen. Tegelijkertijd bevrijdt het van de druk waarmee op scrupuleuze wijze de 
boetepraktijk gevolgd moet worden, immers de vraag is niet of de mens zichzelf kan 
rechtvaardigen maar de rechtvaardiging van de zondaar is in God gefundeerd en gaat 
van God uit. Het �extra nos� en het �pro nobis� van de verzoening gaan samen op in 
de prediking en staan geen van beide op zichzelf. Daarom is de prediking zo belang-
rijk: het is de modus waarin God op de mens toekomt en waarin zich het heil zelf 
realiseert. Het heil bestaat niet op zich, niet buiten de prediking om, maar het heeft 
de prediking nodig als voertuig. Het heil wordt realiteit, daar waar het gepredikt 
wordt. Een niet-gepredikte God blijft immers een onbekende, passieve, zwijgende 
God voor de mens, in tegenstelling tot de God die door de prediking bekend 
gemaakt wordt en zichzelf bekend maakt in een bevrijdend evangelie. 
 
4.2.3.  De werking van het Woord Gods 
 
Zo ziet Luther de prediking als één van de drie manifestaties van het Woord Gods in 
wet en evangelie, naast het geïncarneerde Woord van God, namelijk Christus en het 
                                                        
9 E. Herms, Lutherjahrbuch, 26. 
10 D. Rössler, �Beispiel und Erfahrung� zu Luthers Homiletik, Reformation und Praktische Theologie. 
Festschrift für Werner Jetter zum siebzigsten Geburtstag, H.M. Müller, D. Rössler (Hrsg.), Göttingen, 
1983, 203. 
11 �dass Gott tzweyerley wortt oder predigt ynn die welt� von anbegynn alltzeyt gesandt. Gesetz und 
Euangelion diße tzwo prediget mustu wohl unterscheyden und erkennen�, W.A., 1969, 10 I, 2, 155,22-24. 
12 E. Hirsch, �Gesetz und Evangelium in Luthers Predigten�, in: Homiletisches Lesebuch, Texte zur 
heutigen Predigtlehre, A. Beutel (Hrsg.), Tübingen 1986, 61. 
13 E. Hirsch, Homiletisches Lesebuch, 63. 
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geschreven Woord van God, de Bijbel. Door de werking van de Heilige Geest in de 
prediking wordt het Woord van God tot een levend, krachtig en werkzaam Woord. 
Het proces van deze toe-eigening in het menselijk hart kent de volgende beweging14: 
Allereerst het moment van de iustificatio, waarbij God de menselijke wil met de 
goddelijke wil verzoent en haar plaatst in de liefde Gods. Het zo door God �gevor-
derde� menselijk hart krijgt deel aan de cognitio Dei, een gekwalificeerde Gods-
kennis die het aanbod van genade door Christus accepteert en een hartelijk vertrou-
wen op God mogelijk maakt15. Deze verandering van het menselijk hart is geen 
activiteit van de mens zelf en wordt ook niet door de mens in gang gezet, maar is 
�exklusiv das Werk Gottes am Menschen, das diesen schlechterdings passiv betrifft, 
von ihm nur erlitten werden kann�16. De mens onderwerpt zich dan aan deze God in 
een vrije acte van geloof, waarbij duidelijk is dat dit geloof weliswaar resultaat, 
maar niet zelf grond is van de iustificatio. De overgave van het menselijk hart is dus 
het steeds meer werkzaam worden van de waarheid Gods in het hart, waardoor de 
mens zich in een praxis pietatis van vrije gehoorzaamheid onderwerpt aan de wil 
van God. Deze door genade gestempelde verhouding van God met de mens bepaalt 
vervolgens de verhouding van de mens tot de medemens, het door geloof gekwalifi-
ceerde handelen. Deze hele beweging van erkenning en aanname van het geloof ziet 
Luther als het ontvangen van de Heilige Geest, de geest van het kindschap Gods17. 
En de prediking waardoor dit alles tot de mens komt, is als het ware een verlengstuk 
van het heilshandelen van God. Daarbij gaat het om een vrije God en bevrijde 
mensen. 
 
4.2.4.  Christus in de prediking 
 
Verzoening is dan ook geen feit uit het verleden, maar een doorgaande werkelijk-
heid. Dat betekent ook dat het een permanent aangevochten werkelijkheid is. In de 
verkondiging zet zich de strijd met de duivel voort, de preek draagt het karakter van 
een eschatologisch gevecht om de ziel van de mens18 en is een �Kampfhandlung 
Christi selbst�19. Christus zelf is het hart van de prediking en bepaalt de inhoud van 
de prediking20. De prediking staat dan ook onder de belofte �dass sie durch Christus 
                                                        
14 Vgl. E. Herms, Lutherjahrbuch, 19-22. 
15 Een vertrouwen als op de stem van de Herder; �Also ist auch Gottes Wort fruchtbar, wenn der prediger 
her fert durch den hern Christum, do offent der heylig geyst den schafstal, das ist das herz, und wurkt do 
bey, das das Word eingee und bekleibt, darumb haist er nie der thur warter, das nemen den die scheffen 
sein an und wayden sich und erkennen die Stimm des Hirtens das ist das Wort Gottes�, W.A., 10 III, 173, 
1-6. 
16 E. Herms, Lutherjahrbuch, 21. 
17 �Wenn nu solch glaub ynn dir ist, und du nu Christum hast im herzen, dars sistu nitt dencken, das er 
bloss, arm kumme. Er bringt mit sich seyn leben, geyst, und allis, was er ist, hat und vormag. Christum 
bringt mit sich seynem geyst�, W.A., 10 I, 1, 49,1-7. 
18 O.C. Edwards Jr, �History of preaching� in: W.H. Willimon, R. Lischer (eds.), Concise Encyclopedia of 
Preaching, Louisville 1995, 205, vgl. citaat H.O. Oberman in: F. Meuser, Luther, the Preacher, (Hein 
Lectures), Minneapolis 1983, 25. 
19 citaat V. Vajta in: U. Nembach, Predigt des Evangeliums, Luther als Prediger, Pädagoge und Rhetor, 
Neukirchen 1972, 27. 
20 �Wo Christus ist, da wirtt das Euangelium gewisslich gepredigt, wo es nicht gepredigt wirt, da ist 
Christus nicht�, W.A., 10 I, 2, 154,13-15. �Alle Predigt und Lehre, die und nicht Jesus Christus lehrt und 
predigt, ist nicht tägliches Brot und Nahrung für unsere Seelen�, M. Luther, Luther Deutsch, Die Werke 
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selbst mit allen seinen Gütern (also als Mittler, als Vollbringer der Versöhnung 
Gottes mit den Menschen) ihren Hörern- und das heißt schließlich: aller Welt- 
praesent werden will�21. �Zo is er voor Luther dan ook geen twijfel mogelijk of de 
prediking heeft kerugmatisch karakter, want in de verkondiging wordt het heil van 
Christus door zijn tegenwoordigheid gerealiseerd in het heden en in ons leven�22. Dit 
zien we bijvoorbeeld geïllustreerd in de methode van schriftuitleg van Luther: Hij 
laat de viervoudige schriftzin achter zich en beperkt zich bij zijn schriftuitleg tot 
�sacramentum� en �exemplum�23. Het eerste is de gegevenheid van het heil, de gave 
van Christus� tegenwoordigheid zelf, het �donum� van de prediking. Het tweede, de 
exemplarische uitleg aan de hand van de schrift, is een uitwerking van het eerste24 en 
vaak profetisch van aard25. In de prediking is Christus dus zowel �sacramentum� als 
�exemplum�. Hij is voor de gelovigen de inhoud van het sacrament zelf, maar zo dat 
hij ons tevens als voorbeeld dient van een nieuwe levenswandel26. 
   Op dit punt komt Luther tot een breuk met het rooms-katholicisme. De presentie 
van God in Christus is bij hem niet gebonden aan de eucharistie, maar aan de 
prediking. Net zozeer als dat Christus in het sacrament present is, is hij dat in het 
gesproken Woord van de prediking27. Want in de boodschap zelf ligt de reële 
presentie van God en Christus in de Geest besloten28. De prediking is het mondeling, 
levend Christusgetuigenis. Het is het evangelie in zijn actuele gestalte29 en daarom 
onmisbaar voor de hoorders. 
 
4.2.5.  De functie van de prediking 
 
De belangrijkste opgave van de prediking is bij Luther samengevat in de dubbel-
functie: doctrina et exhortatio, onderricht ofwel leer en vermaning, als de twee 
complementaire modi die benodigd zijn bij de uitleg van de Schriften. Het ongelet-
terde volk zal door middel van de prediking een betrouwbare uitleg ontvangen en 
daardoor vermaand en bemoedigd worden30. In een preek uit de Romeinenbrief: 
�Denn S. Paulus teylet dat predigerampt inn zwey stuck Ro 12. Doctrinam et 
exhortationem, lare und vormanen. Lare ist, ßo man predigt, das unbekandt ist, und 
die leutt wissend odder vorstendig werden. Vormanen ist, ßo man reyzt und anhellt 
an dem, ßo yedermann schon woll weyß. Beyde stuck sind not einem prediger, 

                                                                                                                                  
Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart, K. Aland (Hrsg.), Göttingen 1974, 262. En het 
bekende adagium van Luther �Nihil nisi Christus praedicantur�, F. W. Meuser, Luther, the Preacher, 17, 
zie ook J.T. Bakker, Coram Deo, bijdrage tot het onderzoek naar de structuur van Luthers theologie, 
Kampen 1956, 205. 
21 W.A., 10 I, 1, 173,4. 
22 J.T. Bakker, Kerugma en Prediking, Kampen 1957, 18. 
23 W. Schütz, Geschichte der Predigt, Berlijn 1972, 92. 
24 �Die Schrift macht als Exempel deutlich, wie das, was für uns geschehen ist, nun auch an uns und in 
uns geschieht�, W. Schütz, Probleme der Predigt, 92. 
25 B. Keizer, The Lutheran Sermon, Preachers and People, 43. 
26 U. Nembach, Predigt des Evangeliums, 31. 
27 B. Keizer, The Lutheran Sermon, Preachers and People, 42. 
28 F. Meuser, Luther, the Preacher,13. 
29 �Was ist das Evangelium anders, denn die Predigt das Christus hat sich selb geben fur uns��, W.A., 10 
I, 1, 47 8. 
30 �Das ich den leuten ins herz und conscientiam kunde reden�, W.A., TR (Tischrede) 1, 433, 12. 
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drumb Sie auch beyde S. Paulus ubett�31. Bij Luther is �doctrina� of �leer� vaak 
synoniem met de aanduiding �evangelie�: �Das ander mysterium odder heymlich lere 
ißt, das ynn der kirchen nitt mehr denn das Euangelium soll gepredigt werdenn�32. 
Dat de onderrichtsfunctie van de prediking een zwaartepunt krijgt in de Reformatie, 
ligt voor de hand: immers de nieuwe leer moet bekend en verspreid worden. De 
prediking van Luther is echter geen thematische leerprediking. Waar het Luther 
steeds opnieuw gaat om de leer van de gevonden waarheid in het evangelie, leidt hij 
deze leer in zijn prediking consequent af uit de Bijbel. Zijn prediking is daardoor ten 
volle schriftuitleg, een nieuw fenomeen binnen de heersende cultuur van thema-
tische en scholastieke prediking. Voor de vorm ervan grijpt bij vooral terug op de 
patristische wijze van de vers-voor-vers verklaring33. 
   De exhortatio is een specifiek element dat in de prediking van Luther in het oog 
springt: zijn prediking is pastoraal bewogen, en bevindt zich via de talloze 
�exempla� zeer dicht bij de ervaringen van zijn hoorders. Men heeft dan ook voor-
gesteld om een derde �genus� aan de preekvormen van Luther te onderscheiden, 
namelijk dat van het genus illustrans34. Hierbij denkt men dan aan de talloze 
voorbeelden waarin Luther de ervaring van twijfel en aanvechting van zijn hoorders 
(en zichzelf!) zeer herkenbaar illustreert aan voorbeelden uit de bijbel. Het vasthou-
den aan de paradox van de prediking van wet en evangelie, zou onontkoombaar tot 
dit genre leiden, aangezien de aanvechting geen mogelijkheid, maar een noodzake-
lijkheid is. Luther zelf beschouwt zijn �exempla� echter als behorend tot de beide 
andere genres. Maar ongeacht de discussie of men hiervoor een apart genre inruimt, 
de vraag is welke rol Luther toekent aan de categorie van deze en andere menselijke 
ervaringen. Hoewel Luther de menselijke belevingswereld, met name die van de 
worsteling met het geloof, een grote plaats toekent, is het bij hem nooit een aparte 
homiletische categorie. De aanvechting is een systematisch-theologisch probleem, 
want de menselijke ervaring ligt opgesloten in de paradox van wet en evangelie. De 
menselijke ervaring is alleen in afgeleide zin relevant. Het gaat in de prediking 
primair om Gods genadig initiatief. 
 
4.2.6.  De prediker en de hoorders 
 
Voor Luther is de verkondiging van het evangelie het hoogste ambt in de christen-
heid: �So es doch das aller hohist ampt ist, an dem alle andere hangen und Folgen, 
Widerrumb wo predigerampt nicht ist, der anderen keyns folget� Prediken is dus het 
belangrijkst, waarbij de overige ambtshandelingen of bijvoorbeeld het sacrament 
van de doop eventueel aan anderen overgelaten moeten worden, want: �Denn 
Johannes spricht das Christus nicht tauffet habe, sondern er predige nur! Darumb 
wem das predigerampt aufgelegt wird, dem wirt das hohist ampt auffgelegt inn der 

                                                        
31 W.A., 10 I, 2, 1,19-23, Vgl. E. Herms, Lutherjahrbuch, 49, U. Nembach, Predigt des Evangeliums, 23, 
�Das dieselbige vorstehen oder etwas daraus fassen mugen und ihr leben bessern�, W.A., TR 4, 447,10, 
�Darumb ist zu merchen, das leren auch eyn werck ist�, W.A., 10 I, 2, 154, 10. 
32 W.A., 10 I, 75, 19vv. 
33 B. Keizer, The Lutheran Sermon, Preachers and People, 43. 
34 D. Rössler, Reformation und Praktische Theologie, 205. 



De Reformatie: Gods Woord centraal 
 
 

87

christenheyt�35. Luther brengt het predikambt ook in verband met de sleutelmacht 
van Petrus waarbij het principieel de gemeente is die bindt en ontbindt36. Het is de 
christelijke gemeente die het recht en de macht heeft �alle lere tzu urteylen und lerer 
tzu beruffen, eyn und abzusetzen, Grund und ursach aus der Schrift37. Hoewel de 
verkondiging dus als verantwoordelijkheid geldt van de gehele christenheid, 
betekent dat nog niet dat ieder zomaar mag preken. Van belang is niet dat predikers 
door de kerk gewijd, maar dat zij door de gemeente geroepen zijn. Dat kunnen dus 
ook leken zijn. Overigens heeft iedere christen de plicht tot geloofsgetuigenis, als 
een logisch gevolg van het ontvangen evangelie en van de doorwerking van de 
genade.  
   De persoon van de prediker wordt door Luther vergeleken met de stem van 
Johannes de Doper in de woestijn, de vox clamans. De voorganger is de stem, maar 
Christus is de inhoud en de oorzaak38. De prediker zelf is dus het instrument39 waar-
mee God tot de hoorders spreekt: �Dan ich hore wohl die predigt, aber wer redet? 
Der pfarherr? Nicht, also, du horest nicht den pfarherr. Die stimme ist wohl sein, 
aber das wortt, das ehr fuhret oder redet, das redet mein Gott�40. Wanneer de 
prediker van de preekstoel afkomt, hoeft hij zich dus niet te verontschuldigen, 
integendeel: �Ja, mit Sanct Paulo und allen Aposteln und propheten trotzlich sagen: 
Hec dixit Dominus. Das hat Gott selbs gesagt41.  
   Of de preek doorwerkt in de harten van de mensen en werkelijk effect heeft, dat is 
een zaak van God en niet van de prediker. De prediker kan daarbij niets afdwingen, 
kan slechts inwerken op de uiterlijke kennis, en niet op de cognitio cordis, de kennis 
van het hart42. De werking van het Woord is geen automatisme. Juist daarom moet 

                                                        
35 W.A., 11, 415, 25-27, 28, 30-31. 
36 �Ideo intelligi oportet Christum, non de persona, sed de publica confessione, quam Petrus hic fecit, hoc 
est de ministerio verbi, quod durat in recte dicitur�, W.A., 38, 622, 16-18. 
37 Dit als titel van een geschrift in 1523, W.A., 11, 408, 1-416, 10. 
38 W.A., 7, 508, 24-30. 
39 De prediker als �instrument� of �organum�, zijn aanduidingen waarbij een mechanistisch verstaan op de 
loer ligt, hetgeen zeker niet door Luther bedoeld wordt. Zie A. Beutel, Im Anfang war das Wort. Studien 
zu Luthers Sprachverständnis, Tübingen 1991, 470. 
40 W.A., 47, 229, 30-33. 
41 �Et iterum: Ich bin ein Apostel und prophet Jesus Christi gewest inn dieser predigt. Sie ist nicht not, ia 
nicht gut vergebung der sunde zu bitten, als were es unrecht geleret. Denn es ist Gottes und nicht mein 
Wort, das mir Gott nicht vergeben sol noch kan, Sondern bestetigen, loben, kronen und sagen: Du hast 
recht geleret. Denn ich hab durch dich geredet und das wort ist mein. Wer solchs nicht ruhmen kan von 
seiner predigt, der lasse das predigen anstehen, denn er leugt gewislich und lestert Gott�. W.A., 51, 517,8-
17, ook �Also sollen auch alle prediger gewiss seyn, das sie sagen kunnen: Gott sprichts, das ist Gottes 
Wort, und wenn ich das Wort Gottes preige, so ist so viel als ich schwüre. Wer nu des nicht gewis ist und 
nicht kunne sagen �Gott redets, der mag das predigen wohl lassen anstehen, denn er wird nichts guts 
schaffen�, W.A., 20, 578, 25-29. 
42 �Dennoch sol die Liebe in diesem stück nicht gestrenge faren und diesselbigen messen mit gewalt 
abreissen; predigen sol mans, schreiben und verkündigen sol mans, das die messe auft solche weisen 
gehalten sündlich ißt, Aber niemand sol man mit den haren davon reissen, sondern man sol es Gott heim 
geben und sein wort allein wirken lassen one unser zithun oder wercke. Warumb? Darumb, denn ich hab 
nicht in meiner hand die herzen der Menschen als der Töpffer der Thon, mit inen zu schaffen nach 
meinem gefallen, wie gott aller menschen herzen hat in seiner hand, sie zu bekehren oder zu verstocken. 
Ich kan mit dem Worte nicht weiter komen denn in die Ohren, ins herz kan ich nicht komen. Weil man 
denn den Glauben ins herze nicht giessen kan, so kan noch sol auch niemands darzu gezwungen noch 
gedrungen werden, denn Gott thut solchs alleine und macht das Wort lebendig in der Menschen herzen, 
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er voortdurend gepredikt worden. Pas wanneer het Woord, dat gepredikt wordt, 
�schneidt und trifft und das hertz erwecket, so ist es von got ausgesandt�43. Dat het 
effect van de prediking vaak tegenvalt, of in elk geval voor de prediker zelf onmerk-
baar blijft, daarover klaagt Luther herhaaldelijk. In 1530 is de aanvechting voor hem 
zo groot dat hij enige tijd stopt met preken. De prediking lijkt alleen af en toe doel-
treffend te zijn: �wenn�s trifft, denn trifft�s�. Zo is de prediker te vergelijken met een 
zingende wandelaar in het bos: slechts de bomen horen toe en alleen de echo geeft 
een antwoord�44 
   Een opmerkelijk fenomeen en volstrekt in lijn met Luthers visie dat de prediker 
door de gemeente geroepen moet zijn, is dat Luther de hoorders aanmerkt als 
degenen die de preek mogen beoordelen. Zij kunnen de prediker veel leren. Tenmin-
ste, als deze hoorders oprechte �ernste� christenen zijn, degenen die hij kwalificeert 
als �simul iustus et peccator�. De meeste preken houdt Luther echter voor een andere 
categorie hoorders, namelijk voor hen die zich nog niet hebben toevertrouwd aan het 
evangelie45. Opvallend is de grote aandacht die Luther voor zijn hoorders heeft: op 
directe, persoonlijke wijze betrekt hij hen in zijn prediking, in de retorische stijl van 
de volksraadpleging, het genus deliberativum wat we veel bij de humanisten 
aantreffen. In de preekvoorbereiding bestudeert hij niet alleen de Schrift, maar 
vraagt zich af wat de hoorders nodig hebben en oriënteert zich op hun levensstijl. De 
hoorder is voor hem een �naaste�. En hij richt zich op de eenvoudigen, het gewone 
volk, want �Ich will Doctorem Pommeranum, Jonam Phillippum in meyner predigt 
nicht wissen, den sie wissen vohin baß den ich. Ich predige ihnen auch nicht, 
sondern meinen Henslein und Elslein�46. Ook het feit dat Luther ruimte maakt voor 
bijvoorbeeld trouw- en begrafenisprediking, wijst erop dat Luther voor de prediking 
mogelijkheden zag om de hoorders in iedere fase van hun leven te confronteren met 
wet en evangelie. 
 
4.2.7.  De praktijk van de prediking 
 
Voor de tekstkeus van zijn prediking volgt Luther veelal een vast schema. Hij 
bepleit de dagelijkse prediking en gaat daarin ook voor. Afwisselend op zon- en 
doordeweekse dagen komen daarbij Oude en Nieuwe Testament, Evangelie, Brieven 
en Catechismus aan de orde. In de regel houdt hij vast aan de perikopenordening, 
maar niet dwingend. Aanvankelijk volgt hij de Middeleeuwse thematische stijl, maar 
allengs wordt zijn prediking meer tekstprediking. In zijn uitleg volgt hij de 
beweging van de tekst en interpreteert deze, vanuit de keuze van een centraal thema 
(�Kernel� of �Herzpunkt�), als een beweging naar de hoorder toe. In een uiterst 
persoonlijke, converserende, deliberatieve en demonstratieve stijl met antitheses en 
dialogen als structurerende principes, spreekt Luther zijn hoorders aan. Retorisch 

                                                                                                                                  
wenn und wo er wil nach seinem Göttlichen erkentnis und wohlgefallen. Darumb sol  man das Wort frey 
gehen lassen und nicht unsere wercke dazu thun, wir haben Ius verbi und nicht executionem, Das ist das 
Wort sollen wir predigen aber die folge Gott heimgestalt sein�, W.A., 10 III, 14, 33-15,31. 
43 W.A., 1, 695, 33-35 (bij Psalm 110,2). 
44 E. Hirsch, Homiletisches Lesebuch, 62. 
45 Zie U. Nembach, Predigt des Evangeliums, 88. 
46 W.A., TR 3, 310, 9-12. 
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zijn de preken nauwelijks opgesierd met stijlfiguren: �Für Luther ist die 
schmucklose Rede der Evangelien das Urbild gewesen, an dem er alle christliche 
Predigt gemessen sehen wollte�47. Bij dit type prediking draagt de inhoud ten volle 
de vorm. De verkondiging maakt het Woord levend en dat is genade. 
 
4.2.8.  Conclusies 
 
De prediking als Woord van God 
Bij Luther is sprake van een nieuwe inzet in de leer aangaande de genademiddelen, 
en daarmee van een nieuw verstaan van prediking als Woord van God. Immers het 
Woord �wird ausdrücklich mit den kirchlichen Sakramenten der Taufe und 
Absolution gleichgesetzt�48. De verkondiging is op deze manier niet meer uitsluitend 
een voorbereiding op het ontvangen van het sacrament, maar is zelf heilsmiddel 
geworden, als het ware geladen -ubi et quando visum est Deo- met de kracht van 
God. Het sacramentele karakter van het Woord is echter niet een vorm van gelijk-
stelling van een element (het woord) met een inhoud (genade, heil), maar de 
sacramentele betekenis zit in het feit dat de werking van het Woord aan de gelovige 
hoorder persoonlijk toegezegd wordt49. In de Lutherse theologie is het sacrament 
van de prediking verstaan in de categorie van de consubstantiatie, God is aanwezig 
in, met en onder de mensenwoorden50. Met deze visie keert Luther zich tegen de 
�spiritualisten� voor wie de prediking min of meer bijzaak is wanneer het hart recht-
streeks door de Geest van God aangeraakt wordt. Voor Luther is de prediking 
onmisbaar. Omdat de prediker van het Woord de uiteindelijke uitwerking zelf niet 
bepaalt, is beweerd dat de Reformatie met deze leer een eigen vorm van het Rooms-
katholieke �ex opere operato� aangaande de werking van het sacrament51 herintrodu-
ceert. Toch is dit niet geheel juist gesteld. Weliswaar is het God die de werking van 
het gepredikte Woord al of niet gestand doet, maar in de acte van de prediking zelf, 
wordt de prediker als instrument van Gods wil ten volle ingeschakeld, en blijft 
anderzijds aan de mens een zekere vrijheid om het Woord al dan niet aan te nemen. 
We zouden kunnen zeggen: de prediking is en bewijst zichzelf als Gods werkzame 
Woord. 
Homiletische noties en de hoorders 
Als homiletische concepten die het proces van de prediking bij Luther mede bepalen 
zien we een grote nadruk op de individuele toe-eigening van het evangelie die mede 
tot uitdrukking komt in de deliberatieve vorm van de prediking. De functie van het 
leren (de catechese, doctrina) en die van de aansporing (exhortatio) staan voorop en 
zijn verbonden met de inhoudelijke nadruk op de persoon en betekenis van Christus. 
Hermeneutisch gezien is de sleutel tot de schriftverklaring gelegen in de persoon van 
                                                        
47 cit. E. Hirsch in: G. Otto, Rhetorische Predigtlehre. Ein Grundriss, Mainz/Leipzig 1999, 70. 
48 D. Rössler, Reformation und Praktische Theologie, 202. 
49 F. Niebergall Leiturgia, Handbuch des Evangelischen Gottesdiensten, K.F. Muller, W. Blankenburg, 
(Hrsg.), Band II, Kassel 1955, 260. 
50 H. Berkhof, Christelijk Geloof. Een inleiding tot de geloofsleer, 19794, 375 en H. Berkhof, 
Geschiedenis der kerk, Nijkerk 1941, 171. 
51 Vgl. �The Reformation has its own ex opere operato doctrine, not in connection with the sacraments, 
the visible Word (as in Catholicism) but with the audible Word� H.A. Oberman, geciteerd in F.W. 
Meuser, Luther, the Preacher, 12. 
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Christus. Zijn betekenis wordt verhelderd (catechese) en zijn troost bemiddeld 
(exhoratio). Prediking is het voertuig waarmee God via de prediker wet en evangelie 
in het hart van mensen schrijft. 
   Voor de hoorders is de overgave in geloof en de aanname van het Woord cruciaal. 
Er is dus geen sprake van een gelijkstelling van het gepredikte Woord met het 
Woord van God als heilsmiddel zonder meer, maar de menselijke activiteit van 
prediken en horen weegt voluit mee, zij het dat zij niet constitutief is voor het heil. 
Het moge duidelijk zijn dat deze preekopvatting een spanningsvolle verhouding 
oplevert tussen de volstrekte afhankelijkheid van Gods wil en bedoeling met de 
prediking, de actieve werkzaamheid van de prediker en het geloofsvertrouwen van 
de hoorder. Dat betekent eveneens, dat deze sacramentsopvatting een zeer persoon-
lijke geloofsbetrokkenheid van de hoorders vraagt. De individuele gelovige als mens 
�coram Deo� staat centraal in de theologie van Luther. De individuele mens wordt 
steeds belangrijker in de 16e eeuwse maatschappij en in de prediking van de Refor-
matie. Maar het blijft een mens in volstrekte afhankelijkheid en onderworpenheid 
aan de autoriteit van de Allerhoogste. Daarvan was Luther zelf diep doordrongen, 
getuige ook het slot van zijn laatste preek: �Du bist allein mein lieber Herr und 
Meister, ich bin dein Schüler. Das und viel mehr were von diesem Euangelio weiter 
zu sagen. Aber ich bin zu schwach, wir wollen hie bey bleiben lassen�52. De hoorder 
en de prediker beide zijn allereerst en allermeest de ontvangers van genade. 
 
 
4.3. ULRICH ZWINGLI (1448-1531): PREDIKING ALS TRANSFORMATIE 
 
De ontwikkeling van de reformatorische prediking loopt langs verschillende lijnen. 
Een van de lijnen is de situatie in en rond de Zwitserse stad Basel, waar Johann 
Ulrich Surgant in 1502 een �Manuale curatorum praedicandi� publiceert. Daarin 
neemt hij de laat-middeleeuwse pronaus als uitgangspunt voor zijn liturgie-
hervormingen. Hij laat de preekdienst in de landstaal, geheel geleid vanaf de kansel, 
voorafgaan aan het misoffer. De orde voor deze preekdienst is een min of meer 
afgerond geheel53. Het is de orde van dienst die de reformator Ulrich Zwingli later in 
Zürich aantreft. Wanneer in een conflict over de mis, de stadsraad in 1525 de zijde 
van Zwingli kiest, tegen de kerk van Rome, is de Reformatie in Zürich een feit en 
voert Zwingli een orde van dienst in, die gebaseerd is op de pronaus54. Hij koppelt 
de woorddienst los van de sacramentsviering. Vier keer per jaar wordt het 
avondmaal bediend55. In de woorddienst staat de preek, als schriftuitleg, volledig 
                                                        
52 W.A., 51, 194, 34-37. 
53 Allereerst een votum in het Latijn en lezing van de preektekst in het Latijn. Vervolgens in het Duits: 
opnieuw votum met responsie van de gemeente, lezing van de preektekst, inleiding tot de preek, bede om 
goddelijke bijstand met responsie van de gemeente (Ave Maria, Salve Regina of Amen), preek, afkondi-
gingen, voorbeden of algemeen kerkgebed gevolgd door Ave Maria of Onze Vader door de gemeente, 
lezing van Apostolicum, Tien Geboden en de openbare schuldbelijdenis, afgesloten met een bede om 
vergeving in Duits en Latijn en een slotwoord als overgang naar de mis. A.C. Barnard, Die erediens, 
Pretoria 19852, 276. 
54 Met een enkele wijziging, namelijk dat de voorbede voor de preek komt, de schuldbelijdenis verkort 
wordt en de absolutie vervalt. Wel blijft de specifieke plaats van de �Offene Schuld� aan het einde van de 
dienst bestaan. A.C. Barnard, Die erediens, 284. 
55 Dat lijkt weinig, zeker in relatie tot Luther en Calvijn. Zo wordt nogal eens gesteld dat Zwingli �slechts� 
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centraal. Al eerder heeft Zwingli als prediker in Zürich een aanvang gemaakt met 
prediking op grond van een doorgaande schriftlezing. Op 1 januari 1519 begint hij 
daar met de uitleg van Matteüs 1:1 waarna hij vers voor vers het gehele 
Matteüsevangelie in zijn preken behandelt56. Al in 1523 vaardigt de locale overheid 
van Zürich een decreet uit waarin de predikers worden opgeroepen om ervoor zorg 
te dragen dat Gods Woord betrouwbaar gepredikt zal worden57. 
   In Zürich gaat het om de vernieuwing van de gehele liturgie. Zwingli vervangt de 
priesterkleding door een eenvoudige zwarte mantel. Iedere liturgische acte die naar 
de nieuwe maatstaven niet tot de Schrift herleid kan worden, vervalt in de viering. 
Zo maakt de zelf zeer muzikale Zwingli geen ruimte voor muziek of lied in de 
diensten. Alles is in plechtige stilte geconcentreerd rondom het Woord. In de uitleg 
ervan grijpt Zwingli methodisch terug op de letterlijke interpretatie die hem in zijn 
humanistische scholing geleerd is. De prediking heeft dan ook voornamelijk een 
catechetisch karakter. Hij laat consequent het principe van de lectionaria los en kiest 
voor een lectio continua, waarbij de Bijbel in opeenvolgende gedeelten hoofdstuk na 
hoofdstuk, boek na boek, gelezen en uitgelegd wordt. Helaas is van de prediking van 
Zwingli nauwelijks iets op schrift gesteld en bewaard gebleven58. Zwingli zelf 
preekte niet vanaf een manuscript. Dat zou naar zijn besef de werking van de 
Heilige Geest slechts kunnen belemmeren. Over de stijl van zijn prediking schrijft 
zijn opvolger Heinrich Bullinger later dat deze zeer welsprekend, eenvoudig en 
begrijpelijk was. Hij trekt dan ook veel publiek, vooral uit het gewone volk59. Zijn 
prediking heeft profetische trekken, machthebbers worden niet ontzien en de 
prediking gaat veelal vergezeld van een ethische imperatief. Fel ageert Zwingli 
tegen ketterij en bijgeloof en even hartstochtelijk roept hij op tot een praktijk van 
levensheiliging. 
   Wat de sacramentsleer betreft, wijkt Zwingli af van Luthers� interpretatie. Hij 
spreekt niet van een transsubstantiatie van de tekenen van brood en wijn in lichaam 
en bloed, ook niet van een consubstantiatie van deze tekenen met de Heilige Geest, 
maar van een transformatie van de gezindheid van de mens, door de werking van de 
Heilige Geest. En deze transformatie kan evenzeer bij de prediking van het Woord 
als in het deelhebben aan het sacrament van de Maaltijd plaatsvinden. Hoewel de 
sacramentsopvatting van Luther en Zwingli verschillen, zien we bij beiden eenzelfde 
nadruk op de werking van de Heilige Geest, die de harten van de mensen bekeert. 
Zwingli getuigt in en door zijn prediking van de geweldige kracht van deze werking 
van Gods Geest. Deze Geest is niet gebonden aan het sacrament van de eucharistie. 
En dus staat bij Zwingli de avondmaalstafel niet meer in het koor van de kerk op een 
afzonderlijke plaats, maar plaatst hij haar in de directe nabijheid van de preekstoel, 
in het zicht van de gemeente. Ook wanneer de tafel niet bediend wordt, zou men 
                                                                                                                                  
vier keer per jaar het avondmaal wilde vieren. Wanneer men bedenkt dat velen vóór de Reformatie 
hooguit één keer per jaar het sacrament (de hostie) ontvingen, heeft de tafelgemeenschap bij Zwingli niet 
alleen qua betekenis maar ook qua frequentie een grote waarde.  
56 Deze gebeurtenis kan worden aangemerkt als �begin van de reformatie van de prediking�, vgl. J.T. 
Ford, Preaching in the Reformed Tradition, in: L. Taylor (ed.), Preachers and People, 65. 
57 L.P. Wandel, Switzerland, Preachers and People, 232. 
58 Slechts enkele reconstructies zijn bewaard gebleven, L.P. Wandel, Switzerland, Preachers and People, 
232 en J.T. Ford, Preaching in the Reformed Tradition, Preachers and People, 78. 
59 L.P. Wandel, Switzerland, Preachers and People, 2001, 229. 
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kunnen zeggen dat deze vorm van gemeenschap �in de geest� aanwezig is. 
Via Johannes à Lasco, Maarten Micron en Heinrich Bullinger, is de invloed van de 
reformator van Zürich op de latere gereformeerde liturgie en prediking, van groot 
belang geweest. 
 
4.3.1.  Conclusies 
 
De prediking als Woord van God 
Voor wat betreft de vragen van ons onderzoek constateren we dat in de reformatori-
sche prediking van Zwingli niet zozeer de prediking als zodanig maar het gehoor 
geven aan de prediking vereenzelvigd wordt met het horen van het Woord van God. 
Homiletische noties en de hoorders 
De vernieuwing van de prediking bij Zwingli betekent een verzelfstandiging van de 
prediking in de liturgie van de woorddienst. De functie van de prediking wordt 
gekenmerkt door het besef van de transformerende kracht ervan. De prediking is 
schriftgebonden door middel van lectio continua en de stijl van de prediking is 
appellerend, waarbij prediking en dagelijks leven rechtstreeks met elkaar in verband 
staan. De hoorders ervaren door het uitwendige Woord van de prediking de trans-
formerende kracht van Gods Geest en hebben daarom niet meer nodig dan alleen dat 
Woord. De op de Schrift gebaseerde, veelal catechetische prediking wordt levende 
prediking door de kracht van het evangelie zelf. 
 
 
4.4. JOHANNES CALVIJN (1509-1564): PREDIKING TOT EER VAN GOD 
 
De activiteiten van Calvijn als prediker en theoloog concentreren zich vanaf het jaar 
1536 voornamelijk in Genève en Straatsburg. Waar Luther degene is die de aanzet 
tot Reformatie vooral vanuit de kloosters bevordert, is Calvijn de voortrekker van de 
�stadsreformatie�. Deze �stadsreformatie� krijgt door de opkomende tegenbeweging 
van contra-reformatie in West-Europa na verloop van tijd steeds meer het karakter 
van een �vluchtelingenreformatie�60. Juist via de lijn van de vluchtelingengemeenten 
wordt de invloed van Calvijn op de gereformeerde theologie en liturgie van later 
tijden wijd verbreid, met name ook in de Nederlanden. 
   In Genève komt Calvijn via Farel in aanraking met een variant van gereformeerde 
eredienst op basis van de pronaus. In Straatsburg, waar hij de dan nog kleine vluch-
telingengemeente van meet af aan zal opbouwen, kiest hij voor een vorm van litur-
gie die dichter bij de structuur van de mis aansluit, een orde van dienst waarin 
Woord en sacrament gelijkwaardige zwaartepunten van de viering vormen. Uit zijn 
geschriften aangaande de woordverkondiging en de liturgie blijkt zijn sterke voor-
keur voor de gevierde eenheid van Schrift en Tafel, de �twee-eenheid van preek en 
avondmaal�61. De opvattingen van Calvijn over de prediking zijn te herleiden tot zijn 
dienstboek voor de gereformeerde eredienst, zijn �Institutie� en uit de bijna 2000 
preken die via consequente stenografische vastlegging van hem bewaard gebleven 
                                                        
60 H.A. Oberman, De erfenis van Calvijn. Grootheid en grenzen, Kampen 1988, 32. 
61 T. Brienen, De liturgie bij Johannes Calvijn, zijn publicaties en zijn visies, Kampen 1987, 232, 236 en 
T. Brienen, Calvijn en de kerkdienst, Heerenveen 1999, o.m. 16, 80. 
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zijn. Een coherente homiletiek heeft Calvijn nooit geschreven. 
   Om nauwkeurig zicht te krijgen op de onderzoeksvragen richten we evenals in de 
paragraaf over Luther onze blik achtereenvolgens op de visie van deze reformator op 
de antropologie, op de werkzaamheid van God ten aanzien van de prediking, en op 
de functie van de prediking en de praktijk van de prediking tegen de achtergrond van 
Calvijn�s theologie. 
 
4.4.1.  Antropologie 
 
Voor Calvijn wordt de verhouding tussen God en mens gekenschetst door de 
begrippen �spreken� en �luisteren�. De sprekende God vraagt naar de mens en wil 
deze ontmoeten. De mens is pas mens wanneer deze luistert en antwoordt62, en 
wanneer deze gehoor geeft aan de oproep om Gods eer te vertolken en dat niet 
alleen in de liturgie van de kerk, maar met name in de liturgie van het dagelijks 
leven (Rom. 12:2). Het uitgangspunt voor deze gedachte ligt bij Calvijn evenals bij 
Luther in de rechtvaardiging van de zondaar door geloof en genade alleen. In een 
veelal vermanende toonzetting roept Calvijn de gemeente op om ernst te maken met 
het leven vanuit deze genade en waar dat in zijn ogen niet gebeurt, schroomt hij niet 
om scherpe kritiek te uiten63. En hoewel de zaak van de rechtvaardiging een 
persoonlijke overgave en toewijding vraagt, spreekt Calvijn de individuele gelovige 
aan als deel van de verbondsgemeenschap, als geroepene om samen met de andere 
uitverkorenen het lichaam van Christus te representeren in de stedelijke samenleving 
van het 16e eeuwse Genève. Een samenleving die naar het ideaal dat Calvijn voor 
ogen stond, als theocratie zou functioneren en waarin de prediking van Gods Woord 
de verhoudingen ordent en disciplineert. Want prediking roept de mens tot gehoor-
zaamheid aan het Woord van God. 
 
4.4.2.  Het Woord van God bij Calvijn 
 
Om zicht te krijgen op de verhouding tussen het Woord van God en de prediking, 
gaan we te rade bij de schriftleer, sacramentsleer en christologie van Calvijn64. Eén 
van de verschijningsvormen van het Woord Gods is de schriftelijke fixatie daarvan 
in de Heilige Schrift65. Maar hoewel Calvijn het Woord van God ziet als betrouw-
baar, door de Heilige Geest ingegeven aan de auteurs, valt voor hem de Schrift niet 
geheel en al samen met het Woord van God. Het schriftwoord is primair hulpmiddel 
voor het verstaan van het heil, zij het een conditio sine qua non. Maar in en achter de 

                                                        
62 �De mens die zijn eigen weg gaat, los van het spreken van God, verliest daarmee niet alleen de relatie 
met God, maar ook het mens-zijn zelf. Mens-zijn is alleen daar waar naar Gods stem geluisterd wordt�, 
aldus J. van Eck, God, mens, medemens. Humanitas in de theologie van Calvijn, Franeker 1992, 43, die 
deze stelling baseert op Calvijns uitspraak over menselijk gevoel aangaande Gods Woord in J. Calvijn, 
Institutie, of onderwijzing in de christelijke godsdienst, vertaald door A. Sizoo, Delft 7e druk z.j., (afge-
kort als Inst.) I, vii, 1. 
63 T.H.L. Parker, Calvin�s Preaching, Louisville 1992, 277. 
64 Vgl. D. DeVries, Jesus Christ in the Preaching of Calvin and Schleiermacher, (Columbia Series in 
Reformed Theology), Louisville 1996, 3. 
65 Als was de Schrift een openbaar �mededelingenbord�, geciteerd door C. van der Kooi, Als in een 
spiegel. Godskennis bij Calvijn en Barth. Een tweeluik, Kampen 2002, 90. 
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materiële vorm van het op Schrift gestelde Godswoord ontwaart Calvijn een meta-
empirische werkelijkheid van het Woord van God, namelijk het spreken van de 
transcendente God zelf66. Gelovige omgang met het Schriftwoord is omgang met 
God. �In de openbaring door het Woord gaat het om Gods actieve onderricht en dat 
onderricht vindt plaats in talloze afzonderlijke gebeurtenissen waarin God zijn wil 
heeft geopenbaard�67. Interessant is dat Calvijn in dit verband de schriftelijke 
vastlegging van het Woord een vorm van interpretatie noemt. Daarmee schept hij 
ruimte voor hermeneutiek. Door alle vormen van schriftelijke vastlegging van het 
Woord van God heen zoekt Calvijn steeds opnieuw naar het Woord van de 
sprekende God zelf.  
   Het middelpunt van het spreken van God is tegelijkertijd het centrum van de 
Heilige Schrift: namelijk Jezus Christus, de geïncarneerde Logos68, degene van wie 
de Schrift getuigt en die in de prediking present is69. De incarnatie zelf is een acte 
van Gods accommodatie, een �tegemoetkoming�, aan de mens. Jezus herstelt door 
zijn volstrekte gehoorzaamheid het vertrouwen in Gods goedheid en genade. In 
afgeleide zin doet de voorganger hetzelfde in de prediking van het evangelie. Het 
gepredikte Woord deelt niet alleen Christus mee, maar continueert Christus� levende 
presentie in de wereld. �The sacramental Word is a re-presentation of the person and 
work of Christ�70. Dat neemt niet weg dat God niet gebonden is aan de Schrift of de 
menselijke vorm van bemiddeling van het Woord, al is dat wel de reguliere vorm 
waarin God werkt en de genade communiceert. De keuze van God voor deze 
menselijke bemiddeling is accomodatie, waarbij de mens door God in dienst 
genomen wordt. Zo is de menselijke dienst tegelijkertijd een oefening in nederigheid 
voor de voorganger en de hoorders: �Wanneer Hij zelf van de hemel sprak, zou het 
geen wonder zijn, wanneer zijn heilige uitspraken zonder dralen door alle oren en 
harten eerbiedig werden ontvangen. (�) Maar wanneer een of ander mensje uit het 
stof opgerezen in de naam Gods spreekt, dan bewijzen wij door een uitnemend 
getuigenis onze vroomheid en onze eerbied jegens God, indien wij ons gaarne laten 
onderwijzen door zijn dienaar, hoewel deze in geen enkel opzicht boven ons 
uitsteekt�71. Iedere instrumentaliteit in de bemiddeling van het Woord van God bij 
Calvijn gaat terug op God zelf. Als het bij Calvijn gaat om het Woord van God dan 
gaat het om de nauwste gemeenschap met God zelf, in feite om God als de 
Sprekende zelf72. 

                                                        
66 S. Scheld, Media Salutis. Zur Heilsvermittlung bei Calvin, Stuttgart 1989, 225. Elders vergelijkt Scheld 
Calvijns spreken van God in relatie tot Schrift en schepping met de constructeur van een nieuwe machine 
die met een mondelinge instructie de gebruiker op weg helpt, en de schriftelijke gebruiksaanwijzing erbij 
doet om daarop terug te kunnen vallen, 217. 
67 C. van der Kooi, Als in een spiegel, 2002, 90. 
68 �Preaching under the power of the Holy Spirit focuses, as it were, the vision of believers on the centre 
of scripture -Christ- and in that moment of insight, faith perceives the immediate presence of the 
Redeemer�, D. DeVries, Jesus Christ, 17. 
69 In dit verband trekt Calvijn in een preek over Johannes 3:14 het symbool van de slang in de woestijn en 
de verhoogde Zoon aan het kruis door naar de prediking, die voor aller ogen geplaatst wordt, opdat de 
mensen zien (horen) en redding ontvangen. Ioannis Calvini Opera Selecta, P. Barth, W. Niesel, D. 
Scheuner (Hrsg.), 5 Bnd. München 1926-1952, (afgekort als C.O.), 47, 62-63. 
70 D. DeVries, Jesus Christ, 19. 
71 Inst. IV, iii,1. 
72 �Bei Calvins starker Betonung der Heilsnotwendigkeit des Wort Gottes bedeutet dies, daß in dem 



De Reformatie: Gods Woord centraal 
 
 

95

4.4.3.  De prediking centraal 
 
Als de prediking het spreken van God zelf betreft, verwondert het niet dat de predi-
king een centrale plaats krijgt bij Calvijn. Het lezen of kennisnemen van het Woord 
is niet voldoende om tot geloof te komen. Er is een kerk nodig, die getuigt en 
verkondigt en de Heilige Geest getuigt niet alleen via de Schrift maar vooral ook 
door middel van het verkondigde Woord73. De prediking van het Woord van God 
vormt voor Calvijn niet alleen het hart van de liturgie maar evenzeer het kloppend 
hart van de �gemeente des Heren�. In de prediking ontmoet de gemeente haar Heer 
en ontvangt zij de vergeving door het offer van Christus: �Bij God staat niets zo 
hoog aangeschreven als de prediking van het evangelie. Want dat is Zijn Rijk, waar-
door Hij wil regeren in deze wereld. De prediking is het middel om de mensen tot de 
zaligheid te leiden. �Maar wij weten nu dat God niets hoger acht dan Zijn eer, en 
zij bestaat vooral daarin, dat de mensen Hem kennen en dat de arme zielen tot de 
zaligheid geleid worden. Laten wij ons dan niet verbazen, wanneer onze Here wil 
dat Zijn evangelie met zo�n ijver verkondigd wordt, dat er niets is wat de loop daar-
van kan verhinderen. Want het enige middel, waardoor de mensen tot de zaligheid 
kunnen komen, is onderwezen worden in de leer van het evangelie�74. De prediking 
berust dus op de wil van God en is één van de notae ecclesiae75. Dit begrip prediking 
is bij Calvijn, meer dan bij Luther, specifiek betrokken op het samenkomen van de 
gemeente om haar geloof te versterken. Haar gezag ontleent de prediking aan dat 
van de Bijbel, het autoritatieve Woord van God en testimonium van de Heilige 
Geest76. Het �eerherstel van de prediking77 bij Calvijn brengt schriftlezing en preek 
nauw bijeen: als twee onderdelen van de ene liturgische rubriek �het Woord�78. 
Schriftlezing en prediking gaan dan ook naadloos, zonder tussenvoeging van lied of 
gebed, in elkaar over en monden uit in gebed. 
 
4.4.4.  De werking van de prediking 
 
Meer nog dan bij Luther is de prediking in de theologie van Calvijn pneumatolo-

                                                                                                                                  
entscheidenden Prozeß der Heilsvermittlung Gott selber das Mittel ist, welches Heil schafft. Nicht etwas 
außerhalb von ihm, etwas ihm Fremdes oder Wesensverschiedenes wird dazu eingesetzt, Heil zu schen-
ken, sondern etwas, was allein aus Gott selbst herauskommt, was ihm wesensmäßig gleich ist und seine 
Ehre mit keiner kreatürlichen Wirklichkeit teilt�, S. Scheld, Media Salutis, 222, vgl Inst.1,vi,1. Zie ook C. 
van der Kooi, Als in een spiegel, 2002, 95. 
73 W. Krusche, Das Wirken des Heiligen Geistes nach Calvin, Göttingen 1957, 219. 
74 Citaat uit Serm. 16/24, SC (8,210.35-211.1 vertaling W.H.Th. Moehn, God roept ons tot Zijn dienst. 
Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelin-
gen 4:1-6:7, Kampen 1996, 256. 
75 �Want op geen enkele wijze moeten we eraan twijfelen, dat overal, waar we zien, dat Gods Woord 
zuiver gepredikt en aangehoord wordt, en de sacramenten naar Christus� instelling bediend worden, een 
kerk van God is�; Inst. IV, i, 9. 
76 �Door diens (de Heilige Geest-F.S.) kracht dus verlicht, geloven wij niet meer op grond van ons eigen 
of anderer oordeel, dat de Schrift van God is; maar boven het menselijk oordeel uit stellen wij als zeker-
der dan zeker vast (even alsof wij daar de Godheid van God zelf aanschouwden), dat zij door de dienst 
van mensen, van Gods eigen mond zelf tot ons gekomen is�, Inst. I, vii, 5. 
77 T. Brienen, De liturgie bij Johannes Calvijn, 1987, 178. 
78 Vgl. T. Brienen, De liturgie bij Johannes Calvijn, 1987, 179. 
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gisch bepaald. Het is de Heilige Geest die de mensenharten verlicht en ontvankelijk 
maakt voor de prediking. De Heilige Geest bewerkt de werkelijke ontmoeting van 
God met de gemeente79. �De Geest maakt harten genegen tot ware aanbidding van 
Gods genadige gezindheid over hen en tot voortdurende erkenning van de heer-
schappij van Jezus Christus over heel het leven�80. Als het evangelie gepredikt wordt 
in de naam van God, dan is het alsof God persoonlijk spreekt. De Heilige Geest 
gebruikt de woorden van de prediker om het heil present te stellen. Dat wil niet 
zeggen dat de woorden van de Schrift op zichzelf dode woorden zijn en door de 
prediking tot leven geroepen moeten worden81. Integendeel, de woorden zijn 
levende woorden, maar de mens is �van nature� niet in staat om deze in hun heilvolle 
betekenis te vatten en te aanvaarden. Daarom heeft de mens de verlichting van de 
Heilige Geest nodig82. �Het Woord Gods is wel als een zon, die toestraalt allen, aan 
wie het gepredikt wordt; maar het is zonder vrucht te midden van blinden. En wij 
zijn allen van nature in dit opzicht blind; daarom kan het in ons hart niet 
doordringen, tenzij de inwendige leermeester, de Geest, door zijn verlichting, de 
toegang bereidt�83. De Geest als het ware de �begeleider� van het Woord. Het effect 
van de werking van de Heilige Geest is tweeledig: de Geest �verlicht� hart en 
verstand en �verzegelt� het evangelie in het menselijk hart. Zo worden geloof en 
aanvaarding mogelijk. 
   Dat het gepredikte Woord niet altijd effect sorteert, is Calvijn bekend. De één 
hoort naar het gepredikte Woord en gehoorzaamt, ontvangt de �vocatio externa et 
interna�, de ander verwerpt het Woord op grond van precies dezelfde prediking en 
heeft klaarblijkelijk alleen de �vocatio externa� vernomen. Voor Calvijn vormt deze 
ervaringswerkelijkheid een bewijs dat het niet de mens is die bepaalt of de prediking 
effect sorteert, maar dat het Gods souvereine wil is die maakt dat het Woord Gods 
tot heil voor mensen werkzaam wordt of niet. In zekere zin zien we hier een loskop-
peling van Woord en Geest, waar de Geest zich wel bindt aan het Woord maar waar 
het Woord in laatste instantie niet het heil bewerkt. Daarbij speelt op de achtergrond 
de theologie van de uitverkiezing weliswaar een rol, maar in de praktijk van de 
vermaningen van Calvijn aangaande de prediking is het toch vooral de verkiezende 
genade die op de voorgrond treedt. Het onheilseffect van de prediking is uiteindelijk 
slechts �accidenteel�84, want het primaire doel van de prediking is de heilsboodschap 
waarmee mensen geroepen worden85. Evenals bij Luther is er geen sprake van een 
automatisme waarmee het gepredikte Woord als Gods Woord het hart van de men-

                                                        
79 Kenmerkend voor de Reformatie is de gedachte dat de werking van de Heilige Geest verbonden is met 
de Schrift en niet zozeer met de kerk. Het gezag van de Schrift staat boven dat van de kerk. Bovendien 
vormt de binding van de Heilige Geest aan de Schrift bij Calvijn een waarborg tegen een al te vrij beroep 
op de subjectieve ingeving van de Geest. 
80 T. Brienen, Calvijn en de kerkdienst, 57. 
81 T.H.L. Parker, Calvin�s Preaching, 29. 
82 �Daarom, zonder de verlichting des Heiligen Geestes, wordt er door het Woord niets gewerkt�, Inst. III, 
ii, 33. 
83 Inst. III, ii, 34. 
84 Zoals W.H.Th. Moehn stelt in God roept, 283. 
85 Zo zien we bijvoorbeeld het verzet van Calvijn tegen uitvaartprediking als enerzijds een vertrouwen in 
de kracht van de prediking van Gods genade en anderzijds een consequentie van de leer van de 
predestinatie, oftewel: er hoeft niet op de valreep van leven en dood nog van alles gered te worden. 
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sen bekeert86. Wel is ook bij Calvijn de werking van de Heilige Geest nauw verbon-
den met de prediking, zozeer �dat Hij niet voor, noch na, maar tegelijk met de predi-
king werkt�87. Overigens zijn de hoorders en de prediker in gelijke mate afhankelijk 
van de Heilige Geest. 
 
4.4.5.  Prediking als sacrament 
 
De prediking hoort bij Calvijn tot de uiterlijke middelen, �door welke God ons tot de 
gemeenschap met Christus nodigt en in haar houdt�88. Sacramenten zijn voor hem 
�zichtbare gestalten van de onzichtbare genade�89. Zonder de schriftwoorden die het 
sacrament duiden, is het sacrament echter geen sacrament. In die zin stelt Calvijn 
inderdaad het Woord boven het sacrament90. In de liturgie wil hij beide echter ten 
volle recht doen. De prediking is het �hoorbaar� sacrament. De reddende presentie 
van God manifesteert zich daarin immers ten volle. De prediking draagt een �godde-
lijke epifanie� in zich91. Zo kan men de woorden van de prediking vergelijken met 
de elementen van het avondmaal, zij zijn aangewezen op het werk van de Heilige 
Geest die de harten verlicht. In de prediking is de autoriteit van God aanwezig om 
zijn wil kenbaar te maken: �It is true that this stands under the qualification of �as 
if�- �as if he were in the midst of us�, �as if God were manifesting his majesty before 
our eyes�, �as if he himself were speaking and we saw him in person�. But what is 
being tacitly denied by the qualification is not the presence or the activity of God but 
only any sort of visible or audible perception of that presence or activity. Just as 
Christ is present at the Supper spiritually, that is, by the working of the Spirit�92. De 
prediking maakt niet alleen Christus bekend aan de hoorders, maar belichaamt de 
tegenwoordige Christus, Christus praesens: �in a very real sense preaching is an 
enfleshment of the Word�93.  
   Wanneer we uit bovenstaande afleiden dat de woordverkondiging bij Calvijn een 
sacramenteel karakter heeft, realiseren we ons dat het sacrament bij Calvijn geen 
heilsinstelling namens de kerk en in handen van de kerk is, maar dat het een waar-
merk betreft, een teken en zegel van Gods belofte, geschonken aan de gemeente.  

                                                        
86 Maar waar Luther ervan uitgaat dat Woord en sacrament altijd effect sorteren, hetzij tot heil of hetzij tot 
oordeel, daar benadrukt Calvijn dat Woord en sacrament zonder geloof niets kunnen uitwerken. 
87 W.H.Th. Moehn, God roept, 287. Calvijn is ook wel weer zo overtuigd van de werking van de kracht 
van het Woord en de Geest, dat hem wel �einem erkenntnistheoretischen Optimismus� toegekend wordt. 
�Calvin ist der Überzeugung, daß die Schrift so handgreifliche Zeichen ihres göttlichen Ursprungs an sich 
trägt, daß jedem Menschen � wenn er sich nicht bis zum Äußersten verstockt � das Zugeständnis 
abgerungen werde (extorqueri!), hier redet Gott!�, cit. W. Krusche in S. Scheld, Media Salutis, 61. 
88 Inst. IV, i,1. 
89 Inst. IV, xix,1. 
90 Calvijn stelt de geestelijke bemiddeling door het Woord hoger dan de materiële bemiddeling van het 
sacrament. De laatste vorm noemt hij een �Zugeständnis an die mensliche Schwächheit�en dat wordt door 
de reformator als �Anhängsel (appendix) und Zusatz (accessoire) der Wortverkündigung bezeichnet�, S. 
Scheid, Media Salutis, 265. 
91 J.H. Leith, �Calvin�, in: W.H. Willimon, R. Lischer (e.a.), Encyclopedia, 61. 
92 T.H.L. Parker, Calvin�s Preaching, 42 Vgl. H.A. Oberman: �De geheime kracht Gods schenkt dus de 
presentie van Christus en maakt ons tot disgenoten van de discipelen en metgezellen van de Emmaüs-
gangers�, De erfenis, 1988, 21. 
93 D. DeVries, Jesus Christ, 10. 
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4.4.6.  De functie van de prediking 
 
Het belangrijkste functie van liturgie en prediking is de verheerlijking van God. De 
prediking draagt eraan bij dat dit werkelijkheid wordt. Calvijn onderscheidt daartoe 
een viervoudige functie van de prediking: opbouw, loutering en bevestiging van het 
geloof (�reproof�), correctie en instructie94. Opvallend is de �opvoedkundige� waarde 
van deze functies: zij dienen alle min of meer de vanouds catechetische functie van 
de prediking, maar nu in brede zin. Alle vier de functies zijn gefundeerd in de uitleg 
en toepassing van de Bijbel. Beide elementen, uitleg én toepassing, zijn daarin 
belangrijk, om de Schrift en de dagelijkse realiteit met elkaar verbonden te houden. 
Genoemde functies van de prediking laten zien dat het Calvijn om kwaliteit te doen 
is, de kwaliteit van Gods genade die heel het leven doortrekt. Het Woord van de 
prediking is daarom vergelijkbaar met het tweesnijdend zwaard (Hebr. 4:12) en is 
dus niet vrijblijvend, maar onderscheidend aanwezig. Want zoals het offerdier 
daadwerkelijk door het zwaard gedood werd, raakt het Woord van God �ten dode 
toe� en leidt het tot erkenning van zonde. Anderzijds wekt het Woord tot leven en 
brengt verzoening, kracht en vernieuwing teweeg95. 
 
4.4.7.  De prediker en de hoorders 
 
Voor Calvijn is het �koinonisch aspect�96 van de liturgie fundamenteel. Het is de 
Heilige Geest die de gemeente van gelovigen samenroept om gezamenlijk God te 
dienen. Calvijn richt zich tot de gemeente van uitverkorenen, degenen die op grond 
van Gods wil het heil aangezegd hebben gekregen. Zij zijn degenen die participeren 
aan de boodschap van het evangelie, daarom past hun een actieve rol in de eredienst. 
Zo bepleit Calvijn de gemeentezang en voert die in, als onderdeel van de pronaus-
traditie zoals hij die aantreft97. Hij spant zich in om zoveel mogelijk uitleg van de 
Schriften in de volkstaal beschikbaar te stellen, opdat de individuele gelovige zelf, 
als mondig christen, de Bijbel kan lezen en verstaan. Waar Luther er niet op tegen is 
om naast de volkstaal ook het Latijn naast het Duits in de viering een plaats te 
geven, bijvoorbeeld in liederen, daar eist Calvijn dat de gehele viering, inclusief 
gebeden en liederen in de volkstaal worden gesproken en gezongen98. Dit om te 
voorkomen dat er een �spectacle exterieur�99 opgevoerd wordt. Het is de gemeente 
die de liturgie viert en die niet alleen recht heeft op het verstaan van hetgeen aan de 
orde is maar die dat verstaan nodig heeft voordat zij kan komen tot navolging100. 

                                                        
94 P.S. Wilson, A Concise History of Preaching, Nashville 1992, 101. 
95 W.H.Th. Moehn, God roept, 259. 
96 T. Brienen, De liturgie bij Johannes Calvijn, 1987, 172. 
97 De invoering van de gemeentezang stond ook vrouwen toe om mee te zingen, een in de Middeleeuwse 
kerk ongebruikelijk fenomeen. Calvijn werd op dit punt bespot door de Parijse Katholieken, J.D. 
Douglass, Woman, Freedom and Calvin. (The 1983 Annie Kinkead Warfield Lectures), Philadelphia 
1985, 87. 
98 Inst. III, xx, 33. 
99 Zie T. Brienen, De liturgie bij Johannes Calvijn, 1987 ,166. 
100 Het is hierbij niet terecht enkel te denken aan verstaan in intellectuele zin, Calvijn houdt �hart� en 
�verstand� in deze dicht bij elkaar, vgl. Inst. III, xx, 33 en: �dat wij kennen, wie de God is, die wij moeten 
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Voor het onderricht van de gemeente inzake de liturgische handelingen zelf zijn 
formulieren ter uitleg en verklaring van bijvoorbeeld de sacramenten noodzakelijk. 
Passend in deze ecclesiologische visie worden ambten door Calvijn gedefinieerd 
vanuit de kerkelijke gemeenschap, niet andersom101. Prediking is een taak van daar-
toe beroepen en opgeleide ambtsdragers. Voor wat betreft de opleiding van 
predikanten vormt Calvijn in 1559 te Genève een belangrijk centrum, de Geneefse 
Academie, waar de �doctores� de predikers opleiden. De gemeente zelf op haar beurt 
wordt mondig genoeg geacht om kritische toetsingsinstantie van de prediking te zijn. 
Voor Calvijn is dit een principieel punt, hoewel hij niet aangeeft hoe hij deze toets 
praktisch vorm zou willen geven102. In zijn eigen prediking blijkt hij vooral een 
pastor loci, zijn preken zijn specifiek betrokken op de context waarin hij voorgaat. 
De actualiteit van de situatie geeft zijn prediking klank en kleur en Calvijn schroomt 
daarbij niet zijn oordelen uit te spreken. Zo fulmineert Calvijn tegen de mensen die 
uitsluitend de doopbediening bijwonen en de preek laten voor wat het is, terwijl hij 
op geen enkele wijze stem geeft aan degenen die zich tekort gedaan voelen door de 
maatregelen aangaande doop zoals ze door het gereformeerde stadsbestuur genomen 
zijn, en op grond waarvan sommigen dus wellicht met enig recht de preek 
afwezen103. Zijn preken bevatten herhaaldelijk voorbeelden uit het dagelijks leven en 
fictieve dialogen die de hoorders betrekken bij de boodschap van de prediking. 
Reacties pro en contra blijven niet uit: in 1540 bijvoorbeeld leidt de kritische 
prediking van Calvijn tot publieke ordeverstoringen104.  
   In de visie van Calvijn moet de prediker beschikken over een viertal essentiële 
deugden: nederigheid, moed, onderwerping aan de autoriteit van de boodschap en 
een praxis van geloof, want �it would be better for him to break his neck going up 
into the pulpit if he does not take pains to be the first to follow God�105. Calvijn 
beschouwt de participatie van vrouwen aan de prediking als behorend tot de 
�adiaphora�, een zaak die niet behoort tot de kern van het geloof en afhankelijk van 
tijd en cultuur verschillend uit kan vallen. In de praktijk blijkt Calvijn erop tegen te 
zijn dat vrouwen preken, maar principeel sluit hij de mogelijkheid niet uit106. Hij 
moet geweten hebben dat in de begintijd van de Reformatie te Genève, vóór zijn 
komst, vrouwen deelnamen aan de prediking en hun gave daartoe werd gewaar-
deerd. Maar door verdergaande institutionalisering van de nieuwe orde en door 
Calvijns nadruk op opleiding van de predikers, verdwenen de vrouwelijke 
predikers107. In een preek over de profetie van Joël 2:28 stelt Calvijn dat God 
weliswaar de natuurlijke orde, waarin vrouwen zwijgen, kan doorbreken, maar dat 

                                                                                                                                  
aanbidden�, Corp. Reform., LXI 50. 
101 Zie de volgorde van boek IV van de Institutie, waarin eerst de kerk als moeder, daarna de dienaren en 
leraren genoemd worden. Vgl. G. Heitink, Biografie van de dominee,  Baarn 2001, 29-37. 
102 W.H.Th. Moehn, God roept, 353. 
103 W.H.Th. Moehn, God roept, 303. 
104 J.T. Ford, Preaching in the Reformed Tradition, Preachers and People, 83 
105 T.H.L. Parker, Calvin�s Preaching, 40 (CO 26.304 8-10). 
106 �Calvin believes it is appropriate for woman who receive the gifts of prophecy or teaching to exercise 
them in private or among women rather than in the assembled community, and he does not advocate 
women as preachers of the Word; but Calvin admits that women have at times been called by God to use 
these gifts publicly�, J.D. Douglass, Woman, Freedom and Calvin, 1985, 79, 82. 
107 J.D. Douglass, Woman, Freedom and Calvin, 104-105. 
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de profetie van Joël geen grond biedt voor de gelijkstelling van profetie door de 
openstelling van het leerambt voor vrouwen108.  
 
4.4.8.  De praktijk van de prediking 
 
Calvijn neemt afstand van de lectionaria en voert evenals Zwingli de lectio en 
praedicatio continua in. Vanuit zijn humanistische scholing gaat hij terug naar de 
bronnen van de tekst. In zijn preken leidt hij de hoorders vervolgens op een zelfde 
wijze, veelal via de parafrase en vers-voor-vers uitleg, door de Schrift. Meestal 
volgen de preken een vast patroon: na het gebed om verlichting met de Heilige 
Geest een terugblik op de vorige preek, dan vers voor vers of per gedeelte een uitleg 
en toepassing, aanmoediging tot gehoorzaamheid aan het schriftwoord en een slot-
samenvatting als opwekking tot gebed109, overgaand in gebed. Dat de prediking op 
deze manier uitloopt op het gebed, is niet toevallig. Juist het gebed extrapoleert de 
relatie tussen hetgeen uit de Schrift gehoord en gepredikt is, met het dagelijks leven. 
Dit gebed hoort dus in feite bij de preek zelf110. Het hermeneutisch principe van de 
schriftuitleg is Schrift met Schrift verklaren. Calvijn gebruikt weinig secundaire 
bronnen. Veelal houdt hij tijdens de prediking, die hij grotendeels uit het hoofd doet, 
de Griekse tekst van het evangelie bij de hand. De eenheid en integriteit van de 
Schrift staat bij hem voorop, hoewel hij niet onkritisch met de teksten omgaat en 
zich bewust is van het feit dat de tekst zelf ook een interpretament is111. Zijn preken 
kenmerken zich door deze eenvoudige, gedegen stijl. Veel aandacht is er voor de 
paraenese, die nogal eens wettisch oogt maar steeds Gods barmhartig handelen 
veronderstelt112.  
   Opvallend in de hermeneutiek van Calvijn is dat hij veel aandacht besteedt aan de 
betekenis van woorden en de betekenis van de bijbeltekst, ook aan het Oude 
Testament, maar dat hij weinig aandacht heeft voor de historiciteit van het verhaalde 
zelf113. De historische betrouwbaarheid van de teksten wordt door Calvijn 
eenvoudigweg verondersteld. Maar ook het narratief van de teksten zelf, lijkt niet 
belangrijk: Uit een analyse van preken over de synoptische evangeliën blijkt hoe 
snel Calvijn van de tekst overstapt naar interpretatie in meer algemene zin -het 
formuleren van geloofsleer- of naar interpretatie met het oog op de actuele context -
het formuleren van een toepassing-. Nogal eens staan interpretaties in verband met 
de polemiek met rooms-katholieken of lutheranen. De nadruk die Calvijn legt op de 
actuele betekenis van de tekst komt overeen met zijn uitgangspunt dat God zelf de 
mens in de actualiteit aanspreekt. Daarom is het voor gelovigen geen nadeel dat zij 
persoonlijk geen tijdgenoten of ooggetuigen van het optreden van Jezus zijn, want in 
sommige opzichten kunnen de gelovigen in later tijden zelfs beter zicht krijgen op 
de betekenis van Jezus dan zijn tijdgenoten zelf114. 

                                                        
108 J.D. Douglass, Woman, Freedom and Calvin, 69, 94. 
109 P.S. Wilson, Concise History, 102. 
110 J.T. Ford, Preaching in the Reformed Tradition, Preachers and People, 73. 
111 P.S. Wilson, Concise History, 103. 
112 Zo W.H.Th. Moehn, God roept, 348. 
113 D. DeVries, Jesus Christ, 27,33,36,41. 
114 D. DeVries, Jesus Christ, 42. 
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4.4.9.  Conclusies 
 
De verkenning van de positie van Calvijn ten opzichte van onze onderzoeksvragen 
leidt tot de volgende conclusies: 
Prediking als Woord van God 
Bij Calvijn zien we hoezeer hij op grond van intensieve schriftstudie onder de indruk 
raakt van het getuigenis van een vrije, souvereine God. Dit vertaalt zich door in zijn 
opvattingen aangaande de prediking: de autoriteit van God, van Christus zelf en van de 
Heilige Schrift als Gods Woord, straalt door in de prediking. De prediking krijgt een 
centrale plaats in de liturgie en in het leven van de gemeente en is nauw verbonden met 
de schriftlezing en het gebed om de Heilige Geest. De prediking zelf is niet identiek aan 
het Woord van God maar is dienstbaar aan dat Woord. Het Woord van God is 
souverein, de prediking is afgeleid van Gods spreken in de Heilige Schrift en Gods 
spreken door de Geest. De prediking is bekendmaking van Gods wil en Gods handelen 
in de actualiteit ten aanzien van de mens en de prediking dient vooral het onderricht 
daarin. Dit geeft de prediking een enorm gezag, waarbij aangetekend moet worden dat 
Calvijn in feite de controle over dit gezag niet uitsluitend aan de predikers, maar 
allereerst aan de gemeente en haar ambtsdragers toevertrouwt. 
Homiletische noties en de hoorders 
In zijn theologie houdt Calvijn Woord en sacrament dicht bijeen, naar zijn opvatting 
zou iedere week het avondmaal gevierd moeten worden. Tegenwerking in Genève 
leidt ertoe dat in de praktijk het avondmaal slechts vier keer per jaar bediend wordt. 
Men kan echter ook concluderen dat de woorddienst bij Calvijn een dusdanig 
gewicht en inhoud heeft gekregen, dat het haast onmogelijk wordt om dit op een 
evenwichtige wijze in balans te brengen met de dienst van de tafel. Bovendien hoeft 
dit ook niet meer. Het heil wordt allereerst via de prediking bemiddeld. De prediking 
wortelt in de Schrift en is gericht op de actualiteit. Bij Calvijn is kerkdienst een rond 
het Woord geconcentreerde beweging en in iedere viering wordt het Woord van God 
gelezen en uitgelegd in relatie tot de actualiteit. Daarbij is de voorganger een 
�dienstknecht�, degene die de heilige roeping heeft om de Schriften te bestuderen, uit 
te leggen en toe te passen. In de prediking wordt de voorganger, uitsluitend op grond 
van de dienst aan het Woord, tot een �tegenover� voor de gemeente geplaatst. Tege-
lijkertijd legt Calvijn grote nadruk op de gemeenschappelijkheid van voorganger en 
gemeente, beiden zijn evenzeer afhankelijk van de Heilige Geest en worden geroe-
pen tot participatie aan de eredienst. Aan de gemeente als lichaam van Christus is 
het Woord van God en zijn de gaven van de Geest geschonken. Christenen zijn 
mondige mensen, zij ontvangen zelf de sacramenten van Woord en brood en wijn en 
zullen zich persoonlijk daarvoor moeten verantwoorden. Toch blijft bij Calvijn een 
paradox bestaan in zijn denken over de relatie tussen God en mens. Het spannings-
veld ontstaat doordat hij spreekt over de souvereine, onafhankelijke God maar 
tegelijkertijd spreekt over de mens als degene die het heil noch verdient, noch 
bewerkt, maar voor wie wel het eigen geweten rekenschap dient te geven van geloof 
of ongeloof115. 

                                                        
115 Van der Kooi ziet de accentuering van deze paradox als een misverstaan van de theologie van Calvijn. 
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   Bij de hoorders komt het dus vooral aan op gehoorzaamheid in een levenspraktijk 
die gereinigd en geheiligd is door de prediking van het Woord. Het feit dat iedere 
prediking op gebed uitloopt, zegt alles over de inbedding van de prediking in de 
realiteit en praktijk van het dagelijks geestelijk en praktisch leven met zijn lofprij-
zing, dankzegging en onophoudelijke voorbede aan de God van wie Calvijn zich ten 
diepste afhankelijk weet. 
 
 
4.5. TENSLOTTE 
 
In de eerste helft van de 16e eeuw worden de contouren van de reformatorische 
prediking zichtbaar. Verschillende stromingen ontwikkelen zich en beïnvloeden 
elkaar onderling. De reformatorische beginselen aangaande de prediking vinden hun 
gemeenschappelijke kern in de concentratie op de schriftuitleg en dus de Dienst van 
het Woord als ordenend principe van de viering, op het geloof in Gods tegenwoor-
digheid door middel van de prediking en op inhoudelijke concentratie van het sola 
gratia. In de praktijk van de eredienst lopen de opvattingen echter uiteen en zien we 
verschillende vormen van vieren ontstaan. 
Wanneer we nu de kernelementen van de �paradigm shift�116 van de reformatorische 
prediking inventariseren, constateren we: 

1. Gods Woord in de prediking is in de Reformatie sterk verbonden met de 
Heilige Schrift. Deze vormt een autonome en sufficiënte basis voor de 
prediking. 

2. De Heilige Geest werkt door de middelen, zoals de prediking, maar aan de 
mensen. 

3. De voorganger legt zich toe op de functie van het onderricht in de prediking. 
4. De gemeente zelf wordt toetssteen van de prediking. 
5. De prediking als sacrament van het Woord bemiddelt genade en heil van 

Godswege. Hiermee vervangt de prediking voor een groot deel de eucharis-
tie. Het bemiddelde heil is niet een �ingegoten� kwaliteit, maar datgene waar-
door een nieuwe en persoonlijke relatie met God mogelijk is. Dit beïnvloedt 
tevens de inhoud van de kerkelijke prediking: die verschuift van voorname-
lijk morele en catechetische instructie naar een bijbels onderricht aangaande 
het leven vanuit de heiliging. 

 
 
                                                                                                                                  
Hij bepleit aandacht voor het �nodigend� karakter van de manier waarop Calvijn Gods Raad interpreteert. 
Zie hiervoor C. van der Kooi, Als in een spiegel, hoofdstuk 2. 
116 term D. DeVries, Jesus Christ, 20. 
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5. Confessionele consolidatie: reformatorische 
belijdenissen over de prediking als Woord van God 

 
 
 
5.1. INLEIDING 
 
Uit het vorige hoofdstuk blijkt hoezeer diverse stromingen binnen de Reformatie de 
prediking centraal stellen in hun visie op de eredienst en op de bemiddeling van 
Gods Woord. Nu richten we ons op de doorwerking hiervan in de 
belijdenisgeschriften van de Reformatie, waarbij we ervoor kiezen om het 
gereformeerde spoor te volgen, vanwege de invloed daarvan in Nederland. De 
vragen waarmee we de nadere ontwikkeling van de prediking bestuderen, zijn 
dezelfde als in de voorafgaande hoofdstukken. 
   De inzichten van de hervormers verbreiden zich langs meerdere lijnen in de 
nieuwgevormde kerken in West-Europa. Hun medewerkers en opvolgers bouwen de 
theologie uit in een aanvankelijk diffuse kerkelijke praktijk. In de Lutherse lijn is het 
vooral Philippus Melanchton (1497-1560), Luthers medewerker te Wittenberg, die 
het Lutheranisme ontwikkelt als auteur van de eerste protestantse geloofsleer (�loci 
communes� 1521) en als opsteller van de Augsburgse Confessie (1530), alsmede de 
apologie daarvan. Als �Praeceptor Germaniae� heeft Melanchton via leerboeken en 
door het oprichten van scholen en universiteiten, het onderwijs in het algemeen en 
de toegankelijkheid van de nieuwe leer bijzonder bevorderd. Hij vertaalt Luthers 
inzet van prediking als onderricht en aansporing naar de retorica en zijn �genus 
didascalion� zal grote invloed hebben op de Lutherse preektraditie1. 
   In Zürich wordt Zwingli na diens dood op het slagveld bij Kappel (1531) opge-
volgd door Heinrich Bullinger (1504-1575). Bullinger is auteur van de Confessio 
Helvetica Posterior (1566). Dit geschrift vormt een brug tussen de Reformatie van 
Calvijn en Zwingli en betekent daarmee tevens de voorlopige �afsluiting� van de 

                                                        
1 O.C. Edwards Jr., History of Preaching, in: W.H. Willimon, R. Lischer (eds.), Concise Encyclopedia of 
Preaching, Louisville 1995, 206. 
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gereformeerde en van de lutherse reformatie2. Uit de Confessio Helvetica stamt het 
veel geciteerde motto van de reformatorische opvatting aangaande de prediking als 
�Woord Gods�. Vandaar dat we voor ons verdere onderzoek stilstaan bij deze para-
graaf uit de Confessio Helvetica, teneinde de context en bedoeling ervan te verdui-
delijken. 
   Daarnaast onderzoeken we in hoeverre noties aangaande de prediking als Gods 
Woord terug te vinden zijn in de zogenaamde �Drie Formulieren van Enigheid�3, de 
belijdenisgeschriften die de hoofdstroom van het gereformeerd protestantisme in de 
Nederlanden kenschetsen. De keuze voor deze �Drie Formulieren� impliceert dat we 
de Erasmiaanse en Zwingliaanse lijn van de reformatie in de Nederlanden op deze 
plaats niet nader onderzoeken. Dit is een beperking van ons onderzoek maar lijkt 
gerechtvaardigd door het gegeven dat deze lijn in de Nederlandse Reformatie al 
spoedig wordt overvleugeld door de calvinistische reformatie4. In latere 
ontwikkelingen zal echter duidelijk blijken dat deze �vrijzinnige� benadering ook als 
onderstroom zijn weerklank heeft behouden. 
 
 
5.2. H. BULLINGER: �PRAEDICATIO VERBI DEI� 
 
Heinrich Bullinger is 27 jaar als hij Zwingli opvolgt in Zürich. De priesterzoon, 
afkomstig uit de omgeving van Zürich, heeft gestudeerd in Emmerich en Keulen en 
heeft op 17 jarige leeftijd met de rooms-katholieke kerk gebroken. Als prediker 
bevordert hij de beweging van de Reformatie5. Wanneer Zwingli gesneuveld is, 
verblijft Bullinger als vluchteling in Zürich. Over de situatie daar schrijft Oswald 
Myconius6 dat er bij de protestantse leiders grote angst en moedeloosheid heerste die 
tot in de prediking doorklonk. Bullinger echter was in staat de gemeente opnieuw te 
bemoedigen: �Doch am letzten Sonntag hat Bullinger eine solche Predigt 
heruntergedonnert, daβ es vielen vorkam, Zwingli sei nicht tot, sondern gleich dem 
Phönix wiedererstanden�7. Deze preek vormt mede aanleiding tot Bullingers� benoe-
ming. 
   Als opvolger van Zwingli geniet Bullinger in brede kring van de Reformatie groot 
gezag. Hij is mede opsteller van onder andere de Consensus Tigurinus (1549), waar-
bij het tot een afstemming komt tussen Zürich en Genève inzake de avondmaalsleer. 
Zijn persoonlijke contacten strekken zich uit over heel Europa en zijn nagelaten 
correspondentie bedraagt ca. 12.000 brieven. Van zijn preken zijn er ruim 600 
uitgegeven. In de vorm van een preekverzameling schrijft Bullinger een exempla-
rische dogmatiek, onder de naam �Decaden� (eerste uitgave 1549-1551). Het werk 

                                                        
2 K. Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, Tübingen 198116, § 82 r. 
3 De Nederlandse Geloofsbelijdenis (1559/1561), de Heidelbergse Catechismus (1563) en de Dordtse 
Leerregels (1619). Tekstverwijzingen zijn gebaseerd op J.N. Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse 
Belijdenisgeschriften, Amsterdam 19762. Een recente tekstuitgave is Belijdenisgeschriften voor de 
Protestantse Kerk in Nederland, ingeleid door K. Zwanepol, Zoetermeer/Heerenveen 2004. 
4 H. Berkhof, Geschiedenis der kerk, 1941, 211, 213, 220. 
5 Twee dagen nadat hij in Bremgarten �waar hij vandaag kwam- voor het eerst preekte (1529), voerde 
men daar de Reformatie door, verwijderde altaren, verbrandde beelden en beriep men Bullinger als 
prediker. W. Hollweg, Heinrich Bullingers Hausbuch. Eine Untersuchung über die Anfänge der 
reformierten Predigtliteratur, Neukirchen/Kreis/Moers 1956, 18. 
6 Vriend van Bullinger en latere leider van de gereformeerde kerk in Basel. 
7 Geciteerd in W. Hollweg, Bullingers Hausbuch, 19. 
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dient behalve als �huisboek� voor de stichtelijke lezing thuis vooral tot onderricht en 
voorbeeld voor predikers in de gereformeerde traditie8. Voor dit onderzoek richten 
wij ons echter op de door Bullinger opgestelde Confessio Helvetica posterior. 
 
 
 
5.2.1.  Confessio Helvetica posterior 
 
In 1566 wordt de Confessio Helvetica posterior9 onder invloed van keurvorst 
Frederik de Derde van de Paltz als de belijdenis van de Zwitsers-gereformeerde 
kerken aangewezen. De tekst is aanvankelijk (1561/1562) als privédocument opge-
steld door Heinrich Bullinger en de belijdenis beoogt vooral de erkenning van de 
Zwitserse gereformeerden door kerken en mogendheden. De invloed ervan werkt 
door in met name Frankrijk, Schotland, Polen en Hongarije. In de Nederlanden 
wordt dit geschrift al spoedig overvleugeld door de �Drie Formulieren van Enig-
heid�10. Het belang van deze confessie is dat zij de Zwingliaanse en Calvinistische 
stroming van de Reformatie onder één belijdenis verenigt11. In een milde toonzetting 
geeft zij op catechismus-achtige wijze een samenvatting van de protestantse 

                                                        
8 Al in 1563 werd het �Huysboec� ook in het Nederlands uitgegeven, W. Hollweg, Bullingers Hausbuch, 
91. De eerste preek in de �Decaden� gaat over Gods Woord en zijn oorsprong. In deze preek laat 
Bullinger zien hoe door de gehele Bijbel heen God spreekt door engelen, patriarchen, profeten, door de 
Enige Zoon en door de apostelen. Gods Woord is het getuigenis van al dezen en �zielt auf den einen 
Zweck, die Menschen zu lehren, selig und recht zu leben�. Bullinger vereenzelvigt nergens in deze preek 
de kerkelijke prediking met Gods Woord, W. Hollweg, Bullingers Hausbuch, 363-383. 
9 Het �posterior� verwijst naar een �vervolg� op de Confessio Helvetica prior, de door Bullinger, 
Myconius en anderen opgestelde gemeenschappelijke Zwitserse confessie van 1536/1537. 
10 Hoewel de Synode van Dordrecht (1618) de Confessio Helvetica �ausdrücklich als allgemeines 
reformiertes Bekenntnis neben dem Heidelberger Katechismus anerkannt (hat)�, W. Hildebrandt, R. 
Zimmermann, Bedeutung und Geschichte des Zweiten Helvetischen Bekenntnisses, Zürich 1938, 58. 
11 �So weit man also blicken mag: es findet sich nirgends etwas Abschliessendes, etwas allgemein 
Anerkanntes in der gesamten reformierten Kirche bis zum Erscheinen des Heidelberger Katechismus im 
Jahre 1563 und des Zweiten Helvetischen Bekenntnisses im Jahre 1566. Einzig diese beiden Schriften �
später kamen allerdings noch die Dordrechter Canones von 1618 uber die Prädestination hinzu � sind 
wirkliches Gemeingut der gesamten reformierten Kirche geworden und haben allgemeine Geltung 
erlangt�, W. Hildebrandt, R. Zimmerman, Bedeutung und Geschichte, 17-18. 



 

 106 
 

 

geloofsleer. Overeenkomstig de gereformeerde leer geeft deze confessie het volle 
gewicht aan het gezag van de Bijbel, en zet dan ook in met: de Heilige Schrift, het 
ware Woord Gods. Iedere paragraaf in de confessie is voorzien van een samen-
vattend opschrift boven de alinea, een soort �koptekst�12. De veelgeciteerde frase: 
�Praedicatio verbi Dei est verbum Dei� (de prediking van Gods Woord is Gods 
Woord), is één van deze opschriften, namelijk de vierde in het eerste hoofdstuk, na 
een paragraaf over de canoniciteit van de Schrift, de �genoegzaamheid� van de 
Schrift en over de Schrift als Gods Woord. Het belijden dat in deze paragrafen naar 
voren komt is van meet af aan gebaseerd op de vooronderstelling dat God ook voor 
de huidige tijd spreekt door de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament. Daar 
hoeft niets aan toegevoegd en kan niets van worden afgedaan. Behalve de Schrift 
zelf heeft Bullinger hier van meet af aan tevens het mondeling gepredikte Woord op 
basis van de Schriften op het oog13, hetgeen blijkt uit verwijzingen naar 2 Tim. 
3:1614 en 1 Thess. 2:1315. Dat het door mensen gepredikte Woord een Woord van 
God is, wordt vervolgens gefundeerd in de woorden van Jezus zelf: �want de Heer 
heeft in het evangelie zelf gezegd: �want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de 
Geest uws Vaders, die in u spreekt. Daarom: wie naar u hoort, hoort naar mij, en wie 
u verwerpt, die verwerpt mij��16.  
   Na bovenstaande schriftcitaten volgt het opschrift: �Praedicatio verbi Dei est 
verbum Dei�. De hoofdtekst van de confessie vervolgt: �Proinde cum hodie hoc Dei 
verbum per praedicatores legitime vocatos annunciatur in ecclesia, credimus ipsum 
Dei verbum annunciari, et a fidelibus recipi, neque aliud Dei verbum vel fingendum 
vel coelitus esse expectandum: atque in praesenti spectandum esse ipsum verbum, 
quod annunciatur, non annunciantem ministrum, qui etsi sit malus et peccator, 
verum tamen et bonum manet nihilominus verbum Dei�17. �Wanneer dus vandaag het 
Woord Gods door de daartoe op rechtmatige wijze geroepen predikers verkondigd 
wordt, geloven wij, dat Gods Woord zelf verkondigd en door de gelovigen 
vernomen wordt. En dat men ook geen ander Woord Gods bedenken of uit de hemel 
verwachten mag: en ook nu moeten wij op het gepredikte Woord zelf letten, en niet 
op de verkondigende dienaar, ja, zelfs als deze slecht en zondig zou zijn, dan nog 
                                                        
12 In de Latijnse vertaling van W. Niesel zijn deze opschriften tussen haakjes aan het begin van iedere 
paragraaf geplaatst, in de Duitse vertaling van W. Hildebrandt en R. Zimmerman als kanttekening in de 
marge naast het begin van de nieuwe paragraaf, Das Zweite Helvetische Bekenntnis, Zürich 1938, 8. 
13 �Nicht mehr von der Schrift, sondern von der Predigt wird jetzt als dem Worte Gottes gesprochen�, 
E.A. Dowey, Das Wort Gottes als Schrift und Predigt im Zweiten Helvetischen Bekenntniss, in: Glauben 
und Bekennen, 400 Jahre Confessio Helvetica Posterior. Beiträge zu ihrer Geschichte und Theologie, 
Zürich 1966, 237. 
14 �Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalin-
gen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven�. 
15 �Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt 
aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook 
werkzaam is in u, die gelooft�. 
16 Vgl. Matteüs 10:20, Lucas 10:16, Johannes. 13:20. 
17 W. Niesel (Hrsg.), Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten 
Kirche, Zürich 1938, 223, rgl. 20-27. In de Duitse vertaling van W. Hildebrandt en R. Zimmerman: 
�Wenn also heute dieses Wort Gottes durch rechtmässig berufene Prediger in der Kirche verkündigt wird, 
glauben wir, dass Gottes Wort selbst verkündigt und von den Gläubigen vernommen werde, dass man 
aber auch kein anderes Wort Gottes erfinden oder vom Himmel her erwarten dürfte: und auch jetzt 
müssen wir auf das Wort selber achten, das gepredigt wird, und nicht auf den verkündigenden Diener, ja, 
wenn dieser sogar ein arger Bösewicht und Sünder wäre, so bleibt nichts destoweniger das Word Gottes 
wahr und gut�, Das Zweite Helvetische Bekenntnis, Zürich 1938, 8-9. 
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blijft het Woord Gods niet minder waarachtig en goed�. 
   De belijdenis vervolgt hierna met de uitleg dat het de innerlijke verlichting door de 
Heilige Geest is, die de ware religie onderwijst, daarom hoeft de één zich ten 
opzichte van de ander daar niet op te beroemen18. �Het is niet belangrijk wie plant of 
wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien�19. Deze afhankelijkheid 
van Gods Geest betekent echter niet dat de prediking er niet toe doet, integendeel: 
God kan zonder de uiterlijke verkondiging de mensen verlichten, �wanneer en wie 
Hij maar wil, dat ligt in zijn Almacht�20. Maar de gebruikelijke wijze waarop dit 
gebeurt, namelijk door de prediking, is ons door het bevel en het voorbeeld van God 
overgeleverd. �Daarom komt het geloof uit de prediking, de prediking echter door 
het woord van God�21. 
 
De vraag bij bovenstaand citaat is of het Bullinger hier gaat om het benadrukken van 
de prediking als Woord Gods -zoals het opschrift doet vermoeden- of dat het hem 
om iets anders te doen is, namelijk om de geloofwaardigheid van de voorgangers. 
   Bullinger stelt dat als de prediker op rechtmatige wijze door de kerk is beroepen, 
dat de hoorders er dan op kunnen vertrouwen dat zij, ondanks de feilbaarheid van de 
voorganger, het Woord van God zullen horen. Maar het gaat daarbij niet om de 
geloofwaardigheid van de voorganger maar om die van het gepredikte Woord. We 
kunnen concluderen dat Bullinger hier inderdaad de prediking aanwijst als een 
spreken van en naar Gods Woord. Immers in de voorafgaande paragrafen gaat het 
over de duiding van de Schrift als Gods Woord, genoemde schriftcitaten wijzen in 
de richting van de prediking als Gods Woord en in het vervolg van de tekst gaat het 
over de noodzakelijke verlichting door de Heilige Geest bij het verstaan van Gods 
Woord. Prediking betreft bij Bullinger hier dus inderdaad het spreken van Gods 
Woord. Althans, wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, namelijk de 

                                                        
18 Met een verwijzing naar Jeremia 31:34 �Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woor-
den: �Leer de HEER kennen�, want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al- spreekt de HEER. 
19 1 Corinthe 3:7. 
20 �quos et quando velit; id quod eius potentiae est�. 
21 �Ergo fides ex auditu est: auditus autem per verbum Dei� met een verwijzing naar Romeinen 10:17. De 
vertaling van Hildebrandt en Zimmermann vertaalt hier abusievelijk �Wort Christi�, Das Zweite 
Helvetische Bekenntnis, 9. 
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wettige beroeping van de dienaren, de kerkelijke context van de verkondiging en 
hetgeen gezegd is over �hoc Dei verbum� in het voorafgaande gedeelte. Bovendien 
bedoelt het �est� van de prediking als Gods Woord geen ontologisch, maar een belij-
dend �est� te zijn22, immers �credimus ipsum Dei verbum annunciari�23. 
   Opvallend is hoezeer Bullinger benadrukt dat zowel het geschreven als het 
gepredikte Woord, Woord Gods is. De preek echter onder het voorbehoud dat deze 
zich baseert op de Schrift die de �allein ausreichende und autoritative Norm�24 is. Dit 
lijkt met name gericht tegen spiritualistische tendensen, tegenover welke Bullinger 
vasthoudt aan de menselijke bemiddeling enerzijds en aan het Woord als Woord van 
God anderzijds. Dus niet een Woord dat uitsluitend door de Geest geïnspireerd is, 
want het is tevens genoegzaam geopenbaard in de canon van de Heilige Schrift25. 
Op deze manier verbindt Bullinger, geheel in de lijn van Calvijn, de tweevoudige 
werking van de Heilige Geest, uiterlijk en innerlijk, zowel met het geschreven als 
met het gesproken Woord. Woord en Geest zijn onlosmakelijk verbonden. De 
prediking is een actueel Woord (�hodie�26), waardoor tevens de sleutelmacht van het 
koninkrijk der hemelen uitgeoefend27 en de zonden vergeven28 worden. Het geloof is 
de gave van God, �die Hij schenkt wanneer, aan wie en in welke mate Hijzelf wil, 
door de Heilige Geest door middel van de prediking van het evangelie en het gelovig 
gebed�29. De werking van de sacramenten is analoog aan die van de prediking, want, 
stelt Bullinger: �So wie Gottes Wort wahres Wort Gottes bleibt, kraft dessen nicht 
bloß leere Worte hergesagt werden, wenn man predigt, sondern zugleich die von 
Gott mit den Worten bezeichnete und verkündigte Dinge angeboten werden -sofern 
aber Gottlose und Ungläubige die Worte hören und verstehen, geniessen sie doch 
die bezeichnete Dinge nicht, weil sie sie nicht im Glauben annehmen-, so bleiben 
die Sakramente durch Wort, Zeichen und bezeichntete Dinge beständig wirkliche 
und volkommene Sakramente, die nicht nur heilige Dinge bedeuten, sondern sie sind 
auch durch Gottes Angebot wirklich die bezeichnete Dinge selbst, auch wenn 
Ungläubige die angebotenen Dinge nicht empfangen. Das ist aber nicht der Fehler 
Gottes, der geben und anbieten will, sondern die Schuld derjenigen Menschen, die 
ungläubige und darum unberechtigte Empfänger sind; doch hebt ihr Unglaube 
Gottes Treue nicht auf�30. 
 
 

                                                        
22 R. Bohren, Predigtlehre, Gütersloh, 19936 , 50 (zie paragraaf 1.1.), en E.A. Dowey die stelt dat het niet 
een �dinglich� maar een dynamisch �est� betreft. De stelling van Bullinger �spiegelt eine authentische 
lebenslange Beschäftigung Bullingers mit der viva vox�, Glauben und Bekennen, 240. 
23 M. den Dulk benadrukt dit geloofsaspect van de tekst door te vertalen: �� als heden dit woord van God 
�wordt verkondigd, dan gelóven wij, dat Gods Woord zelf wordt verkondigd en door hen die er op 
vertrouwen wordt ontvangen�. Hiermee dreigt echter het meer objectieve element van de prediking als 
Woord Gods, waar het Bullinger vooral om te doen is, uit het oog te geraken. Vijf Kansen. Een theologie 
de begint bij Mozes, Zoetermeer 1998, 238, 240. 
24 E.A. Dowey, Glauben und Bekennen, 241. Vgl. W. Niesel, Bekenntnisschriften, 222.7, �et authoritatem 
sufficientem�. 
25 E.A. Dowey, Glauben und Bekennen,  1966, 238. 
26 W. Niesel, Bekenntnisschriften, 223, 21. 
27 W. Niesel, Bekenntnisschriften, 243, 5. 
28 �quomode ministri absolvant�, W. Niesel, Bekenntnisschriften, 243, 23-27. 
29 �et quando, cui, et quantum ipse vult, donat, et quidem per spiritum sanctum, mediante praedicatione 
evangelii, et oratione fidelii, W. Niesel, Bekenntnisschriften, 246, 14-16. 
30 W. Hildebrandt, R. Zimmermann, Das Zweite Helvetische Bekenntnis, 79-80. 



Hoofdstuk 9 De ervaring van Gods Woord: de hoorder als modern en postmodern thema 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 
 

5.3. DE NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS 
 
Dit geschrift is door de Waalse prediker Guido de Brès opgesteld als apologie tegen 
het rooms-katholieke bewind van Filips II van Spanje. Al spoedig echter geniet deze 
belijdenis bredere bekendheid en op de gereformeerde synode van Antwerpen in 
1566 wordt het geschrift aangenomen als belijdenis van de calvinistische kerken31.  
   Deze belijdenis zet in bij de twee �middelen�, waardoor we God leren kennen, 
namelijk enerzijds de schepping en anderzijds Gods heilig en goddelijk Woord32. 
Het Woord van God is geopenbaard in de Heilige Schrift, waarvan wij de 
canoniciteit erkennen �omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten, 
dat zij van God zijn�33. De Schrift is dan ook �genoegzaam�, zij bevat al hetgeen de 
mens schuldig is te geloven om zalig te worden34. Vervolgens wordt uiteengezet wat 
het zaligmakend geloof inhoudt, hoe Christus als Woord Gods35 de vergeving van 
zonden is en dat de rechtvaardiging van de mens bestaat in de vergeving van zonden 
en de gehoorzaamheid aan het evangelie36. Vervolgens komt de prediking ter sprake: 
�Wij geloven, dat dit waarachtig geloof in den mens gewrocht zijnde door het 
gehoor des Woord Gods en de werking des Heiligen Geestes37, hem wederbaart en 
maakt tot een nieuwe mens, en doet hem leven in een nieuw leven, en maakt hem 
vrij van de slavernij der zonde�38. De �reine predikatie des evangelies� behoort tot de 
merktekenen van de ware kerk, evenals de �reine bediening der sacramenten�en de 
�kerkelijke tucht gebruikt om zonden te straffen�39. In het daaropvolgende artikel 
wordt geschreven over de dienaars of herders die het Woord Gods moeten prediken 
en de sacramenten bedienen40 en in het artikel over de sacramenten blijkt dat deze 
gezien worden als �gevoegd� bij het Woord van het evangelie, �om beter aan onze 
                                                        
31 Vandaar de benaming �Confessio Belgica�. 
32 Artikel 2 Nederlandse geloofsbelijdenis (NGB) 
33 Artikel 5 NGB. 
34 Artikel 7 NGB. 
35 Artikel 9 NGB. 
36 Artikel 23 NGB. 
37 �per auditum Verbi Dei et Spiritus Sancti�. 
38 Artikel 24 NGB. 
39 Artikel 29 NGB. 
40 Artikel 30 NGB. 
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uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen Hij ons te verstaan geeft door zijn 
Woord, als hetgeen Hij inwendig doet in onze harten, bondig en vast makende in ons 
de zaligheid, die Hij ons mededeelt41. 
   We zien in deze belijdenis dezelfde lijnen terug als in de Confessio Helvetica, met 
name in de inzet bij de Heilige Schrift en in het samen opgaan van het gehoor van 
het Woord Gods en de werking van de Heilige Geest in de prediking42. Opvallend is 
hoe de belijdenis het effect van de prediking in werkwoorden omschrijft: weder-
baren, maken tot een nieuw mens, doen leven in een nieuw leven en vrijmaken van 
zonde. Methodisch wordt echter over de wijze waarop de prediking en de Heilige 
Geest samenwerken niets geschreven43. Dat in deze geloofsbelijdenis de prediking 
als één van de merktekenen van de ware kerk aan de sacramenten voorafgaat en 
deze laatste als toevoegingen worden gezien, illustreert opnieuw het primaat van de 
verkondiging in de calvinistische kerken. Maar ook in het artikel aangaande de wer-
king van de sacramenten wordt niet nader ingegaan op de wijze waarop het uitwen-
dig Woord en het inwendig werken van God in de harten van mensen op elkaar 
betrokken is. De precieze verhouding van Woord en Geest blijft onbesproken. 
 
 
5.4. DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS 
 
Deze catechismus is op instigatie van Frederik III van de Paltz opgesteld door o.a. 
Zacharias Ursinus en Kaspar Olevianus en vormt het meest bekende en wijd 
verbreide calvinistische belijdenisgeschrift44. Er zijn diverse invloeden van voor-
                                                        
41 Artikel 33 NGB. 
42 Treffend gedocumenteerd vinden we dit samengaan van de prediking met de bede om de Heilige Geest 
ook in de Christelijke ordinantiën voor de Nederlandse vluchtelingengemeente in Londen. In het daar 
voorgestelde �ghebet voor de predicatie� klinkt: �wy bidden v oetmoedelick, dat ghy doer uwe 
oneindelicke goetheit ons blint verstandt met uwen heilighen Gheest wilt verlichten� en in het �ghebet 
achter de predicatie� wordt gebeden: �Alder ghenadichste Vader, vwe lieue sons Christus Jesus heeft ons 
gheleert, salich te wesen de ghene die v wordt hoiren ende dat bewaren. Maer ouermits dat wy dat niet 
bewaren connen, ten sy dat ghy�t met vwen gheest in onse herten schryft: wy bidden v vuten gront ons 
herten, dat ghy Satanam van ons wilt weeren: op dat hy ons v wordt (dat wy ghehoirt hebben) niet ont-
neme�. Marten Micron, De Christlicke ordinancien der Nederlantscher Ghemeinten te Londen (1554). 
Opnieuw uitgegeven en van een inleiding voorzien door W.F. Dankbaar, �s-Gravenhage 1956, 59-60. Het 
gebed (of zingen) om de Heilige Geest vervangt bij de reformatoren het �munda cor meum� �zuiver mijn 
hart-gebed uit de rooms-katholieke traditie. 
43 Hoewel door bijvoorbeeld Polman in zijn commentaar bij artikel 24 via Luther direct de lijn tussen 
geloof en prediking gelegd wordt: �God zendt de Geest, gelijk de apostel zegt, in onze harten door het 
Woord, wanneer we door het gesproken Woord warmte en licht ontvangen, waardoor we andere en 
nieuwe mensen worden en waardoor een nieuw oordeel, nieuwe gevoelens en bewegingen ontstaan in 
ons. Het is een gave en effect van de Heilige Geest, Die met het gepredikte Woord komt, Die door het 
geloof de harten reinigt en geestelijke bewegingen in ons oproept. A.D.R. Polman, Onze Nederlandse 
geloofsbelijdenis. Verklaard uit het verleden, geconfronteerd met het heden, Franeker z.j., bij art. 24, deel 
3, 114-115. 
44 A.F.N. Lekkerkerker schrijft hoe de Nederlandse tekst van de Heidelberger waarschijnlijk aan de 
Latijnse voorafgaat en hoe al spoedig vele vertalingen van de Heidelberger in omloop komen, waaronder 
Saksisch (1563), Engels (1572), Hongaars (1577), oud-Grieks (1609) en vele andere talen. Bovendien 
exporteren met name de Nederlanders de belijdenis naar de overzeese gebieden, bijvoorbeeld 8000 
Spaanstalige exemplaren in 1628 naar Zuid-Amerika. Anecdotisch citeert hij uit een Amerikaanse studie 
van 1914 �Voor de Nederlanders was de Heidelberger de belijdenis van het Protestantisme bij uitstek en 
zij wilden het gereformeerde geloof brengen tot de einden van de aarde. Wanneer zij over de zeeën 
zeilden naar het verre Oosten of naar het verre Westen, hadden zij de Catechismus gespijkerd aan de top 
van de mast naast hun vlag, en met Nederlandse moed en succes stelden zij zich voor de wereld te vero-
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gaande catechismi in te onderscheiden en in feite is het een goed samengesmeed 
conglomeraat van opvattingen aangaande de gereformeerde leer. Bedoeld als 
onderwijzing in de christelijke leer is de belijdenis opgesteld in een directe vraag- en 
antwoordvorm, totaal 129 vragen verdeeld over 52 zondagen. Drie hoofdafdelingen 
worden voorafgegaan door de vraag: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in 
sterven? De hoofdafdelingen �de ellende van de mens� (zondag 2 t/m 4), �de 
verlossing van de mens� (zondag 5 t/m 31) en �de dankbaarheid jegens God voor de 
verlossing� (zondag 32 t/m 52) bieden een uitgebreid overzicht van de gerefor-
meerde geloofsleer. Door haar onderverdeling in 52 zondagen is de catechismus 
geschikt gebleken als stof voor de prediking. Waar de Nederlandse Geloofs-
belijdenis vrijwel nergens meer gebruikt wordt en waar de Heidelberger weliswaar 
weerstand heeft opgeroepen vanwege de voorgegeven antwoorden met een fixatie 
op de zondige mens en de Almachtige God, wordt tot op de dag van vandaag deze 
catechismus als leidraad voor de leerprediking gehanteerd in gereformeerde kerken 
van orthodoxe signatuur45. De overzichtelijkheid en directheid van de inhoud zullen 
daar ongetwijfeld aan meewerken. 
   De prediking van het Woord van God wordt niet gethematiseerd in de Heidelber-
ger. Verwijzingen naar de prediking vinden we hoofdzakelijk in het tweede gedeelte, 
over de verlossing van de mens en over de wijze om tot die kennis te komen. Zo 
komt de mondelinge verkondiging van het Woord ter sprake in zondag 6, als 
antwoord op de vraag hoe wij weten dat Jezus Christus Middelaar is. Antwoord 19 
luidt: �Uit het heilig evangelie, dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft, 
daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft doen verkondigen en door de 
offeranden en andere ceremonieën heeft uitgebeeld en dat Hij tenslotte door zijn 
eniggeboren Zoon heeft vervuld�. Vraag 65 stelt de vraag specifieker, vraagt name-
lijk naar de herkomst van het geloof: �Aangezien alleen het geloof ons aan Christus 
en al zijn weldaden deel geeft, vanwaar komt dan dit geloof? Als antwoord klinkt: 
�Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van 
                                                                                                                                  
veren voor de Heidelberger en voor Holland (..)�, Gesprekken over de Heidelberger, Wageningen 1964, 
19-20. 
45 Voor de PKN met name in de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en in 
gemeenten die zich verwant voelen met het Confessioneel Gereformeerd Beraad. Het Beraad geeft sinds 
1998 ook een �Preekschrift� uit, waarin regelmatig een catechismuspreek is opgenomen. 



 

 112 
 

 

het heilig evangelie46 en het versterkt47 door het gebruik van de Sacramenten�48. De 
sacramenten zelf zijn �heilige, zichtbare tekenen en zegelen, door God ingesteld om 
ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te doen 
verstaan en die voor ons te bezegelen (�)�49. Woord en sacrament hebben beide 
dezelfde functie: �om ons geloof te wijzen op het offer van Jezus Christus aan het 
kruis, als op de enige grond van ons heil�50. Waar de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
vraagt naar de merktekenen van de ware kerk, vraagt de Heidelberger welke de 
sleutels van het Koninkrijk der hemelen zijn. Het antwoord luidt als volgt: �De 
verkondiging van het heilig evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de 
gemeente, waardoor het Koninkrijk der hemelen voor de gelovigen geopend en voor 
de ongelovigen gesloten wordt�51. En op de vraag hoe het Koninkrijk door de 
verkondiging geopend en gesloten wordt, klinkt ten antwoord: �Volgens het bevel 
van Christus wordt aan de gelovigen, allen tezamen en ieder persoonlijk, verkondigd 
en openlijk verzekerd, dat al hun zonden hun door God, ter wille van Christus� 
verdiensten waarlijk vergeven zijn, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie 
met een echt geloof aannemen. Daarentegen wordt aan alle ongelovigen en 
huichelaars verkondigd en betuigd, dat de toorn van God en het eeuwig oordeel op 
hen liggen, zolang zij zich niet bekeren (�)�52. Vraag 98 tenslotte vraagt naar 
aanleiding van het tweede gebod of men de afbeeldingen in kerken niet als boeken 
voor leken zou mogen dulden, en het antwoord daarop is: �Neen, want wij moeten 
niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden maar door de 
levende verkondiging van zijn Woord onderwezen wil hebben�53.  
   In dit laatste antwoord verraadt zich hoe de calvinisten de verkondiging van het 
Woord willen zien: als een levend gebeuren, waarin God zelf ter sprake komt. 
Overigens wordt in de Heidelberger niet expliciet over de prediking als Woord van 
God gesproken. Men spreekt over �de verkondiging van het evangelie�, en bedoelt 
daar een vast omschreven inhoud mee: de rechtvaardiging van de zondaar door 
Christus als Middelaar. In tegenstelling tot de rooms-katholieke traditie vormt deze 
verkondiging samen met de uitoefening van de tucht de sleutels van het Koninkrijk 
der hemelen. Niet de biecht, maar de verkondiging van de genade �verzekert� de 
gelovigen van het heil. Opvallend is hierbij de gebruikte terminologie die een 
bijzondere parallel vertoont met die welke rond het Avondmaal gebruikt wordt54, tot 
en met de terugwijzing van de onboetvaardigen. Evenals in de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis vinden we in de Heidelbergse Catechismus geen nadere 
uitwerking van de wijze waarop de Heilige Geest door de verkondiging in de harten 
van de gelovigen werkt. Er lijkt slechts één ding van belang: te komen tot het geloof 
dat het offer van Christus aan het kruis de kern van het evangelie en de basis van de 
menselijke gerechtigheid voor God is. 
 
                                                        
46 �accendit per praedicationem Evangelii�. 
47 �confirmat�. 
48 Zondag 25, antwoord 65. 
49 Zondag 25, antwoord 66. 
50 Zondag 25, antwoord 67. 
51 Zondag 31, antwoord 83. 
52 Zondag 31, antwoord 84. 
53 Zondag 35, antwoord 98. 
54 �openlijk verzekert, waarlijk vergeven� � vgl. �het avondmaal verzekert ons�volledige vergeving� en 
verder �zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie�, vgl. � zo dikwijls gij de beker drinkt��. 
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5.5. DE DORDTSE LEERREGELS 
 
Op de synode van Dordrecht (1618-1619) zijn afgevaardigden van alle grotere gere-
formeerde kerken uit West-Europa vertegenwoordigd, met uitzondering van de 
Hugenoten55. Het dreigende schisma tussen Remonstranten en Contra-remonstranten 
(ofwel Arminianen en Gomaristen) wordt in het voordeel van de laatsten beslist. De 
Contra-remonstranten zijn ver in de meerderheid op deze synode die aldus de 
�canones synodi Dordracenae� tegen de Remonstranten aanneemt. De leerregels 
vinden weerklank in de gereformeerde kerken van de Nederlanden, Frankrijk en 
Zwitserland. Met deze leerregels wordt het leerstuk van de predestinatie vastgelegd 
in de gereformeerde confessie. Over de prediking zijn de leerregels beknopt: �en 
opdat de mensen tot geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers 
van deze zeer blijde boodschap�56. De belofte van het evangelie moet aan alle volken 
en mensen �verkondicht ende voorgestelt worden, met bevel van bekeeringe ende 
gelooven�57. Wat een mens niet uit de wet en de natuur kan vernemen, �doet God 
door de kracht des Heiligen Geestes en door woort ofte bediening der verzoeninge, 
welke is het evangelie van de messias�58. De Heilige Geest is degene die de uiterlijke 
prediking doet doordringen �ook binnen in de binnenste delen van het hart�59: zij is 
de wederbarende Geest. Niet door de uiterlijke prediking wordt de bekering immers 
bewerkt, maar �alleen gans bovennatuurlijk�60.  
   Opnieuw komen we in deze leerregels het onderscheid tussen het uiterlijke en de 
innerlijke getuigenis van Gods Woord tegen, maar zonder nadere uitwerking van de 
verhouding tussen Woord en Geest. De theologische dispositie van de leerregels legt 
een zware nadruk op het werk van Godswege. God is het die de bekering en het 
geloof bewerkt en de mens als verkondiger en/of ontvanger van deze �zeer blijde 
boodschap� is daarbij niet in beeld. In haar uitwerking blijkt deze belijdenis door 

                                                        
55 K. Heussi, Kompendium, § 96h. 
56 Want hoe zullen zij geloven, van welken zij niet gehoord hebben? Dordtse Leerregels (DL) art. 1 lid 3. 
57 DL art. 2 lid 5. 
58 DL art. 3 lid 6. 
59 DL art. 3 lid 11. 
60 DL art 3 lid 12. 
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haar consequente stellingnames een bron voor rationeel-scholastieke prediking te 
bieden, anderzijds geeft zij voeding aan het opkomend piëtisme, waar het mysterie 
van het heilshandelen Gods inderdaad als �gans bovennatuurlijk� centraal staat. 
   Op de synode van Dordrecht wordt overigens ook het kerkboek van Petrus 
Datheen geijkt als het kerkboek voor de Gereformeerde Kerk. Dit kerkboek is in 
1566 gepubliceerd en in 1574 door de provinciale synode van Dordtrecht al als 
kerkboek aangewezen. De invloed van Calvijn vertaalt zich in dit boek door in de 
keuze van liederen en gebeden, minder in de orde van dienst als zodanig. Daarin 
wordt meer de pronaus-traditie van Zwingli gevolgd. Dat betekent een verdere door-
voering van de scheiding van kansel en tafel61. 
 
 
5.6. CONCLUSIES 
 
Wanneer we de belijdenisgeschriften overzien die het Nederlands protestantisme 
vanaf de zestiende tot ver in de 20e eeuw gestempeld hebben, constateren we dat 
reformatorische inzichten aangaande de prediking daarin hun weerklank hebben 
gevonden. Ten aanzien van de onderzoeksvragen concluderen we: 
De prediking als Woord van God 
In de genoemde protestantse belijdenisgeschriften wordt de prediking niet expliciet 
vereenzelvigd met Gods Woord. Wel wordt de prediking centraal gesteld als één van 
de middelen waarmee een mens Godskennis kan verwerven. Daarbij is de werking 
van de Heilige Geest onontbeerlijk. Het adagium van de Confessio Helvetica 
posterior, �Praedicatio verbi Dei est verbum Dei�, blijkt niet zozeer de �status� van 
de prediking weer te geven, als wel een verbindingslijn te leggen tussen de uiterlijke 
prediking van het Woord Gods, gebaseerd op de Schriften, en de innerlijke 
prediking tot het hart van de mens, bewerkt door de Heilige Geest. Daarbij is sprake 
van een instrumentele, maar geen normatieve gelijkheid van Schrift en prediking. 
Beide zijn evenzeer instrumenten van Gods handelen door de Heilige Geest, maar de 
Schrift is de norm voor de prediking. 
Homiletische noties en de hoorders 
In de protestantse kerkelijke belijdenissen vinden we niet veel reflectie op de predi-
king. Als vanzelfsprekend is de prediking het middel bij uitstek waardoor met name 
de inhoud van het evangelie aan de kerkgangers overgedragen wordt. De prediker en 
de hoorder komen in de schaduw te staan van de boodschap, die alle gewicht krijgt. 
De focus van bijvoorbeeld de catechismusprediking op de individuele geloofskennis 
en toe-eigening, maakt echter ruimte voor een spiritualiteit die op het hart van de 
mens gericht is. Op grond van de centrale plaats van de prediking, met name waar 
het gaat om het opdoen van geloofskennis en het gewekt worden tot geloof, is 
duidelijk dat er aan de prediking een sacramentele dimensie wordt toegekend. 
 

                                                        
61 T. Brienen, Calvijn en de kerkdienst, Heerenveen 1999, 263. 


