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10. Samenvattende conclusies in een homiletisch 
model 

 
 
 
10.1. SAMENVATTENDE CONCLUSIES VAN HET EERSTE DEEL VAN HET ONDERZOEK 
 
In hoofdstuk 1 van dit onderzoek stelden we dat prediking in de protestantse traditie 
gekwalificeerd wordt als een unieke gestalte van Gods Woord, waarin de mens op 
Gods initiatief deel krijgt aan het geloof en de gevolgen daarvan. Ontwikkelingen in 
theologie, kerk en samenleving hebben de preekpraktijk veranderd en de prediking 
als gestalte van Gods Woord ter discussie gesteld1. Het gaat daarbij om een toene-
mende invloed van de liturgie op de prediking, een thematische behandeling van 
bijbelgedeelte en actualiteit, een veelal binnenkerkelijk blijvende oecumenisering, 
een tendens tot particularisering van de prediking met een vrijblijvend aanbod, en 
een ritualiserende opvatting van de prediking waarbij meer gewicht wordt toegekend 
aan de schriftlezingen dan aan de actuele vertolking ervan.  
   Het concept van prediking als Woord van God lijkt daarmee op zijn retour. Het 
speelt in theologische benaderingen van de liturgie nauwelijks een rol. Prediking is 
dan de uitwerking van hetgeen in feite door de schriftlezing of andere elementen in 
de kerkdienst present wordt gesteld. Andere benaderingen geven vanuit een post-
moderne visie voorrang aan het verstaan van prediking vanuit het subjectieve en per 
definitie contextuele en fragmentarische verstaan van het individu. De theologische 
zeggenschap van de prediking komt daarmee geheel in handen van de hoorder. Weer 
andere, veelal orthodox of evangelicaal getinte benaderingen zoeken naar een 
opwaardering van de preek vanuit de retorica, waarbij de overtuigingskracht van de 
prediking als Gods Woord vooral ook in de inhoud en presentatie van het persoon-
lijk doorleefde getuigenis wordt gezocht. In de pluriforme praktijk van de protes-
tantse prediking vinden we in feite al dit soort tendensen, vaak niet bereflecteerd, 
terug. Signalering hiervan leidde tot de eerste onderzoeksvragen naar de historische 
ontwikkelingslijnen die ten grondslag liggen het verstaan van prediking als Woord 
van God. In de voorgaande hoofdstukken is daarom gezocht naar een antwoord op 
de eerste twee onderzoeksvragen. Deze vragen werden als volgt geformuleerd: 

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

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

De vragen doen al vermoeden dat de omschrijving van prediking als Woord van 
God nogal complex is. Theologie en tijdgeest zullen er telkens in doorklinken en dat 
levert een pluriform overzicht aan concepten en ontwikkelingen op. De belangrijkste 
karakteristieken kunnen we nu echter onderscheiden. We geven daartoe eerst een 

                                                        
1 Zie paragraaf 1.3. 
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overzicht van de belangrijkste bevindingen ten aanzien van beide onderzoeksvragen 
waarin het gaat om het beschrijven van ontwikkelingslijnen en het onderscheiden 
van de richtinggevende factoren hierin. 
 
10.1.1. Ontwikkelingslijnen ten aanzien van het verstaan van prediking als 

Woord van God 
 
DE PREDIKING ALS OPENBARING EN ACTUALISERING VAN HET SPREKEN VAN GOD 
De kwalificatie van prediking als Woord van God begint bij de erkenning van een 
mogelijk spreken van Godswege. Deze vorm van goddelijke openbaring laat zich in 
mensentaal vertolken en staat in relatie tot de menselijke ervaring van het verstaan 
van een Woord dat op de mens toekomt en dat als spreken van God kan worden 
geïnterpreteerd. In de Joodse traditie zien we hoe van priesters en profeten geschre-
ven staat dat zij min of meer direct het Woord van God opvangen en vervolgens 
doorgeven aan de mensen, waarbij deze priesters en profeten als speciale bemidde-
laars het gesprek tussen God en mens wederkerig op gang houden. Wanneer de 
synagogale cultus de tempelcultuur vervangt, krijgt prediking een vastere vorm als 
actualisatie van het Godswoord. De geschriften waarin de �godsspraak� opgeslagen 
is, vormen een zelfstandige en steeds belangrijker wordende bron van openbaring 
van het Woord van God. Parallel aan deze ontwikkeling groeien logischerwijze 
eveneens verschillende tradities van interpretaties. 
   Voor de hoorders is het verstaan van een Woord van God van meet af aan een 
kritisch proces: het Woord van God kan de mensen zowel troosten als aanklagen, het 
is een bevrijdend woord, maar vaak evenzeer een confronterend woord. Kenmer-
kend is dat het Woord van Godswege altijd gericht is op het menselijk leven als 
geheel: op geloof en handelen samen. Speciale bemiddelaars als priesters en profe-
ten ontlenen hun gezag en de legitimatie voor hun optreden aan hun authenticiteit en 
aan de mate waarin de hoorders gehoor geven aan hun boodschap. 
 
DE PREDIKING AANGAANDE JEZUS EN ZIJN PRESENTIE IN WOORD EN GEEST 
Voor de nieuwtestamentische periode geldt dat de prediking als bemiddeling van het 
spreken van God geconcentreerd wordt rondom hetgeen aan prediking van Jezus van 
Nazareth is overgeleverd. De evangelisten benadrukken hoezeer Jezus zich identifi-
ceert met de boodschap die hij brengt. Zo belichaamt Jezus zelf het spreken van God 
op unieke en gezaghebbende wijze, vanuit een door de Geest van God gevoede 
verbondenheid met zijn hemelse Vader. Zijn prediking wordt gezien als een 
manifestatie van de kracht en van de wil van God. Jezus zelf vervult en vervangt het 
profetisch getuigenis door een nieuwe vorm van presentie. Na zijn dood en opstan-
ding is het de Heilige Geest, waarvan Jezus zelf doordrongen is, die de werking van 
Gods Woord temidden van de mensen effectueert. De Geest van de levende Heer 
staat garant voor de kracht van de prediking van zijn volgelingen.  
   De evangelisten en apostelen laten zien hoe de reactie van de hoorders van Jezus� 
prediking samenhangt met hun visie op zijn persoon en met de wijze waarop hij en 
zijzelf de Heilige Schrift interpreteren. De prediking van Jezus schetsen zij als ten 
volle gericht op het engagement van de hoorders met de persoon van Jezus, met zijn 
God en met hetgeen hij verkondigt. Het getuigenis van de dood en opwekking van 
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Jezus tenslotte, vormt de overgang van de prediking van Jezus zelf naar de prediking 
van het evangelie als opdracht van de christelijke gemeente als geheel. 
 
RE-PRESENTATIE VAN GODS WOORD VANUIT DE BRONNEN: HET GEZAG VAN DE 
SCHRIFT EN DE PREDIKING ALS UITLEG EN INWIJDING 
De christelijke prediking is al spoedig aangewezen op schriftelijk vastgelegde 
bronnen van het christelijk getuigenis. Ook christelijke prediking wordt daarmee 
vooral interpretatie en tamelijk vrije actualisatie van overgeleverde teksten. Het 
proces van canonisatie bevordert daarbij de status van de Heilige Schrift als Woord 
van God en als bron voor de prediking. De theorie van de meervoudige schriftzin 
weerspiegelt een variëteit aan tradities van uitleg en vormt een voedingsbodem voor 
een sacramenteel verstaan van de prediking. Zo legt prediking de verborgen beteke-
nis en werking van de schrift bloot en representeert zij het Woord van God door de 
werking van de Heilige Geest. 
   Voor de hoorders wordt prediking een vorm van inwijding in het goddelijk geheim 
van het geloof. De uitleg van de schriften vereist dat de Heilige Geest het geheim 
van de teksten prijsgeeft. In dit proces heeft de Geest een eigen autonomie. 
 
FORMALISERING, RITUALISERING EN SPIRITUALISERING VAN HET WOORD VAN GOD 
Na een bloeitijd van de prediking in de eerste eeuwen van het christendom, 
marginaliseert de officiële prediking tijdens de Middeleeuwen. De bemiddeling van 
het geloofsgeheim wordt vooral een kwestie van de eucharistie en van de steeds 
meer geformaliseerde liturgie. Voorzover er gepreekt wordt, is het vaak 
moraalprediking en gebeurt dit veelal op grond van homiliaria die in relatie tot de 
liturgische agenda en met name de heiligenkalender zijn opgesteld. De notie van 
prediking als Woord van God verschuift binnen de liturgie van de officiële kerk naar 
de achtergrond. Daarentegen leeft dit besef weer op daar waar vrije predikers en 
bedelorden op veelal profetische wijze vorm geven aan boeteprediking in de 
volkstaal binnen een sobere vorm van liturgie.  
   Voor de hoorders geldt dat binnen de officiële liturgie niet zozeer de prediking 
maar vooral het sacrament centraal staat als bemiddeling van het heil van Godswege. 
Daarnaast geeft de opleving van vrije boeteprediking een nieuwe impuls aan 
prediking als richtinggevende actualisering van het schriftwoord. De binding van 
deze prediking aan de Heilige Schrift is overigens tamelijk vrij, typologisch en met 
een mystieke tint vormgegeven. Het besef van prediking als een Woord van Gods-
wege is dus niet bijzonder manifest in deze periode maar de opkomst van volkspre-
diking biedt wel een nieuwe ruimte voor dit verstaan, met name omdat in dit type 
liturgie van de woorddienst de prediking een dominante rol speelt. 
 
DE REFORMATIE: AUTONOMIE VAN HET WOORD EN GEHOOR GEVEN AAN DE GEEST  
In het spoor van een breed verspreide volksprediking en woorddiensten in West 
Europa wordt binnen de verschillende bewegingen van de Reformatie de prediking 
een centraal element van geloofsontwikkeling en heilsbemiddeling. De prediking 
ontleent haar gezag rechtstreeks aan het gezag van de Heilige Schrift en is het 
werkzame Woord van God door de Heilige Geest. Deze werking van de Heilige 
Geest wordt vooral in verband gebracht met de toe-eigening van het Woord en met 
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de gehoorzaamheid aan het Woord van God. Het min of meer absolute gezag van 
schrift en het gezag van de prediking als Woord van God in het verlengde hiervan, 
ontslaat de christelijke gemeente echter niet van haar kritische toetsing van de 
prediking. Als criterium voor deze toetsing geldt het Woord van God in de vorm van 
de Heilige Schrift. Het sacramenteel karakter van de prediking als Woord van God 
wordt in de lijn van Luther anders benadrukt dan bij Calvijn en Zwingli. In de 
calvinistische traditie blijft er ondanks het benadrukken van de centraliteit van de 
prediking toch een kleine, maar desalniettemin kritische afstand tussen de prediking 
en datgene wat als Woord van God geldt. Er is sprake van een instrumentele, maar 
niet van een normatieve gelijkheid tussen schrift en prediking. In de latere doorwer-
king van de calvinistische traditie wordt het objectief karakter van het heil 
benadrukt. Dit leidt tot een sterk schriftuurlijk en confessioneel getinte didactische 
prediking. 
   Het Reformatorische preekbegrip stelt niet alleen de inhoud van het Woord van 
God centraal maar ook de persoonlijke toe-eigening ervan door de werking van de 
Heilige Geest. De inhoud van de prediking verschuift dan ook van voornamelijk 
morele en catechetische instructie naar bijbels gefundeerd onderricht aangaande het 
leven vanuit de rechtvaardiging en de heiliging en is in die zin relationeel gericht. 
De Heilige Geest bewerkt de uiteindelijke instemming of afwijzing van het heil en 
werkt dus niet alleen via de middelen, maar tevens aan de mensen. 
 
VAN OBJECTIEF NAAR SUBJECTIEF: HET WOORD VAN GOD IN HET MENSENHART 
In het verlichte en moderne denken is de autoriteit van het geopenbaarde Woord van 
God in schrift en prediking niet langer voorgegeven, maar moet de prediking haar 
eventuele gezag verdienen op grond van haar kwaliteit en op basis van instemming 
door de hoorders. De reformatorische verhouding tussen Woord en Geest verandert 
van karakter. Het gaat niet om het uiterlijk, maar om het innerlijk gezag van Gods 
Woord. De prediking kan zich dus als Woord van God bewijzen aan de mens, maar 
dat impliceert dat de mens zich door de Geest van God en de Geest van Christus 
aangesproken weet. De levende presentie van God is niet zozeer in het Woord te 
lokaliseren als wel bij de mens die zich laat inspireren tot in het diepst van het mens-
zijn. De prediking zelf is dus niet zozeer Woord van God, maar bewijst zich als 
zodanig door de werking van de Geest. We kunnen dit ook benoemen als een vorm 
van �zelfverwerkelijking� van het Woord van God in bijvoorbeeld de prediking.  
   Het moderne denken beschouwt de hoorder als gelovige die zelf op min of meer 
autonome wijze deel kan hebben aan de Heilige Geest die de mens actief betrekt in 
het geloofsverstaan en de geloofsontwikkeling. Bij gevolg vormen het subjectief en 
individueel bewustzijn en de geloofservaring de sleutel tot het verstaan van het 
Woord van God in de prediking en krijgt in het verlengde daarvan ook de onderlinge 
geloofscommunicatie een groter belang. 
 
EEN BLIJVENDE PARADOX: DE PRESENTIE VAN HET WOORD VAN GOD EN DE 
AUTONOMIE VAN DE MENS 
In het spoor van het neo-calvinisme van Kuyper als reactie op de moderne theologie 
staat opnieuw de betekenis van de schrift als Gods onfeilbaar Woord centraal. De 
prediking is daaraan dienstbaar, zij stelt het Woord present. In de gereformeerde 
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dogmatiek van Bavinck en in de homiletiek van Hoekstra is het echter vooral de 
samenwerking van het Woord van God met de Geest van God die het verstaan van 
de prediking als Woord van God mogelijk maakt.  
   Waar de objectieve kracht van de prediking als Gods Woord centraal staat, is 
weinig aandacht voor de persoonlijke toe-eigening. Bij Bavinck en Hoekstra is wel 
aandacht voor het verband tussen de �uitwendige� en de �inwendige� werking van 
het Woord van God. De pneumatologie bij Hoekstra heeft een antropologische 
gerichtheid en biedt de ruimte om te reflecteren op de manier waarop het Woord op 
de mens inwerkt en deze mens ook actief inschakelt in het herscheppend werk van 
God. 
   Binnen de dialectische theologie is de kwalificatie van de prediking als Woord van 
God alleen paradoxaal op te vatten. Prediking als mensenwoord is het actuele en 
werkzame Woord van God zelf, niet omdat het een mensenwoord betreft maar juist 
omdat in en ondanks het mensenwoord God zich openbaart middels de prediking. 
Het spreken van God is niet te vereenzelvigen met het schriftwoord, met het spreken 
van de mens of met de werking van de Heilige Geest, maar is een soevereine 
beweging van God uit. De prediking is daarom ook niet afhankelijk van de instem-
ming of toe-eigening door de mens, zij is de kritische, dynamische realisering van 
het heil door Gods handelen, gefundeerd in het verlossend handelen van God in 
Christus. 
   Een homiletische reflectie op de hoorders behoeft in dit verband geen zelfstandige 
plaats, omdat het Woord van God zich niet voegt naar de menselijke maat en het 
menselijk verstaan. De menselijke ervaring kan en hoeft niet het fundament van de 
prediking te zijn: dat is immers gegeven met de openbaring van God in Christus. Het 
Woord van God creëert zijn eigen werkelijkheid en verstaan. De hoorder kan zich op 
basis van de prediking van dit Woord realiseren dat hij of zij is inbegrepen en 
opgenomen in het reddend heilswerk van Christus. 
   In het postmoderne denken vinden we een volstrekt andere lijn. Hier wordt de 
spanning tussen prediking als Godswoord en/of mensenwoord opgelost ten gunste 
van het mensenwoord. Het besef van de particulariteit van het individuele, unieke en 
contextuele verstaan van ieder mens stelt iedere aanspraak op een universeel 
verstaan van Gods Woord ter discussie. De prediking gaat daar creatief mee om 
wanneer zij de mens de ruimte biedt om vanuit het eigen verstaan tot de erkenning 
van een Woord van God te komen. De prediking zelf kan niet anders doen dan 
hiernaar verwijzen, zij kan de werkelijkheid van Gods Woord niet voor de ander 
present stellen. Deze insteek relativeert iedere objectivering of verabsolutering van 
de prediking als Woord van God. 
   Genoemde subjectivering van de prediking maakt de hoorder tot mede-auteur en 
actant van de prediking. Alleen in het eigen individuele en fragmentarische bestaan 
van de mens kan het Woord van God oplichten. De prediking stelt zich ten doel om 
daaraan zo effectief mogelijk bij te dragen. 
 
10.1.2. Richtinggevende factoren 
 
Wanneer we de ontwikkelingslijnen van de prediking nader in ogenschouw nemen 
zien we dat de aard van het spreken over prediking als gestalte van Gods Woord, 
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steeds samenhangt met de theologische opvattingen aangaande de communicatie 
tussen God en mens. In brede zin gaat het daarbij over de theologische factoren 
geloof en openbaring, inspiratie en vertolking, de inhoud van het christelijk geloof 
en de plaats die het goddelijke en het menselijke innemen in de communicatie van 
het geloof. De invulling van deze aspecten kleurt het concept van de prediking als 
gestalte van Gods Woord steeds vanuit een ander voorverstaan. Om dit in kaart te 
brengen, schetsen wij nu vanuit de verzamelde gegevens het �openbaringsveld� 
waarbinnen de prediking als �Woord van God� geïnterpreteerd kan worden. We doen 
dit met behulp van vier richtinggevende factoren die in het voorgaande onderzoek 
steeds naar voren kwamen als belangrijke indicatoren ten aanzien van het spreken 
over de prediking als Woord van God. 
 

- CONTINUÏTEIT 
Hier gaat het om de prediking als voortgang van of verwijzing naar het spreken 
van God. De prediking kan als zodanig deel zijn van het openbarend spreken 
van God of de prediking wordt gezien als verwijzend naar een spreken van 
God, maar niet als continuering daarvan. Dit is het onderscheid tussen het 
spreken van God �door� en door middel van de prediking ofwel het spreken van 
de mens naar aanleiding en op grond van Gods spreken. Prediking in de 
gestalte van het kerygma gaat uit van het eerste, prediking in de vorm van 
onderricht veelal van het tweede en prediking in de vorm van paraclese laat 
zich gemakkelijk met beide visies verbinden. In de protestantse traditie vinden 
we hoofdzakelijk het tweede spoor terug. Prediking is een verwijzend spreken, 
dat niet zozeer deel is van het spreken van God maar dat, onder bepaalde 
voorwaarden, deel heeft aan het spreken van God. De voorwaarden waaronder 
de prediking deel heeft aan het voortgaand spreken van God zijn verbonden 
met de manier waarop de prediking gestalte krijgt in relatie tot de schrift en tot 
het werk van de Heilige Geest. 

- GESTALTE 
Van belang blijkt tevens in welke gestalten de openbaring van God vorm 
krijgt. Het zwaartepunt daarvan ligt in de openbaring van God, in de geschrif-
ten van de canonieke Bijbel als vereenzelviging met het Woord van God. De 
werking van de Heilige Geest wordt in de protestantse traditie vooral betrokken 
op de wijze waarop de Heilige Schrift geïnspireerd is, maar ook op de toe-
eigening van het heil door de mens. Als gestalte van openbaring kan echter ook 
de incarnatie van God in Christus de nadruk krijgen, waarbij de werking van de 
Heilige Geest vooral betrekking heeft op de wijze waarop het Woord, evenals 
het sacrament, Christus naar de mens representeert. 

- ALGEMEEN OF BIJZONDER BEREIK 
Met het oog op de hoorders van de prediking blijkt van belang of de prediking 
een algemene, door iedereen te kennen en te ervaren openbaring betreft, of dat 
het verstaan van de prediking een bijzondere openbaring betreft, waaraan 
uitsluitend de gelovigen deel kunnen krijgen. Wanneer het gaat om een 
algemene openbaring, ligt het verstaan van de prediking als Gods Woord in het 
verlengde van het menselijk kenvermogen, zogezegd in het verlengde van het 
schepselmatig ofwel natuurlijk kennen van de mens. Is er daarentegen sprake 
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van benodigde bijzondere openbaring, dan is het verstaan van de prediking als 
Woord van God voorbehouden aan degenen die daartoe een bijzondere 
verlichting ontvangen. Waarbij deze verlichting dan niet zozeer een bijzondere 
kwalificatie van de mens is, maar het bijzondere karakter van de boodschap 
van het heil als gave accentueert. Voor het karakter van de prediking maakt het 
verschil of prediking gericht is tot �insiders� of tot �outsiders�. Voor de eerste 
categorie is de prediking gericht op opbouw, �stichting� en geloofstoerusting en 
zal zij vooral een didactisch of paracletisch karakter dragen. Prediking is dan 
werkelijk een bediening van en een delen in het heilsgeheim. Missionaire 
prediking gericht op �outsiders� heeft in de traditie vaak een kerygmatisch 
karakter gehad, maar kan evenzeer didactisch, inwijdend of eventueel ook 
paracletisch van aard zijn. In de protestantse traditie vinden we beide visies op 
openbaring, algemeen en bijzonder, in verband gebracht met de prediking. 

- PARTICIPATIE 
Tot slot is van cruciaal belang voor ons onderzoek hoe er gedacht wordt over 
de wijze waarop de mens betrokken is in de openbaring. Hierbij is steeds 
sprake van een spanningsveld dat met termen als �objectief en subjectief�, 
�uitwendig en inwendig�, �actief en passief� aangeduid wordt. Wanneer 
uitgegaan wordt van een min of meer �objectieve� openbaring, is het gevolg dat 
de mens daarbij zelf niet meer als mede-constituerend betrokken is. Er wordt 
dan �objectief� heil aangeboden, een Woord van God gesproken, waar de mens 
zich al of niet door laat aanspreken. Dit leidt tot prediking van �objectieve� 
heilsfeiten met een subjectieve toepassing, een haast sacramentele vorm van 
prediking, waarbij de toe-eigening in feite losstaat van de prediking van Gods 
Woord zelf. Een tegengestelde benadering zet in bij de mens als subject van de 
openbaring en dus van de prediking. Dan gaat het om de mens die in de eigen 
levenservaringen bepaalde gebeurtenissen subjectief als openbaring, als Woord 
van God, kan interpreteren. De postmoderne prediking zit op deze lijn. De 
derde weg, daar tussenin, komen we eveneens tegen: dat is de idee waarbinnen 
juist de wisselwerking tussen een �objectief� en een �subjectief� element van 
openbaring het geheimenis van de prediking als Gods Woord uitmaakt. Deze 
drie benaderingen vinden we terug in de protestantse ontwikkelingen, waarbij 
de wisselwerking tussen �objectief� en �subjectief� het meest adeqaat door de 
verhouding tussen de concepten �Woord� en �Geest� kan worden ingevuld. 

 
Elk van de bovengenoemde factoren levert een eigen verdieping aan het verstaan 
van de prediking als Woord van God. Vanuit de tweede onderzoeksvraag moeten we 
echter komen tot een categorisering van de verschillende benaderingen. De wijze 
waarop nu de vertolking van het Woord van God zoals men dat als schrift aantreft 
zich verhoudt tot de acte van de prediking waarbij de prediking �geladen� kan zijn 
met een actuele openbaringsdimensie van het spreken van God, is daarbij cruciaal 
voor ons onderzoek. 
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10.1.3. Sacramentalisering, actualisering en referentie 
 
   Wanneer we bovengenoemde factoren in lijn brengen, onderscheiden we drie 
verschillende interpretaties, ofwel drie theologische concepten waarin het verstaan 
van prediking als Woord van God gestalte kan krijgen. Het betreft hier een verstaan 
van prediking als sacramentalisering, als actualisering of als referentie. 
 

1. Sacramentalisering: de prediking realiseert het Woord van God 
Deze lijn van het verstaan van prediking vinden we daar waar de prediking 
geacht wordt zelf het heil van Godswege tegenwoordig te stellen en te 
bemiddelen. De prediking presenteert de werkelijkheid van het spreken en 
handelen van God want in de prediking ontvangt de mens absolutie en een 
nieuwe levensoriëntatie. Bij Augustinus herkennen we deze lijn in zijn 
aanduiding van de prediking als �signum� en �verbum visibile�. Met name in 
de lutherse traditie, in de dialectische theologie of in Nederland op andere 
wijze bij Van der Leeuw vinden we deze vorm terug. De prediker heeft hier 
de rol van (be-)dienaar of priester. Tot deze lijn rekenen we eveneens 
verschillende vormen van mystagogische prediking, zoals we die in de eerste 
eeuwen van het christendom maar ook in de Middeleeuwen tegenkomen en 
waarbij de prediking een inwijdend karakter draagt: de hoorder wordt 
ingewijd in het �objectief� karakter van het geloofsmysterie.  

 
2. Actualisering: de prediking actualiseert het Woord van God 

Dit is de lijn waarbij de prediking als contextuele actualisering van het 
Woord van God gezien wordt. Deze vorm van actualisering heeft met name 
betrekking op de inhoud van een eerder ontvangen bron van Woord van God. 
We zien de oorsprong van deze lijn in de oudtestamentische profetie, waar 
godswoorden op vrije wijze in nieuwe situaties vertolkt worden. In het 
Nieuwe Testament constateren we eveneens een vrije en actualiserende 
omgang met profeten en geschriften, waar deze vanuit een nieuwe context 
worden geïnterpreteerd. De prediking van Jezus zelf is daarvan een voor-
beeld. In latere tijden vinden we deze insteek in voor-reformatorische preek-
diensten en in piëtistisch getinte prediking. Deze lijn van prediking kenmerkt 
zich door voorliefde voor een benadering van het voorgegeven schriftwoord 
waarbij de aandacht voor een mogelijke actuele toepassing van de tekst 
prioriteit heeft boven de aandacht voor de tekst binnen haar eigen tekstuele 
context of uitleggingstradities. Een gerichtheid op de persoonlijke ontmoe-
ting van de mens met het Woord van God karakteriseert de dynamiek van de 
actualisering. Deze actualisering van een geopenbaard Woord van God door 
middel van de prediking werpt een nieuw licht op de situatie en op de mens. 
De actualisatie heeft niet de vorm van een echo, maar van een hernieuwd en 
creatief spreken en re-presenteert het Woord van God op nieuwe wijze. 

 
3. Referentie: de prediking verwijst naar of bewijst zich als Woord van God 

Deze lijn van het verstaan van prediking vindt haar uitgangspunt in het 
denken van de Verlichting, waar de menselijke ervaring als fundamentele 
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categorie van verstaan erkend wordt. We zien deze lijn bij Schleiermacher, 
die de prediking richt op het religieus bewustzijn van de mens. De prediking 
draagt in deze lijn een activerend karakter, vaak pedagogisch maar ook 
evocatief van aard. De prediking heeft transformerende kracht en vormt het 
bewustzijn van de mens die tot de erkenning kan komen dat in de prediking 
Gods Woord te beluisteren en te beleven valt. De prediking is niet een Woord 
van God maar zij verwijst naar een Woord van God en bewijst zich voor de 
gelovige eventueel als zodanig. Deze lijn van prediking zet zich voort in 
moderne en postmoderne theologie, waar de interpretatie van het Woord van 
God vooral als beperkt en fragmentarisch gezien wordt: de prediking is 
Woord van God, voor zover zij door de mens als zodanig aangemerkt kan 
worden.  

 
Concluderend zien we dat de prediking in hoofdlijnen op drie manieren als Woord 
van God geïnterpreteerd kan worden. Waar het gaat om sacramentalisering van het 
Woord van God, krijgt de interpretatie van de preek als Gods Woord allereerst vorm 
vanuit de erkenning dat de eerste actor van de preek God zelf is. Het veronderstelde 
handelen van God in en door middel van de prediking is de voornaamste reden om 
de preek zelf als sacrament te beschouwen. Waar het gaat om actualisering van het 
Woord van God, krijgt de interpretatie van de preek als Woord van God vooral vorm 
vanuit de erkenning dat de geopenbaarde tekst het Woord van God weerspiegelt. De 
goddelijke kracht en autoriteit van de bijbeltekst vormt de belangrijkste reden om de 
prediking zelf als heilig of op zijn minst als gezaghebbend Woord van God te 
beschouwen. Waar het gaat om de prediking als referentie aan het Woord van God, 
is de prediking niet een directe manifestatie van het Woord van God, maar een 
indirecte interpretatie door de hoorder die aan de prediking het predikaat �Woord 
van God� verbindt. De hoorder kent aan de prediking de kwalificatie Woord van 
God toe op grond van de zeggingskracht en het effect van de prediking. Een godde-
lijke werking of inspiratie in dit proces is weliswaar datgene waarop gehoopt wordt, 
maar het is zeker niet voorgegeven. De prediking verwerft haar gezag pas op basis 
van het effect dat zij sorteert. 
 
Deze drie lijnen van het verstaan van de prediking hebben zich in het protestantse 
erfgoed op een eigen wijze ontwikkeld. Langs elk van deze lijnen is het mogelijk om 
de prediking als Gods Woord te kwalificeren. In het hierna beschreven empirisch 
deel van het onderzoek, bezien we op welke wijze de verschillende noties van 
prediking als Woord van God zich verhouden tot de praktijk van de huidige 
prediking. Om dit te onderzoeken brengen we een schematische vereenvoudiging 
aan in bovengenoemde drie lijnen. De drie interpretaties van prediking als Woord 
van God, onderscheiden zich namelijk vooral naar twee verschillende uitgangs-
punten: 

- ofwel de kwalificatie van prediking als Woord van God is gebaseerd op de 
erkenning van de veronderstelde autoriteit van de bijbeltekst, die, als openba-
ring en bron van Gods Woord, in haar vertolking opnieuw het Woord en het 
handelen van God door de werking van de Heilige Geest vertegenwoordigt. 
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- ofwel de kwalificatie van prediking als Woord van God is gebaseerd op de 
toekenning van de veronderstelde autoriteit door de hoorder, die, eveneens 
door de werking van de Heilige Geest, de preek als Woord van God kan 
verstaan. 

Hoewel de insteek in beide uitgangspunten verschilt, namelijk enerzijds bij de tekst 
en anderzijds bij de hoorder, zien we dat in beide uitgangspunten de Heilige Geest, 
zij het op verschillende manieren, een rol speelt in vertolken en verstaan van de 
prediking als Woord van God. 
Dit betekent voor het empirisch deel dat wij verwachten de preekpraktijk te kunnen 
verduidelijken door het genoemde onderscheid als uitgangspunt voor een preek-
typologie te nemen. Enerzijds ligt dan de focus op de aandacht voor het schriftwoord 
in relatie tot de toe-eigening door de hoorders. Anderzijds gaat onze aandacht uit 
naar de tegenwoordigheid van God en de werking van de Heilige Geest in het woord 
van de prediking. De beide noties, van het Woord en van de Geest, vormen daarom 
de uitgangspunten van een te ontwikkelen preektypologie in relatie tot de empirie 
(hoofdstuk 12). 
 
 
10.2. EEN HOMILETISCH MODEL 
 
Het karakter van ons praktisch-theologisch onderzoek onderscheidt zich van een 
meer systematisch-theologische beschouwing waarbij de aandacht vooral uitgaat 
naar de prediking als verondersteld en geloofd Woord van God. Binnen de 
praktische theologie wordt de prediking immers allereerst bezien vanuit het 
gezichtspunt van de prediking als door mensen ervaren handeling, die correspon-
deert met een door mensen geloofde en geïnterpreteerde ervaring van prediking als 
Woord van God. Preken is communiceren en prediking is een communicatieve, 
hermeneutische handeling. Om dit handelen te onderzoeken en mogelijk te 
beïnvloeden, maken we het proces van communiceren zichtbaar door middel van 
een homiletisch communicatiemodel. Daarbij vragen we ons af: Hoe ziet het theolo-
gische en communicatieve spanningsveld, waarbinnen de prediking plaatsvindt, eruit?  
   We zijn ons ervan bewust dat er vele factoren zijn die vorm, inhoud en verstaan 
van de prediking beïnvloeden. Een hulpmiddel bij onderzoek is om deze factoren in 
hun onderlinge relaties in kaart te brengen. Het is daarbij van belang om, vanuit de 
veelheid van factoren, juist die factoren te onderkennen, die als indicatoren kunnen 
dienen in relatie tot de vraagstelling van het onderzoek. Binnen het algemeen 
communicatieve proces van prediking waarbij altijd sprake is van relaties tussen de 
voorganger, de hoorder(s) en de tekst, zoeken wij dus naar specifieke dimensies die 
te maken hebben met het verstaan van prediking als Woord van God. 
   In de nu volgende figuur doen we een poging om de elementen die het verstaan 
van de prediking als Woord van God bepalen in beeld te brengen. 
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Figuur 10.1 
 
Van links naar rechts is het proces van de prediking in drie achtereenvolgende fasen 
in beeld gebracht. Allereerst de preekvoorbereiding, vervolgens de prediking als 
gebeurtenis en tenslotte de doorwerking van de preek in de analyse achteraf. 
   Het model zet in bij de notie van het Woord van God als veronderstelde openba-
ringswerkelijkheid en fundament voor de prediking. In de fase van preekvoorberei-
ding zien we vervolgens hoe de voorganger zowel vanuit een bepaalde waarneming 
van de hoorders en een visie op de tekst als ook in relatie tot zichzelf een preek 
concipieert. De voorganger weet zich dus geroepen tot bestudering van de tekst, van 
de hoorders en van de eigen dispositie. De voorganger realiseert zich bovendien dat 
de hoorder, de tekst en de voorganger elk in een eigen context staan. Dit wordt 
verbeeld door de afzonderlijke cirkels om de tekst, de hoorder en de voorganger. 
Deze cirkels van contextuele bepaaldheid overlappen elkaar slechts ten dele. De 
voorganger zal zich dus bewust zijn van verschillen, proberen om de verschillende 
cirkels met elkaar in gesprek te brengen en te zoeken naar mogelijkheden van een 
dieper liggend, gemeenschappelijk verstaan. De hoorder, de tekst en de voorganger 
zijn in de figuur door middel van de lijnen A, B en C als de zijden van een driehoek 
met elkaar verbonden. Deze lijnen geven de onderlinge relaties aan. Zo heeft de 
hoorder mogelijk een eigen positief of negatief gekleurde verhouding tot de tekst 
(lijn A), opgebouwd vanuit de eigen omgang met de schriften of ontstaan via eerdere 
preken over dezelfde tekst. De voorganger heeft echter ook een meer of minder 
intensieve relatie met deze hoorders, en omgekeerd hebben de hoorders dat met hun 
voorganger (lijn B). Bovendien heeft ook de voorganger een persoonlijk voorver-
staan van de tekst (lijn C).  
   Centraal in het model zien we de prediking afgebeeld als een cirkel waarin het 
Woord van God tot uitdrukking komt. Dat dit Woord op verschillende manieren 
geïnterpreteerd kan worden, is te zien aan de doorgaande stippellijnen die vanuit de 
notie van Gods Woord de drie varianten referentie, sacramentalisering en actualise-
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ring zichtbaar maken. Duidelijk is hoezeer de notie van referentie vooral loopt via de 
toekenning door de hoorder, hoe de notie van de actualisering met name vorm krijgt 
vanuit verwerking van de tekst en hoe de sacramentalisering een bijna directe lijn 
veronderstelt tussen het handelen van God en de prediking. De cirkel van de preek is 
omgeven door drie concentrische cirkels die de eigen context van de prediking als 
handeling verbeelden. Het gaat daarbij om de directe context van de viering, 
namelijk de liturgische context, om de context van de kerkelijke gemeente ter 
plaatse binnen het raam van de geloofstraditie en om de bredere context van de 
maatschappij waarin de prediking doorklinkt. 
   De drie lijnen van de referentie, de sacramentalisering en de actualisering lopen 
door tot in de fase van de analyse. Dan wordt gevraagd hoezeer de prediking het 
verstaan van Gods Woord heeft bevorderd. Hier keren de drie invalshoeken uit de 
preekvoorbereiding weer terug en zal mogelijk een nieuw verstaan van de betekenis 
van Gods Woord in de actualiteit gestalte krijgen. Daarom zijn de hoorders, de 
voorganger en de tekst nu voorzien van een accent. De vraag bij de analyse is welke 
rol de tekst, de hoorder, de voorganger en de context in de prediking hebben gehad 
en hoe dat doorwerkt in het verstaan ervan als Woord van God. We zien de stippel-
lijnen van de oorsprong, het Woord van God, uitmonden in de notie van de Heilige 
Geest. We zagen immers hoezeer alledrie de noties van het verstaan van de 
prediking als Woord van God, veronderstellen dat het de Heilige Geest is die het 
verstaan mogelijk maakt en bewerkt. Vandaar dat in het model ook de analyse-
vragen naar de werking van de Heilige Geest zijn ingekaderd. Lijn (D) geeft aan hoe 
door de preek een nieuwe relatie is ontstaan tussen de voorganger en de hoorder, lijn 
(E) duidt op een nieuwe relatie tussen de voorganger en de tekst en lijn (F) geeft de 
hernieuwde spanningsboog tussen de hoorders en de tekst weer. 
   Het volledige model laat nu zien dat er zes factoren zijn waarop we het proces van 
de prediking empirisch onderzoeken: 

1. De preek zelf, centraal in het model en mogelijke manifestatie van een 
Woord van God. 

2. De hoorder(s), met hun verwachtingen vooraf, hoe zij in de preek voorkomen 
en hun beoordeling van de prediking achteraf. 

3. De tekst, als bron van de prediking en als mogelijke manifestatie van het 
Woord van God. 

4. De voorganger, als degene die met het oog op de tekst en de hoorders de 
dienst aan het Woord verricht vanuit een eigen verstaan van de rol en de 
functie van Gods Woord in de prediking. 

5. De context, waarbij we ons in het onderzoek beperken tot de directe context 
voorzover deze in de preek tot uitdrukking komt. Als indicatoren noemen we 
daarbij de liturgie van de dienst, de context van de kerkelijke gemeente 
binnen haar geloofstraditie, en in breder verband de maatschappij en de 
wereld waarin de prediking gehouden wordt. 

6. De werking van de Heilige Geest als een factor die niet afzonderlijk onder-
zocht kan worden maar waarnaar de tekst, de voorganger en de hoorder 
mogelijk verwijst in het proces van verstaan. 

In het nu volgende hoofdstuk zien we hoe de verschillende factoren uit het model 
verwerkt zijn in de vragenlijsten voor kerkgangers en voorgangers. 
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11. De structuur van preekanalyse en vragenlijsten 
 
 
 
11.1. INLEIDING; PREDIKING ALS THEOLOGIE IN ACTU 
 
Uit dit onderzoek blijkt tot dusverre, hoezeer de concrete invulling van het verstaan 
van de prediking als Woord van God samenhangt met de manier waarop het 
�subjectieve� verstaan van de prediking verbonden wordt met het �objectieve� 
gehalte van Gods Woord zoals zich dat aan de mens kan openbaren. We onder-
scheidden daarbij drie verschillende manieren om deze blijvende paradox ten 
aanzien van de prediking te benoemen: sacramentalisering, actualisering en referen-
tie. Alle drie deze vormen hebben hun eigen verstaan van de prediking als mogelijk 
Woord van God. Bij sacramentalisering valt de prediking nagenoeg samen met de 
werking van het Woord van God, actualisering laat meer ruimte voor een vrije inter-
pretatie waarbij aan de prediking een eigen kracht en werkzaamheid toegekend 
wordt en bij referentie heeft de prediking vooral de rol van voorzet of aanzet tot een 
mogelijke duiding van een spreken van Godswege met betrekking tot deze tijd. In 
deze laatste visie is een spreken over de prediking als gestalte van Gods Woord niet 
het meest voor de hand liggend of zelfs onhoudbaar geworden. 
 
Vanuit de praktische theologie vragen wij ons af hoe deze ontwikkelingslijnen zich 
verhouden tot de empirische gestalte van de prediking. Daarmee zijn we aangeko-
men bij de derde onderzoeksvraag: 

�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?� 

De beantwoording hiervan vraagt om empirisch onderzoek. Onze homiletische 
aandacht gaat hierbij uit naar het verstaansproces waardoor mensen aan de prediking 
een meerwaarde toekennen vanwege hetgeen zij horen en ervaren. Dat betekent 
onderzoek naar de beleving van de kerkgangers1. Mensen verwachten en ervaren 
mogelijk iets van de prediking, iets dat de woorden van de voorganger en de 
woorden van de schrift als zodanig overstijgt. Zij kunnen dit duiden als een vorm 
van door God aangesproken zijn2. In termen van godsdienstpsychologie zou men 

                                                        
1 In de 70-er jaren zijn in Nederland en Duitsland verschillende onderzoeken onder kerkgangers 
gehouden, bijv. G. Dekker (e.a.), Wat vindt u van de kerkdienst? Wageningen 1971, J. Hendriks en A.L. 
Rijken-Hoevens, De kerkdienst. Sociologisch onderzoek naar opvatting en oordeel over de kerkdienst, 
Amsterdam 1976, J.G.M. Sterk, Preek en Toehoorders, Sociologische exploratie onder katholieke kerk-
gangers in de bondsrepubliek Duitsland, Deel I Tekst, Deel II Bijlagen, Nijmegen 1975. Het meest 
omvangrijk is het Duitse onderzoek van K.F. Daiber (e.a.), Predigen und Hören. Ergebnisse einder 
Gottesdienstbefragung, Band I Predigten, Analysen und Grundauswertung, Band II Kommunikation 
zwischen Predigern und Hörern, Sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, Band III, Predigt als 
Religiöse Rede, Homiletische Uberlegungen im Anschluss an eine empirische Untersuchung, München 
1980, 1983, 1991. 
2 Vgl. H. van der Geest, Du hast mich angesprochen. Die Wirkung von Gottesdienst und Predigt, Zürich 
1978, waarin Van der Geest als voorwaarden voor de werking van de prediking stelt dat mensen worden 
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spreken van religieuze ervaring3. In de Reformatorische theologie is het aangespro-
ken worden precies wat met de prediking wordt beoogd: het verstaan van de 
prediking als een levend Woord van God en het vandaar uit leven en handelen. Dit 
verstaan komt volgens de interpretatie van de Reformatie tot stand door de �verlich-
ting van de Heilige Geest�. Wanneer we er dus van uitgaan dat de werking van 
Woord en Geest het effect van de prediking in beslissende mate beïnvloedt, dan 
zullen we deze concepten in het empirisch deel van het onderzoek als uitgangspunt 
moeten nemen en de doorwerking ervan moeten onderzoeken. Daarbij koppelen we 
de ervaringen en verwachtingen van de kerkgangers aan die van de voorgangers, 
teneinde het proces van de prediking vanuit meerdere invalshoeken met elkaar te 
kunnen vergelijken. 
   De fundamentele factoren van Woord en Geest zijn echter niet de enige factoren 
die het verstaan van de prediking als vorm van Gods Woord beïnvloeden. In het 
homiletisch model aan het einde van hoofdstuk 10 hebben we de andere factoren in 
kaart gebracht. In het samenspel van al deze factoren ontstaat uiteindelijk het proces 
van verstaan of misverstaan. In het samenspel van de factoren ontwaart de hoorder 
uiteindelijk iets van het spreken van God in Woord en Geest- of niet. 
   Het empirisch veld waar dit onderzoek zich op richt wordt gevormd door de 
prediking in een doorsnede van de Protestantse Kerk in Nederland. De prediking is 
immers de plaats waar wekelijks in relatie tot de praktijk getheologiseerd wordt. Het 
is één van de werkvelden die de predikant voor de uitdaging stelt om een directe 
verbinding van actualiteit, Bijbel en traditie te leggen. Een verbinding die het hoofd 
iets te denken en het hart iets te beleven geeft. De prediking vormt de wekelijkse 
weerslag van een omgang met de schriften en geeft een momentopname van de 
relevantie van geloof ten opzichte van het dagelijks leven. De prediking is dus 
theologie �in actu�. Zij weerspiegelt voor een deel welke discussies en items er leven 
binnen de theologische wetenschap. Aan de andere kant ontwikkelt de prediking 
zich binnen haar eigen context tamelijk los van de academische wetenschap: de 
praktijk waarin de prediking plaatsvindt stelt zo haar eigen eisen. Dat maakt 
prediking en de homiletische reflectie daarop een bijzonder interessant aspect van de 
praktische theologie. 
   Het besef dat de prediking in haar ontwikkeling gezien is als een gestalte van Gods 
Woord vormt het blijvende referentiepunt waaraan we de plaats en functie van 
hedendaagse prediking verhelderen en toetsen. Daartoe is noodzakelijk dat we de 
notie van prediking als �Woord Gods� vertalen in begrippen die onderzoekbaar zijn, 
dus in geoperationaliseerde begrippen die bovendien ruimte laten voor een interpre-
tatie van prediking als Gods Woord in de lijn van sacramentalisering, actualisering 
en referentie. 
 
 
 

                                                                                                                                  
aangesproken op de psychologisch en theologisch belangrijke niveaus van geborgenheid en bevrijding, 
vanuit een volstrekt serieus nemen van hun vragen en aanvechting. 
3 Zie J.W. van Saane, De rol van gevoelens en emoties in de religieuze ervaring. Een theoretisch en 
psychologische benadering, Kampen 1998. 
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11.2. ONDERZOEKSBESCHRIJVING EN METHODISCHE VERANTWOORDING 
 
Hieronder volgt de beschrijving van het onderzoeksproces en de wijze waarop de 
theoretische concepten vertaald zijn naar vragenlijsten voor voorgangers en kerk-
gangers en naar een methode voor preekanalyse. Niet nader uitgewerkt is de wijze 
waarop in de aanzet van dit onderzoek gestart is met een proefproject waarin de 
vragenlijsten uitgetest zijn door verschillende categorieën kerkgangers. 
 
11.2.1. De keuze voor Pinksteren 
 
De pinksterkerkdienst van 31 mei 1998 vormt de casus voor ons onderzoek. Wij 
hebben gekozen voor Pinksteren vanwege het feit dat juist op die zondag de gave van 
de Heilige Geest centraal staat. Pinksteren is het �feest van de Geest� en �feest van het 
Woord�. Deze gave van de Geest is in het evangelie verbonden met de belofte van Jezus 
dat de leerlingen �kracht uit de hemel� zullen ontvangen en �gedoopt� zullen worden 
met de Heilige Geest4. Deze gave van de Geest realiseert zich, aldus Handelingen 2, in 
een wonderlijke verstaanbaarheid en in het begeesterd spreken en horen van de �grote 
daden Gods�. Woord en Geest komen bij elkaar en precies die beweging van Woord en 
Geest vormt voor ons onderzoek het referentiepunt voor een op protestantse leest 
geschoeide visie op prediking. 
   Het pinksterfeest op de 50e dag na Pasen vormt, in de christelijke liturgie, de 
afsluiting van de paastijd. De schriftlezingen in de 50 dagen voor Pinksteren staan in het 
teken van de verschijningen van de Opgestane Heer aan zijn leerlingen, maar richten 
zich ook op de tijd daarna: de blijvende gemeenschap met de Heer. Dat is geen 
verbondenheid van fysieke nabijheid maar een geestelijke verbondenheid: 
gemeenschap in de Geest. Pinksteren is de dag waarop gevierd wordt dat deze 
gemeenschap van mensen met hun Heer een naar buiten gericht karakter draagt: de 
leerlingen ontvangen de taal om hun ervaringen met anderen te delen. Zo ligt het voor 
de hand dat op deze zondag de gave van de Geest in het verstaan en vertolken van het 
evangelie een aandachtspunt is in de viering. 
   Als lezingen voor deze zondag hebben wij aan de participerende kerken de suggesties 
van het Oecumenisch Leesrooster door middel van  het periodiek �De Eerste Dag� 
voorgelegd5: 

Genesis 11:1-9 (de torenbouw van Babel)6 
Handelingen 2: 1-11 (de uitstorting van de Heilige Geest) 
Johannes 20:19-23 (de verschijning van Jezus aan zijn leerlingen) 

De meeste voorgangers kozen twee van deze drie gedeelten om te lezen in de 
kerkdienst en baseerden vervolgens hun preek op één of meerdere van deze lezingen. 
 

                                                        
4 Lucas 24:49 en Handelingen 1:5,8. 
5 De Eerste Dag. Handreiking voor de jaarorde aangeboden door de Sectie Eredienst van de Raad van 
Kerken in Nederland, jrg. XXI, afl. 3, Zoetermeer 1998, 8,16-17. De verwijzing naar schriftlezingen 
betreft hier en in de meeste preken de NBG-vertaling. 
6 Oorspronkelijk is dit een lezing uit de pinksterwake, voorafgaand aan de pinksterochtend. Naar analogie 
van de paasnacht is vanaf de vierde eeuw deze wake gevierd. 
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11.2.2. De selectie van kerken 
 
De selectie van 19 kerken voor het empirisch onderzoek is door middel van een 
steekproef tot stand gekomen. Daarbij is de volgorde van classes en kerken in het 
Jaarboek van de Nederlandse Hervormde Kerk en het Jaarboek van de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland als groslijst aangehouden7. Evangelisch-Lutherse 
gemeenten zijn niet in het onderzoek betrokken. 
   Het enige selectiecriterium vooraf was regionale spreiding: Per provinciale kerk-
vergadering (hervormd) of particuliere synode (gereformeerd) is steeds één kerk 
gekozen en in eerste instantie via de predikant benaderd. Dit gebeurde steekproefs-
gewijs, elke vijfde kerk van elke derde classis. Bij weigering tot deelname werd de 
volgende kerk van deze lijst verzocht om mee te doen. Van de regio�s met de meeste 
kerkleden is niet één, maar zijn twee kerken geselecteerd. Voor regionale spreiding 
is gekozen vanwege de wenselijkheid om een breed beeld te schetsen van de 
prediking in Nederland. Langs deze weg zijn zowel stad en platteland alsook de 
verschillende regio�s van de religieuze kaart van Nederland opgenomen. Zo is er een 
Noord-Hollands dorp waar confessioneel- en vrijzinnig hervormden, dopersen en 
gereformeerden gezamenlijk ter kerke gaan bij de plaatselijke Hervormde Gemeente 
die meedoet aan het onderzoek. Uit een andere provincie is een Gereformeerde 
Bondskerk van ruim 1800 leden uit één van de grootste steden van Nederland 
vertegenwoordigd. Het lot trof bovendien een Hervormd-Gereformeerde Federatie 
uit het Oosten van het land met ruim 1400 leden maar ook een Hervormde 
Gemeente uit het Limburgse met 550 leden uit verschillende dorpen die samen een 
streekgemeente vormen. Een grote diversiteit in participerende kerken ontstond 
aldus. In het onderzoek is er echter niet voor gekozen om van meet af aan te 
selecteren op verschillende modaliteiten of spirituele stromingen. Representativiteit 
is wat dit betreft niet nagestreefd. De breedte van de PKN vormde het uitgangspunt 
voor de selectie. En uitgezonderd de modaliteitskerken of buitengewone wijk-
gemeenten is ervan uitgegaan dat via de selectie uit het Jaarboek met name de 
�gewone�, tamelijk plurale kerken op de deelnemerslijst terecht zullen komen. 
Kerken dus waarbinnen de nodige spanning bestaat tussen vasthouden aan traditie 
en het experimenteren met een eigentijdse vorm van viering. Kerken, die de laatste 
decennia op liturgisch gebied velerlei veranderingen hebben doorgemaakt en voor 
wie de in hoofdstuk 1 beschreven spanningsvelden en verschuivingen in theologie 
en praktijk van het vieren niet vreemd zijn. Kerken dus, waar verschillende 
theologieën en stromingen hun invloed doen gelden. Veranderende kerken, waar-
binnen nog altijd midden-orthodox-, confessioneel- evangelisch-, vrijzinnig 
gelovigen en al wie daartussen in zit, een geestelijk thuis hoopt te vinden. In veel 
van deze kerken houdt men rekening met een veelkleurigheid van geloven. Juist 
deze breedte van kerk-zijn is voor het onderzoek belangrijk: het onderzoek betreft in 
zekere zin de toekomst van de prediking binnen de plurale PKN. 
   Door middel van de gevolgde selectieprocedure resulteerde de steekproef uiteindelijk 
in de toezegging van negen gereformeerde en tien hervormde kerken en predikanten om 

                                                        
7 Jaarboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Goes, 80e jaargang 1997. Jaarboek Nederlandse 
Hervormde kerk 1997, Zoetermeer 1997. 
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mee te werken aan het onderzoek8. In deze 19 verschillende kerken is op betreffende 
Pinksterzondagochtend door de predikanten het materiaal van de kerkdienst ter 
beschikking gesteld. Dat wil zeggen het materiaal voor zover zij dat zelf in 
uitgeschreven vorm voor zich hadden tijdens de dienst. Daarbij is een bandopname van 
de dienst geleverd, aan de hand waarvan de complete dienst kon worden uitgewerkt op 
papier. Verder hebben de predikanten een uitgebreide vragenlijst ingevuld over hun 
opvattingen over kerkdienst en prediking in het algemeen en hun wijze van 
kerkdienstvoorbereiding, bedoelingen en ervaringen met de pinksterdienst in het 
bijzonder. Via een contactpersoon uit de kerkenraad werd bovendien aan 12 
kerkgangers gevraagd om een vragenlijst in te vullen over hun opvattingen over 
kerkdienst en prediking in het algemeen en de pinksterdienst in het bijzonder. Deze 12 
mensen werden in de week vóór de dienst gevraagd om hun medewerking, zodat zij 
min of meer voorbereid in de dienst aanwezig waren. In twee kerken werd bovendien 
na afloop van de dienst nog eens 12 formulieren uitgedeeld aan mensen die 
onvoorbereid de lijst hebben ingevuld, bij wijze van �controlegroep�. De 12 deelnemers 
per kerk zijn door de contactpersonen geselecteerd op grond van vier criteria: zoveel 
mogelijk spreiding naar geslacht, leeftijd, frequentie van kerkgang (geregelde en 
ongeregelde kerkgangers) en opleiding. Uiteindelijk resulteerde dit in een volledige 
respons door 16 voorgangers voor wat betreft het materiaal en in een respons van 245 
kerkgangers, uit de 19 kerken afkomstig9. Dit betekent dat alle aangezochte kerken hun 
vragenlijsten ingevuld hebben geretourneerd. Bij 15 kerken ging het om minimaal 12 
formulieren10, slechts bij vier kerken ontbraken een paar formulieren. Onder de 
voorgangers waren vijf vrouwen, van wie slechts drie vrouwen het materiaal compleet 
hebben ingeleverd. Uiteindelijk zijn er dus 13 preken van mannelijke en drie preken 
van vrouwelijke voorgangers in het onderzoek opgenomen. Er valt op grond van dit 
onderzoek niets te concluderen over een specifieke invulling van de prediking door 
vrouwelijke voorgangers11. Bij de analyse van het materiaal is overigens wel 
aangegeven of het een preek van een man of een vrouw betreft12. Het �gender� aspect is 
in elk geval één van de nu niet nader onderzochte factoren die een rol speelt in het 
verstaan en vertolken van prediking. Voor het materiaal van de kerkgangers geldt dat 
alle ingeleverde vragenlijsten uit de 19 kerken opgenomen zijn in het totaalportret van 
de kerkgangers. 
 
 

                                                        
8 Oorspronkelijk deden 20 kerken de toezegging mee te willen doen, maar één Gereformeerde Kerk 
haakte in de week voor het onderzoek af vanwege interne problemen. 
9 Waarbij twee kerken dus 2x12 formulieren ontvingen. 
10 Bij vier kerken werd één of twee van de bijgeleverde reserve-formulieren ook ingevuld geretourneerd. 
11 Vergelijkend en toetsend empirisch onderzoek ontbreekt vooralsnog op dit punt. M. Vermeij schrijft in 
haar portret van twaalf prediksters dan ook �Of vrouwen herkenbaar anders preken dan mannen is een 
vraag die de lezer na kennismaking zelf mag beantwoorden�, De predikster. Twaalf preken van vrouwen, 
M. Vermeij (red.), Zoetermeer 2000, 7. 
12 Het weglaten van het geslacht van de voorganger zou tot een te grote reductie van persoonlijke factoren 
leiden. Het bemoeilijkt bovendien het citeren uit de vragenlijsten van de kerkgangers en vermindert de 
leesbaarheid van de preekanalyse wanneer steeds sprake is van �de voorganger� en niet af en toe ook van 
�hij� of �zij�.  
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11.2.3. De zes factoren van het homiletisch model 
 
Er zijn twee soorten empirisch materiaal verzameld: kwantitatief en kwalitatief 
materiaal. Het kwantitatieve materiaal omvat de vragenlijsten die kerkgangers in 19 
verschillende kerken hebben ingeleverd na de pinksterdienst. Een soortelijke 
vragenlijst is door de voorgangers van die diensten ingevuld. Het kwalitatieve 
materiaal betreft de 19 in transcriptie uitgewerkte preken met de bijbehorende orden 
van dienst. De kwantitatieve inbreng dient om het klimaat van opvattingen en 
gevoelens rondom de prediking te schetsen. In de eigenlijke analyse van het 
materiaal ligt de nadruk op de kwalitatieve gegevens, dat wil zeggen op de preek-
analyse en op de relatie tussen de onderzoeksconcepten en de beantwoording van de 
open vragen door voorganger en hoorders.  
Om de relatie tussen de onderzoeksconcepten en de onderzoeksinstrumenten aan te 
kunnen geven, schetsen wij nogmaals het homiletisch model uit hoofdstuk 10:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11.1. 
 
In het centrum van dit model staat het doel waarnaar we op zoek zijn: de wijze 
waarop prediking als gestalte van Gods Woord kan worden verstaan. Alles wat 
invloed uitoefent op dit proces van verstaan, is gecategoriseerd in de zes factoren, 
die in dit model rondom de kern zijn gegroepeerd. 
De zes factoren zijn: 

- de preek zelf, als de handeling die plaatsheeft 
- de hoorder, degene die de preek meemaakt en interpreteert 
- de (bijbel)tekst, waarmee de prediking in verband staat 
- de voorganger, degene die de preek voorbereidt en houdt 
- de context, vanuit drie perspectieven, namelijk de direct liturgische context van 

de preek (factor liturgie), de context van de geloofsgemeenschap maar ook haar 
relatie tot de geloofsleer en de kerk in breder verband (de factor kerk) en de 
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algemeen maatschappelijke en culturele context van het moment, dat wil 
zeggen actuele nieuwsbepalende en trendsettende gebeurtenissen (de factor 
maatschappij). In al deze contextuele aspecten klinkt vanzelfsprekend iets van 
de tijdgeest van het moment door. 

- de Heilige Geest, die als kracht van Godswege inwerkt op het verstaan van de 
prediking 

Deze zes factoren in hun onderlinge samenhang vormen de grondstructuur van de 
preekanalyse en de vragenlijsten. 
 
11.2.4. Factoren, patronen en typen 
 
De factoren uit het homiletisch model hangen nauw met elkaar samen. Wijziging 
van de betekenis van één factor heeft gevolgen voor de andere factoren. Relativering 
van het belang van de bijbeltekst bijvoorbeeld, zal samengaan met een veranderende 
beleving van het gezag van de voorganger en het verstaan van de preek. Het zal 
mogelijk eveneens samengaan met een toenemende aandacht voor contextuele 
aspecten die de prediking beïnvloeden, en met een andere houding van de voor-
ganger ten opzichte van de hoorders, namelijk minder normatief-appellerend. Zo zal 
blijken dat de verschillende factoren in het model interdependent zijn en hun kleur 
en invulling voor een groot deel ontlenen aan de theologische traditie waarbinnen zij 
figureren. Dat maakt dat er ondanks het groot aantal variabele factoren die in het 
proces van prediking in het geding zijn, toch bepaalde lijnen te identificeren zijn. 
Kortom: de samenhang tussen de factoren vertoont allerlei patronen. Deze patronen 
proberen we met behulp van een te ontwikkelen typologie van prediking nader in 
kaart te brengen en te interpreteren.  
 
 
11.3. DRIE DEELVERZAMELINGEN VAN ONDERZOEKSMATERIAAL 
 
De onderzoeksmatrix in onderstaande figuur laat zien dat er drie verzamelingen 
onderzoeksmateriaal zijn: preken, vragenlijsten van de kerkgangers en vragenlijsten 
van de voorgangers. Elk van deze deelverzamelingen biedt inzicht in het proces van 
de prediking vanuit een eigen perspectief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 11.2. 
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1. PREKEN 
De eerste deelverzameling die wij nader onderzoeken, is die van de preken zelf, 
namelijk de teksten van de preken zoals die uitgesproken en getranscribeerd zijn. 
Analyse van deze preken helpt ons bij de ordening van het materiaal. Het gaat er om 
dat wij zicht krijgen op de wijze waarop er in de preken zelf omgegaan wordt met de 
in ons communicatiemodel opgenomen thema�s: hoorder(s), bijbeltekst, voorganger, 
context en Heilige Geest. Onze keuze voor het preekmateriaal als eerste indelings-
principe komt voort uit de vraagstelling van het onderzoek. Wij zijn op zoek naar 
een wijze van prediking die door de hoorders als Woord van God ervaren kan 
worden. De prediking zelf gaat daarbij voorop als vanuit verschillende kanten 
onderzoekbaar item. Deze analyse van het preekmateriaal verbinden we met de 
typologie van prediking die in het volgende hoofdstuk gepresenteerd wordt. Hierbij 
is met name gelet op de manier waarop de bijbeltekst een rol speelt in relatie tot de 
boodschap van de prediking en op welke wijze de goddelijke werkzaamheid door de 
Heilige Geest in het proces van de prediking verondersteld wordt. Na de analyse van 
het totale materiaal wordt in hoofdstuk 14 t/m 19 van ieder type exemplarisch één 
analyse gepresenteerd. 
2. KERKGANGERS 
De tweede deelverzameling die wij onderzoeken, is die van de door kerkgangers 
ingevulde vragenlijsten. In deze fase van het onderzoek zien we hoe de kerkgangers 
zich verhouden tot kerkdienst en prediking in het algemeen en tot de bezochte 
pinksterdienst in het bijzonder. De vragenlijsten zijn opgebouwd op grond van de 
zes indicatoren uit het homiletisch model. 
3. VOORGANGERS 
De derde deelverzameling die wij onderzoeken, is die van de door voorgangers 
ingevulde vragenlijsten. Hun opvattingen, uitgangspunten en verwachtingen van 
kerkdienst en prediking in het algemeen worden geïnventariseerd. Tevens geven de 
voorgangers inzicht in hun persoonlijke wijze van kerkdienst- en preekvoorberei-
ding en in hun ervaringen rondom de onderzochte pinksterprediking. Deze vragen-
lijsten zijn eveneens opgebouwd op grond van de zes factoren uit het homiletisch 
model. 
Uiteindelijk worden de drie deelverzamelingen van het materiaal met elkaar 
vergeleken via de methode van de triangulatie, waarbij gegevens, verkregen uit de 
ene dataverzameling, aangevuld worden met gegevens die via een andere weg even-
eens zicht geven op de gestelde onderzoeksvragen13. Vervolgens wordt van elk type 
preek een analyse van kenmerken en van kwaliteiten en beperkingen gemaakt. Met 
deze gegevens komen we tenslotte tot een beantwoording van onze onderzoeks-
vragen in hoofdstuk 20. 
 
11.3.1. Eerste deelverzameling: de preken 
 
De eerste deelverzameling is die van de preken. Voor preekanalyse zijn verschil-
lende modellen in omloop14, die min of meer complementair aan elkaar zijn. Wij 
                                                        
13 Maso, I., Kwalitatief onderzoek, Amsterdam 19893, 112. 
14 Bijvoorbeeld de klassieke Heidelberger methode, in R. Bohren, K.-P. Jörns, Die Predigtanalyse als 
Weg zur Predigt, Tübingen 1989, J.S. Mc Clure, The Four Codes of Preaching, Augsburg 1991, J.Chr. 
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gaan ervan uit dat de vraagstelling van het onderzoek het model van de analyse zal 
moeten meebepalen15. Omdat wij op zoek zijn naar de wijze waarop prediking, door 
de werking van de Heilige Geest, als Woord van God kan worden verstaan, spitsen 
wij de analyse toe op vragen, gerelateerd aan de zes factoren uit het onderzoeks-
model. De vragen worden beantwoord door middel van de methode van de inhouds-
analyse. Dit is een vorm van interpretatieve methodologie16. Het analyseproces 
doorloopt de volgende vijf fasen: verzamelen, transcriptie, indeling, interpretatie en 
tenslotte de indeling van de preektypen, nader beschreven in hoofdstuk 1217. De 
fasering komt overeen met de volgende onderzoeksactiviteiten: 

- fase 1: Verzamelen 
De gebruikte methode van werving en selectie is hierboven beschreven. 
Vervolgens hebben de predikanten na de betreffende pinksterzondag hun 
materiaal al dan niet geheel compleet ingeleverd. Onvolledig materiaal is 
buiten het onderzoek gebleven. 

- fase 2: Transcriptie en uniformering 
De bandopnames van de gehele kerkdiensten zijn getranscribeerd en vergele-
ken met het schriftelijk ingediende materiaal. Bij de transcriptie is in eerste 
instantie zoveel mogelijk vastgehouden aan de structuur van de tekstopmaak 
zoals deze door de voorganger op schrift gegeven is. Bij afwijkingen tussen het 
materiaal van de voorganger en van de bandopname, is de structuur van de 
bandopname doorslaggevend geweest. Waar de voorganger bijvoorbeeld een 
lange pauze tussen twee zinnen houdt, maar deze niet in haar tekst is terug te 
vinden, is dit in de transcriptie wel een breuk tussen twee alinea�s geworden. In 
de transcriptie is vervolgens de spelling geüniformeerd. Bijzondere inter-
punctie die de wijze van uitspraak en presentatie van het �script� betreft, is niet 
aangebracht, tenzij per preek uitdrukkelijk aangegeven. 

- fase 3: Indeling van het materiaal 
De getranscribeerde teksten zijn vervolgens ingedeeld in opeenvolgende 
secties. Daarbij is de �natuurlijke� loop van het materiaal gevolgd. Dat wil 
zeggen dat de omvang van de secties kan verschillen, ook bij de preken 
onderling, afhankelijk van de inhoudelijke structuur van het materiaal zoals dat 
getranscribeerd is. In principe vormt iedere nieuwe gedachte, nieuw thema of 
nieuwe uitwerking van een gedachte een nieuwe sectie. Deze secties zijn 
afzonderlijk gecodeerd. Iedere sectie is voorzien van één of enkele sleutel-
woorden die de thematiek van de sectie kenmerkt. Dit is gedaan vanuit het 
perspectief van de tekst zelf, dus niet vanuit het perspectief van de hoorder.  

- fase 4: Interpreterende analyse van het materiaal 
Naar aanleiding van de zes factoren en bijbehorende vragen, is het materiaal 
per factor nader geanalyseerd en beschreven. 

                                                                                                                                  
Vaessen, Tussen schrift en preek. Ontwerp van een analysemodel voor de bijbelinterpretatie in preken 
met gebruikmaking van de tekstuele hermeneutiek van Paul Ricoer, Kampen 1997. 
15 Zo geldt hierbij: �Was der Text sagt, hängt davon ab, was man ihn fragt�, I. Reuter, Predigt Verstehen. 
Grundlagen einer homiletischen Hermeneutik, Leipzig 2000, 95. 
16 F. Wester, paper Noster presentatie Soesterberg 13 december 2001. 
17 In de presentatie van het exemplarische materiaal zien we alleen de fase van de interpreterende analyse 
van zes preken compleet uitgewerkt terug. 
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- fase 5 Indeling van preektypen 
Op grond van de resultaten van fase 4 worden de geanalyseerde preken 
ingedeeld in een preektypologie. 
 

11.3.2. Nadere uitwerking van de zes factoren van fase 4 
 
FACTOR 1: DE PREEK 
De eerste stap in de interpreterende analyse is een algemene verkenning van de 
preek. Een eerste, nauwkeurige indruk van het materiaal, waarbij de vraag gesteld 
wordt: wat zijn de algemene karakteristieken van de preek zelf? Hierbij gaat het om 
karakteristieken die voornamelijk te maken hebben met de vorm van de preek. Dit 
betreft bijvoorbeeld de lengte van de preek, de gebruikte taalvormen, kenmerkende 
woorden, de spreekstijl van de voorganger en een weergave van de structuur van de 
preek. 
FACTOR 2: DE HOORDER 
De vraag hierbij is of en hoe de hoorders in de preek aangesproken worden. 
Verschillende subvragen expliciteren dit nog nader: 

- Is de hoorder vooral adressant of participant? 
Hoe worden de hoorders in de preek aangesproken? Op dit niveau onder-
scheiden we tussen de hoorder als participant ofwel als adressant in het proces 
van de prediking. We onderzoeken allereerst of de hoorders in de preek 
überhaupt aangesproken worden en zo ja, waarop. Belangrijke criteria hiervoor 
zijn het gebruik van een (virtuele) dialoog, veronderstelde vragen, gevoelens, 
opvattingen, capaciteiten, het gebruik van �wij�, �jullie�, �u� en �men�. Daarbij 
gaat het niet alleen om de mate waarin de hoorders expressis verbis aangespro-
ken worden, maar ook om de manier waarop de leefwereld van de hoorder in 
de preek aan bod komt. Als er gebeurtenissen en ervaringen naar voren komen, 
zijn die dan realistisch? Als er vragen aan bod komen, zijn het dan echte 
vragen en wordt er moeite gedaan om ze vanuit het perspectief van de hoorder 
te kleuren of komen ze uitsluitend vanuit het perspectief van de voorganger 
naar voren? Kortom: gaat de preek in op echte hoorders of is het een verhaal 
van de voorganger met het oog op de hoorders als adressanten waarbij zij zelf 
vooral als toe-gesprokenen in plaats van als aangesprokenen aan bod komen?  

- Welke mogelijke identificaties komen naar voren? 
Personen uit het bijbelverhaal, soms Jezus zelf, apostelen, hedendaagse idolen, 
fictieve personages uit een vertelling en denkbeeldige personen of de voor-
ganger zelf, bieden kerkgangers de mogelijkheid zich te identificeren met of te 
spiegelen aan deze personen. De wijze waarop de voorganger deze voorbeel-
den, ideaalbeelden of afkeurenswaardige beelden waardeert, verraadt iets van 
het mensbeeld dat gecommuniceerd wordt. 

- Is de hoorder subject of object van toe-eigening? 
De derde vraag is de manier waarop de hoorders aangesproken worden met het 
oog op hun eigen aandeel in het proces van de toe-eigening van de preek. 
Worden de hoorders aangesproken op de eigen visie en persoonlijke vrijheid 
om zich te engageren aan hetgeen de voorganger voorlegt? Of wordt er vooral 
een beroep gedaan op instemming, gehoorzaamheid en aanname van de preek, 
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waarbij de hoorder vooral de ontvangende partij is? Kortom: is de hoorder 
vooral subject of vooral object in het proces van de prediking?  

- Welke theologische antropologie steekt erachter? 
Tenslotte vragen we ons af, met inachtneming van het bovenstaande, op welke 
theologische antropologie de preek gebouwd is. Welk mensbeeld en welk 
Godsbeeld spreekt uit de preek? Op welke wijze zijn de hoorders betrokken in 
het heilswerk van God in Christus? Hoe hebben zij deel aan de Heilige Geest 
en wat wordt er van hen verwacht, naar aanleiding van de prediking? 
Dit alles bij elkaar geeft inzicht in de wijze waarop de hoorder aangesproken 
wordt in de bewuste preek. 

FACTOR 3: DE BIJBELTEKST 
Hoe en in hoeverre is de preek op de bijbeltekst betrokken? Ook hier verschillende 
subvragen: 

- Tekstbetrokkenheid 
De tekst kan structuur en inhoud van de preek volledig bepalen zoals in een vers-voor-
vers preek, maar de tekst kan ook op een andere wijze, bijvoorbeeld via een thema, de 
preek inhoudelijk kleuren. Criterium van tekstbetrokkenheid is allereerst of er in de 
preek expliciet een verbinding met de tekst gelegd wordt en in hoeverre deze 
verbinding de preek kleurt. Of daarbij de gehele pericoop, of een daaruit gedestilleerd 
thema aan de orde is. Het kan zijn dat de tekst de preek van begin tot eind domineert. 
De preek kan zich ook vrijwel los van de bijbeltekst bewegen, soms nog wel op grond 
van een thema uit de tekst, maar in de uitwerking van de preek is dat dan niet meer 
terug te vinden. Dan is de tekst niet anders aanleiding tot of kapstok voor de preek. 
 - Hermeneutiek 
Vervolgens is er de vraag op welke wijze de tekst inhoudelijk aan de orde komt. Hoe 
vertolkt de preek de inbreng van de tekst? Is er sprake van synchronische of 
diachronische interpretatie? Dat wil zeggen: zoekt men naar het constante van een 
betekenis van de tekst door de tijden heen, zodat een vroegere duiding van de tekst 
als het ware één op één overgezet kan worden naar onze tijd of ziet men de 
betekenissen van de tekst verschuiven in relatie tot de tijd en situatie waarin deze 
zich voordoet? Andere vragen: Gaat het om uitleg van de tekst, om een gesprek met 
de tekst of ook om een confrontatie met de tekst? Is er sprake van een vertaling, een 
uitleg, een parafrase, analogie, een transformatie? Zo onderzoeken we de weg die de 
tekst aflegt in de richting van de preek en de keuzes die daarbij gemaakt worden. 

- Gods Woord en mensenwoord 
In het verlengde van de vraag naar de hermeneutiek stellen we de vraag welke relatie 
gelegd wordt tussen de tekst en een vorm van inspiratie en spreken van Godswege. Hier 
gaat het erom of er sprake is van een duiding van de bijbeltekst als gezaghebbend 
Woord en om de verhouding tussen de Bijbel als woord van mensen en als Woord van 
God. Op welke wijze presenteert of actualiseert de preek de schriftlezing en het 
mogelijk daarin beluisterde Woord van God of op welke wijze refereert zij hieraan? 

- Toepassing 
Uiteindelijk spitsen we toe op de vraag welke toepassing van de bijbeltekst, dus hoe 
de verbinding met de actualiteit van de hoorder, in de preek tot stand komt. We zien 
daartoe verschillende mogelijkheden, zoals een meer tekstcentrische toepassing 
naast een meer applicatiecentrische toepassing vanuit de leefwereld van de hoorder. 
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Waarbij beide benaderingen zich laten combineren met een verstaan van de preek 
als Woord van God. 
FACTOR 4: DE VOORGANGER 

- Voorgangersprofiel 
De vraag hierbij is: Hoe komt de voorganger naar voren in de preek? Hoe is 
zijn/haar zelfpresentatie en hoe verhoudt hij of zij zich tot de kerkgangers? Om het 
profiel van de voorganger te beschrijven, gaan we af op de zelfpresentatie in de 
prediking. Daartoe analyseren we vooral het gebruik van de ik-vorm, en het �we� en 
�ons�. De keuze van voorbeelden en identificaties verraden bovendien iets van de 
persoonlijke voorkeuren van de voorganger. De keuzes die met het oog op de bood-
schap van de preek gemaakt zijn, verwijzen naar de theologische dimensie van het 
voorgangersprofiel. 
FACTOR 5: DE CONTEXT 
Op drie verschillende niveaus peilen we de wijze waarop contextuele elementen in 
de preek een plaats krijgen. 

- Liturgische context 
Welke inhoudelijke samenhang bestaat er tussen de inhoud van de preek en de 
orde van dienst als geheel? Welke plaats neemt de preek in, in het geheel van 
de dienst? Hoe is de liturgie te typeren? Als referentiekader hiervoor dient het 
onderscheid tussen een oecumenisch protestantse of een klassiek gerefor-
meerde dienst zoals dat beschreven wordt in �De weg van de liturgie�18. 
Kerkelijke context 
In hoeverre en op welke wijze refereert de preek aan de kerkelijke context van 
de gemeente of aan de geloofstraditie in breder verband? 

- Maatschappelijke en culturele context, actualiteit 
Klinkt er in de preek iets door van de maatschappelijke en culturele situatie van 
de tijd waarin de preek gehouden wordt? Hoe verhoudt zich de boodschap van 
de preek tot het geschetste culturele klimaat? Heeft de preek een actuele 
urgentie, een �Gebot der Stunde� in zich? 

FACTOR 6: DE HEILIGE GEEST 
- Proclamatie van Gods heilshandelen 

Op welke wijze komt de Heilige Geest ter sprake in de preek? Wordt de werk-
zaamheid van de Geest verbonden met de tegenwoordigheid van God of van 
Jezus? En op welke wijze wordt deze werkzaamheid verondersteld of gerepre-
senteerd? In welk type van ervaringen? 

- Werking van de Heilige Geest 
Wordt de werking van de Heilige Geest expliciet gerelateerd aan de werking 
van het Woord, de Heilige Schrift en van de prediking? Zo ja, hoe? Zo nee, is 
er sprake van een impliciet veronderstelde werkzaamheid van de Geest van 
God in de prediking of een effect op het geloof en handelen van mensen? En zo 

                                                        
18 Een oecumenisch-protestantse eredienst kenmerkt zich door een bijeenhouden van de woord- en tafel-
dienst, een opbouw van de orde van dienst in de lijn van het liturgisch jaar. Vergelijk het Dienstboek, de 
A-variant van orde, pag.154vv. Een klassiek-gereformeerde eredienst kenmerkt zich door de nadruk op de 
woorddienst in prediking, gebed en lied. Vergelijk het Dienstboek, de B-variant van orde pag. 158vv. 
Dienstboek, een proeve. Schrift, Maaltijd, Gebed, Zoetermeer 1998. N.A. Schuman, P. Oskamp (red.), De 
weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk, Zoetermeer 1998, 46-49. 
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ja, om welk type effect gaat het dan? Om vernieuwing, om troost, om aan-
sporing, vermaning, instructie of nog anders? En op welke (re-)actie van de 
kant van de kerkgangers anticipeert de preek? 

 
11.3.3. De vragenlijsten 
 
Voor het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek, is een vragenlijst verspreid 
onder kerkgangers en voorgangers19. Deze vragenlijsten zijn deels uniform, vooral 
waar het verwachtingen en opvattingen omtrent de prediking betreft. Dit om 
vergelijking tussen kerkgangers en voorgangers mogelijk te maken. De lijsten 
bevatten verschillende soorten vragen, vragen naar feiten en vragen naar visies. De 
structuur van de vragen is deels open, deels gesloten. De open vragen bevatten 
overwegend motivationele vragen. Dat betekent dat er stellingen of gesloten vragen 
aan vooraf gaan. Gesloten vragen zijn voor een deel �rangorde-vragen�20, waarbij de 
kerkgangers de mogelijkheid hebben om een voorkeur in hun keuze-antwoorden aan 
te geven. Door deze structuur wennen de respondenten aan een bepaald denkkader, 
alvorens hun eigen mening wordt gevraagd. Dit leek ons noodzakelijk, omdat voor-
afgaand pilot-onderzoek uitwees hoe moeilijk het voor respondenten is om min of 
meer spontaan op de kerkdienst te reflecteren. De sturing die wij hiermee aanbren-
gen, vloeit voort uit het theoretisch kader van het onderzoek en laat steeds alle 
ruimte aan de hoorder tot eigen invulling. En waar het de beleving van de pinkster-
dienst betreft, is gekozen voor een open benadering door allereerst te vragen naar de 
algemene waardering van deze dienst. In de lijst wisselen open en gesloten vragen 
elkaar af, teneinde bij deze lange lijsten een routinematige wijze van antwoorden te 
voorkomen. Bovendien zijn bij de gesloten vragen verschillende vormen gebruikt, 
van keuzevragen met drie antwoorden tot keuzevragen met een langere lijst aan 
antwoordmogelijkheden, waaruit de respondenten hun persoonlijke keuze kunnen 
maken. Gegeven het exploratief karakter van het onderzoek, zijn veel gesloten 
vragen voorzien van meerdere antwoorden, variërend in intensiteit en passend bij 
achterliggende theoretische concepten. Dit om zoveel mogelijk nuances op het spoor 
te komen. De ingevulde vragenlijsten zijn in de analysefase gecodeerd en deels 
handmatig, deels via het statistische SPSS©-analyseprogramma verwerkt. De 
uitkomsten van deze analyse is in de tekst van hoofdstuk 13 terug te vinden. 
 
11.3.4. Tweede deelverzameling: vragenlijst voor de kerkgangers 
 
De structuur van de vragenlijst voor de kerkgangers valt uiteen in respondenten-
informatie, algemene vragen betreffende kerkdienst en prediking en vragen betref-
fende de pinksterdienst en -preek. Conform deze structuur is de vragenlijst 
opgesplitst in zeven delen: 
DEEL A: PERSOON EN KERK, vraag 1 t/m 721. 
De eerste vragen betreffen de relatie van de persoon van de respondent tot de betref-
fende kerk. Deze vragen geven informatie over de kerkelijke �context� van de 
                                                        
19 Zie de bijlagen achterin dit boek voor de vragenlijsten van de kerkgangers en de voorgangers. 
20 J.F. Bartelds (e.a.), Enquêteren. Het opstellen en gebruiken van vragenlijsten, Groningen 1989, 58-60. 
21 De nummers van de vragen corresponderen steeds met betreffende nummers in de vragenlijsten. 
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hoorder. De eerste zes vragen zijn van informatieve, feitelijke aard terwijl de 
zevende vraag een gesloten vraag is met vier variërende antwoordmogelijkheden op 
een vraag naar de persoonlijk gevoelde betrokkenheid tot de kerk. 
DEEL B: DE KERKDIENST, vraag 8 t/m 14. 
Het tweede onderwerp betreft opvattingen en verwachtingen aangaande kerk-
diensten, toegespitst op die in de eigen gemeente. In dit gedeelte een tweetal 
feitelijke vragen naar een eventuele persoonlijke voorbereiding op de kerkdiensten 
en een vijftal vragen naar hetgeen men verwacht van kerkdiensten, hetgeen men als 
belangrijk beleeft en naar de waardering van de kerkdiensten in de eigen kerk. In 
open vragen wordt daarbij een motivering van de antwoorden gevraagd. 
DEEL C: DE PREEK, vraag 15 t/m 29. 
Het derde onderwerp van de vragenlijst handelt over de preek in algemene zin en 
toegepast op de eigen gemeente. Een tiental gesloten vragen peilt opvattingen 
aangaande de rol van de preek in het geheel van de liturgie, het doel van de preek, de 
waardering van de preken zoals men die in de eigen kerk meemaakt en mogelijke 
bronnen van ergernis aangaande de prediking. Bij een aantal vragen zijn de 
antwoordmogelijkheden tot �ja� of �nee� beperkt, zodat mensen gedwongen worden 
een keuze te maken. Deze keuzes kunnen dan vervolgens in een viertal open vragen 
nader toegelicht worden. Een zwaartepunt in dit gedeelte van de vragenlijst vormt de 
open vraag: �Wanneer vindt u een preek goed?� 
DEEL D: DE PINKSTERKERKDIENST, vraag 30 t/m 35. 
Het vierde gedeelte van de vragenlijst richt zich specifiek op de bijgewoonde 
pinksterdienst. Twee informatieve vragen over eventuele betrokkenheid bij de 
voorbereiding van deze dienst gaan vooraf en vervolgens wordt in een gesloten 
vraag met meerdere antwoordmogelijkheden de algemene waardering van de dienst 
gepeild. Na de vraag of er in de dienst momenten waren die indruk gemaakt hebben, 
kan dit worden toegelicht. Direct aansluitend volgt dan een gesloten vraag naar de 
eventuele beleving van Gods aanwezigheid in deze pinksterdienst. 
DEEL E: DE PREEK MET PINKSTEREN, vraag 36 t/m 45. 
Deel vijf van de vragenlijst spitst zich toe op de preek in de pinksterdienst. Aller-
eerst kunnen mensen in een vraag met diverse �geschaalde� antwoordmogelijkheden 
een algemene indruk en waardering van de preek aangeven. Specifiek in relatie tot 
de Bijbel en het persoonlijk geloof worden gesloten vragen gesteld. In open vragen 
wordt gevraagd naar de gevoelens die de preek opriep en naar hetgeen men als de 
boodschap van de preek ervaren heeft. De mate waarin men zich persoonlijk 
aangesproken voelde, wordt in een combinatie van gesloten en open vragen aan de 
orde gesteld. Ook hier een stapsgewijze opbouw in de volgorde van de vragen: eerst 
de vraag of men zich in het algemeen aangesproken heeft gevoeld, dan de vraag 
waardoor men zich eventueel aangesproken heeft gevoeld en tenslotte specifiek of 
men zich in de preek door God aangesproken heeft gevoeld. 
DEEL F: DE PREEK EN DE PREDIKANT, vraag 46 t/m 51. 
Het zesde cluster omvat een zestal vragen met betrekking tot de waardering voor de 
predikant en zijn of haar wijze van preken. Twee vragen van informatieve aard 
betreffen de mate waarin en de wijze waarop men de predikant persoonlijk kent. 
Drie gesloten vragen betreffen de waardering voor de predikant en de manier van 
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preken en preekpresentatie. Tot slot een open vraag die de mogelijkheid tot nader 
commentaar biedt. 
DEEL G: PERSOON VAN DE RESPONDENT, vraag 52 t/m 58. 
Het slot van de vragenlijst correspondeert met het begin. Ook hier opnieuw vragen 
naar de persoon van de respondent, nu niet in relatie tot de kerk, maar informatieve 
vragen omtrent onder andere geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. 
 
11.3.5. De kerkgangers: relatie homiletisch model en vragenlijst 
 
De vragen uit de enquêteformulieren voor kerkgangers en voorgangers correspon-
deren met het onderzoeksconcept zoals dat is omschreven in het voorafgaande. Dit 
onderzoeksconcept vormt de �onderwaterstructuur� van de vragenlijsten. Het 
concept, ofwel het geraamte van het onderzoek, wordt gedragen door de zes 
verschillende factoren van het homiletisch model. Er zijn dus vragen omtrent de 
factoren hoorder, preek, bijbeltekst, voorganger, context en de mogelijke werking 
van de Heilige Geest. Vanuit het perspectief van de kerkganger en dat van de voor-
ganger volgen de beide vragenlijsten elk van deze afzonderlijke factoren conform de 
dynamiek van het model. Hieronder volgt daarvan het complete overzicht voor de 
vragenlijst van de kerkgangers. 
 
FACTOR 1 HOORDER: de kerkgangers schetsen op twee manieren hun hoordersprofiel 
in de vragenlijst22: 

- een persoonlijk profiel (vraag 52 t/m 56) 
- een kerkelijk profiel (vraag 1 t/m 8 en 30,31) 
en met betrekking tot de kerkdiensten signaleren we tevens 
- een tevredenheidsprofiel (vraag 13,14,24-29) 
en voor de pinksterdienst  
- een belevingsprofiel (vraag 33,34,35,39,41-44) 

FACTOR 2 PREEK: het perspectief van de hoorder in relatie tot de prediking in het 
algemeen en de pinksterpreek in het bijzonder komt in de volgende concepten tot 
uitdrukking: 

Prediking algemeen23: 
- de status van de prediking (vraag 15,16, 18,19, mogelijk 11)  
- de functie van de prediking (vraag 17,22, mogelijk 12,28,29) 
- de inhoud van de prediking (vraag 17,20, mogelijk 28,29) 

                                                        
22 Voor de profilering van dit hoordersprofiel is tevens gebruik gemaakt van de theorie van F. Schulz von 
Thun, die een zakelijk, een expressief, een betrekkings- of relationeel en een appellerend aspect 
onderscheidt aan de waarneming door de hoorders. Al deze aspecten zijn in de vragenlijst verwerkt, 
ondergebracht bij de verschillende factoren uit het model. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar hetgeen 
men als inhoudelijke boodschap aan de preek overgehouden heeft (zakelijk), maar ook naar de beleving 
en waardering van de voorganger. Zie F. Schulz von Thun, Hoe bedoelt u? Een psychologische analyse 
van menselijke communicatie, Groningen 1982. 
23 Onderliggende relaties met de andere factoren uit het model: 

- verband prediking in relatie tot de tekst (vraag 19b,20,22b) 
- verband prediking in relatie tot de context (vraag 15,16,20,23) 
- verband prediking in relatie tot de voorganger (vraag 21) 
- verband prediking in relatie tot God/Heilige Geest (vraag 19a,22c) 

Bovendien kan in vraag 14 een preek-gerelateerd motief worden genoemd. 
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- de waardering van de prediking (vraag 17, 24-27) 
Pinksterpreek specifiek24: 
- de inhoud van de pinksterpreek (vraag 36) 
- de waardering van de pinksterpreek (vraag 36) 
- het effect van de pinksterpreek: 

begrip (vraag 36,37,40) 
affect (vraag 36,38,39) 
handelen (mogelijk vraag 42,44) 

FACTOR 3 BIJBELTEKST: het perspectief van de hoorder in relatie tot de bijbeltekst. 
Hierbij gaat het in algemene zin voor wat betreft kerkdienst en prediking om drie 
concepten:25 

- het gezag van de bijbeltekst (vraag 19) 
- het belang van de bijbeltekst (vraag 20,22, mogelijk 11) 
- de functie van de bijbeltekst (mogelijk 8) 
In verband met de pinksterprediking gaat het om:26 
- de verbinding van tekst en preek (vraag 36) 
- het verstaan van de bijbeltekst door middel van de preek (vraag 37) 
- de functie van de bijbeltekst in de pinksterdienst (mogelijk vraag 42, 44) 

FACTOR 4 VOORGANGER: het perspectief van de hoorder in relatie tot de voorganger. 
Hierbij gaat het om drie concepten:27 

- de voorganger als voorganger (vraag 19,21) 
- de persoonlijke relatie met de voorganger (vraag 46,47) 
- de waardering voor de voorganger (vraag 48) 
en met betrekking tot de pinksterpreek: 
- de persoonlijke en professionele kwaliteit van de voorganger (vraag 45,49,50) 

FACTOR 5 CONTEXT: het perspectief van de hoorder in relatie tot de context van de 
prediking en kerkdienst. Hierbij gaat het om de volgende concepten: 

- persoonlijke motieven en context (vraag 8,9,10,20, vergelijk vraag 1-7 kerk-
gangersprofiel en 52-56 persoonlijk profiel) 

- kerkelijke gemeente (vraag 13,14,24-29) 
- maatschappelijke context (vraag 20) 
en met betrekking tot de liturgische context van de pinksterdienst: 
- persoonlijke betrokkenheid (vraag 30,31) 
- kerkelijke gemeente (vraag 32,33,34) 
- maatschappelijke context (vraag 36) 

FACTOR 6 WERKING VAN DE HEILIGE GEEST: het perspectief van de hoorder in relatie 
tot de werking van de Heilige Geest. Hierbij gaat het om een poging te benaderen of 
en zo ja hoe de hoorders verwachten en ervaren dat er in de prediking iets gebeurt 
                                                        
24 Onderliggende relaties pinksterprediking met de andere factoren uit het model: 

- verband pinksterprediking in relatie tot de tekst (vraag 36,37, mogelijk 44) 
- verband pinksterprediking in relatie tot de context (vraag 36) 
- verband pinksterprediking in relatie tot de voorganger (vraag 45-50) 
- verband pinksterprediking in relatie tot God/Heilige Geest (vraag 43, mogelijk 39,44) 

Bovendien kunnen in vraag 34,42,44 pinksterpreek-gerelateerde motieven genoemd worden. 
25 Bovendien kunnen in vraag 12,14,16,17 bijbeltekst-gerelateerde motieven genoemd worden. 
26 Bovendien kunnen in vraag 34,41,42 en 45 bijbeltekst-gerelateerde motieven genoemd worden. 
27 Bovendien kunnen bij vraag 14,17,25,27 en 29 voorganger-gebonden motieven genoemd worden. 
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dat hen op zo�n manier raakt, dat zij het kunnen duiden als komende van God. Dit 
benoemen we als de werking van de Heilige Geest. Van de hoorders is echter niet te 
verwachten dat zij dit expliciet zo zullen benoemen. Het hangt van hun referentie-
kader af, welke taal zij hanteren voor het duiden van hun ervaringen. Wij vragen hen 
daarom in diverse �toonaarden�, zowel expliciet als meer impliciet naar verwach-
tingen en gevoelens ten aanzien van -het effect van- de kerkdienst en prediking in de 
volgende concepten: 

- verwachtingen ten aanzien van de kerkdienst (vraag 8) 
- verwachtingen ten aanzien van de kerkdienst waarin expliciet aan God, 

Christus of de Geest gerefereerd wordt (vraag 8) 
- veronderstellingen ten aanzien van de preek (vraag 19,22) 
en met betrekking tot de pinksterdienst: 
- ervaring van het effect van de preek als verheldering (vraag 37) 
- ervaring van het effect van de preek als geloofsversterking (vraag 38) 
- ervaring van God in kerkdienst en preek (vraag 35,43)  

Verder kunnen de antwoorden op vraag 10,12,14,16,17,25,27,29,34,39,42,44 en 45 
eveneens bovengenoemde concepten betreffen. 

 
11.3.6. Derde deelverzameling: vragenlijst voor de voorgangers 
 
De structuur van de vragenlijst voor de voorgangers vertoont deels dezelfde opbouw 
als die voor de hoorders. Ook hier een onderverdeling in verschillende vragen-
clusters: 

DEEL A: DE PERSOON EN AMBT, vraag 1 t/m 12. 
Grotendeels informatief van aard, betrekking hebbend op de kerk waar men 
predikant is, het aantal leden en het aantal en soort kerkdiensten waarin men 
voorgaat. Daarbij een vraag naar de voorkeuren voor diensten waarin men wel 
of niet graag voorgaat en motivering daarbij. Een gesloten vraag nodigt de 
voorgangers uit om aan te geven met welke �werksoort� zij zich het liefst bezig-
houden. 
DEEL B: DE KERKDIENST EN PREEK, vraag 13 t/m 27. 
Dit gedeelte vraagt naar de opvattingen van voorgangers ten aanzien van de 
kerkdienst en de preek. In afwijking van de vragenlijst voor de kerkgangers 
wordt gevraagd naar het belang dat men eraan hecht dat kerkleden de diensten 
bijwonen en naar hetgeen men de belangrijkste functie van de preek acht. 
DEEL C: DE KERKDIENSTVOORBEREIDING, vraag 28 t/m 40. 
De voorganger wordt gevraagd om het proces van kerkdienstvoorbereiding te 
omschrijven. Enkele aanvullende vragen richten zich op het gebruik van lees-
roosters, de participatie van gemeenteleden in de voorbereiding en het gebruik 
van studiemateriaal.  
DEEL D: DE PREEKVOORBEREIDING, vraag 41 t/m 45. 
Specifiek gerichte vragen met het oog op de voorbereiding van de preek.  
DEEL E: DE PINKSTERDIENST, vraag 46 t/m 64. 
Deze vragen zijn gericht op de bedoelingen van de voorganger met de kerk-
dienst en met deze pinksterpreek. Tevens wordt gevraagd naar eventuele 
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reacties op de dienst en naar de mate waarin de voorganger zelf tevreden is over 
de dienst en de preek. 

Uit het totaal van deze vragenlijst komt een summier portret van de voorganger naar 
voren. De vragen zijn geconcentreerd rond opvattingen en werkwijze van de voor-
ganger, de mate waarin deze plezier beleeft aan het voorgaan in de kerkdienst en 
waar dit mee samenhangt. Tevens krijgen we zicht op het perspectief van de voor-
ganger ten aanzien van de bewuste pinksterdienst. 
 
11.3.7. De voorgangers: relatie homiletisch model en vragenlijst 
 
Voor het onderzoek naar het perspectief van de voorganger ten aanzien van de zes 
factoren is aan de voorgangers van de pinksterdiensten eveneens gevraagd om een 
uitgebreide vragenlijst in te vullen over hun visie op de bedoeling van kerkdienst en 
prediking. Deze richt zich niet alleen op theologische opvattingen aangaande de 
onderzoeksaspecten. Exemplarisch is gevraagd naar de werkwijze die de voorgan-
gers hanteren bij de kerkdienstvoorbereiding. We gaan ervan uit dat iedere voorgan-
ger na verloop van tijd een min of meer eigen wijze van kerkdienst- en preekvoorbe-
reiding heeft ontwikkeld. Daarmee weerspiegelt dit voorbereidingsproces iets van de 
manier waarop de voorganger omgaat met de wisselwerking tussen theologie en 
praktijk en tussen schrift en actualiteit, een wisselwerking waarin de voorganger zelf 
persoonlijk betrokken is. De zes factoren vanuit het model zijn door middel van  de 
volgende concepten in de vragenlijst verwerkt: 
 
FACTOR 1 HOORDER: het perspectief van de voorganger ten aanzien van de hoorder 
vinden we terug in 

- opvattingen ten aanzien van het belang van de kerkdienst voor de gemeente-
leden (vraag 13,14) 

- specifieke gerichtheid op veronderstelde motieven van hoorders (vraag 15) 
- opvattingen omtrent het doel van de preek (vraag 22) 
- ruimte voor hoorders tot participatie in kerkdienstvoorbereiding (vraag 37) 
met betrekking tot de pinksterdienst: 
- gerichtheid van het doel van de dienst (vraag 51) 
- gerichtheid van de boodschap van de preek (vraag 52,53) 
- verwerking van reacties van hoorders (vraag 58,59,61) 

Verder vinden we mogelijk hoorder-gerelateerde antwoorden bij de vragen 8-
11,17,19,21,22,29,31,34,35,40,43,45,46,48,50,57,59,61,63.  
FACTOR 2 PREEK: het perspectief van de voorganger in relatie tot de (pinkster)preek. 

Prediking algemeen: 
- de status van de prediking (vraag 18,19,21,23,24,27)  
- de functie van de prediking (vraag 19,21,22,26) 
- de inhoud van de prediking (vraag 25) 
Pinksterpreek specifiek: 
- de inhoud van de pinksterpreek (vraag 52) 
- de waardering van de pinksterpreek (mogelijk vraag 55) 
- het effect van de pinksterpreek: 

- begrip (mogelijk vraag 50-53) 
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- affect (mogelijk vraag 50-53) 
- handelen (mogelijk vraag 50-53) 

Verder zijn bij vraag 8-11,14,17,29,41-45,57,61 en 63 mogelijk preek-gerelateerde 
motieven aangegeven. 
FACTOR 3 BIJBELTEKST: het perspectief van de voorganger in relatie tot de bijbel-
tekst. Hierbij gaat het in algemene zin voor wat betreft kerkdienst en prediking om 
drie concepten: 

- het gezag van de bijbeltekst (vraag 24, mogelijk 34,35) 
- het belang van de bijbeltekst (vraag 25, mogelijk 34,35) 
- de functie van de bijbeltekst (vraag 26, mogelijk 34,35) 
In verband met de pinksterprediking gaat het om: 
- de verbinding van tekst en preek (vraag 29,46,51,52) 
- affiniteit met de bijbeltekst (vraag 47,48) 
- de functie van de bijbeltekst in de pinksterdienst (vraag 29,46) 

In de antwoorden op vraag 8-11,17-19,22,31,45,55,57,61 en 63 kan de voorganger 
eveneens ingaan op de betekenis van de bijbeltekst voor de waardering en beleving 
van de kerkdienst en de prediking. 
FACTOR 4 VOORGANGER: het perspectief van de voorganger in relatie tot de voor-
ganger zelf. Het voorgangersprofiel bestaat uit drie componenten in de vragenlijst28: 

- een taakprofiel voor wat betreft het voorgaan (vraag 1 t/m 6) 
- een preferentie profiel voor wat betreft het voorgaan (vraag 8 t/m 12) 
- een theologisch en methodisch profiel voor wat betreft het voorgaan (vraag 

13,14,16-27,32-35,37,42,43,51,52) 
FACTOR 5 CONTEXT: het perspectief van de voorganger in relatie tot de context van 
de prediking.  

- persoonlijke motieven en context (mogelijk vraag 14,25) 
- kerkelijke gemeente en liturgische setting (vraag 2,5, mogelijk 20,21,32-35) 
- maatschappelijke context (mogelijk vraag 29-31,41,44,45) 
en met betrekking tot de liturgische context van de pinksterdienst: 
- persoonlijke betrokkenheid (mogelijk vraag 46) 
- kerkelijke gemeente (mogelijk vraag 46, 50-53,56-61) 
- maatschappelijke context (mogelijk vraag 46, 50-53, 56-61) 

FACTOR 6 HEILIGE GEEST: perspectief van de voorganger in relatie tot de werking 
van de Heilige Geest. Zijn de voorgangers zich bewust van de mogelijke werking 
van de Heilige Geest? Achten ze dit onmisbaar, centraal voor de prediking en 
houden ze er in de voorbereiding rekening mee? Hoe beleven zij eventueel de 
werking van Gods Geest? Hiertoe zijn de volgende concepten in de vragenlijst 
verwerkt: 

- verwachtingen ten aanzien van de kerkdienst (vraag 15) 
- verwachtingen ten aanzien van de kerkdienst waarin expliciet aan God, 

Christus of de Geest gerefereerd wordt- (vraag 15) 
- belang van de epiclese (mogelijk 16,17,29,46) 
- veronderstellingen ten aanzien van de preek (vraag 24, 26) 

                                                        
28 Hierin zijn de volgende competenties verwerkt: institutioneel, inhoudelijk, methodisch en 
persoonlijk/spiritueel. Zie F. Stark, Leren voorgaan in de liturgie, Praktische Theologie, 28e jrg. no. 2, 
Zwolle 2001, 156-157. 
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en met betrekking tot de pinksterdienst: 
- doelstelling van de pinksterdienst en boodschap van de preek (vraag 51-53) 
- ervaring van God in kerkdienst en preek (vraag 62,63) 

Verder kan naar aanleiding van de vragen 8-11,14,18,19,43-45 en 56-61 de werking 
van de Geest ter sprake komen. 
 
Tenslotte: Met deze drievoudige matrix van onderzoek naar preken, naar kerk-
gangers en naar hoorders onderzoeken wij op exploratieve wijze wat de kenmerken 
zijn van de verzamelde pinksterprediking in relatie tot de genoemde factoren, hoe 
deze prediking te classificeren valt en welke relatie er ligt tussen de typen prediking, 
de bedoelingen van de voorgangers en de beleving door de hoorders van de 
prediking als mogelijk Woord van God. 
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12. Een typologie van prediking; 
 Classificatie van protestantse prediking vanuit 

de kwaliteiten van Woord en Geest 
 
 
 
12.1. TOESPITSING VAN DE THEORIE NAAR EEN TYPOLOGIE 
 
Als voortgezette operationalisering van de onderzoeksconcepten, beschrijft dit 
hoofdstuk het instrument waarmee prediking modelmatig kan worden geanalyseerd. 
Het gaat hierbij om een preektypologie. Een preektypologie biedt een conceptueel 
kader om concrete verschijningsvormen van prediking te kunnen classificeren. 
Iedere typologie is naar zijn aard conceptueel-deductief. In een typologie van 
prediking onderscheiden we, op grond van homiletische theorievorming, welke 
eigenschappen preken normaal gesproken zouden kunnen hebben. Deze eigen-
schappen worden naar hun gewicht geordend en vormen de conceptuele kaders van 
de typologie. Vervolgens is het mogelijk om concreet empirisch materiaal in te 
delen binnen deze conceptuele kaders. Zo helpt een preektypologie in het opsporen 
van patronen temidden van een veelheid aan verschillende verschijningsvormen van 
prediking. Het maakt het onderscheiden van verschillende soorten van prediking 
mogelijk waarvan tevens de specifieke eigenschappen kunnen worden geanalyseerd. 
   In plaats van het ontwikkelen van een preektypologie zou ook een taxonomische 
indeling gemaakt kunnen worden. Dan vormt het verzamelde empirisch materiaal 
zelf de aanleiding tot het op inductieve wijze ontwikkelen van een taxonomie op 
grond van onderscheidende eigenschappen van dit materiaal. Bij een zodanige 
werkwijze is het echter mogelijk dat bepaalde kenmerken niet als concepten terug-
keren in de taxonomie, omdat ze in het beschikbare materiaal toevalligerwijze niet 
voorkomen. Terwijl ze vanwege de vraagstelling van het onderzoek wel van belang 
kunnen zijn. Zeker in een niet-representatief onderzoek als het onderhavige is dit 
risico groot. Vandaar dat wij in overeenstemming met de theoretisch gestuurde 
aanpak van het onderzoek, kiezen voor een conceptueel gestuurde typologie in 
plaats van een empirisch gestuurde taxonomie van prediking. De conceptuele sturing 
komt voort uit het voorafgaande waarbij de indicatoren Woord en Geest de belang-
rijkste uitgangspunten vormen voor een indeling. 
 
 
12.2. EEN PRAKTISCH-THEOLOGISCHE TYPOLOGIE  
 
In de homiletiek zijn verschillende voorbeelden van classificatie van preken voor 
handen1. Globaal kunnen we twee verschillende manieren van indelen ofwel 
typologieën onderscheiden: 

                                                        
1 Voor een overzicht: M.H. Bolkestein, Zo wordt er gepreekt. Verslag van een onderzoek naar de 
communicatievormen in 89 preken, Den Haag 1977, 116-128 of meer recent R.J. Allen, Patterns of 
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- retorische indelingen (meestal afgeleid van de klassieke genera dicendi) 
- theologische indelingen (meestal in relatie tot een indeling van �preekstoffen�) 

Op grond van de theologische vraagstelling van dit onderzoek kiezen wij primair 
voor een theologische indeling, waarbij de concepten �Woord� en �Geest� de belang-
rijkste indelingscriteria vormen. De samenhang tussen deze beide noties is kenmer-
kend voor protestantse prediking. Hun onderlinge verhouding verschilt al naar 
gelang het specifieke concept van prediking. In een praktisch-theologisch onderzoek 
waarvoor de concrete verschijningsvorm van de theologische communicatie object 
van onderzoek is, zullen wij deze noties �Woord� en �Geest� in hun empirische 
gestalte verkennen. Dat wil zeggen dat we deze begrippen niet vanuit hun systema-
tisch-theologisch of bijbels-theologisch referentiekader maar in hun praktisch-
theologische consequenties proberen te peilen. 
 
 
12.3. CENTRALE NOTIES: WOORD EN GEEST 
 
De concepten die de bouwstenen vormen voor de hier ontwikkelde typologie, staan 
in relatie tot de vraagstelling van het onderzoek en komen voort uit het theoretisch 
kader, gevormd in de hoofdstukken 1 t/m 9. Samengevat concluderen we dat 
protestantse prediking zich richt op het verstaan en het zich toe-eigenen van hetgeen 
de preek aan heil beoogt te bemiddelen. De voorganger en de hoorders sámen zijn 
vanuit hun eigen deskundigheid en ervaring participanten in het proces van horen en 
verstaan, van het op elkaar betrekken van de eigen werkelijkheid en die van de 
schriften. 
   Maar in dit proces van verstaan en vertolken wordt nog een andere werkzame 
kracht verondersteld. Dat is de kracht van de goddelijke dimensie, in de christelijke 
geloofstraditie gepersonificeerd en benoemd als de Heilige Geest. Deze Geest is 
manifestatie van Gods presentie in het proces van de prediking. Want in het preek-
proces is de goddelijke presentie en creativiteit altijd potentieel voorondersteld. 
Deze goddelijke betrokkenheid betreft zowel het ontstaan en de mogelijke 
vertolking van de schriften als het menselijk verstaan ervan. Fundamenteel daarin is 
dat de werking van het Woord van God en de werking van de Geest van God sámen 
het verstaansproces mede bepalen. In dit proces zijn beide inter-dependent, de één 
werkt niet zonder de ander. Woord en Geest komen niet zonder elkaar tot hun recht. 
Een verstaan van het Woord zonder de Geest verstart al snel tot een dode letter en 
een verstaan van de Geest zonder het Woord kan leiden tot allerlei vormen van 
subjectieve ontsporing. In het verbinden van de werking van Woord en Geest houdt 
de Reformatie bewust een meer objectief en een meer subjectief element in het 
verstaan van de prediking bij elkaar. Ook al kent de verbinding tussen het 
subjectieve en het objectieve element in de prediking verschillende zwaartepunten 
en leidt dit tot een diversiteit in visies op de protestantse prediking, er is altijd sprake 
van een bepaalde koppeling tussen beide elementen (zie hoofdstuk 10). Het 
�subjectieve� element betekent dat de mens door de Heilige Geest ten volle als 

                                                                                                                                  
Preaching. A Sermon Sampler, St. Louis 1998. Allen gebruikt als indelingscriterium vooral de structuur 
van de preek. 
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aangesproken schepsel is betrokken in het proces van verstaan en vertolken. Het 
�objectieve� element betekent daarbij niet dat de schriften een feitelijke en neutraal 
vaststelbare werkelijkheid zouden vertegenwoordigen, noch dat ze op mechanische 
wijze �theopneust� zouden zijn. Deze opvattingen zijn in de traditie weliswaar 
verdedigd, maar tevens onder kritiek gesteld.  
   In dit onderzoek gaan wij uit van de erkenning dat de schriften naar hun ontstaan 
en inhoud de weerslag vormen van menselijke woorden en ervaringen. Tegelijkertijd 
laten we de claim niet los dat het getuigenis van dat mensenwoord refereert aan een 
goddelijk initiatief tot ontmoeting met de mens door middel van Woord en Geest. 
Oftewel: het schriftgetuigenis als getuigenis van mensen aangaande de ontmoeting 
met God is niet uit de lucht gegrepen, maar rust in en berust op de manifestatie van 
Gods spreken in onze werkelijkheid. De veronderstelde werkzaamheid van God in 
het proces van de prediking geschiedt aldus door de kracht die wij de Geest noemen 
en via de actualisatie van het Woord van toen in het verstaan van nu. 
   De keuze-principes voor de ordening van onze typologie hangen nauw samen met 
dit besef van samenwerking tussen Woord en Geest. De werking van zowel Woord 
als Geest in het proces van de prediking vormt een onderscheidende basislijn van de 
typologie. Bij het Woord moeten we dan in dit verband vooral denken aan de 
Heilige Schrift. Daarmee hebben we de eerste lijn van analyse in beeld. 
 
 
12.4. DE LIJN VAN HET WOORD: TEKSTCENTRISCHE EN APPLICATIECENTRISCHE 

PREDIKING 
 

De eerste onderscheiding voor onze typologie van prediking is een hermeneutische 
lijn en betreft het primaat van �de wereld van de tekst� en �de wereld van de 
hoorder�, in hun onderlinge wisselwerking. Het gaat er om hoe het Woord, of, meer 
toegespitst, de schrift of tekst-lezing met de hoorder in verband gebracht wordt. De 
lijn die we onderzoeken is de lijn van de vertolking van het Woord en de beide polen 
op deze lijn zijn �tekst-centrisch� enerzijds en �applicatie-centrisch�2 anderzijds. 
Wanneer wij dus kortweg spreken over de twee polen van tekst en applicatie, of 
tekst en hoorder, bedoelen we de ene lijn van de betekenisgeving van het Woord -de 
tekst- die vanuit twee perspectieven benaderd kan worden. We kijken dus niet hoe 
beide polen afzonderlijk tot hun recht komen, maar vanuit welke pool in het proces 
van betekenisgeving, -in eerste instantie door de voorganger, in tweede instantie 
door de hoorder-, het uitgangspunt genomen wordt. 
   De achterliggende gedachte is dat het verschil maakt of dit verstaansproces via de 
ene pool of via de andere pool gestalte krijgt. Want het lijkt evident dat een preek 
die volledig inzet bij het getuigenis van de tekst, moeite zal hebben om �aan te 

                                                        
2 De termen �tekstcentrisch� en �applicatiecentrisch� refereren aan de algemene betekenis van �centreren�, 
waarbij het gaat om het laten samenvallen van twee assen binnen één perspectief. Dan gaat het erom dat 
ofwel het toepassingsperspectief van de hoorder binnen het tekstperspectief wordt geplaatst (tekst-
centrisch) of andersom het tekstperspectief binnen het toepassingsperspectief wordt geplaatst (applicatie-
centrisch). In het voor de hand liggende begrippenpaar explicatief-applicatief is �explicatief� een nadere 
toespitsing van een tekstcentrische prediking. Echter niet-verklarende vormen van tekstcentrische 
prediking zijn eveneens denkbaar. 
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komen� bij de hoorders. Precies andersom zal een preek die de insteek neemt in de 
applicatieve sfeer, dus in de mogelijke uitwerking en toepassing van de tekst voor en 
door de hoorders, er wellicht niet toe komen om de tekst als zodanig recht te doen. 
Zo klinken althans de bezwaren over en weer, bezwaren die wij serieus nemen3. 
Bekommernis om de hoorder leidt niet automatisch tot bekommernis om de tekst en 
omgekeerd is dat ook niet het geval. Maar tegelijkertijd merken we op dat een 
insteek bij de tekst zeker niet automatisch een verwaarlozing van het perspectief van 
de hoorder hoeft te betekenen. En dit geldt mutatis mutandis voor de insteek bij de 
toepassing. 
   In de ontwikkeling van de homiletiek constateren we dat in verschillende tijden 
afwisselend de ene of de ander pool de meeste aandacht krijgt. In weerwil hiervan 
ontstond in de jaren negentig van de vorige eeuw de voorkeur voor een kritisch-
constructieve homiletiek, die zowel aan tekst als hoorder beide in een constructief 
proces recht wil doen4. De stilzwijgende vooronderstelling is dat dit ook daadwerke-
lijk kan. Iets waar predikers waarschijnlijk ook impliciet vanuit gaan. Helaas 
ontbreekt op dit vlak van homiletische theorievorming de nadere kritische analyse5. 
Wij hopen daar een bijdrage aan te leveren door de verheldering van de werking van 
beide perspectieven afzonderlijk. Wij gaan er vanuit dat het verhelderen van de 
werking van de afzonderlijke polen meer zicht geeft op het communicatieve proces 
dan een verbloemende inzet bij het proces zelf, waar niet meer duidelijk is welk 
gewicht beide polen afzonderlijk en ten opzichte van elkaar hebben en waar het 
theologisch primaat zoek raakt. Een kritische constructie houdt voor ons in dat beide 
polen afzonderlijk hun eigen bestaansrecht en zichtbare inbreng hebben6. Immers 
waar het in prediking gaat om het op spanning brengen van de wereld van de tekst 
en die van de hoorder, mag duidelijk zijn dat deze spanning alleen vruchtbaar 
gemaakt kan worden wanneer beide polen hun eigen kracht kunnen doen gelden, zij 
het in versterking of afweer van het effect wat zij op elkaar hebben. 
   Aldus zijn op de lijn van het Woord, of concreter, de tekst, twee uitersten denk-
baar, waarbij we onderscheiden tussen een tekstcentrische en een applicatie-
centrische prediking: 

                                                        
3 Wij signaleren hier met name de controverse tussen het openbarings- en het antropocentrisch perspectief 
van de theologie. Dit is uitvoerig gedocumenteerd door F.G. Immink, In God geloven. Een praktisch-
theologische reconstructie, Zoetermeer 2003. Omdat wij deze controverse geen vruchtbare tegenstelling 
achten, kiezen wij niet voor een typologische indeling waarbij bijvoorbeeld tekstcentrisch tegenover 
antropocentrisch of tekstgericht tegenover ervaringsgericht wordt geplaatst. De tegenstelling explicatie en 
applicatie stuit in feite op hetzelfde bezwaar. Wij betogen dat zowel in de tekst als in de applicatie de 
menselijke en openbaringswerkelijkheid verweven zijn. Dat maakt slechts een genuanceerd en uitsluitend 
perspectivisch onderscheid mogelijk. 
4 A. Altena, Wolken gaan voorbij� Een homiletisch onderzoek naar mogelijkheden voor de preek in een 
postmodern klimaat, Zoetermeer 2003, 70. 
5 Zoals bij G. Lämmermann, Zeitgenössisch predigen. Homiletische Analysen mit Predigtbeispielen, 
Stuttgart/Berlin/Köln 1999. In deze studie ontbreekt een operationalisering van de theorie, waardoor 
homiletische analyse en als exemplarisch aangeduide preekvoorbeelden los van elkaar komen te staan. 
6 In dit verband denken we aan de beide preekdefinities van Barth, eerder aangehaald in hoofdstuk 8. 
Beide definities zijn tot elkaar herleidbaar maar vertegenwoordigen en verhelderen juist samen het 
spanningsveld van de prediking als Woord van God. 
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betekenisgeving van het Woord in de prediking 
 
 

tekstcentrische     applicatiecentrische 
prediking      prediking 
 

Figuur 12.1. 
 
 
12.4.1. Tekstcentrische prediking 
 
Onder tekstcentrische prediking7 verstaan we een vorm van prediking die zich voor 
wat betreft de betekenisgeving van de preek kenmerkt door een primaire gerichtheid 
op de begripsmatige verheldering van de tekst en de verkondiging van de inhoud of 
het getuigenis van het bijbelverhaal8. Preken vanuit deze invalshoek bevatten vooral 
uitleg. De openingszinnen illustreren dat vaak al: 

 �Eerst maar even op herhalingsoefening allemaal samen. Wat betekent 
Pinksteren ook alweer letterlijk?�9.  

In deze preken is het uitgangspunt dat de bijbeltekst op zichzelf een belang heeft 
voor de hoorders vandaag. Dat belang wordt niet afhankelijk gemaakt van ervaring 
van de hoorders of hun referentiekader, maar schrift en/of traditie bepalen de inhoud 
ervan en de Heilige Geest kan van de uitleg gebruik maken om de ervaring te 
wekken10. De preken geven betekenis aan het bijbelverhaal vanuit de tekst, in 
combinatie met een bepaald verstaan van de geloofsleer:  

 �Het Pinksterfeest verwijst naar de volheid. Het is voorlopig het laatste 
heilsfeit. Deze dag was al in Gods heilsplan opgenomen�11. 

De tekst wordt dus niet zozeer uitgelegd naar aanleiding van een belevingsvraag 
maar naar aanleiding van een betekenisvraag12. Daarbij nemen de preken in hun 

                                                        
7 Zeven van de 16 preken uit het onderzoeksmateriaal zijn primair tekstcentrisch van aard, te weten preek 
S,C,T,N,F,L,B. De nu volgende preekcitaten in dit hoofdstuk zijn letterlijk, inclusief eventuele 
grammaticale onvolkomenheden, ontleend aan het verzamelde onderzoeksmateriaal. Schriftcitaten zijn 
weergegeven zoals in de preken zelf. Storende spelfouten zijn wel gecorrigeerd. Een nadere beschrijving 
van het onderzoeksmateriaal volgt in hoofdstuk 12. De citaten illustreren een bepaald preektype, waarbij 
gesteld moet worden, dat de indeling van het preektype afhankelijk is van de gehele preek. 
8 Preek C: �Als je het verhaal van die eerste pinksterdag aandachtig leest, dan blijkt, dat het daar anders 
lag�. 
9 Preek L, waarbij duidelijk is dat zo�n algemene, breed ingezette en als herhalingsoefening 
gepresenteerde opening geen enthousiasme bij de hoorders zal wekken. 
10 �Het is wel bekend, broeders en zusters, dat de één zich bij de �Heilige Geest� wat meer kan voorstellen 
dan de ander. En dat geldt in nog sterkere mate bij het horen van het pinksterevangelie: de één zal bij die 
plotsklaps losbrekende windvlaag en vuurtongen toch graag wat meer wat meer uitleg hebben; terwijl de 
ander bij onszelf en in de kerk graag wat meer �wind� en �vuur� zou zien. Maar gelukkig hoeven deze 
twee behoeften elkaar niet uit te sluiten. Daarom eerst wat uitleg, en wie weet, zal de Geest daarvan 
gebruik maken om ons de begeerde herkenning te geven en ons zo vanmorgen wat vuriger, althans 
warmer te maken�, preek F. 
11 Preek T. Gods heilsplan is daarin het paradigma dat de tekstinterpretatie bepaalt. 
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uitleg veelal de toevlucht tot binnen-bijbelse bewijsvoering, met een vorm van 
synchrone schriftverklaring: de eenheid van de schrift en haar getuigenis staat 
voorop13. De stijl van de preken is meestal betogend, stellend, en de opbouw van de 
preken is vaak deductief van aard14. We zouden in dit verband kunnen refereren aan 
de in de homiletiek bekende categorie normatief-deductieve prediking, maar achten 
deze term te weinig verbonden met aandacht voor de toe-eigening door de hoorders, 
terwijl het ons daar ook bij deze vorm van prediking om gaat15. 
 
12.4.2. Applicatiecentrische prediking 
 
Onder applicatiecentrische prediking verstaan we een vorm van prediking die zich 
voor wat betreft de betekenisgeving van de preek kenmerkt door een primaire 
aanpak vanuit het toepassingsperspectief van de hoorders16. Met het oog daarop 
wordt het gesprek met de bijbeltekst aangegaan. Voor de betekenisgeving van de 
tekst neemt men veronderstelde vragen, ervaringen en situaties van de hoorders als 
uitgangspunt: 

 �Ik denk, dat u allemaal het wel eens heeft beleefd, dat u zich voelde aange-
sproken, zomaar van binnen uit door iets wat u zag of hoorde�17.  

De tekst wordt aangesproken op haar potentiële toepassingsmogelijkheid voor de 
hoorders en niet vanwege haar eigen karakter18. Raakvlakken met existentiële 
ervaringen van hoorders vormen de toegangspoort voor de toe-eigening. Er wordt 
gezocht naar een betekenisgeving van ervaringen in het licht van de tekst: 

 �Als je die psalm met elkaar zingt, dan komen allerlei herinneringen boven. 
Je weet natuurlijk wel, dat die psalm aanvankelijk bestemd was voor de 

                                                                                                                                  
12 Preek F: �Het wonder van Pinksteren betekent ten eerste�� (�) �en het wonder van Pinksteren 
betekent ten tweede�. 
13 Preek L: �Natuurlijk komt de Heilige Geest al voor in het Oude Testament�. �Je vindt dat ook op andere 
plaatsen in het Oude Testament�. �Andere voorbeelden uit het Oude Testament: de profeten Jesaja, 
Jeremia, Amos, Joël�. Preek C: �Uit het vorige hoofdstuk blijkt al�� Preek T: �Zonder Gods Geest zijn 
we niets, kunnen we niets. Dan is alles net zo doods en dor als het dal met de dorre doodsbeenderen waar 
Ezechiël over spreekt�. 
14 �We overdenken dan in de 1e plaats de dag die vervuld werd, in de 2e plaats het huis dat vervuld werd 
en in de 3e plaats de mensen die vervuld werden�, preek T. 
15 Bovendien is genoemde term bijna synoniem geworden met dialectische prediking, A. Altena, Wolken 
gaan voorbij, 59-62. 
16 Negen van de 16 preken uit het onderzoeksmateriaal zijn primair applicatiecentrisch van aard, te weten 
preek P,K,I,H,R,O,D,E,V. 
17 Preek K. Hier, evenals in bovengenoemde preek L een erg algemeen en breed ingezette opening. Te 
abstract om echte identificatie op te roepen. Een ander voorbeeld van de gerichtheid vanuit het 
toepassingsperspectief: Preek R: �We hebben een paar weken geleden in de jeugddienst gemerkt dat het 
zwaar tegenvalt om ons, wonend op de Groninger klei, met de meest opgewekte en opgeklopte pinkster-
muziek op te wekken tot een dergelijke uitgelatenheid. Extase gaat in tegen onze aard. Zijn we daarmee 
ongeschikt voor de Heilige Geest?� 
18 Preek K: �Het pinksterverhaal van Lucas, dat we vandaag in zijn boek Handelingen lazen, is denk ik 
ook een manier van zeggen, van ergens door geraakt zijn, door iets te worden bezield, dat wij in woorden 
of daden zichtbaar willen gaan maken�. Preek D: �Het is als met een lied, een nummer van een cd dat je 
mooi vindt. Je toetst het nummer in op je cd-speler, zet hem op repeat, op herhalen en eindeloos kan je 
luisteren naar het mooiste nummer. Maar als je het voor de 10e keer hoort, dan roept het niet meer dat op, 
dat je in eerste instantie raakte�. (�) �En zo kan dat ook gebeuren met woorden als �Vrede in Christus�. Je 
hoort ze zo vaak dat de kracht van de woorden, hun kracht verliezen�. 
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tempel, maar toch ook iets te maken heeft met ons opgaan naar de kerk, 
want het is één van de psalmen, die wij daar juist het liefste zingen. Wij 
hebben dan het gevoel: daar gaat het nou over�19. 

De ervaringen van hoorders komen tegen de achtergrond van de tekst in een nieuw 
kader te staan en zo komt er ruimte voor nieuwe betekenissen, nieuwe zingeving, 
nieuw geloof en vernieuwd handelen. We zouden dit type ook kunnen duiden met de 
in de homiletiek bekende termen ervaringsgerichte of empirisch-inductieve 
prediking20. Wij kiezen echter voor de term applicatiecentrische prediking omdat 
daarin naar ons besef het intentionele gewicht van de prediking ten opzichte van de 
toe-eigening door de hoorders duidelijker doorklinkt: het is namelijk de bedoeling 
dat de hoorder de tekst uiteindelijk op zichzelf kan betrekken, er iets mee �kan�, in 
de sfeer van verheldering, begrip, verstaan of handelen: �toepassing� dus. Zo�n preek 
zal bij gevolg nogal eens een inductief karakter dragen, wanneer vanuit exempla-
rische vragen of een bepaalde casuïstiek gepoogd wordt tot een vorm van vernieuwd 
inzicht te komen:  

 �Vragen in verwondering: Hoe komt het eigenlijk dat het goed is afgelopen 
wat een ongeluk dreigde te worden? Waarom gaat het steeds goed met mij 
en slecht met anderen? Vragen van verwondering of verbijstering die je 
stelt. En niet zelden komen mensen dan uit bij God�21. 

 
Als concrete indicatie voor de indeling van een preek in één van de onderscheiden 
categorieën, geldt het antwoord op de vraag: 
In welke richting, vanuit welk theologisch primaat, beweegt zich het proces van 
betekenisgeving tussen tekst en hoorder in deze preek? Krijgt deze betekenisgeving 
primair gestalte vanuit het perspectief van de schrifttekst of vanuit het perspectief 
van de toepassing? Een vraag die niet altijd gemakkelijk te beantwoorden is. Soms 
lijkt het alsof een vraag zich richt op de betekenis van de tekst en deze wil over-
dragen op de wereld van de hoorders, maar blijkt verderop in de preek dat de voor-
ganger van meet af aan een concrete situatie of vraag van de hoorders op het oog 
had, waarbij de tekst als antwoord kan fungeren. Dan betreft het toch een preek met 
applicatiecentrisch uitgangspunt. Het gaat dus om een theologisch gekwalificeerd 
uitgangspunt dat correspondeert met de betekenisgeving aan het tekstoppervlak van 
de preek. Aldus categoriseren wij een meer tekstcentrische en een meer applicatie-
centrische wijze van prediking.  
   In de exemplarische analyses zal de indeling van enkele preken op deze wijze 
overigens gedetailleerd omschreven worden. Verder zal het duidelijk zijn dat de lijn 
tussen tekstcentrisch en applicatiecentrisch een continuüm is. Dat wil zeggen dat 
beide polen elkaar naderen in een mengvorm van beide typen, waarbij het niet meer 
te ontrafelen is welke pool het meest centraal staat. Dan is er sprake van een 
geslaagde wisselwerking tussen beide uitgangspunten. Een typologisch onderscheid 

                                                        
19 Preek V, n.a.v. de openingspsalm in de dienst, psalm 84. 
20 A. Altena, Wolken gaan voorbij, 62-63. 
21 Preek H. Preek I: �In een, eh, pinksterdienst ligt het voor de hand dat je een preek krijgt waarin wordt 
uitgelegd wat de betekenis is van het pinksterfeest. Maar als we dat nu eens zo zouden doen dat we naar 
de Joodse synagoge toegaan en daar vragen: mensen wat betekent het Joodse pinksterfeest?�. 
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tussen beide polen verheldert in deze fase echter meer dan het inzetten bij de 
wisselwerking tussen beide polen.  
 
 
12.5. DE LIJN VAN DE GEEST: KERYGMATISCHE, DIDACTISCHE EN PARACLETISCHE 

PREDIKING 
 
De tweede lijn van onderscheiding in onze typologie van prediking is een 
theologisch-reflexieve lijn en betreft de manier waarop Gods presentie en handelen 
in de acte van de prediking verondersteld wordt. Prediking is in de protestantse 
traditie immers een vorm van heilsbemiddeling, die plaatsvindt onder de belofte van 
de werking van de Heilige Geest. Prediking anticipeert op die belofte en activeert 
deze belofte ook. Door middel van de prediking ontvangt de mens geestelijke 
voeding, toerusting, openbaring van Gods wil en werkelijkheid. In het �nu� van de 
prediking wordt de hoorder zelf deelgenoot van het gepredikte en actief en creatief 
betrokken in het proces van geloven. Daartoe is echter de werking van de Heilige 
Geest onontbeerlijk. De Geest van God en de Geest van Christus die �inwoning� 
zoekt in de harten van mensen en gericht is op het vernieuwen van de schepping22. 
Daarom onderzoeken wij hoe de voorganger door middel van de prediking 
anticipeert op een bepaalde werking van Gods heilshandelen. We onderzoeken dit 
op basis van het tekstoppervlak van de preken zelf teneinde tot een theologisch 
verantwoorde en voor de praktijk bruikbare indeling te komen. 
   In het voorgaande hoofdstuk zijn we op basis van het theoretisch onderzoek 
gekomen tot het onderscheiden van drie verschillende wijzen waarop het verstaan 
van prediking als Gods Woord gestalte kan krijgen: sacramenteel, actualiserend of 
refererend. Deze drie concepten kunnen we verbinden met de wijze waarop J. Firet 
ten aanzien van Gods handelen drie verschillende �modi� onderscheidt. Bij Firet gaat 
het om de manieren waarop door tussenkomst van mensen23 het Woord van God het 
leven van mensen raakt. Firet levert daarmee een begrippenarsenaal waarmee hij het 
�komen van God in zijn woord�24 in de meest existentiële en structurele gestalten 
meent te kunnen duiden en spreekt van de modi van �kerygma, didache en 
paraklese�25. Hij plaatst deze bijbels gefundeerde begrippen in relatie tot de centrale 
vraag van zijn onderzoek, namelijk die van het agogisch moment in het pastoraal 
optreden. Zijn begripsindeling is nauw verwant aan hetgeen wij als respectievelijk 
de sacramentele (vooral kerygmatische), referentiele (vooral didactische) of 
actualiserende (vooral paracletische) dimensie van de prediking in relatie tot Gods 
Woord hebben aangeduid. Het verschil is echter dat Firet spreekt over de drie 
fundamentele modi van het �komen van God in Zijn Woord� als een overkoepelende 

                                                        
22 Belangrijk is dat we hiermee aanduiden dat het bij de werking van de Heilige Geest ten aanzien van de 
prediking dus evenzeer gaat om de doorwerking van God en van Christus als de levende Heer, vgl. 
Romeinen 8:9-11 waar de inwoning van de Geest zowel de inwoning van de Geest van God als de Geest 
van Christus betreft. Bijgevolg kent de preekanalyse een trinitarische insteek. 
23 Bij Firet aangeduid als �intermediar�, J. Firet, Het agogisch moment in het pastoraal optreden, Kampen 
19886, 24. 
24 J. Firet, Het agogisch moment, 55. 
25 J. Firet, Het agogisch moment, 55vv. 
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aanduiding die de totale sfeer van Gods handelen en betrokkenheid bij deze wereld 
omvat, waar wij vanuit het literatuuronderzoek opmerkten dat er drie manieren zijn 
waarop de prediking zelf verstaan kan worden als vorm van Gods presentie. De 
termen die Firet gebruikt om het komen van God te duiden, zullen dus een ander 
karakter hebben dan de begrippen die gevonden zijn om het verstaan van de 
prediking te duiden. In de evaluatie van het onderzoek komen we hier overigens op 
terug (hoofdstuk 20). 
   Wij nemen nu de indeling in drie �modi� van Firet over, omdat ze uitermate 
geschikt zijn om uitdrukking te geven aan de uiteenlopende vormen van communi-
catief en verbaal tot uitdrukking gebracht handelen. De bijbelse invulling van de drie 
begrippen toont hoezeer alle drie de vormen van communicatief handelen een eigen-
soortig karakter dragen, maar alledrie hun oorsprong vinden in Gods initiatief tot 
heilvol handelen. Het veronderstelde handelen en spreken van God vormt de basis 
van onze theorie. Een vraag hierbij is of dan aan het subject-zijn van de mensen zelf 
en aan hun aandeel in de communicatie voldoende recht wordt gedaan. Wij menen 
van wel, juist omdat het op heil gericht handelen van God impliceert dat het subject-
zijn van de mens tot zijn recht komt. Voor iedere modus afzonderlijk zullen we 
nagaan hoe de hoorders concreet in dit proces betrokken zijn. 
   Wij adopteren dus de begrippen van Firet en passen ze, binnen het kader van 
Woord en Geest, toe op de prediking26. Immers het komen van God door middel van 
het Woord is, voor zover het de prediking betreft, een acte van de Heilige Geest. Zo 
onderscheiden we kerygmatische prediking, didactische prediking en paracletische 
prediking27. Deze drie vormen laten zich bovendien verbinden met een tekst-
centrische dan wel met een applicatiecentrische insteek. 
 

tekstcentrische of applicatiecentrische prediking 
 
 
 
 kerygmatische      paracletische 
 prediking  didactische  prediking 
   prediking 
 

Figuur 12.2. 
 
                                                        
26 Al eerder vinden we een soortgelijke onderscheiding bij G.D.J. Dingemans, die de �theologische 
spreekwijzen� van de prediking aanduidt als: kerygma, didachè, martyrion en homilia. In deze 
onderscheiding verdwijnt de theologische motivatie bij Dingemans echter naar de achtergrond en blijft de 
functie van de Heilige Geest buiten beschouwing. Wij wijken daarom af van de indeling van Dingemans 
en plaatsen hetgeen hij als �martyrion� beschouwt al naar gelang de specifieke kenmerken in de sfeer van 
het kerygma of van de paraclese. De �homilia� zal met name terug te vinden zijn bij de didactische of de 
paracletische prediking. G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders. Een hermeneutische 
homiletiek, Kampen, 1991, 37-43. 
27 In het Nederlands vertalen we deze termen met respectievelijk verkondigende, onderwijzende en 
aansporende prediking, maar vanwege de problematische vertaling van met name de term �paracletisch�, 
houden we meestal vast aan de Griekse termen. �Kerygmatisch� schrijven we, behoudens in citaten, 
consequent als �kerygmatisch�. Voor een uitgebreid overzicht van de bijbelse connotaties van deze 
termen: zie J. Firet, Het agogisch moment, 60-109. 



Hoofdstuk 12 
 
 

 236

12.5.1. Kerygmatische prediking 
 
Onder kerygmatische prediking verstaan we prediking die zich kenmerkt door een 
proclamerend karakter. In deze vorm van prediking gaat het om de bekendmaking, 
bevestiging, aanzegging en verwerkelijking van de actuele betekenis van Gods 
heilshandelen voor de hoorder. Het is prediking die de heilsaankondiging 
(re)presenteert. Een vorm van prediking die dus staat onder de spanning van een 
zich actualiserend heilshandelen: het hier en nu van de hoorder, gemeente en wereld 
is rechtstreeks opgenomen in de betekenisgeving van de prediking: 

 �en zo blaast �ie (Jezus-F.S.) vanochtend ook op ons�28, �En in ons bestaan 
komt Jezus�29. 

De handelende initiatiefnemer is niet de voorganger en ook niet de hoorder, maar -
de Geest van- God zelf. De klank van de berichtgeving van de prediking is vreugde-
vol en aanleiding tot grote blijdschap want het kerygma is betrokken op een inhoud 
van goed en helend nieuws, van evangelie. Dit evangelie is direct verbonden met het 
middelpunt van Gods handelen in Jezus Christus en of het nu Kerst of Pinksteren 
betreft, de verkondiging is: 

 �Zie ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal, namelijk 
dat u heden geboren is de Zaligmaker�30. 

Daarom is kerygmatische prediking veelal gekwalificeerd als christologische 
prediking en heeft zij betrekking op de rechtvaardiging door het bevrijdende 
handelen van Jezus Christus31. We zouden dit type prediking �onconditioneel� 
kunnen noemen32. Niet de receptieve condities van de hoorders noch de proclama-
tieve kwaliteiten van de voorganger bepalen het effect van de prediking, maar de 
verkondiging, het kerygma zelf schept zich een nieuwe werkelijkheid en een nieuw 
verstaan: 

 �Ik (Jezus- F.S.) wil iets met jullie. Ik heb jullie nodig. Het is niet dat je het 
zelf doet, maar Ik doe iets met jullie. En Jezus blaast op hen, en Hij zegt: 
Ontvangt de Heilige Geest�33. 

Kerygmatische prediking betreft dus een bepaalde theologische kwalificatie, het is 
�de autoritatieve proclamatie, die het heden en de situatie van de hoorder direct 
betrekt op wat �eenmaal� geschied is en op wat wij in Christus tot ons heil 
verwachten�34: 

 �Daarom ging Hij naar het kruis. Daarom stierf Hij. En op de derde dag 
stond Hij daarom ook op, om zondaren het leven te geven. Hij heeft de 
dood overwonnen! (�) De Heere Jezus is waarlijk opgestaan. En Hij 
schenkt het leven aan ieder, die in Hem gelooft. Dat is allemaal volbracht!� 

                                                        
28 Preek S. 
29 Preek S. 
30 Preek P. 
31 Preek S: �En de discipelen, die zijn geweldig verheugd� Ze zijn zo blij omdat Jezus tot hen is 
gekomen�. (�) �ik (Jezus-F.S.) ben blij jullie te zien. En jullie zijn blij mij te zien�. 
32 Zie J. Firet, Het agogisch moment, 62. 
33 Preek S. Ook Preek P: ��het is niet onze prestatie, het is de trouw van God�.  
34 J. Firet, Het agogisch moment, 62. 



Een typologie van prediking 
 
 

 237

(�) �al die dingen zijn nu geschied en ze staan nu geschreven, in het 
Woord, in het Nieuwe Testament en ze worden ons verkondigd�35.  

Dat wil overigens niet zeggen dat de retorische vorm van de prediking indifferent is. 
De retorische gestalte van de preek, de communicatieve vaardigheden van de 
predikant en de persoonlijke situatie van de hoorder zijn weliswaar niet constitutief 
voor het proces van verstaan, maar dat is iets anders dan dat zij er totaal niet toe 
doen. Dit verwijt is, meer of minder terecht, nogal eens aan het adres van 
kerygmatische prediking gemaakt36. Kerygmatische prediking gaat uit van de 
kwalitatieve overmacht van Gods handelen vanuit een bevrijdend perspectief, waar 
het menselijk verstaan niet veronachtzaamd wordt, maar in opgenomen is. De 
prediking kwalificeert de hoorder en niet omgekeerd: 

 �Jij, u, wij krijgen allemaal een boodschap om te verkondigen, een bood-
schap om verkondiging te zijn�37. 

In lijn met de voorgaande onderscheiding, kennen we twee soorten kerygmatische 
prediking. Bij tekstcentrische kerygmatische prediking zal de nadruk in de prediking 
liggen op het heilsperspectief vanuit de werkelijkheid van de tekst: 
 �Jezus blaast op hen (�) en zo blaast �ie vanochtend ook op ons�38. 
Waar het gaat om applicatiecentrische kerygmatische prediking, dan anticipeert de 
prediking op de aanvaarding, beaming en accordering van het in de preek 
toegezegde en verklaarde heil:  

 �Pinksteren is dat God naar ons beneden komt langs zijn eigen geheime 
weg en ons raakt in onze taal, die van uw hart, handen en mond. Pinksteren 
is geraakt zijn, als de snaar van een instrument dat in beweging komt en 
gaat zingen; ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een instrument te zijn 
van God, dat bewogen wordt om mensen, de Geest van Jezus zijn Zoon�39. 

Een dusdanige preek zal voor de hoorder existentieel ontdekkend zijn en in die zin 
een vernieuwing van het bestaan impliceren. 
   De taalvorm van zowel tekstcentrische als applicatiecentrische kerygmatische 
prediking is veelal betogend. Kerygmatische prediking laat zich naar verhouding 
gemakkelijk verbinden met de retorische gerichtheid op het overtuigen (movere). 
Dat maakt direct duidelijk dat kerygmatische prediking moverende prediking is en 
op het �gemoed� gericht40. De indicatief en imperatief zijn veelvuldig gebezigde 
taalregisters, de hyperbool een geliefd stijlfiguur. Retorisch gaat het om het 
�krachtige� stijltype, �grande� of �robustum�41. Kerygmatische prediking laat zich 
gemakkelijk verbinden met een nadruk op het pathos, de attitude van de hoorder42. 
                                                        
35 Preek P. 
36 Wie preken van bijvoorbeeld Barth leest -of gehoord heeft- weet dat dit verwijt voor een groot deel 
onterecht is. Zie bijvoorbeeld de preek van Barth over Jeremia 31:33 �Du darfst!�, waarin Barth op 
magistrale wijze het �du sollst� van het menselijk verstaan van Gods wet oplost in het �du darfst� van 
Gods vrije genade, in: Rufe mich an! Neue Predigten aus der Strafanstalt Basel, Zürich 1965,18-25. 
37 Preek S. Ook preek P: �Een belofte om uit te leven. Een belofte die je leven verandert. Dat is de belofte 
van de Heilige Geest�. 
38 Preek S. 
39 Preek K, met een mystieke inslag. 
40 Preek S: �En zo wil Jezus ook in ons leven komen en ook in onze beslotenheid van ons leven plaats-
nemen en soms roepen we het uit: Heer God, waar bent U nu, hoe kan dit nu?� 
41 Marcus Fabius Quintillianus omschrijft dit type als een rivier die �rotsblokken meesleurt, geen brug 
duldt en zelf zijn oevers bepaalt�, (en die) �zal, vol en bruisend, zelfs een rechter die tegenstribbelt 
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12.5.2. Didactische prediking 
 
Onder didactische prediking verstaan we een type prediking dat zich kenmerkt door 
een onderwijzend en een richtinggevend karakter. Deze prediking richt zich op het 
verstaan, het overwegen, inoefenen en navolgen van Gods richtinggevende 
bedoelingen en aanwijzingen aangaande het heil. �De (bijbelse �FS) didache 
ontvouwt �de zin en de consequenties� van wat in het kerygma wordt geopenbaard; 
ze wijst de implicaties aan van het grote en nieuwe heilsgebeuren:  

 �Want de Heilige Geest is een kracht, die God aan ons beloofd heeft. Elke 
dag opnieuw, als je er om bidt. Niet alle gebeden in ons leven worden 
verhoord. Maar het gebed om de Heilige Geest, dat wordt wel verhoord. 
Tenminste, als je je omkeert en dat moet je elke dag eigenlijk weer opnieuw 
doen. Naar de richting van God toe�. (�) �Zo zijn er mensen, die jarenlang, 
dag in, dag uit, zorgen voor een zieke, dat is me wat. Hoe houd je dat vol? 
Ze kunnen dat vaak volhouden doordat ze elke dag God om kracht vragen 
en voelen dat ze dat krijgen�43. 

De didache is ook opening, verklaring van de schrift en het aantonen vanuit de 
schrift, dat Jezus de Messias is�44. Het gaat in elk geval om een dynamisch begrip, 
waarbij de hoorder ten volle in het geding is, vooral met het verstand45, maar zeker 
ook met hart en ziel. De hoorder leert het heil van God herkennen en benoemen, 
zoals blijkt uit het slot van preek R: 

�Die heel makende Geest kregen we, gratis, om niet, we hoeven haar niet zelf 
te halen, zij komt, waait ons aan, beroert ons. Misschien hebt u wel eens iets 

                                                                                                                                  
meeslepen en hem dwingen zich stroomafwaarts mee te laten trekken. Zo�n type redenaar zal doden tot 
leven roepen��, Quintillianus, M.F., De opleiding tot redenaar. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen 
voorzien door P. Gerbrandy, Groningen 2001, XII.10.61. 
42 Preek S: �Nou, wij hebben, als we zo naar buiten gaan, vergevingsgezindheid, verantwoordelijkheids-
besef nodig. Lef. (�) Ik denk er aan, hoe er, ook bij mijzelf, in mijn leven, soms op een moment, geen 
vuur, geen warmte is. Dat het geen Pinksteren werd, omdat ik bang was, omdat ik angstig was en daarom 
zweeg, het er maar bij liet zitten. Misschien herkent u dat ook bij uzelf. Dat u zelf op een bepaald moment 
zweeg�toen u had kunnen spreken. Het kan anders�. 
Vgl. de indeling logos-ethos-pathos die Oskamp en Geel verbinden met de attitude van de spreker. P. 
Oskamp, R. Geel, Concreet en beeldend preken, Bussum 1999,175. 
43 Preek L. Of preek F: �Het pinksterwonder, de gave van de Geest heeft tot gevolg: 1. een verandering in 
of van de leerlingen zelf, persoonlijk, zoals te zien is in het optreden van Petrus. 2. Het verandert ook 
tussen die mensen: er ontstaat een nieuw begrip, nieuwe verstandhouding, ook een nieuwe gemeenschap 
tussen mensen. En dit wordt weerspiegeld in het ontstaan van de eerste gemeente�. Of preek T: �De Geest 
wekt leven. Gods Geest reinigt, zuivert, heiligt en volhardt. Hij maakt ons leeg van onszelf, maar vol van 
zichzelf. Levens worden veranderd, gemeenten gesticht en dan begint de zending haar loop. Het is 
Pinksteren geweest, de Geest werkt door, en Hij wil ook doorwerken in uw en mijn leven�. 
44 J. Firet, Het agogisch moment, 88. Vergelijk preek L: �Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. 
Niet elkaar verketteren, geen nauwe hokjesgeest. De Geest van de Heer kan binnen de kerk werken, maar 
als dat niet lukt ook gerust buiten de kerk. De Heilige Geest wijst altijd van zichzelf af, naar Jezus toe. Ze 
brengt ons de woorden en daden van Jezus in herinnering en helpt ons die toepassen�. 
45 Zoals preek R: �Rond Pinksteren heerst veel onwetendheid. Weet ik eigenlijk zelf wel goed uit te 
leggen wat het betekent? (�) Ja ik weet dat dit het feest is van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar 
snappen u en ik daarmee iets van die Geest die waait waarheen zij wil? (�) Nu kun je zeggen: dat moet 
je geloven en ervaren, maar dat is me te gemakkelijk en te kort door de bocht. De gelovige mag ook 
begrijpen. Je hoeft als gelovige niet voortdurend je verstand uit te schakelen. Geloven is heel verstandig. 
Pinksteren moet dus ook te begrijpen zijn�. 
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ervaren dat u voorzichtig de Heilige Geest durft te noemen. Die je optilt, blij 
maakt, kracht geeft, nieuw vertrouwen. Om die Geest mogen wij vragen elke 
dag en in het bijzonder vandaag, die Geest waarvan we dadelijk zingen: �Maak 
Gij ons rein en welgezind en spreek tot ons in vuur en wind, o stille stem in �t 
hart�. 

De didactische prediking betreft heel de geloofs- en levenspraxis. Het gaat om de 
inwijding in het geheimenis van het geloof, maar ook om de alledaagse levens-
wijsheid46, om de ethiek en om de kennis en het vertrouwd raken met de geloofs-
traditie door die op een eigentijdse wijze te vertolken: 

 �Mijn vader zei vroeger wel eens, dat het hem opviel dat je in de Bijbel na 
Pinksteren, na de uitstorting van de Geest, vrijwel geen engelen meer 
tegenkomt. Hij bedoelde: Voorheen, in het Oude Testament en ook in de 
evangeliën, moesten er telkens engelen opdraven als de mensen het even 
niet meer konden volgen. Bij het Kerstfeest, bij Pasen en nog bij de Hemel-
vaart: telkens zijn er engelen, die naar de mensen toe vertalen, wat God 
heeft gedaan; engelen �gelijk hemelse persvoorlichters- komen de zaak 
toelichten en uitleggen. Maar nu hebben ménsen de Geest van God 
gekregen en daarmee: wijsheid en vrijmoedigheid, de leerlingen krijgen lef 
en worden enthousiast, het is alsof de vliezen breken en zij zelf als nieuwe 
mensen geboren worden, opstaan uit de dood�47. 

Didactische prediking is opbouwend van aard en betreft als het ware de levensloop-
begeleiding op de geloofsweg, een soort van continue ontwikkeling van inzicht, 
kennis en vaardigheid waarbij de hoorder steeds meer leert �onderscheiden waar het 
op aankomt�: 

 �Laat je dopen in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van 
je zonden en je zult de Heilige Geest geschonken krijgen. En die oproep 
klinkt ook vanmorgen tegen elk van ons, ook tegen mijzelf. Telkens weer 
moet het ons gezegd worden: Keer je om�48.  

Didactische prediking is daarom ook een vorm van prediking die het kritisch 
bewustzijn stimuleert en die de mens aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid49. 
Maar uiteindelijk is de prediking gericht op de navolging. Hoorders blijven geen 
hoorders, maar worden deelgenoten in het geloof, volgelingen, leerlingen van Jezus. 
   Een vorm van tekstcentrische didactische prediking zal allereerst gericht zijn op de 
explicatie van en de dialoog met hetgeen in de tekst aan de orde komt. Voor de 
hoorders zullen deze preken een instruerend karakter dragen: 

 �Het is trouwens typisch iets voor Lucas, heb ik ontdekt al lezende en toen 
ik de preek voorbereidde, het is typisch voor Lucas in het evangelie en in 
het boek Handelingen, om te zeggen dat mensen ergens �vervuld� van zijn. 
Aan de ene kant, zegt Lucas, kun je vervuld zijn van de Heilige Geest. 
Maar, hij zegt ook op allerlei plekken in het evangelie en in het boek 

                                                        
46 Een aardige connotatie is de vertaling van de wijsheidsleraar uit het Oude Testament met de term 
�Prediker�, vgl. J. Firet, Het agogisch moment, 76. 
47 Preek F. 
48 Preek L. 
49 Preek I: �Dat is de boodschap ook vandaag-de-dag. (�) Daar moet het naar toe gaan. Kerkdeuren open. 
Naar buiten toe. Als je echt Pinksteren viert, dan kun je het niet voor je houden�. 
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Handelingen dat hij geschreven heeft, dat je ook van hele andere dingen 
vervuld kunt zijn. Je kunt ook vervuld zijn van toorn en van vrees en van 
radeloosheid of van jaloersheid�50. 

Applicatiecentrische didactische prediking zal vooral gericht zijn op de 
consequenties van hetgeen aan de orde komt in de tekst en de implicaties daarvan 
voor de hoorder: 

�Dus we zouden ook kunnen vragen: Hoe is het vandaag de dag eigenlijk 
gesteld met de charismata van de Heer? Het woord charisma is van oorsprong 
een Grieks woord. Letterlijk betekent het: genadegave. Dus we zouden ook 
kunnen vragen: Hoe is het vandaag de dag eigenlijk gesteld met de 
genadegaven van de Heer? Wij kunnen soms van iemand zeggen dat het een 
persoon met veel charisma is. Er straalt iets van af, er gaat iets van uit. (�) 
Wanneer je als christen wilt leven vanuit de charismata -de genadegaven- dan 
gaat het erom, dat je iets uitstraalt, dat er iets van je uitgaat. Dat je als christen 
iets meegeeft aan de mensen en aan de wereld om je heen. Dat je iets betekent 
voor de ander. Dat je als christen de ander bezielt�51. 

Beide vormen van prediking zullen specifiek categoriaal kunnen worden ingericht: 
zowel gericht op bepaalde groepen gelovigen of leerlingen als op de gehele 
gemeente. 
   De taalvorm van dit type prediking zal overwegend informatief, argumentatief of 
vertellend52 van aard zijn. Retorisch gaat het om de gerichtheid op het doceren. Het 
�fijne�, �subtiele� taalregister past daarbij het beste, vanwege de milde insteek en 
precisie die nodig is in uiteenzetting (narratio) en bewijsvoering (argumentatio)53. 
Didactische prediking laat zich gemakkelijk verbinden met nadruk op de logica en 
�dus� komt het gebruik van woorden als �daarom�, �zo�, �en dus�, �want�, enzovoort 
veelvuldig voor. 
 
12.5.3. Paracletische prediking 
 
Onder paracletische prediking verstaan we een type prediking dat zich voornamelijk 
laat karakteriseren als een gerichte oproep en appèl. Paracletische prediking richt 
zich met name op de mens in zijn of haar daadwerkelijke en contingente situatie: 

 �Wat moeten wij ermee aan, als er weer iemand uit onze kring gestorven is? 
Als wij gebeden hebben voor de genezing van iemand van wie wij hielden 
en er is geen genezing gekomen?� (�) �Zouden wij wel kunnen rekenen op 
die werking van de Heilige Geest van God die Hij voor enkelen uitstraalde, 
de Vredebrenger, de Zaligmaker? Het stormt soms in ons binnenste van 
vragen en je merkt het ook in de omgeving, want ook daar is het evenmin 
stil. Die Geest die uitgestort werd als een geweldige gedreven wind typeert 
de situatie in de wereld van dat moment, maar ook in onze wereld 
overigens zo voortreffelijk, dat we er niet over uitgedacht raken�54. 

                                                        
50 Preek C. 
51 Preek O, met veel redundantie en weinig beeldend taalgebruik. 
52 Zoals preek N: �Kinderen, vandaag vertel ik jullie het verhaal van Pinksteren�, waarna vertelling volgt. 
53 M.F. Quintillianus, De opleiding tot redenaar, XII.10.59. 
54 Preek V. 
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Paracletische prediking neemt haar uitgangspunt in de situatie van de mens en al 
naar gelang deze situatie allereerst appellerend, vermanend, dan wel troostend van 
toonzetting zijn55. De paraclese impliceert fundamenteel een toewending naar de 
hoorder, �in �παρακαλειν� zit de gedachte van een gerichtheid op de contingente 
situatie van een persoon of een groep personen�56. Paracletische prediking schept 
�support�, ondersteuning, waardoor iemand kan opademen, troost en ruimte vindt 
voor een nieuw verstaan en nieuw handelen: 

 �Wat de Geest doet, is mensen open maken. Openheid maken en ruimte 
scheppen. En de Geest vervult ook. Op die plaatsen en in die mensen waar 
eerst leegte was. Leegte door verdriet. Leegte doordat je niet door anderen 
begrepen was. Leegte doordat je je buitengesloten voelt. De Geest wil die 
leegte komen opvullen. De Geest is een Geest van liefde. Een Geest die 
mensen tot zijn recht laat komen�57. 

Paracletische prediking is coachend van aard en is bij uitstek een type prediking dat 
de onderlinge betrokkenheid en wederkerigheid tussen voorganger en gemeente en 
gemeenteleden onderling veronderstelt: 

 �In Handelingen wordt het ons geschilderd in een grote zaal waar mensen 
samengekomen zijn, ook al om over Jezus te spreken, om met elkaar te 
zingen, om elkaar te bemoedigen, om te vertroosten. Dat is de opdracht, 
zelfs onuitgesproken, voor de gemeente. Dat hebben ze wel begrepen: we 
zijn er voor elkaar. We behoren ook bij elkaar. En wij proberen elkaar ook 
te bemoedigen en te vertroosten�. (�) �Heerlijk! Samenzijn met elkaar, in 
de kerk, zingend, biddend, denkend over God. Ja, het is zelfs een 
verademing om daar voor Gods aangezicht woorden geformuleerd te horen 
die uit je hart komen, als je je schuld voor God belijdt. Het geeft vrede in je 
hart, zo samen met anderen er te zijn en te zingen�58. 

De Heilige Geest is het subject van het aanspreken, het roepen en aansporen. En 
waar de vermaning als waarschuwing of oproep tot omkeer een plaats krijgt, is dat 
niet zonder dat de vertroosting in het verlengde ligt. Op die manier refereert 
paraclese aan de herinnering van het heil, aan het kerygma, en richt zij zich op de 
resultaten ervan, op de mogelijkheden, de �vruchten� en de doorwerking van het heil 
specifiek met het oog op de contingente situatie van hoorder en gemeente. Kort-
gezegd: de eventuele imperatief of aanvoegende wijs in dit type van prediking berust 
ideaaltypisch in de indicatief van het verkondigde heil. 
Waar het gaat om tekstcentrische paracletische prediking, is de aansporing en het 
appèl van de preek direct uit de schriften afgeleid. Hoewel paracletische prediking 
per definitie situationele prediking is, zal tekstcentrische prediking in haar appèl aan 
de hoorder zich eerder richten op de veronderstelde normen vanuit de schriften dan 
op de mogelijkheden van de hoorder: 

                                                        
55 Met deze drie termen duiden we de ruimte van het betekenisveld van de paraclese aan. 
56 J. Firet, Het agogisch moment, 94. Zoals voorganger B na een onderbreking de preek weer voortzet met 
de woorden: ��ik wil dat ene stukje van die preek toch nog even vertellen want misschien dat het voor 
sommige mensen toch net dat stukje is dat voor hen bedoeld is. We hadden het over openheid�� 
57 Preek B. 
58 Preek V. 
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 �Het gebeurt op het pinksterfeest. Een oogstfeest. Een feest waarbij de 
schoven graan worden ingezameld. Hoe heeft de aarde vruchtgedragen in 
het afgelopen groeiseizoen? Tegelijkertijd de vraag: hoe draagt jouw leven 
vrucht? Is er in jouw leven ook sprake van oogst? En hoe ga je om met wat 
aan jou wordt toevertrouwd? Deel je met anderen, of grijp je zoveel 
mogelijk je kansen om je te verrijken? Bij een oogstfeest komt steeds de 
vraag naar de verdeling op�59. 

Bij applicatiecentrische paracletische prediking vormt de contingente situatie van 
de mens of de gemeente in bredere zin daarentegen het belangrijkste referentiekader 
voor de prediking: 

 �En wat denkt u, is het mogelijk om elkaar in de zomer bij een dienst van 
schrift en tafel�, elkaar de vrede van Christus te wensen en in september 
weer gescheiden op te trekken?�60  

Qua taalvorm overheerst in dit type prediking het gebruik van de aanvoegende wijs 
en van de imperatief. In retorisch opzicht valt paracletische prediking niet samen 
met een gerichtheid op het �onderhoudend� (delectare) karakter van het spreken, 
maar zal deze combinatie wel frequent voorkomen. Paracletische prediking wordt 
getypeerd zich door een nadruk op het ethos van de hoorder. 
 
Als concrete indicatie voor de indeling van een preek naar één van de drie �modi�, 
geldt het antwoord op de vraag: Gaat het in deze preek uiteindelijk om aanzegging 
van heil, om inwijding en in-oefening van heil of om het gestalte geven aan heil in 
relatie tot een specifieke situatie? In relatie tot de werking van de Heilige Geest 
zouden we kunnen zeggen: Gaat het primair om de ontvangst van de Geest, om het 
continue werk van de Geest of om het exemplarische werk van de Geest?61 Aldus 
categoriseren wij een meer kerygmatische, een meer didactische en een meer 
paracletische modus van prediking, waarmee we de wijze waarop geanticipeerd 
wordt op de goddelijke betrokkenheid in het proces van prediking, op het spoor zijn.  
 
 
12.6. RETORISCH-COMMUNICATIEVE ASPECTEN VAN DE PREDIKING 
 
Het feit dat er vanuit het retorisch-communicatieve profiel van een preek evenzeer 
verschillende typen te onderscheiden zijn, blijft voor wat betreft onze typologie op 
de achtergrond. De gangbare onderscheiding in drie communicatieve niveaus van 
informatie, emotie en overtuiging zijn met alle zes typen prediking te verbinden, 
hoewel er wel bepaalde voor de hand liggende en elkaar versterkende combinaties te 
onderscheiden zijn. Datzelfde geldt voor de communicatieve structuur van de taal-
daden, op grond waarvan een preektypologie eveneens opgebouwd kan worden 
langs de lijn directief-dialogisch-evocatief. In de schets van de verschillende 

                                                        
59 Preek B. 
60 Uit het slot van preek D. 
61 Waarbij we opmerken dat het hier niet gaat om eenzelfde opeenvolging zoals onderscheiden in 
achtereenvolgende stadia in de ordo salutis, -bijvoorbeeld rechtvaardiging, geloof en heiliging-. Hoewel 
er vergelijkbare lijnen te leggen zijn, gaat het niet om fasering maar om verschillende wijzen, structurele 
�modi� van heilvolle betrokkenheid van Godswege in relatie tot de mens.  
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exempla van de preektypen, zal de communicatieve dimensie van de preek aandacht 
krijgen als inkleuring van de verschillende typen, met name voor wat betreft hun 
mogelijke uitwerking op de hoorders. Gezien de vraagstelling van dit onderzoek 
richten wij ons echter primair op de met het Woord en met de Geest verbonden 
indicatoren en pas van daaruit op de daarmee samenhangende communicatieve 
invulling van de preek. 
   Overbodig te stellen dat de ontstane typologie geen waterdichte scheidingen kent 
tussen de verschillende typen. Het gaat eerder om accenten. Accenten waarvan we 
de gevolgen, de plussen en de minnen in kaart zullen brengen bij het onderzoek naar 
concrete prediking.  
 
 
12.7. OVERZICHT PREEKTYPEN 
 
Met de gevormde preektypologie is een antwoord gegeven op het slot van de tweede 
onderzoeksvraag naar de onderzoeksmethodiek van empirisch preekmateriaal. In een 
vooruitblik naar de resultaten van de analyse kan inmiddels aangegeven worden tot 
welke typen de verzamelde preken behoren. 
 
Indelingsmatrix:62 
 
 
tekstcentrische 
prediking: 
 

 
Kerygmatisch 
S 

 
didactisch 
C,T,N,F,L 

 
paracletisch 
B,E 

 
applicatiecentrische 
prediking: 
 

 
Kerygmatisch 
P,K 

 
didactisch 
I,H,R,O 

 
paracletisch 
D,V 

 
Figuur 12.3. 

 
1. Tekstcentrisch-kerygmatische prediking: Preek S 
2. Tekstcentrisch-didactische prediking: Preek C, T, N, (F), (L) 
3. Tekstcentrisch-paracletische prediking: Preek B, (E) 
4. Applicatiecentrisch-kerygmatische prediking: Preek P, (K) 
5. Applicatiecentrisch-didactische prediking: Preek I, H, (R), (O) 
6. Applicatiecentrisch-paracletische prediking: Preek D, (V) 

                                                        
62 De preekaanduidingen tussen haakjes hebben betrekking op preken waarvan de nadere analyse niet in 
deze publicatie is opgenomen. 
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13. Kerkgangers en voorgangers 
 
 
 
13.1. KERKGANGERS SPREKEN ZICH UIT OVER KERKDIENST EN PREDIKING 
 
De derde onderzoeksfase omvat de resultaten van het empirisch onderzoek. Dit 
hoofdstuk bevat het antwoord op de derde onderzoeksvraag naar de opvattingen en 
verwachtingen van kerkgangers en voorgangers ten aanzien van de prediking als 
Woord van God. 
   Als eerste stap in de analyse van het onderzoeksmateriaal kijken we naar het totale 
beeld dat de kerkgangers geven van hun opvattingen en bevindingen aangaande de 
kerkdienst in het algemeen en de bijgewoonde pinksterdienst in het bijzonder. Totaal 
zijn er 257 vragenlijsten aan kerkgangers uitgedeeld1. Daarvan zijn er 246 ingevuld 
geretourneerd (=96%). Uit de analyse ervan ontstaat een totaalbeeld van de visie, 
opvattingen en verwachtingen van deze 246 kerkgangers in relatie tot de zes 
factoren uit het homiletisch model. Onderstaande figuur geeft daarbij aan welke 
vragen uit de lijst bepalend zijn voor de uitkomsten ten aanzien van de verschillende 
factoren2. 
 
 
 

HOORDER(S) BIJBEL 
TEKST 

VOOR-
GANGER 

(PINKSTER)
PREEK 

CONTEXT HEILIGE 
GEEST 

HOORDER(S) 
(vragenlijst 
kerk- 
gangers) 

1-8,52-56 8,11-17,19, 
20,22, 
24-29,31, 
34,36,37, 
39,42,44, 
45,51 

14,17,19, 
21,24-29, 
32-35,39, 
41,42, 
45-48,50, 
51 

11-14, 
15-29, 
32-45 

8-10,13, 
14,20, 
24-31,34, 
39,42,44,
45,51, 

8,9-19, 
24-29,33, 
34,39,41,
42,44,45,
51 

 
Figuur 13.1. 

 
 
 
13.1.1. Een groepsportret van de kerkgangers3  
 
PERSOONLIJK PROFIEL 
Wanneer we de totale groep kerkgangers in ogenschouw nemen, zien we dat er iets 
meer vrouwen dan mannen hebben meegedaan. 55%4 van de deelnemers is vrouw, 
tegenover 43% man. Voor wat betreft hun leeftijd is de grootste groep respondenten 
te vinden in de categorie van mensen tussen de 43 en 52 jaar oud, de generatie van 
hen die het eerste decennium na de tweede wereldoorlog geboren zijn5. Een ruime 
                                                        
1 In totaal zijn, verdeeld over 19 kerken, 21 keer 12 formulieren uitgedeeld aan kerkgangers. Daarbij 
hebben vier kerken tevens één of twee reserveformulieren uitgedeeld. 
2 Zie ook de geoperationaliseerde concepten in hoofdstuk 11. 
3 Vragenlijst kerkgangers 1-8,52-56. 
4 De genoemde percentages zijn steeds afgerond op hele getallen. 
5 Geboortejaren: 
vóór 1915     2 respondenten 
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meerderheid van hen leeft samen met een partner 77% en iets minder dan de helft 
van de respondenten heeft thuis de zorg voor één of meer opgroeiende kinderen 
41%. Als het gaat om hun opleidingsniveau, vinden we een meerderheid van 21% 
van de respondenten met een HBO-achtergrond. Voor het overige zijn alle 
categorieën evenredig vertegenwoordigd. Aan het onderzoek hebben dus vooral 
mensen meegedaan van middelbare leeftijd die leven in gezinsverband. 
KERKELIJK PROFIEL 
Van de 19 kerkdiensten zijn er 5 kerken waarbij Hervormden en Gereformeerden en 
soms ook Luthersen of Doopsgezinden samen de pinksterdienst vieren. Twee kerken 
behoren tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde 
Kerk. De overigen zijn ofwel Hervormde Gemeenten ofwel Gereformeerde Kerken. 
83% van deze respondenten is belijdend lid van de kerk die zij op pinksterzondag 
bezoeken, tegenover 13% doopleden. De betrokkenheid bij de kerk ervaart men 
overwegend als sterk 41%, of zelfs zeer sterk 15%. �Redelijk betrokken� voelt zich 
38% en nauwelijks betrokken slechts 4%. Deze betrokkenheid uit zich voor een 
groot deel ook in het kerkbezoek, maar liefst 61% van de respondenten gaat 
gewoonlijk één keer per week of vaker naar de kerk. Voor 32% van de respondenten 
is de kerkgang iets van 1 of meer keren per maand en slechts 7% gaat minder dan 
één keer per maand. Zoals te verwachten is er een nauw verband tussen betrokken-
heid en kerkbezoek. Van de groep respondenten die zich sterk betrokken voelt, gaat 
driekwart minstens wekelijks naar de kerk. Een kwart van de sterk betrokkenen zegt 
één keer per maand of vaker naar de kerk te gaan. De betrokkenheid van vrouwen 
ligt iets hoger dan die van mannen, in de categorie �sterk betrokken� scoren vrouwen 
beduidend hoger dan mannen, terwijl in de categorie �nauwelijks betrokken� de 
mannen duidelijk hoger scoren dan de vrouwen. De relatie tussen het opleidings-
niveau en betrokkenheid wijst uit dat degenen die zich het sterkste bij de kerk 
betrokken voelen vooral behoren tot de mensen met een algemeen middelbare 
opleiding. Van degenen met een opleiding in het voortgezet algemeen onderwijs of 
hoger beroepsonderwijs blijken de meeste zichzelf eerder als �redelijk betrokken� 
aan te duiden. Van degenen met een wetenschappelijke opleiding behoren de meeste 
daarentegen tot de categorie �sterk betrokken�. Voor zover de respondenten 
betrokken zijn bij activiteiten vanuit de kerk, gaat het hoofdzakelijk om �facilitaire 
zaken� (31%), zoals het participeren aan een autodienst, bloemenverzorging of 
koffieschenken na de dienst. 9% van de respondenten is ook op één of andere 
manier bij de voorbereiding van de pinksterdienst betrokken geweest. 

                                                                                                                                  
1916-1925   19 ,, 
1926-1935   38 ,, 
1936-1945   34 ,, 
1946-1955   53 ,, 
1956-1965   44 ,, 
1966-1975   27 ,, 
1976-1985   26 ,, 
missing     3 ,, 
 ----- 
Totaal 246      respondenten 
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   Wat zijn nu de motieven die deze mensen ertoe bewegen om de kerkdiensten te 
bezoeken? Uit een lijst van 25 verschillende aspecten kiezen de hoorders tussen 
�helemaal niet belangrijk�, �niet erg belangrijk�, �belangrijk� en �zeer belangrijk�. De 
25 motieven zijn door de onderzoeker verdeeld in verschillende categorieën, die 
voor de respondenten niet zichtbaar onderscheiden waren. 

- geestelijke motieven 
 Als het meest belangrijke motief voor de kerkgang geldt �om God te 

ontmoeten� (34% �zeer belangrijk�). �Om God eer te geven� scoort op een 
gedeelde tweede plaats (32%) als �zeer belangrijk�. Andere motieven die 
hieraan verwant zijn in dezelfde categorie, zoals �om de Heilige Geest te 
ontvangen� (31%) of �om Christus te leren kennen� (30%) scoren minder hoog. 

- sociaal-ecclesiologische motieven 
 Opvallend is dat de motieven die te maken hebben met het samenkomen van de 

gemeente wel als belangrijk, maar niet zozeer als �zeer belangrijk� worden 
gezien. Het motief �om elkaar als gemeente te ontmoeten� blijkt in de categorie 
�zeer belangrijk� slechts 22% te halen. Telt men de categorie �belangrijk� erbij 
op in de vergelijkingen, dan komt dit motief uiteindelijk niet hoger dan de 
zevende plaats terecht. Opvallend in de categorie �gemeente-zijn� is wel dat het 
motief van de voorbede voor anderen als zeer belangrijk motief op de gedeelde 
tweede plaats staat (32%). Als derde zeer belangrijke motief voor de kerkgang 
geldt �om inspiratie op te doen voor mijn dagelijks leven (een lage 32%). 

- leerstellige motieven 
 Als categorie motieven die er nauwelijks toe doet, zien we de categorie 

motieven die we kunnen aanduiden als �leerstellige motieven�. Laag scoort 
bijvoorbeeld �om het besef van zonde en genade levend te houden�, om mijn 
schuld te belijden� en �om vergeving te ontvangen�. 

- ethische motieven 
 De categorie �ethische motieven� blijkt het minst belangrijk in de motivatie 

voor de kerkgang. Het minste respons krijgt het motief van �het ontwikkelen 
van een nieuwe levensstijl�. Een motief uit dezelfde categorie, refererend aan 
van bovenaf opgelegde levensrichtlijnen, namelijk �om te horen hoe ik leven 
moet� spreekt ook niet aan. Wanneer motieven in deze categorie opener 
geformuleerd worden, blijkt dat zij bij meer mensen weerklank vinden. Zo 
scoort �om opgeroepen te worden tot christelijk handelen� beduidend hoger en 
om het �richting in mijn leven vinden� scoort in deze categorie het beste. Maar 
in zijn totaliteit komt dit motief toch niet verder dan de twaalfde plaats. 

TEVREDENHEIDSPROFIEL 
Gevraagd naar de mate van tevredenheid met de reguliere kerkdiensten in de 
plaatselijke gemeente, antwoordt 57% �tamelijk tevreden� te zijn. Zeer tevreden is 
bovendien 33,5% van de respondenten. �Tamelijk ontevreden� 5% en zeer 
ontevreden slechts 1%. 
BELEVINGSPROFIEL PINKSTERDIENST 
Ten aanzien van de pinksterdienst geldt dat de algemene waardering door 44% van 
de ondervraagden als �bijzonder positief� wordt gekenschetst. 36% kiest voor �meer 
positief dan negatief� en 15% kiest voor �neutraal�. 70% van de respondenten geeft 
vervolgens aan dat er in de dienst één of meer momenten zijn geweest die indruk 
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hebben gemaakt, waarbij dan het meest aan de preek gerefereerd wordt (34%) en 
bijna net zo vaak aan een sacramentele of symbolische handeling rondom belijdenis 
of bevestiging van ambtdragers (33%). 21% van de respondenten geeft aan dat de 
muziek/liederen in de dienst indruk hebben gemaakt. 
 
SAMENVATTEND 
Op het groepsportret van de 246 kerkgangers vinden we iets meer vrouwen dan 
mannen, de grootste groep van middelbare leeftijd, met spreiding naar jonger en 
ouder. Gemiddeld is de betrokkenheid van deze mensen bij de kerk tamelijk hoog, 
hetgeen bij zestig procent van de mensen bijvoorbeeld tot uiting komt in een 
wekelijkse kerkgang. Gemiddeld zijn zij tevreden met de kerkdiensten in hun 
gemeente. Ten aanzien van de onderzochte pinksterdienst zijn zij positief gestemd. 
Hun algemene motivatie voor de kerkgang laat zich het beste uitdrukken in het 
verlangen �om God te ontmoeten�. Deze ontmoeting heeft te maken met het eren van 
God en het ontvangen van inspiratie voor het dagelijks leven. Geestelijke motieven 
voor de kerkgang scoren hoger dan leerstellige, of sociale motieven. De kerkgangers 
geven bovendien aan niet te willen horen hoe zij zouden moeten leven, maar hoe zij 
inspiratie ontvangen om te kunnen leven. 
 
13.1.2. De kerkgangers en de bijbeltekst in relatie tot kerkdienst en prediking6 
 
Welke rol speelt de Bijbel en de uitleg van de Bijbel in relatie tot kerkdienst en 
prediking? 
BELANG 
In elk geval speelt de Bijbel een rol bij de redenen waarom mensen naar de kerk 
gaan. Wanneer deze kerkgangers kiezen uit een opsomming van 25 verschillende 
motieven en gradaties van belang van die motieven voor henzelf, komt het motief 
�om uitleg van de Bijbel te krijgen� op de derde plaats. Op de vijfde plaats komt het 
motief �om meer inzicht in de Bijbel te krijgen�. 
Wanneer het bij een andere vraag echter gaat om het kiezen van drie �onderdelen� 
van de kerkdienst die men het belangrijkste acht, is de schriftlezing daar vrijwel 
nooit bij. De preek scoort dan duidelijk het hoogste, maar het belangrijkste motief 
van de mensen om de preek als eerste te noemen is het element van de schriftuitleg, 
namelijk bij 22% van degenen die de preek als belangrijkste element beschouwen.  
GEZAG 
De relatie tot de bijbellezing is echter niet datgene waaraan de preek haar gezag 
ontleent: dat is in de eerste plaats aan het feit dat men instemt met de stelling dat de 
stem van God in de preek te beluisteren valt.  
FUNCTIE 
Is de schriftlezing dan wel het belangrijkste dat in de preek aan de orde komt? In elk 
geval niet zonder dat die lezing in relatie gebracht wordt met het dagelijks leven. 
Beide �bronnen�, zowel de schrift als de ervaring van het dagelijks leven, dienen in 

                                                        
6 Vragenlijst kerkgangers 8,11-17,19,20,22,24-29,31,34,36,37,39,42,44,45,51. 
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een preek naar voren te komen, aldus de kerkgangers. Er zijn meer mensen die het 
belang van het dagelijks leven voor de prediking benadrukken dan die het belang 
van de Bijbel benadrukken.  
Bij het antwoord op de open vraag: wanneer vindt u een preek goed?, koppelen de 
meeste mensen deze kwalificatie niet meteen aan de wijze van uitleg van de Bijbel. 
Dit komt pas op de zevende plaats. Andersoortige kwalificaties, betrekking hebbend 
op de inhoud, zoals �inspirerend� of betrekking hebbend op de structuur en vorm van 
de preek en andere motieven krijgen dan ruim de voorrang. Dit komt overeen met 
het gegeven dat de meeste mensen (60%) als doel van de preek de persoonlijke 
bemoediging belangrijker vinden dan �de gemeente bij de Bijbel houden�.  
VERBINDING TEKST EN PREEK 
Voor wat betreft de bijgewoonde pinksterdienst valt op dat de kerkgangers daarin 
een sterke verbinding tussen de schriftlezing en de prediking constateren. De preek 
stond in die dienst �zeer dicht� of �dicht� bij de bijbeltekst. 
VERSTAAN VAN DE BIJBELTEKST 
Heeft de prediking in de pinksterdienst geholpen bij het verstaan van de bijbeltekst? 
Voor 19% van de respondenten �veel�, voor 58% �een beetje� en voor de overigen 
vooral �niet bijzonder�. Een nauwe relatie tot de tekst betekent nog niet automatisch 
tekstverheldering. Hoezeer men ook positief oordeelt over de pinksterdienst, het 
meest indrukwekkende moment daarin was niet de schriftlezing. Slechts een 
enkeling noemt de lezing als een belangrijk en indrukwekkend moment.  
 
SAMENVATTEND 
De Bijbel is voor de hoorders van de kerkdienst zozeer belangrijk, dat de uitleg 
ervan één van de motieven voor de kerkgang is. Of de Bijbel expliciet gezag wordt 
toegekend, ontdekken we niet. De hoorders lijken meer belang te hechten aan de 
uitleg van de Bijbel in relatie tot het dagelijks leven vanwege het bemoedigend 
karakter daarvan dan dat zij de waarde hechten aan de uitleg vanwege het gezag of 
karakter van de Bijbel als zodanig. Ook hebben zij niet de behoefte om het belang 
van de Bijbel te benadrukken als een �tegenover� van de gemeente. Uit deze 
uitkomsten kan geconcludeerd worden dat de meeste kerkgangers de prediking 
beluisteren vanuit het toepassingsperspectief. De kerkgangers zelf zijn overwegend 
applicatiecentrisch gericht. 
 
13.1.3. De kerkgangers en hun voorganger7 
 
De voorganger is een spil in het communicatieproces van kerkdienst en prediking. 
Hoe waarderen de kerkgangers hun voorgangers in deze? 
BELANG VAN DE VOORGANGER 
Uit het antwoord op de open vraag in hoeverre mensen tevreden zijn over de kerk-
diensten bij hen in de gemeente, blijkt al dat de voorganger daarin een mede 
bepalende factor vormt: 15% van de antwoorden refereert aan de voorganger. Niet 
alleen met betrekking tot de kerkdienst als geheel speelt de voorganger een grote rol, 
met name in de prediking ervaart men de persoon van de predikant als tamelijk 
cruciaal voor de waardering ervan: als het gaat over de algemene waardering van 
                                                        
7 Vragenlijst kerkgangers 14,17,19,21,24-29,32-35,39,41,42,45-48,50,51. 
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preken refereert 22% in een antwoord op een open vraag specifiek aan de voor-
ganger. Ondanks dit belang van de voorganger, maakt ruim 60% hun keuze om al 
dan niet naar de kerk te gaan, niet afhankelijk van de persoon van de voorganger. 
Het maakt hen wel uit wie er voorgaat, maar zij blijven er niet voor thuis. 20% van 
de respondenten laat de persoon van de voorganger wel de doorslag geven bij het al 
dan niet naar de kerk gaan.  
PERSOONLIJKE RELATIE MET DE VOORGANGER 
De voorganger is veelal geen onbekende voor de respondenten: 23% van de kerk-
gangers geeft aan de eigen voorganger erg goed te kennen en 69%  kent de voor-
ganger �tamelijk goed�. De meeste respondenten kennen de voorganger vooral van 
de kerkdienst, het persoonlijk contact door middel van  pastoraat of groepswerk 
komt op de tweede plaats.  
WAARDERING VOOR DE VOORGANGER 
De waardering voor de voorganger is niet geheel evenredig met de mate waarin men 
de voorganger kent. Een grotere groep mensen dan degenen die zeggen de voor-
ganger erg goed te kennen, waarderen de voorganger �zeer�. Dit geldt voor liefst 
54% van de respondenten. 35% waardeert de voorganger �redelijk�, in positieve zin 
te verstaan. 
PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE KWALITEIT VAN DE VOORGANGER 
Ook met betrekking tot de pinksterpreek geeft een ruime meerderheid van de 
respondenten aan dat zij de presentatie van de voorganger positief waarderen, 
namelijk 69%. Men proefde in de preek persoonlijke betrokkenheid bij de predikant, 
77% en op de vraag of men de predikant een tip zou willen geven in verband met 
zijn of haar prediking, antwoordt 25% onomwonden iets in de trant van: �ga zo 
door�. Het overige dat men de voorganger toevoegt heeft vooral te maken met een 
mogelijke verbetering van de inhoud van de preken (22%), met de structuur ervan 
(14%) of met de relevantie van de prediking (12%). Pas daarna lijken presentatie en 
bezieling een rol te spelen (respectievelijk 11% en 10%). 
 
SAMENVATTEND 
De voorganger heeft een belangrijke inbreng waar het gaat om de waardering van de 
kerkdienst en in het bijzonder van de prediking. Over het algemeen hebben de kerk-
gangers veel waardering voor hun voorgangers. Met name de getoonde betrokken-
heid van de voorgangers in de diensten scoort hoog. Op dat terrein kan het haast niet 
beter. Slechts voor wat betreft de inhoud van de prediking zou men van de voor-
gangers meer kwaliteit willen zien. 
 
13.1.4. De kerkgangers en de (pinkster)prediking8 
 
Hoe verhouden de hoorders zich tot de prediking in het algemeen en tot de 
pinksterpreek in het bijzonder? 

                                                        
8 Vragenlijst kerkgangers 11-14,15-29,32-45. 
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STATUS VAN DE PREDIKING 
Uit een opsomming van onderdelen van een min of meer reguliere kerkdienst kiezen 
de respondenten zeer duidelijk de preek als het belangrijkste onderdeel: 48% noemt 
de preek als eerste. Het verschil met hetgeen als volgend belangrijkste genoemd 
wordt, is groot: 13% noemt dan het zingen in de kerkdienst. Wanneer we kijken naar 
hetgeen men opgeteld als de drie belangrijkste elementen noemt, wordt de preek 
genoemd door 77% van de respondenten en de gemeentezang door 55%. 50% van 
de respondenten zegt zonder meer gezag toe te kennen aan de prediking. 31% 
daarentegen zegt dat niet te doen en 13% weet het niet. Het motief om gezag aan de 
preek toe te kennen zit voor de hoorders eerder in de gedachte dat God tot hen 
spreekt in de prediking, dan dat de preek verbonden wordt met het gezag van de 
schrift of met het ambtelijk gezag van de voorganger. Velen kunnen instemmen met 
de uitspraak dat de preek een centrale plaats heeft in de dienst waarbij alle lijnen 
samenkomen (62%). 37% noemt de preek daarentegen �één van de onderdelen van 
de dienst�. Een kerkdienst zonder preek kan men zich nauwelijks voorstellen: 68% 
acht een dienst zonder preek geen volwaardige dienst. Als motief daarvoor noemt 
men hoofdzakelijk het feit dat er een boodschap expliciet gemaakt moet worden. 
Men verwacht blijkbaar via de preek iets te horen te krijgen wat niet automatisch 
opkomt uit de schriftlezingen en de overige elementen van de dienst zelf. 
FUNCTIE VAN DE PREDIKING 
Degenen die de preek als het allerbelangrijkste in de dienst aanmerken, doen dat 
vooral omdat ze schriftuitleg belangrijk vinden (54%). Als tweede wordt door hen 
genoemd dat de preek voeding en inspiratie geeft (16%) en toegepast kan worden in 
het dagelijks leven (16%). 11% ziet het als de �kern� van de dienst en �dus� belang-
rijk, terwijl eveneens 11% het verkondigende aspect, de aanzegging van het heil van 
groot belang acht. En opnieuw 11% vindt de preek het allerbelangrijkste omdat er 
dan iets te leren valt. In een aparte vraag naar het doel van de preek staat �persoon-
lijke bemoediging� hoog genoteerd. 
INHOUD VAN DE PREDIKING 
Op de open vraag wat zij een goede preek vinden, noemt 28% van de respondenten 
een preek die inspireert, aanspreekt, bemoedigt. 26% van de respondenten richt zich 
meer op structurele aspecten bij deze vraag: een goede preek moet vooral een duide-
lijke structuur bezitten en dus goed te volgen zijn. Eveneens 26% noemt meer 
formele aspecten: een goede preek is een preek die niet saai en niet te lang is. Dat er 
een relatie met de actualiteit gelegd wordt, is eveneens belangrijk: 22% noemt dit 
aspect terwijl nog eens 20% van een goede preek verwacht dat deze toegepast kan 
worden in het dagelijks leven. 
   Wanneer kerkgangers zich ergeren aan een preek, houdt dat vooral verband met de 
inhoud ervan. Bij degenen die hierbij voorbeelden noemen gaat het in 64% vooral 
om inhoudelijke aspecten: men is het oneens met de inhoud, uitleg en stellingname 
van de predikant en geeft aan iets anders te willen horen. Voor het overige (36%) 
zijn het vooral vormaspecten die genoemd worden: preken zijn te lang, te saai of qua 
structuur onnavolgbaar. Natuurlijk speelt de inhoud daarbij een rol, net zoals omge-
keerd, maar er is wel onderscheid te maken in respondenten die eerder spreken over 
de inhoud dan over de vorm. Gevraagd naar mogelijke veranderingen die men zou 
wensen ten aanzien van de prediking, verklaart 56% veranderingen niet nodig te 
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vinden. 39% vindt dat wel en van die groep noemt 63% inhoudelijke aspecten en 
36% vooral vormaspecten. 
WAARDERING VAN DE PREDIKING 
De tevredenheid over de prediking in het algemeen is hoog: 55% is tamelijk 
tevreden en 31% is zeer tevreden. 9% is tamelijk ontevreden en 1% is zeer 
ontevreden. Deze tevredenheid valt iets lager uit dan de waardering van de kerk-
diensten in het algemeen, daarvan zegt 57% tamelijk tevreden te zijn en 33% zeer 
tevreden. De ontevredenheid over de preken is groter dan die over de kerkdiensten 
in het algemeen: daarover is 5% tamelijk ontevreden en 1% zeer ontevreden. De 
tevredenheid wordt vooral afgemeten aan inhoudelijke aspecten zoals een duidelijke 
uitleg en een aansprekende boodschap. Gevraagd naar de eerder genoemde ergernis 
omtrent de prediking zegt 64% zich wel eens aan een preek te ergeren. 35% van 
deze kerkgangers doet dat eigenlijk nooit. 
 
 
13.2. DE PINKSTERPREEK 
 
INHOUD VAN DE PINKSTERPREEK 
Al eerder zagen we dat van de pinksterdienst vooral de boodschap van de preek 
indruk heeft gemaakt, meer dan enig ander element van de dienst. Waar responden-
ten de door hun beluisterde boodschap weergegeven hebben, gaat het in 35% 
daarvan om een weergave van de betekenis van God, Jezus of de Heilige Geest voor 
hun leven. Beide elementen, schrift en toepassing voor het eigen leven worden 
genoemd. Een derde van deze kerkgangers verwoordt dit in een statement-achtige 
uitspraak en eveneens een derde in de vorm van een appèl dat zij gehoord hebben. 
WAARDERING VAN DE PINKSTERPREEK 
Aan de hoorders van de preek is gevraagd om te kiezen tussen een aantal uitersten 
als kwalificaties voor de kwaliteit, inhoud en presentatie van de pinksterpreek. De 
preek wordt dan door 40% als �meer dan gemiddeld goed� aangemerkt. 17% vond de 
preek buitengewoon goed en 24% van de kerkgangers koos het veilige midden 
tussen de kwalificaties wel of niet goed. 11% is teleurgesteld, men vond de 
pinksterpreek minder dan gemiddeld of zelfs echt niet goed. Deze beoordeling laat 
verder zien dat er net iets meer mensen de preek eerder lang dan kort vonden, eerder 
boeiend dan saai en eerder appellerend dan bevestigend. Bij het item �vernieuwing� 
scoort het midden zwaar: de hoorders kunnen niet zeggen of zij de preek 
vernieuwend of niet vonden. Waar ze wel duidelijk in zijn is het niveau van de 
preek: eerder gemakkelijk dan moeilijk. Dat de preek dichtbij de bijbeltekst bleef 
weet men ook zeker. Verder vond men de preek eerder op het gevoel gericht dan 
afstandelijk, meer vertroostend dan niet-vertroostend en eerder dichtbij het dagelijks 
leven dan ver-van-mijn-bed.  
EFFECT VAN DE PINKSTERPREEK 
Voor 15% van de respondenten geldt dat de pinksterpreek hun geloof bijzonder 
versterkt heeft, bij 39% is dat enigszins het geval. Voor 26% geldt dit niet of niet 
bijzonder.  

- BEGRIP 
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 36% van de respondenten zegt veel te hebben onthouden van de preek. 50% 
zegt �een beetje� onthouden te hebben en 10% weinig of niets. Voor 78% heeft 
de preek een beetje of zelfs veel geholpen in het verstaan van de bijbel, voor 
15% heeft de preek niets of niet bijzonder veel geholpen in het verstaan van de 
Bijbel.  

- AFFECT 
 29% van de respondenten hoorde in de preek iets waarvan men dacht: dat is 

precies voor mij. In antwoord op de vraag wat dat dan was, verbinden deze 
mensen het geraakt zijn in 31% van de situaties met hetgeen men als de bood-
schap van de preek beluisterde, en in 28% van de gevallen wordt gerefereerd 
aan persoonlijke en toevallige omstandigheden van de respondent. 

    In een open vraag konden de hoorders hun gevoelens ten aanzien van de 
pinksterpreek rapporteren. Dat bleek nog niet zo gemakkelijk. Hetgeen in deze 
antwoorden vooral naar voren kwam werd geformuleerd in constaterende 
termen. Mensen zeiden bijvoorbeeld: �dat de Geest er voor mij en iedereen is�. 
Het gaat in deze grootste categorie veelal om een gevoel van bevestiging 
(16%). Op de tweede plaats is duidelijker een �gevoel� aanwezig: 15% van de 
reacties verwoordt een gevoel van blijdschap en verwondering. Vervolgens 
scoren de categorieën troost/bemoediging, aansporing/appèl en een gevoel van 
saamhorigheid elk 9%. Vijf procent van de reacties heeft betrekking op vragen 
en gevoelens van machteloosheid, en vier procent op verlangen/hoop of boos-
heid/teleurstelling. 

- HANDELEN 
 Geen van de respondenten geeft zelf aan dat de pinksterpreek van directe 

invloed op het handelen zal zijn. Wat echter de aanduiding van de preek als 
�helpend voor mijn leven� betreft zegt 15% dat zij dat niet ervaren. De andere 
kerkgangers geven wel aan dat zij deze preek als enigszins helpend voor hun 
leven beschouwen. 

 
SAMENVATTEND 
Voor de helft van deze kerkgangers is de preek het belangrijkste en eigenlijk ook 
onmisbare element van de kerkdienst. Het belang van de preek is de expliciete bood-
schap ervan. Het gaat om inhoud, een schriftuitleg die inspirerend werkt en 
betrokken wordt op het dagelijks leven. De boodschap van de preek hoort men dan 
ook het liefst in de vorm van een bemoediging voor het dagelijks leven. Naast grote 
tevredenheid over de prediking die men beluistert is 10% van de respondenten toch 
echt ontevreden over de prediking. Dit zit vooral vast op inhoudelijke aspecten. 
   Ten aanzien van de exemplarische pinksterprediking is de tevredenheid ook 
aanzienlijk, maar iets minder expliciet dan waar het in het algemeen over de 
prediking gaat. De categorie ontevredenen is in beide gevallen even groot: ongeveer 
10%. Opvallend aan de pinksterprediking is dat men in positieve zin spreekt over 
gevoelens van blijdschap en verwondering die opgeroepen worden. Verder is het 
toch vooral een bevestiging van het geloof wat mensen goed doet, zij constateren dat 
zij het eens zijn met een schriftgetrouwe, gemakkelijk te volgen, tamelijk boeiende, 
en een beetje vernieuwende boodschap van de prediking. 
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13.2.1. De kerkgangers en de context van de prediking9 
 
De prediking vindt plaats in een bredere context. In dit onderzoek bezien we daarbij 
vooral de liturgische context van de vieringen. Voor wat betreft de hoorders gaat het 
daarbij om vragen naar hun ervaringen met de kerkdienst als geheel en met de 
bredere liturgische context van de pinksterdienst. Welke contextuele en situationele 
omstandigheden beïnvloeden de receptie van de prediking? 
PERSOONLIJKE MOTIEVEN EN CONTEXT 
Uit het kerkgangersprofiel blijkt de hoge participatiegraad aan kerkdiensten. Men 
vindt het belangrijk om naar de kerk te gaan en geeft daarvoor als belangrijkste 
motief: �om God te ontmoeten�. De overgrote meerderheid van de mensen gaat op 
zondag tamelijk �blanco� naar de kerk. Wellicht weet men wel wie er voorgaat, maar 
een vorm van voorbereiding op de dienst ontbreekt bij 69%. De 29% kerkgangers 
die zich wel voorbereidt op de dienst, doet dit vooral door middel van persoonlijk 
gebed. 
KERKELIJKE GEMEENTE 
We hebben al gezien dat de gemiddelde waardering van de kerkdiensten die de 
mensen meemaken, hoog is. Iets hoger nog dan de gemiddelde waardering voor de 
prediking. De prediking vindt dus plaats in diensten die in zijn totaliteit goed 
gewaardeerd worden. Het motief voor de hoge waardering is de inhoud en kwaliteit 
van de diensten (28%). Op de tweede plaats noemt men de preek zelf en op de derde 
plaats waardeert men het feit dat er in de kerkdienst voor iedereen ruimte is (15%). 
Men waardeert de diversiteit aan samenkomende kerkgangers. Dit is een opvallend 
hoge score vanuit een open vraag. De kwaliteit van de voorganger speelt ook een 
belangrijke rol, zoals we al eerder constateerden en verder noemt men als factoren 
die men hogelijk waardeert de sfeer (12%), het gemeenschapsgevoel (11%) en een 
juiste balans tussen traditie en vernieuwing (11%). Motieven die niet zozeer van 
belang blijken bij de waardering van de diensten is de aandacht voor kinderen of 
jeugd en de mate van participatie van de gemeenteleden in de dienst. 
   Bij de keuze van belangrijkste elementen uit een kerkdienst, blijkt dat de mensen 
de preek bovenaan zetten. Daarnaast hechten zij bijzonder veel waarde aan het 
zingen, aan het ontvangen van de zegen en aan de voorbeden. Het zingen wordt 
vooral van belang geacht vanwege de saamhorigheid die men erin ervaart. Als 
tweede argument bij het zingen wordt de actieve participatie aan de beleving van het 
geloof genoemd. Zingen is een vorm van het uiten van geloofsbeleving en emotie, 
van reactie en participatie. De zegen blijkt eveneens voor velen eruit te springen als 
belangrijk element. De zegen meekrijgen betekent in de eerste plaats het ontvangen 
van kracht. Het zelf �tot-zegen-zijn� op grond van de ontvangen zegen, is niet 
datgene waar de mensen het eerst aan denken. Bij het belang van de voorbeden 
tenslotte denkt men expliciet aan de voorbede voor anderen. 
MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT 
Tot de context van de prediking behoort de wereld van het dagelijks leven in groter 
en kleiner verband. Men gaat naar de kerk mede om inspiratie op te doen voor het 
                                                        
9 Vragenlijst kerkgangers 8-10,13,14,20,24-31,34,39,42,44,45,51. 
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dagelijks leven hoewel dat in de categorie �waardering van de kerkdiensten� weer 
niet zo vaak expliciet door kerkgangers naar voren gebracht wordt. Men verwacht 
wel van de prediking dat daarin een relatie gelegd wordt tussen de bijbeltekst en het 
dagelijks leven, waarbij het dagelijks leven zelfs meer prioriteit krijgt dan de Bijbel 
op zichzelf. Bij de criteria voor een goede preek blijkt de relatie met de actualiteit 
van belang (de vierde plaats vóór de relatie met de schrift) en de mogelijke 
toepassing voor het dagelijks leven. In de waargenomen tevredenheid over de 
reguliere prediking wordt de relatie van de prediking tot het dagelijks leven als 
derde genoemd. Men zou daaruit kunnen concluderen dat kerkgangers wel de 
betrokkenheid van de prediking op het dagelijks leven verwachten en verlangen, 
maar dat die relatie in de praktijk niet zo naar voren komt en men het dan ook weer 
niet zozeer mist dat dit de tevredenheid over de diensten aantast. 
 
DE PINKSTERPREEK 
PERSOONLIJKE BETROKKENHEID 
9% van de respondenten was persoonlijk betrokken bij de voorbereiding van de 
pinksterdienst. Dit uitte zich vooral in participatie in een voorbereidingsgroep. 
KERKELIJKE GEMEENTE 
In de pinksterdienst als geheel is het vooral de boodschap van de preek die indruk 
heeft gemaakt (34% van hen die iets noemen). Maar bijna evenveel mensen noemen 
een sacramentele of symbolische handeling (33%). Dat heeft in de meeste gevallen 
betrekking op de bevestiging van ambtsdragers of het afleggen van openbare 
geloofsbelijdenis. Dat zijn dus elementen die niet in iedere (pinkster)dienst een 
plaats hebben maar die samenhangen met het eigen karakter van de christelijke 
gemeente. Met name de zegenhandeling met betrekking tot nieuwe ambtsdragers en 
nieuw-belijdende leden maakt indruk. Mensen ervaren daarin een bemoediging voor 
hun eigen geloof en voor het kerk-zijn. 
Waar muziek in de dienst genoemd wordt als bijzonder moment, gaat het niet zozeer 
om de �gewone� gemeentezang als wel om bijzondere arrangementen die speciaal in 
de pinksterdienst een plaats hebben. Bijvoorbeeld de inbreng van een solist of een 
lied dat speciaal betrekking heeft op Pinksteren. 
MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT 
De pinksterpreek waardeert het gros van de respondenten eerder als actueel dan als 
ouderwets, eerder �uit het leven gegrepen� dan �ver van mijn bed� en eerder �helpend 
voor mijn leven� dan �niet bijdragend aan mijn leven�. Concrete aspecten worden in 
dit verband niet genoemd. 
 
SAMENVATTEND 
De prediking vindt plaats in een context van tevredenheid over de reguliere kerk-
diensten en de reguliere prediking. Van de kerkdiensten verwacht en waardeert men 
de ruimte die er voor ieder is om zich erbij thuis te kunnen voelen. Er is in de dienst, 
buiten de preek om, aandacht voor het gemeenschapsgevoel via het zingen, het 
ontvangen van kracht via het sacramentele element van de zegen en voor de 
expliciete aandacht voor anderen in de voorbeden. Al deze elementen hebben buiten 
de preek om een duidelijke en gewaardeerde plaats. Dat maakt de preek tot een 
element waarin deze aspecten wellicht niet meer expliciet benadrukt hoeven te 
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worden maar waarin juist het element van de verbinding van de schrift met het 
dagelijks leven van belang is. In de preek moet die link gelegd worden, de context 
van het dagelijks leven is het klankbord voor de schriften en kan niet gemist worden. 
In betreffende pinksterkerkdienst blijkt dat voor velen naar tevredenheid het geval te 
zijn geweest.  
 
13.2.2. De kerkgangers, de Heilige Geest en de prediking10 
 
In dit onderzoek gaat het uiteindelijk om de vraag of en hoe er sprake kan zijn van 
een spreken en verstaan van Gods heil door middel van de prediking. Theologisch 
gezien gaat het daarbij om een bemiddeling door de Heilige Geest. Omdat de Geest 
werkt via de schrift en via de mensen zelf, is het onmogelijk om de werking van de 
Heilige Geest afzonderlijk te meten of aan te wijzen. Bovendien vereist het kunnen 
spreken over de werking van de Heilige Geest een bepaalde theologisch gekwalifi-
ceerde taal, waarvan we verwachten dat niet velen daarmee vertrouwd zijn. In een 
combinatie van gesloten en open vragen en met een variatie aan taalvormen komen 
we op het spoor of en hoe de respondenten in kerkdienst en prediking iets 
(verwachten te) ervaren van het spreken van God door middel van de Heilige Geest. 
VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE KERKDIENST 
Wat blijkt? Het motief �om God te ontmoeten� is het meest belangrijke motief voor 
de kerkgang. Daaruit spreekt een bepaalde verwachting. �God eer geven� is het 
tweede motief. Voor degenen die een bepaald gezag toekennen aan de prediking is 
dat omdat zij ervan uitgaan �dat God zelf daarin te beluisteren valt�. Dit acht men 
belangrijker dan schriftgezag of ambtelijk gezag van de voorganger. 
VERONDERSTELLINGEN TEN AANZIEN VAN DE PREEK 
In de antwoorden op open vragen over wat een goede preek is en waarom men al 
dan niet waardering heeft voor kerkdienst en prediking, komt het motief van Gods 
aanwezigheid echter nauwelijks expliciet naar voren. Alleen bij hen die de preek het 
belangrijkste van de dienst vinden, komt het element van verkondiging voor. Men 
denkt dan vooral dat God ter sprake wordt gebracht in de verkondiging van het 
Woord en de veronderstelling is dat God in het Woord zelf de Sprekende is. Bij de 
criteria voor een goede preek geldt voor 5% van de mensen die daar een antwoord 
op geven dat zij een preek goed vinden als zij zich daarin door God aangesproken 
voelen. 
 
De pinksterpreek 
ERVARINGEN VAN GOD IN KERKDIENST EN PREEK 
Ten aanzien van de pinksterdienst durft 58% wel te zeggen dat zij daarin iets van 
Gods aanwezigheid ervaren hebben. Slechts 13% zegt dat niet te hebben en 28% 
weet het niet. Voor wat betreft de preek geldt dat 40% zich �enigszins� voelt aange-
sproken door God, 15% bevestigt dat God hen �bijzonder� heeft aangesproken door 
deze preek, 22% weet het niet, 16% zegt �niet bijzonder� en 5% zegt �in het geheel 
niet�. Het lijkt er dus op dat men iets gemakkelijker ten aanzien van de preek kan 
                                                        
10 Vragenlijst kerkgangers 8,9-19,24-29,33,34,39,41,42,44,45,51. 
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bedenken of men zich daarin wel of niet door God aangesproken voelt dan ten 
aanzien van Gods aanwezigheid met betrekking tot de dienst als zodanig. In de 
gevoelens die de pinksterpreek heeft opgeroepen spreekt 6% expliciet van een vorm 
van nabijheid en aanwezigheid van God of de Heilige Geest.  
EFFECT VAN DE PREEK ALS GELOOFSVERSTERKING 
Opvallend is dat het percentage mensen dat zich in de preek aangesproken voelt 
door God exact zo groot is als degenen die zeggen dat de preek hun geloof versterkt 
heeft. 
EFFECT VAN DE PREEK ALS VERHELDERING 
78% van de respondenten geeft aan dat de preek hun geholpen heeft om de bijbel-
tekst te verstaan. 
 
SAMENVATTEND 
De hoorders komen naar de kerk met de verwachting dat zij God daar op een 
bepaalde manier zullen ontmoeten. Zij kunnen dit echter niet gemakkelijk aanwijzen 
en benoemen. Wel verbinden zij een verondersteld spreken van God nadrukkelijk 
met de prediking. In de betreffende pinksterpreken voelt een meerderheid van de 
respondenten zich aangesproken door God. Maar er is een duidelijke aarzeling om 
dit als zodanig te benoemen. De categorie mensen die verklaart het �niet te weten� is 
steeds aanzienlijk bij dit soort vragen. 
 
13.2.3. Conclusies en kerkgangersprofiel 
 
Opvallend bij deze reguliere kerkgangers is dat zij ten aanzien van kerkdienst, voor-
ganger en prediking een grote mate van tevredenheid met de status quo laten zien. 
De kerkdiensten komen in belangrijke mate tegemoet aan hetgeen de hoorders daar-
van verlangen: zij hopen in de dienst God te ontmoeten. Die ontmoeting krijgt 
gestalte in de verschillende elementen van de dienst, waarbij prediking, zingen, 
zegening en voorbeden het meest belangrijk zijn en elkaar aanvullen. Zowel het 
individuele als ook het gemeenschappelijke aspect van de viering worden beide 
hoog aangeslagen. In het zingen ervaart men gezamenlijkheid, in de zegening 
ontvangt men kracht, in de voorbeden deelt men de actuele zorg voor anderen met 
God. De prediking heeft een centrale plaats temidden van al deze elementen. In de 
prediking is vooral bemoedigende schriftuitleg in relatie tot het heden een bron van 
inspiratie en een aanleiding om te kunnen verklaren dat men �iets van Gods spreken� 
ervaren heeft in de preek. Of en hoe dit gevolgen heeft voor het eigen denken, 
voelen en handelen wordt via deze algemene indrukken niet duidelijk. 
   Om het profiel van de hoorders nader te preciseren, bezien we deze gegevens 
nader in het licht van het, in de homiletiek vaker gehanteerde, �hoordersprofiel�, 
afgeleid van de communicatietheorie van Schulz von Thun11. Deze theorie beschrijft 
dat iedere hoorder de preek op minstens vier manieren, als het ware met vier 
verschillende �oren� beluistert, namelijk met een gevoeligheid voor de zakelijke, de 
                                                        
11 F. Schulz von Thun, Hoe bedoelt u? Een psychologische analyse van menselijke communicatie, 
Groningen 1982. De analyse van Schulz von Thun wordt bijvoorbeeld gebruikt door P. Oskamp en R. 
Geel in Concreet en beeldend preken, Bussum 1999, 100-105 en door K. Müller, Homiletik. Ein 
Handbuch für kritische Zeiten, Regensburg 1994, 209-221 en 235-240. 
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expressieve, de relationele en de appellerende kant van de preek. Wanneer we dit 
vergelijken met onze bevindingen, constateren we: 

- wanneer het gaat om het zakelijke, inhoudsaspect van de preek, verlangen de 
hoorders een schriftuitleg die duidelijk betrekking heeft op hun dagelijks leven. 
Zij meten waardering voor de preek allereerst af aan begrijpelijkheid en aan de 
mate waarin zij kunnen instemmen met die inhoud. Ergernis ontstaat waar deze 
instemming niet plaatsvindt en waar de inhoud en structuur niet te volgen zijn; 

- het expressieve aspect van de prediking ofwel de wijze waarop de voorganger 
in de prediking mede zich- of haarzelf communiceert, levert vooral positieve 
identificaties op. De kerkgangers zijn tevreden over de voorgangers en over 
hun getoonde engagement in de prediking. En waar het verstaan van de 
prediking belemmerd wordt doordat de zelf-expressie van de voorganger tekort 
komt of verkeerd uitpakt, betekent dit nog niet dat de kerkgangers zich vervol-
gens geheel afsluiten voor hetgeen in kerkdienst en prediking beleefd kan 
worden; 

- het relationele aspect van de prediking komen we in het groepsportret tegen 
daar waar kerkgangers opmerken dat zij en anderen zich serieus genomen 
voelen en er voldoende ruimte voor iedereen is. Dit is een belangrijke indicatie 
voor de waardering van kerkdienst en prediking; 

- het appellerende aspect van de prediking betekent dat de kerkgangers luisteren 
met de verwachting dat de preek betrekking zal hebben op hun dagelijks leven. 
Zij verwachten dat de preek verheldering biedt, bemoediging en houvast. Het 
betekent niet dat zij menen daadwerkelijk handelingsaanwijzingen of concrete 
adviezen aan de preek te kunnen ontlenen. 

Twee andere aspecten uit ons onderzoek vinden we niet terug in de theorie van 
Schulz von Thun. Wanneer we een theologisch hoorderprofiel willen opstellen naar 
aanleiding van bovenstaande enquêtegegevens en op basis van het geschetste 
homiletisch model met de zes factoren, zouden deze vier aspecten daarom moeten 
worden aangevuld met de volgende twee: 

- het heilsbemiddelende of impressieve aspect van de prediking; 
De hoorders verwachten ondanks alle relativering en nuancering dat kerkdienst 
én prediking hen ontroert, indruk maakt en dichter bij God brengt. Zij 
verwachten specifiek van de preek een verdieping van hun persoonlijke 
geloofsleven en een opbouw daarvan in de zin van kennis, inzicht en ervaring 
die betrekking heeft op hun leven in relatie tot God en tot elkaar. De prediking 
is bij voorbaat gekwalicifeerd door de verwachting dat de prediking niet zozeer 
betrekking heeft op een boodschap van de voorganger, maar dat deze 
betrekking heeft op een boodschap van Gods heil voor de kerkganger persoon-
lijk. Kerkgangers verwachten dat prediking bijdraagt aan hun geloofsvorming 
en ontwikkeling. We benoemen dit als het impressieve aspect van de prediking, 
hetgeen nauw verbonden is met zowel het zakelijke als het appellerende aspect 
van de prediking; 

- het liturgische aspect van de prediking. 
Het bovengenoemde relationele aspect van de prediking wordt voor een 
belangrijk deel mede bepaald doordat de hoorder deel uitmaakt van een 
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liturgie-vierende gemeenschap. Het juist wel of niet actief hierin naar tevre-
denheid participeren beïnvloedt de perceptie van de prediking. De relaties die 
�meedoen� in de communicatie zijn niet alleen die van de hoorder in relatie tot 
de spreker, maar ook die van de hoorders onderling, en tevens die van de 
hoorder zelf met God. Ten diepste communiceert de kerkganger namelijk niet 
slechts met de voorganger, maar in het geheel ook met God zelf; 

 
 
13.3. VIJFTIEN VOORGANGERS SPREKEN ZICH UIT OVER KERKDIENST EN PREDIKING 
 
Vanuit 19 kerken zijn de vragenlijsten voor de kerkgangers ingevuld en geretourneerd. 
De respons van de voorgangers is kleiner: 15 voorgangers hebben uiteindelijk compleet 
en bruikbaar materiaal geleverd in de vorm van de complete tekst (bandopname) van de 
kerkdienst en een compleet ingevulde vragenlijst. Deze 15 vragenlijsten bieden een 
�groepsportret� van 15 verschillende voorgangers waar het gaat om kerkdienst en 
prediking. Hun inbreng is evenals bij de kerkgangers gerubriceerd rond de zes factoren 
uit het homiletisch model. Figuur 13.2. geeft daarbij aan welke vragen uit de lijst 
bepalend zijn voor de uitkomsten ten aanzien van de verschillende factoren:12  

                                                        
12 Zie ook de geoperationaliseerde concepten in hoofdstuk 11. 
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VOORGANGER (PINKSTER)
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CONTEXT HEILIGE 
GEEST 

VOOR-
GANGERS 
(vragenlijst 
voor-
gangers) 

8,13,14,22, 
26,37, 
51-53,55,59, 
61 

24-
26,29, 
34,35, 
46-48, 
51,52 

1-6,8-12,13, 
14,16-27, 
32-35,37,42, 
43,51,52 

18,19, 
21-27, 
50-53 

2,5,14,20, 
21,25, 
29-35,41, 
44-46, 
50-53, 
56-61 

15-17, 
24,26, 
29,46, 
62,63 

 
Figuur 13.2. 

 
13.3.1. Een groepsportret van de vijftien voorgangers13 
 
PERSOONLIJK EN TAAKPROFIEL  
De 7 gereformeerde predikanten zijn allemaal mannen, onder de 8 hervormde 
predikanten bevinden zich 5 mannen en 3 vrouwen. Gevraagd naar hun ervaring in 
het ambt blijken de meeste predikanten tussen de 5 en 15 jaar ervaring te hebben. 
 
AANTAL JAREN PREDIKANTSERVARING: 
0-5 jaar 2  predikanten 
6-10 jaar 4  predikanten  
11-15 jaar 5  predikanten 
16-20 jaar 0  predikanten 
20-25 jaar 1  predikant 
25-30 jaar 2  predikanten 
meer dan 30 jaar 1  predikant 
 
   Figuur 13.3. 
 
Het voorgaan in de zondagse kerkdienst behoort bij al deze predikanten tot één van hun 
kerntaken, maar het aantal diensten waarvoor deze predikanten jaarlijks ingeroosterd 
zijn is heel verschillend, namelijk van 20 (deeltijdpredikant) tot 100 kerkdiensten 
(voltijdspredikant in een kerk waar ochtend- en middag-/avonddiensten gehouden 
wordt). Naast de zondagse erediensten gaat iedere predikant bij gelegenheid voor in 
kerkdiensten. Het aantal van deze �gelegenheidsdiensten� varieert sterk wanneer het 
gaat om uitvaart: tussen de 3-20 gemiddeld per jaar. Het aantal huwelijksdiensten 
daarentegen is bij de onderzochte predikanten nagenoeg gelijk, steeds zo�n 2 à 3 per 
jaar. Soms is er sprake van enkele speciale gelegenheidsdiensten rond jubilea of 
anderszins. Behalve bij een getijde-viering geldt dat iedere dienst ook van de predikant 
vraagt dat er een preek gemaakt wordt. Het gemiddeld aantal kerkgangers in de 
diensten loopt sterk uiteen: in de kleinste kerk zijn het er gemiddeld 30, in de grootste 
zijn het er 600. 
   Eén voorganger geeft aan altijd de kerkdiensten van de eigen gemeente waarin een 

                                                        
13 Vragenlijst voorgangers 1-6,8-12,13,14,16-27,32-35,37,42,43,51,52. 
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gastvoorganger voorgaat, te bezoeken. Negen voorgangers zegt dit �vrijwel altijd� te 
doen en vijf voorgangers doen dit �soms�. 
PROFESSIONEEL PROFIEL 
Gevraagd naar het �soort� diensten waarin de predikanten het liefste voorgaan 
blijken de meeste voorgangers weinig specifieke voorkeur te hebben. Rouw- en 
trouwdiensten, of andere diensten met een bijzondere aanleiding genieten een lichte 
voorkeur, vanwege de grote betrokkenheid van de gemeente bij deze diensten. Maar 
daarnaast vormen toch de �gewone� zondagse diensten de basis, al gebeurt het wel 
eens �dat er niets loos is�. Dan denk je: �waar moet ik het bij God nu weer eens over 
hebben. Ook het volgen van een rooster voorkomt dat gevoel niet altijd�14. Algemeen 
klinkt in de antwoorden door dat de predikanten grote waarde hechten aan de 
afwisseling van verschillende �soorten� diensten. Voorgangers vinden het belangrijk 
en stimulerend om sámen met gemeenteleden (meestal �bij gelegenheid�) de 
diensten voor te bereiden, maar hechten evenzeer aan de vrijheid om het zo nu en 
dan helemaal zelf in te mogen vullen. Waar de predikanten het meeste moeite mee 
hebben is het voorgaan in situaties waar zij zich niet �thuis� voelen: bij gastdiensten 
in een andere gemeente waarbij zij weinig contact hebben met betreffende 
gemeente. Dan treffen zij soms ook een orde van dienst die zij zelf niet gekozen 
zouden hebben, waarbij de één als voorbeeld �praise-diensten� noemt15 en een ander 
�diensten met veel �gedoe�, die beginnen met �goedemorgen gemeente� in plaats van 
met het Votum16. 
   De meeste predikanten hebben geen hekel aan het werk dat behoort bij de kerk-
diensten. Van hun verschillende �werkvelden�, vorming en toerusting, pastoraat, 
organisatie en beleid, studie en bezinning en kerkdiensten17, blijkt dat voor meer dan 
de helft van de ondervraagde predikanten de kerkdienst de taak is die zij het liefst 
vervullen. Pastoraat komt daarbij op de tweede plaats, organisatie en beleidstaken 
staan daarentegen bij de meeste predikanten onderaan de lijst. 
   De voorbereiding voor een zondagse dienst, kost de �snelste� predikant gemiddeld 
6 uren, maar het gemiddelde ligt tussen de 9 en 10 uur. Degenen die het meeste tijd 
eraan besteden noemen 14 uur. Hierbij is de tijd die de dienst zelf in beslag neemt 
niet meegerekend. Van de gemiddeld 9,5 uur voorbereiding valt uit de verslagen op 
te maken dat een aanzienlijk deel van de tijd besteed wordt aan het uitdenken en 
uitwerken van de preek; steeds ongeveer de helft tot tweederde van de totale voorbe-
reidingstijd. Geen van de ondervraagde predikanten zegt weinig of bijzonder weinig 
plezier te beleven aan de voorbereiding van de diensten. Integendeel: het wisselt wel 
eens, maar zij werken overwegend met tamelijk of zelfs bijzonder veel plezier aan 
de voorbereiding van de diensten. In hun verantwoording verklaren de predikanten 
dat het werk aan de kerkdiensten henzelf verrijkt: een aantal predikanten zegt graag 
met taal en teksten bezig te zijn18 of vooral de uitdaging te zien om de zeggings-

                                                        
14 Voorganger F. 
15 Voorganger O. 
16 Voorganger V. 
17 Vgl. de indeling van beroepsactiviteiten bij J.A. Keizer, Aan tijd gebonden. Over motivatie en arbeids-
vreugde van predikanten, �s-Gravenhage 1988, 54, 163vv. 
18 Voorganger H,V,B. 
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kracht van oude woorden en beelden opnieuw te ervaren19. Degenen die zeggen 
afwisselend meer en minder plezier te beleven aan het voorbereiden van de kerk-
diensten hebben daarvoor twee verschillende redenen: de worsteling met soms 
moeilijke teksten waarbij er geen vonk van inspiratie overspringt en de tijdsdruk 
waaronder de voorbereiding tot stand komt: �Er ligt een behoorlijk spanningsveld 
tussen enerzijds de grote waarde die ik aan de kerkdienst -met name de prediking- 
toeken en anderzijds de voortdurende tijdsdruk waaronder de voorbereiding staat. 
Daarom heb ik vaak het gevoel dat het nog �onaf� is�20.   
SAMENVATTEND 
We kunnen stellen dat de meeste predikanten met veel tot zeer veel voldoening 
werken aan de kerkdienstvoorbereiding. 
 
THEOLOGISCH PROFIEL 
Voor een zeer beknopt theologisch profiel van de voorgangers kijken we allereerst naar 
de wijze waarop zij de kerkdienst voorbereiden. Dit weerspiegelt de theologische en 
praktische keuzes die zij maken en geeft inzicht in de persoonlijke werkwijze die zij 
zich hebben toegeëigend. Verder bezien we de antwoorden van de voorgangers op 
vragen rondom motieven voor kerkbezoek, hetgeen zij als belangrijkste onderdeel van 
de dienst beschouwen, hun motivatie daarbij en hun houding ten opzichte van 
significante kwesties als de omgang met leesroosters en het al dan niet uitschrijven van 
de preek.  
Het voorbereidingsproces 
Elf van de vijftien voorgangers geven aan dat zij de bijbelgedeelten in de grondtekst 
bestuderen. Verder raadplegen zij voornamelijk woordenboeken, commentaren en het 
eigen archief aan verzameld materiaal bij bijbelgedeelten. Sommigen gebruiken de 
Postille21, computerprogramma�s en zo nu en dan een dogmatiek. Opvallend is dat 
niemand schrijft over het bestuderen van preken tijdens de voorbereiding22. 
De tijdsbesteding 
De gemiddelde tijd die deze voorgangers aan de voorbereiding van een �gewone� 
kerkdienst besteden is 10 uur. We noteren daarbij minimaal 6 en maximaal 14 uren. De 
eerste stap in de voorbereiding is de tekstkeuze naar aanleiding van een leesrooster of 
op grond van andere motieven. Na de tekstkeuze gaat de weg van voorbereiding uiteen: 
de meeste voorgangers richten zich eerst op de tekst, dat wil zeggen dat zij zich 
voornamelijk met de exegese bezighouden. Anderen gaan allereerst aan de slag met de 
vormgeving van de orde van dienst en de liedkeuze. Dit laatste gebeurt vooral wanneer 
er tijdig afspraken gemaakt moeten worden met een cantorij of informatie voor een 
nieuwsbrief moet worden doorgegeven23. Twee voorgangers geven duidelijk aan dat zij 
de definitieve liedkeuze pas maken wanneer de preek af is24. 
   De meeste voorgangers plannen de voorbereiding zo, dat zij maandag de tekstkeuze 
                                                        
19 Voorganger D,C,I,N,K. 
20 Voorganger P. 
21 Jaarlijkse uitgave met preekschetsen onder redactie van de werkgroep Kerk en Prediking, Zoetermeer. 
22 Wellicht is dat inmiddels veranderd, nu de beschikbaarheid en zoekmogelijkheid van preken op het 
internet enorm toegenomen is. 
23 Voorganger F,H,B. 
24 Voorganger S,P. 
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maken, in de loop van de week het exegetisch en liturgisch voorbereidende werk doen 
en aan het einde van de week de preek maken. Drie voorgangers maken de preek al in 
de loop van de week of op donderdag, zes doen het op vrijdag, twee op vrijdag of 
zaterdag, drie op zaterdag en één op zaterdag en zondagochtend vroeg. Opvallend is dat 
degenen die de preek niet uitschrijven minstens evenveel tijd aan de voorbereiding 
kwijt zijn dan degenen die dat wel doen. De verhouding tussen de tijd, besteed aan het 
uitwerken van de preek en de totale voorbereidingstijd is gemiddeld zo dat iets minder 
dan de helft van alle voorbereidingstijd in het uitwerken van de preek gaat zitten. Bij 
kerkdienstvoorbereiding denken veel voorgangers trouwens toch vooral aan 
preekvoorbereiding. Gevraagd naar het proces van kerkdienstvoorbereiding, schrijft 
bijna niemand iets specifieks over de gevolgde werkwijze rondom de liedkeuze of de 
gebeden. Bijna de helft van de voorgangers noemt de voorbereiding van gebeden in het 
geheel niet25. 
De hoorders 
Een belangrijke vraag is waar de hoorders in het voorbereidingsproces gebleven zijn. 
De werkwijze van de meeste voorgangers verraadt dat bij de voorbereiding van een 
�gewone� dienst de kerkgangers niet structureel betrokken zijn. Er is geen sprake van 
een voorbereidingsgroep die meedenkt over bijvoorbeeld de zeggingskracht van de 
teksten. Twee voorgangers participeren in een collegiale exegesegroep waarmee zij hun 
studie en indrukken delen26. Twee anderen geven aan dat zij vanaf maandag min of 
meer systematisch het bijbelgedeelte voor de komende zondag lezen tijdens huisbezoek 
om zo de �thematiek ter sprake te brengen� en �te luisteren naar vragen�27. Een ander 
geeft aan de eigen vragen bij het gedeelte wel eens in gesprekken te �lanceren� en 
daardoor op nieuwe invallen te komen28. Buiten deze drie voorgangers is er nog één die 
in het voorbereidingsproces expliciet refereert aan de hoorders: �ik ga achter de 
computer zitten en schrijven, denken aan de tekst en aan de mensen die horen�29. Zo 
uitgebreid als de voorgangers schrijven over hun methodische bestudering van het 
tekstgedeelte, zo weinig schrijven zij over het methodisch en systematisch aandacht 
geven aan de wereld van de hoorders. 
Spiritualiteit 
De voorgangers beschrijven het proces van kerkdienstvoorbereiding vooral zakelijk. 
Gebed en meditatie worden nauwelijks genoemd. Voorganger S mediteert eerst over de 
tekst voordat de exegese een plaats krijgt, bij voorganger B volgt de meditatie op de 
exegese. Voorganger T bereidt de dienst �biddend� voor en voorganger V noemt het 
bijna continue �zoeken, bidden en mediteren� dat tussen de bedrijven door de gehele 
week plaatsvindt. Voor voorganger K behoort tot de fase van het bestuderen van de 
tekst ook de vraag: �hoe zou ik erover bidden?� Onder deze vijf voorgangers die 
schrijven over het spirituele element van de kerkdienstvoorbereiding, bevinden zich de 
drie voorgangers die als enigen schrijven �bijzonder veel� plezier te beleven aan de 
kerkdienstvoorbereiding. Zij noemen het �biddend voorbereiden�, het �delen met 
anderen� en de interessante studie van de tekst leuk en verrijkend30. 

                                                        
25 Voorganger D,H,I,S. Dit hangt ook samen met het feit dat enkele voorgangers de gebeden waarschijn-
lijk niet voorbereiden. 
26 Voorganger H,L. 
27 Voorganger N en T, waarbij T het gedeelte ook met catechisanten doorspreekt. 
28 Voorganger S. 
29 Voorganger K. 
30 Voorganger S,T,V. 
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   Gevraagd dus naar het plezier dat voorgangers aan de kerkdienstvoorbereiding 
beleven, zegt geen van de voorgangers daar weinig of bijzonder weinig plezier aan te 
beleven. Acht voorgangers geven aan dat zij er �tamelijk veel� plezier aan beleven. Ook 
dan noemen zij vooral het bezig zijn met teksten: de creativiteit die vrij komt, 
verrassende vondsten die gedaan worden en nieuwe zeggingskracht van oude woorden 
en beelden levert voldoening op31. Twee voorgangers noemen de uitdaging om de 
ervaringen van hoorders te verbinden met de pericopen32 en één voorganger ziet het als 
typisch bezig zijn met �het hart van je roeping�33. Van de vier voorgangers die 
�wisselend� plezier hebben in de kerkdienstvoorbereiding, geven er twee aan dat 
tijdsdruk hun plezier in de weg staat. Het ritme van de voorbereiding wordt nogal eens 
verstoord door allerlei zaken34 en zeker wanneer de voorganger zelf grote waarde hecht 
aan de prediking, ontstaat er een vervelend spanningsveld als men het gevoel heeft dat 
het �onaf� is35.  
   Gevraagd naar het plezier dat voorgangers beleven aan het specifieke werk van het 
maken van de preek, is het beeld vrijwel gelijk aan het bovenstaande. Eén voorganger 
wijkt af en geeft aan het preek maken als minder plezierig te beleven dan de 
kerkdienstvoorbereiding. Deze voorganger schrijft daar �erg veel moeite mee te 
hebben�36. Het �bijzonder veel plezier� van drie anderen is gekleurd door de uitdaging 
�ervoor te zorgen dat de bijbelse boodschap overkomt en doorwerkt�37 en door de 
�dankbaarheid dat ik zondag het woord weer mag brengen�38. Twee factoren die de 
voorgangers plezier bezorgen springen eruit: ten eerste het creatieve proces waarin de 
illuminatio van belang is: voorgangers doen verrassende ontdekkingen en vondsten bij 
de bestudering van de teksten39: �het is altijd anders dan je van tevoren dacht�. Het 
tweede is de uitdaging die het spanningsveld van de vertolking naar de hoorders 
oplevert40: �het Woord van God. Hoe kan dat landen? Het heeft soms iets van een 
koorddanser. Je stapt misschien mis. De toehoorders zijn zo verschillend��41 
Leesroosters 
Bij de voorbereiding van de dienst gaan twee voorgangers altijd uit van een 
leesrooster42. De reden die zij daarvoor aangeven, is bij beiden dat de voorganger op die 
manier bij de tekst bepaald wordt, en niet andersom43. Ook speelt het belang van 
continuïteit en de mogelijke voorbereiding door kerkgangers thuis, wanneer zij van te 
voren op de hoogte zijn van de lezingen44. Van de twee voorgangers die nooit een 
leesrooster volgen, geeft de één als reden de theologische visies achter leesroosters niet 

                                                        
31 Voorganger D,H,I,B,K. 
32 Voorganger N,O. 
33 Voorganger T. 
34 Voorganger L. 
35 Voorganger P. 
36 Voorganger S. 
37 Voorganger V. 
38 Voorganger T. 
39 Voorganger D,E,I,N,O. 
40 Voorganger H,L,K. 
41 Voorganger L. 
42 Voorganger D,L. 
43 �Anders kies je zelf een bijbeltje in de bijbel�, voorganger L. 
44 �Sommigen doen dit ook�, schrijft voorganger L. Van de kerkgangers uit deze kerk blijkt inderdaad een 
relatief groot aantal mensen zich op de dienst voor te bereiden door middel van schriftlezing en gebed. 
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te delen45, terwijl de ander zegt �er niets mee te kunnen� en het als �de dood in de pot� te 
beschouwen46. Degenen die �meestal wel, soms niet� een rooster volgen, noemen als 
positieve kanten van een rooster twee hoofdargumenten: 

- de afstemming met kindernevendienst en cantorij 
- het verplicht afzien van eigen lievelingsteksten47 

Degenen die �meestal niet, soms wel� een rooster volgen, noemen wel dit eerste motief 
maar hebben niet zoveel behoefte aan een �correctie� van hun persoonlijke motieven 
voor de tekstkeuze. Incidenteel wordt het oecumenisch motief en het gemak van 
collegiale voorbereiding genoemd. Eén voorganger verklaart eenvoudig �dan hoef ik 
niet zelf te kiezen48�. 
   Als argument om van een rooster af te wijken klinkt vooral het argument van de 
bijzondere diensten, bijvoorbeeld in verband met doop, viering van het avondmaal of 
een themadienst waar een �passende� tekst bij gezocht moet worden. Een aantal 
voorgangers noemt ook persoonlijke motieven. Soms kan men niets met een tekst of is 
men gewoon het rooster zat. Een enkeling noemt als argument dat de actualiteit in kerk 
en samenleving soms iets anders vraagt49. 
Uitschrijven van de preek 
Eén voorganger geeft aan de preek nooit helemaal uit te schrijven. Deze voorganger 
raakt van een uitgeschreven tekst in de war en ziet het als een vorm van voorlezen 
waarbij het oogcontact met de gemeente teveel gemist wordt50. Drie anderen schrijven 
de preek meestal wel, maar soms niet helemaal uit. De redenen om niet alles uit te 
schrijven zijn vooral van persoonlijke aard: �ik ervaar de tekst soms als knellend en 
preek wat vrij�51, of van communicatieve aard: �niet alles opschrijven komt de 
oorspronkelijkheid van de voordracht ten goede�52.  
Elf van de vijftien voorgangers schrijven hun preek altijd helemaal uit. Dat wil niet 
zeggen dat zij de geschreven tekst letterlijk reproduceren, maar zij schrijven die wel 
tevoren uit en hebben daarvoor verschillende motieven. In volgorde van het meest 
genoemd noteren we: 

- PERSOONLIJKE MOTIEVEN 
Hierbij gaat het om een geruststellend gevoel van zekerheid en houvast die een 
geschreven tekst biedt, om het �voorkomen van stress�53. Vanuit zelfkennis weten 
predikanten dat hij of zij moet schrijven want �ik weet pas wat ik wil zeggen, als 
het ook werkelijk op papier staat�54. Uitschrijven kan ook nodig zijn, want het 
�voorkomt geleuter�55, �behoedt me voor gewauwel�56 en is �een waarborg dat de 

                                                        
45 �Ik ben het er bijvoorbeeld niet mee eens, dat in de lijdenstijd het verzoenend lijden van Christus niet 
expliciet aan de orde wordt gesteld�, voorganger P. 
46 Met als causale toevoeging: �Niet voor niets is de terugloop in kerkbezoek begonnen in kerkelijke 
tradities, die altijd al met leesroosters werkten (Rooms Katholieke Kerk en Evangelisch Lutherse Kerk)�, 
voorganger C. 
47 Opvallend is de argumentatie, namelijk �het verhinderen van stokpaardjes�, het �inperken van een te 
gemakkelijke tekstkeuze�, het �voorkomen van preken over lievelingsgedeelten�, het �mezelf dwingen�, 
voorganger H,S,V,O,B. De positieve keerzijde van deze argumenten wordt nauwelijks benoemd. 
48 Voorganger K. 
49 �Soms dringen teksten zich zo op, dat er maar één ding overblijft: erover preken�, voorganger V. 
50 Voorganger V. 
51 Voorganger E. 
52 Voorganger K. 
53 Voorganger H. 
54 Voorganger F, en �veel invallen ontstaan tijdens het schrijven�, voorganger H. 
55 Voorganger D. 
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preek niet te langdradig en onsamenhangend wordt�57. Twee predikanten geven 
aan slecht uit hun hoofd te kunnen vertellen dan wel niet zo�n vlotte spreker te 
zijn58 en daarom alles uit te schrijven. Een ander geeft daarentegen aan �vrij 
gemakkelijk� te kunnen praten en juist daarom de preek op papier te zetten 
teneinde de rode draad te bewaren59.  

- PRAKTISCHE MOTIEVEN 
Er spelen ook praktische motieven. Een uitgeschreven preek kan gemakkelijk 
bijgeschaafd worden60 en is geschikt voor hergebruik61. Bovendien kan een 
uitgeschreven preek uitgedeeld worden aan de kindernevendienstleiding62 en 
wanneer gemeenteleden de preek opvragen63. Een ander geeft aan dat een 
geschreven tekst de mogelijkheid biedt om de preek-duur nauwkeurig te 
plannen64. Tenslotte schrijft iemand heel nuchter: �Bij vragen kun je het 
gesprokene weer opzoeken en zien wat er precies gezegd is�65. 

- COMMUNICATIEVE MOTIEVEN 
Degenen die hun preek uitschrijven noemen de mogelijkheid om bij rustig tempo 
de mensen aan te kunnen kijken, om tijdens het schrijven zorgvuldig aandacht te 
kunnen schenken aan de vorm en om de structuur te bewaken66.  

- THEOLOGISCHE MOTIEVEN 
Eén voorganger schrijft: �Het woord van God luistert precies�67. Zó precies dat 
deze voorganger het script van de preek zorgvuldig en woordelijk voorbereidt. 
 

Samenvattend 
De voorgangers richten zich bij de kerkdienstvoorbereiding vrijwel uitsluitend op de 
tekst en proberen van daaruit de vertaalslag naar de hoorders te maken. Systematische 
bezinning op de totale homiletische situatie ontbreekt. De keuzes die gemaakt worden 
inzake kwesties rondom het gebruik van een leesrooster en het al dan niet uitschrijven 
van de preek, lijken eerder ingegeven door praktische en persoonlijke dan door 
theologische motieven. Persoonlijke spiritualiteit is als impliciete onderstroom wellicht 
van groot belang, maar wordt weinig expliciet benoemd.  
 
Het belang van de kerkdienst 
Als het gaat om het belang van de kerkdienst voor de gemeenteleden, geeft slechts één 
voorganger aan dit �enigszins belangrijk� te vinden. Zeven voorgangers vinden het 
�belangrijk� en zes voorgangers �zeer belangrijk�. Deze zes zijn ook degenen die zelf 
vrijwel altijd naar de kerk gaan, onafhankelijk van wie er voorgaat. Eerlijkheidshalve 

                                                                                                                                  
56 Voorganger N. 
57 Voorganger I. 
58 Voorganger I,K. 
59 Voorganger O. 
60 Voorganger H. 
61 Voorganger B. 
62 Voorganger B. 
63 Voorganger B,I. 
64 Voorganger S. 
65 Voorganger T. 
66 Voorganger D,C,O. 
67 Voorganger L. 
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geven twee voorgangers ook aan dat zij graag �voor een volle kerk preken�68. Het motief 
van degene die de kerkdienst �enigszins belangrijk� vindt, komt voort uit afkeer van het 
hanteren van kerkbezoek als graadmeter voor geloof. Degenen die het kerkdienstbezoek 
belangrijk dan wel zeer belangrijk achten, wijzen zonder uitzondering op het motief van 
de gemeenschap. Een kerkdienst is het �hart� van het gemeenteleven69, het is het 
samenbindende element tussen de groepen binnen de kerk70. Het is van belang om 
gemeenschap te beleven als kinderen van de Ene71 en kerkdiensten bevorderen de 
�koinonia�72. Slechts één voorganger benoemt het gemeenschapsmotief niet zozeer 
vanuit het samenkomen van mensen als wel vanuit het samengeroepen worden door 
Christus, �die Zijn gemeente wil ontmoeten�73.  
   Het tweede motief dat genoemd wordt om het belang van het kerkbezoek aan te 
geven, is dat van het samenkomen rond Gods Woord74 en het horen naar Gods Woord. 
Dit wordt door vier predikanten benoemd: �Gods boodschap heeft vertaling nodig�75, er 
kan iets aangedragen worden aan �kennis van Gods Woord�76 -waarmee in dit verband 
vooral de Bijbel bedoeld wordt- en mensen worden �van Godswege aangesproken�77. 
Het bijwonen van de kerkdienst dient zo de gemeente-opbouw en de geloofsopbouw. 
Opvallend is dat geen van de voorgangers rept over persoonlijke geloofsopbouw, zoals 
bemoediging, kennis, verdieping, zonder dat tenminste gerefereerd is aan de 
geloofsgemeenschap. 
 
Wanneer de predikanten aangeven welke onderdelen van de kerkdienst zij het 
belangrijkste vinden, zetten zes van de 15 voorgangers de preek op de eerste plaats78. 
Twee van hen79 noemen expliciet de Woordverkondiging, �door het Woord spreekt de 
Heere God�. De anderen benadrukken eveneens de centraliteit van de preek vanuit het 
perspectief van de �Bron� (die de bekers vult)80 of de �boodschap� (die richting geeft)81. 
Degenen die de preek in tweede of derde instantie noemen, benadrukken eerder de 
uitleg dan de verkondiging en gaan uit van de bemiddelende en verbindende functie van 
de preek in de wisselwerking tussen Woord en kerkgangers:82 �In de preek moeten 
mensen iets meekrijgen waarin ze iets van God ontmoeten, zien of ervaren, zoiets van: 
�Ja, dát is het!��83 De voorgangers die de preek niet bij de eerste drie in belangrijkheid 
noemen, geven alledrie bij het motief van de schriftlezing aan dat zij juist daarin het 

                                                        
68 Voorganger B, ook O. 
69 Voorganger O,B,P. 
70 Voorganger D. 
71 Voorganger I. 
72 Voorganger N. 
73 Voorganger P. 
74 Voorganger P. 
75 Voorganger I. 
76 Voorganger L. 
77 Voorganger V. 
78 De preek staat op de eerste plaats bij B,C,I,O,P,T. Drie voorgangers, namelijk E,H en I geven bij deze 
vraag aan dat zij het geheel van de dienst belangrijk vinden en daarom moeite hebben om te kiezen. Bij 
de kerkgangers komt deze opmerking niet voor. 
79 Voorganger B,P. 
80 Voorganger I. 
81 Voorganger O. 
82 Voorganger D,H,F,N. 
83 Voorganger F. 
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Woord van God beluisteren84. 
 
Samenvattend 
Wanneer het gaat om een theologisch profiel van deze 15 voorgangers, constateren we 
dat dat op een aantal punten uiteenloopt. Gemeenschappelijk lijkt men het belang van 
kerkdienst en prediking toch vooral te motiveren vanuit het idee dat het samen vieren 
essentieël is voor de gemeenschap en dat daarin een richtinggevend Woord gesproken 
moet worden. De mate waarin men dit koppelt aan de vragen en ervaringen van mensen 
of aan de toewending van God in Woord en Geest of aan beide, verschilt per persoon en 
juist persoonlijke keuzes spelen in dit geheel van ambtsvervulling een belangrijke rol. 
 
13.3.2. De voorgangers en de bijbeltekst in relatie tot kerkdienst en prediking85  
 
In het voorbereidingsproces van de dienst zijn de voorgangers intensief bezig met de 
bestudering van de bijbeltekst. Negen voorgangers geven daarbij inzicht in hun 
tijdsverdeling, waaruit blijkt dat vijf van de negen voorgangers 30% van de 
voorbereidingstijd aan bestudering van de tekst besteden86. Dat wil zeggen: lezen, 
vertalen van- of vergelijken met de grondtekst, exegese en het raadplegen van 
commentaren. De andere vier voorgangers zitten hiervoor op respectievelijk zo�n 
20%87, 40%88 of 60%89.  

- het gezag van de bijbeltekst 
Uit antwoord op een gesloten vraag blijkt dat voorgangers niet geneigd zijn om 
het gezag van de preek automatisch aan het gezag van de schrift te koppelen. In 
hun argumentatie voor of tegen het gebruik van een leesrooster, klinkt bij 
voorstanders daarvan het belang van een brede bijbeloriëntatie door. Leesrooster 
kunnen immers een al te persoonlijke keuze inperken90 en één voorganger ziet het 
volgen van een rooster als een waarborg van het tegenover van de schriften: �jij 
wordt bepaald bij de tekst en niet andersom�91. Voor degenen die zich niet -altijd- 
willen binden aan een leesrooster, lijkt de zeggingskracht van de schriften eerder 
verbonden met de competentie van de voorganger om op het juiste moment de 
juiste lezing te kiezen, óók als mogelijk �tegenover�92. 

- het belang van de bijbeltekst 
Meer dan de kerkgangers geven voorgangers aan in het dilemma tussen het belang 
van de bijbeltekst en het belang van het centraal stellen van het dagelijks leven in 
de preek, te kiezen voor het belang van de bijbeltekst. 

- de functie van de bijbeltekst 
Voorgangers kiezen eerder voor de persoonlijke bemoediging als doel van de 
prediking dan voor het doel �om de gemeente bij de Bijbel te bepalen�. 

                                                        
84 Voorganger L,S,K. 
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Voorgangers denken ten aanzien van de kerkgangers dat deze eerder komen om 
�inzicht in de bijbel� te ontvangen, dan om �uitleg over de bijbel� te krijgen. 

TEKST EN PINKSTERPREEK 
- de verbinding van tekst en preek 

Deze komt onder meer tot uitdrukking in de formulering van de boodschap van de 
preek. Hieraan valt op dat het motief van de analoge verklaring populair is. De 
betekenis van Pinksteren toen wordt vrijwel naadloos overgeplaatst naar die voor 
nu. De situatie is anders, de boodschap blijft hetzelfde, zo lijkt het althans. 

- affiniteit met de bijbeltekst 
Vier voorgangers geven aan tevoren geen affiniteit met de gekozen 
bijbelgedeelten te hebben gehad93. Zes hebben dat wel, allemaal in zeer positieve 
zin. Deze voorgangers geven aan �graag� met Pinksteren te preken omdat zij de 
inhoud van deze lezingen bijzonder belangwekkend vinden. Zij formuleren hierbij 
ook al direct een min of meer vooropgestelde �boodschap� in nuce94. De overige 
vijf voorgangers geeft aan tevoren �enigszins� affiniteit met het bijbelgedeelte 
gehad te hebben95, vooral vanwege eerdere preken. Daarbij klinken geen negatieve 
associaties door. 

- de functie van de bijbeltekst in de pinksterdienst 
Uit hun beschrijving van het voorbereidingsproces voor de pinksterdienst, blijkt 
dat er deze keer door veel voorgangers met een voorbereidingsgroep is gewerkt96, 
die inhoudelijk meedenkt over  de lezingen en het thema. De voorgangers geven 
aan zich daar mede door te laten sturen in hun keuzes voor liturgie en prediking. 
De schriftlezingen als zodanig hebben niet tot specifieke problemen geleid, maar 
de met Pinksteren steeds terugkerende lezingen maken wel dat een voorganger 
schrijft: wat kan ik hierover nog voor nieuws te berde brengen?97 En iemand die al 
voor de 15e keer in deze gemeente voorgaat met Pinksteren, kiest ieder jaar een 
�aspect� van de lezing uit Handelingen dat bijzonder van toepassing lijkt98. Er is 
tamelijk veel met een thema gewerkt, mede door de inbreng van commissies. 
Twee voorgangers schrijven over hun poging om de lezingen �aan elkaar� te 
koppelen99. Eveneens twee voorgangers schrijven over hun verlangen om juist 
naar aanleiding van deze schriftlezingen te preken, hetzij vanwege het verlangen 
naar geestelijke �opwekking� in deze tijd100, hetzij vanwege het verlangen om juist 
nu de nieuw belijdende leden een bemoedigende belofte mee te geven101. 
 

SAMENVATTEND 
De voorgangers besteden veel tijd aan de bestudering van de bijbeltekst met het oog op 
de kerkdienst. Meestal gaat het zo dat zij uit deze studie een boodschap destilleren die 

                                                        
93 Voorganger D,S,O,K. 
94 �Omdat het om de �event� van het geloof gaat, God de Geest en mensen die bij elkaar komen�, voor-
ganger F, �machtige verhalen�, voorganger L, of: �Ik preek graag op en na Pinksteren over de thematiek 
van de vervulling met de Heilige Geest en de rijkdom daarvan�, voorganger P. Ook voorganger I,T,B. 
95 Voorganger C,E,H,N,V. 
96 Dit betreft een groep catechisanten, liturgie-, zendings- of kindernevendienstcommissies bij voorganger 
F,H,I,N,V,B,K. 
97 Voorganger V. 
98 Voorganger C. 
99 Voorganger D,N. 
100 Voorganger T. 
101 Voorganger P. 
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ze vervolgens projecteren op de actualiteit. Zij hebben, ook ten aanzien van de 
regelmatig terugkerende lezingen voor de pinksterdag, overwegend positieve 
verwachtingen en optimistische verwachtingen van de betekenis van de bijbellezing 
voor vandaag de dag. 
 
13.3.3. De voorgangers en de preek102 
 
Welke status, welke functie en welke inhoud heeft de preek voor de voorgangers? En 
hoe kijken zij terug op de pinksterpreek? 
STATUS VAN DE PREDIKING 
Vrijwel alle voorgangers geven aan dat de preek voor hen een bepaald gezag geeft. Zij 
koppelen dit echter niet één op één aan het gezag van de Bijbel of het ambt en zijn 
terughoudend waar het gaat om een koppeling met een spreken van God. �De preek 
heeft voor mij gezag, voor zover God zelf, de Heilige Geest, erin te beluisteren valt, c.q. 
erin spreekt. Dat heeft niemand in regie�103. Tweederde van de voorgangers spreekt 
eveneens relativerend over de verhouding tussen liturgie en prediking. Zij achten de 
preek eerder �één van de onderdelen van de dienst� dan de �centrale plaats waar alle 
lijnen samenkomen�.  
Een dienst zonder preek noemt tweederde van de voorgangers zonder meer een 
�volwaardige dienst�, omdat men meer mogelijkheden ziet voor uitleg of het 
overbrengen van een boodschap. Zoals bijvoorbeeld stilte104, uitleg (!) van symboliek, 
schilderij, bloemschikking of een theaterstuk105, beeldende kunst, muziek en drama106, 
maar ook gewoon lezing, liederen en gebeden107. Twee voorgangers wijzen op de 
eenzijdigheid van louter verbale communicatie108. Een preek is niet per se noodzakelijk 
�om God te ontmoeten� of �in naam van God samen te zijn�109. 
   Degenen die een dienst zonder preek niet als volwaardig beschouwen, wijzen niet op 
dit aspect van samenzijn, op het belang van andere communicatievormen of het 
aanspreken van andere zintuigen dan het gehoor. Deze vijf voorgangers110 zeggen dat de 
schriftlezing -meestal- uitleg behoeft111, dat het Woord moet worden geactualiseerd112. 
Een moment van specifieke en blijkbaar ook expliciete actualisatie is onontbeerlijk, 
want �er moet een moment zijn in de dienst waarop de inhoud niet liturgisch vastligt: 
waarop vrij, vanuit de tijd van vandaag, vanuit onze ervaringswereld, wordt gereageerd 
op en nagedacht over het geloof, God en onze relatie daarmee en daarin�113. Eén 
voorganger wijst op de noodzaak van verkondiging van wet en evangelie, zonde en 
genade en betrekt dit blijkbaar vooral op de preek114. Een stellig �nee� tegen een dienst 
                                                        
102 Vragenlijst voorgangers 18,19,21-27,50-53. 
103 Voorganger F, ook H. 
104 Voorganger H. 
105 Voorganger E. 
106 Voorganger L. 
107 Voorganger N,O,K. 
108 Voorganger H,I. 
109 Voorganger L,K. 
110 Voorganger S,V,F,T,P. 
111 Voorganger S. 
112 Voorganger V. 
113 Voorganger F. 
114 Voorganger T. 
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zonder preek klinkt van de predikant die verklaart dat het in de kerkdienst �gaat om de 
ontmoeting van de gemeente met haar Heere� en daaraan toevoegt �de Heere spreekt 
alleen door Zijn Woord�115. 
   Een dienst zonder tafelviering kan men zich echter veel beter voorstellen. Het is 
immers de praktijk in veel kerken dat men maar een keer of zes per jaar de Maaltijd 
viert. De meeste voorgangers zijn daar content mee en geven geen blijk van behoefte 
aan meer frequente tafelviering. Men kent weliswaar de argumenten voor de verbinding 
van schrift én tafel maar voelt zich prima bij de huidige praktijk116. Slechts één 
voorganger verklaart een woorddienst �onvolledig� te vinden, want �de sacramenten 
behoren voluit tot het gemeente-zijn�117. Negen anderen noemen juist argumenten 
waarom de Maaltijdviering níet het criterium voor een volwaardige viering zou moeten 
zijn. Daarbij klinken theologische argumenten als �de gemeenschap met elkaar als 
lichaam van Christus� en �de gemeenschap met God� kan ook zonder tafelviering 
ervaren worden118 en: �het sacrament is aanvullend op en ondersteunend bij het Woord. 
Daarom dient het niet in iedere dienst een plaats te hebben�119. Ook praktische 
argumenten spelen een rol: diensten kunnen �overladen worden met teveel 
elementen�120, �de preek en vooral de schriftlezing komen gemakkelijk in het gedrang�121 
en de Maaltijd moet ook geen �sleur� worden122. Eén voorganger zou de tafelviering 
wellicht wel positiever willen beleven, maar wordt gehinderd door negatieve �ruis� 
vanwege eerdere ervaringen en vindt het altijd toch iets houden van �een wat vreemd 
toneelstukje�123. 
 
FUNCTIE VAN DE PREEK 
Uit antwoorden op de open vraag wat de voorgangers als de belangrijkste functie van 
de preek zien, noteren we drie verschillende perspectieven: 

- De uitleg, verkondiging en toepassing van de bijbel(tekst) 
Predikanten benoemen de functie van de preek als �uitleg en verkondiging�124. 
Anderen die bij de bijbeltekst inzetten, geven daarbij het belang van het �landen� 
van de bijbeltekst aan: �duidelijk en concreet maken wat zo�n tekst vandaag voor 
mensen zou kunnen betekenen. Luisteraars bemoedigen en zo nodig een kritisch 
geluid laten horen125�. Deze voorgangers blijven daarbij �vanuit� de Bijbel 
redeneren: �link leggen van Bijbel naar leven van alledag�126 en �de boodschap 
vanuit de Bijbel actueel maken in het leven van alledag�127. Wanneer visie en 
werkwijze van deze predikanten corresponderen, zal deze visie leiden tot een 
tekstcentrische prediking. 

- Het aanspreken van de hoorders in hun gelovige existentie 

                                                        
115 Voorganger P. 
116 Voorganger F,E,T. 
117 Voorganger N. 
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119 Voorganger P. 
120 Voorganger B. 
121 Voorganger V. 
122 Voorganger I,L. 
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Zo schrijft een voorganger als belangrijkste functie van de preek te zien �dat die 
mensen opzoekt en raakt in hun wat diepere, existentiële ervaringen en hen daarin, 
in het krachtenveld van de Geest, voor Gods aangezicht, wat verder helpt, althans 
iets aanreikt, waar ze verder mee kunnen�128. Een ander schrijft over zingeving en 
over de preek als aanzet tot verandering en bekering129, en weer een ander over de 
hoop dat mensen �door God aangeraakt worden�130. Anderen die bij het belang 
voor de hoorders inzetten en vinden dat de preek �verhelderend, bemoedigend en 
begeleidend131� zou moeten werken, verbinden dat met de rol die de Bijbel daarin 
heeft: �het laten zien dat een bijbeltekst niet iets van gisteren is of alleen maar een 
woord uit het verleden�132. Deze voorgangers zullen hun prediking veelal 
applicatiecentrisch vormgeven. 

- De verkondiging van het heilsparadigma 
Een vijftal voorgangers formuleert de functie van de preek vooral vanuit een 
heilsparadigma. De inhoud daarvan kan algemeen of meer specifiek zijn. In 
algemene zin beluisteren we de functie van de preek in �verkondiging�133, �mensen 
confronteren met God en zijn bedoeling134�, �communicatie tussen het Koninkrijk 
van God en de leefwereld van mensen135�. Meer specifiek inhoudelijk gaat het om 
de preek als �verkondiging dat Christus wil dat ook de grootste zondaar genade 
ontvangt en Zijn Geest ook nu doorbreekt136� en �de verkondiging van de grote 
daden van God, met name van het verzoenend lijden en sterven van Christus en 
daarmee verbonden de oproep tot geloof�137. 

Wanneer de voorgangers door middel van een gesloten vraag moeten kiezen tussen het 
doel van de preek als persoonlijke bemoediging, als het bepalen van de gemeente bij de 
Bijbel of als het eren van de Naam van God, blijken de meeste bij deze formuleringen 
vooral te kiezen voor de persoonlijke bemoediging. Drie voorgangers daarentegen 
kiezen voor �het bepalen van de gemeente bij de Bijbel�. 
 
INHOUD VAN DE PREEK 
Geconfronteerd met de gesloten vraag of de bijbeltekst of het dagelijks leven, of dat 
allebei centraal moeten staan in de preek, geven de voorgangers unaniem aan dat beide 
een even belangrijke plaats verdienen. 
PINKSTERPREEK 
Inhoud pinksterpreek 
Vanzelfsprekend heeft iedere voorganger zo de eigen formulering van de boodschap 
van de pinksterpreek. Vrijwel niemand refereert daarbij rechtstreeks aan de bijbeltekst. 
De cirkel wordt breder getrokken en in de antwoorden onderscheiden we drie 
perspectieven: 
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- een boodschap die zich richt op de betekenis of het heilsfeit van Pinksteren/de 
Heilige Geest als zodanig en pas daarna eventuele op de betekenis daarvan voor 
de hoorders. 
Vijf voorgangers formuleren in deze trant138. Als voorbeeld: �God wil elk mens 
nabij zijn. Door zijn Geest in mensen kan Hij ook iedereen nabij zijn139�. Of: 
�Babel en Pinksteren, God is op twee manieren aanwezig, als wet en oordeel en 
als evangelie en verzoening�140.  

- een boodschap die vanuit het perspectief van de hoorders de betekenis van de 
Heilige Geest betreft. 
Dit perspectief zien we eveneens bij vijf voorgangers141. Als voorbeeld: �Wij zijn 
mensen van Pinksteren, vandaag. De bemoediging is dat wij dat kunnen en mogen 
zijn en hoe belangrijk ieder van de mensen daarvoor is, ieder op z�n eigen plek 
thuis en in de wereld�142. In conditionele zin klinkt het: �Om geestdriftig te worden, 
moet je ruimte maken voor het geloof: je openstellen voor God en de Geest�143. Of 
appellerend: �Mens, heb het lef om getuige van Jezus te zijn, zijn volgeling�144.  

- een boodschap die uitdrukkelijk insteekt bij de wisselwerking tussen de betekenis 
van de Heilige Geest en de betekenis daarvan voor de hoorders. 
Bij een viertal voorgangers zien we dat zij in de formulering van de boodschap 
van de preek zoeken naar het op elkaar betrekken van een heilsboodschap en de 
levenswerkelijkheid van de mensen145. Bijvoorbeeld: �De Heilige Geest is een 
gave van God. Die gave vraagt om een antwoord van ons�146, of: �De belofte van 
de Heilige Geest is niet exclusief voor een enkeling, maar voor iedereen. Ook u, 
ook jij zult de Heilige Geest ontvangen als je de Heere God daarom bidt. Sta naar 
deze volheid�147.  

Waardering van de pinksterpreek 
In een terugblik op de kerkdienst melden sommige voorgangers dat de participatie aan 
dit onderzoek hen wel wat extra spanning opgeleverd heeft. In hoeverre dit de dienst 
echt beïnvloedde, is natuurlijk niet na te gaan. Twee voorgangers schrijven dat zij aan 
de dienst meer negatieve dan positieve gevoelens overgehouden hebben. Bij de één 
heeft het mede te maken met een bredere discussie in de gemeente rondom het 
functioneren van de voorganger en bij de ander met een tegenvallende participatie van 
de gemeente en met discussie over de liturgie148. Bij beiden blijkt gebrek aan steun 
vanuit de gemeente onvrede of zelfs frustratie op te leveren. Vier voorgangers geven de 
pinksterdienst de kwalificatie �bijzonder positief� mee149. Zij en de andere negen 
voorgangers die �meer positief dan negatief� terugkijken op de dienst, blijken dat aan 
het volgende af te meten: 
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- de sfeer en het contact met de gemeente tijdens de dienst150, �ik zag dat enkele van 
de belijdeniscatechisanten er veel aan beleefden�151, ��k heb mensen zien lachen�152 
en �de sfeer was goed, intens. Er was een goede aandacht en meeleven�153. 

- respons van kerkgangers achteraf154, zoals: �vakantiegangers reageerden positief 
bij het groeten bij de uitgang van de kerk�155 en: �na afloop bleek dat enkelen, die 
ik speciaal op het oog had, vertroost en bemoedigd waren, naar zij spontaan 
meldden�156. Bij een specifieke vraag naar reacties op de dienst, blijkt dat 12 van 
de 15 voorgangers positieve reacties hebben gekregen.  

- het vermoeden dat er iets �wezenlijks� gezegd en overgekomen is157, �Ik denk dat 
de centrale boodschap is overgekomen. Dat heb je niet altijd�158. Eén voorganger 
geeft aan tijdens het houden van de preek zelf steeds meer geïnspireerd geraakt te 
zijn, vanwege de inhoud van de preek die �voor sommigen zelfs misschien een 
beetje nieuw was�159. 

In een terugblik op de preek zijn voorgangers iets terughoudender met positieve 
gevoelens dan ten aanzien van de dienst als geheel. Slechts drie voorgangers noemen 
uitsluitend positieve punten, terwijl toch één van deze de kwalificatie �bijzonder 
positief� niet eens aandurft160. Alle anderen relativeren hun overwegend positieve 
terugblik door op te merken �dat het niet het beste is wat ik ooit gemaakt heb, maar ook 
niet het slechtste�161, dat het �iets maatschappijkritischer had gemoeten�162, dat het meer 
verhalend en beeldend had gekund163, dat er spanning was vanwege �het teveel� in de 
preek164, men vraagt zich af of de bedoeling overgekomen is165 en een voorganger die 
tijdens de preek nog dacht �het zit goed�, beluistert de dienst opnieuw en gaat dan 
twijfelen vanwege een gemis aan praktische voorbeelden166. 
   Twee van de voorgangers die de dienst wel als �bijzonder positief� beleefden, 
schrijven ten aanzien van de preek wat voorzichtiger �meer positief dan negatief�167. 
Twee anderen die over de dienst �meer positief dan negatief� waren, zijn onzeker voor 
wat betreft de kwalificatie ten aanzien van de preek. De één twijfelt over het 
�uitleggerig� karakter van de preek168 en de ander denkt zich al te los van het papier te 
hebben bewogen169. Eén voorganger die over de dienst niet zo positief was, is meer 
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tevreden over de preek, �omdat ik toch positieve reacties kreeg�170.  
Beoogd effect van de pinksterpreek 
De voorgangers hebben aangeven wat zij wilden bereiken met deze dienst, welke 
doelstelling zij voor de preek formuleerden en waarom de boodschap van de preek voor 
de kerkgangers van belang is op deze specifieke zondag. We onderscheiden in hun 
antwoorden een gerichtheid op: 

- begrip 
Zes voorgangers omschrijven de doelstelling van de dienst in termen die gericht 
zijn op het bevorderen van �het denken over�, �leren� of �begrijpen dat�171. De 
dienst beoogt verklaring van het pinksterfeest als zodanig172 of verklaring met het 
oog op de eigen situatie van de hoorder173. 

- affect 
Zes andere voorgangers zoomen voor wat betreft de doelstelling van de dienst in 
op de gevoels- en wils- aspecten van de hoorders174. Zij beogen �de geestdrift voor 
het geloof� te stimuleren175, het gevoel over te dragen �dat iedereen jong en oud, op 
haar of zijn plaats een apostel is van Gods liefde en aangeraakt is door Gods 
Geest�176 en zij hopen dat mensen �gaan verlangen naar het vernieuwende werk 
van de Heilige Geest�177. 

- handelen 
Een drietal voorgangers richt zich uiteindelijk vooral op het handelen. �Dat de 
Geest ons aanzet om verder Samen Op Weg te gaan178�, noteert de één, terwijl een 
ander de kerkgangers wil oproepen en stimuleren om te antwoorden op de gave 
van de Heilige Geest179 of hoopt dat de gemeenteleden zullen gaan �staan naar de 
vervulling met de Heilige Geest en naar meer zekerheid in het geloof�180. 

 
SAMENVATTEND 
De waarde die de voorgangers hechten aan de prediking is verbonden met de behoefte 
om vanuit de schrift de hoorders op existentiële wijze aan te spreken. Globaal legt de 
ene helft van de voorgangers daarbij meer de nadruk op het perspectief van de schrift en 
de andere helft meer op het perspectief van de hoorders. Waar de preekvoorbereiding 
voor de voorgangers naast spanning ook verrijking geeft, zijn de voorgangers 
terughoudend en aarzelend over het effect van de prediking. Ze zetten hoog in, zowel 
op het cognitieve als op het affectieve niveau maar weten niet altijd of het overkomt en 
of de prediking de hoorders dus net zoveel verrijkt als dat deze henzelf verrijkt. 
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13.3.4. De voorgangers en de hoorders181  
 
Een grote betrokkenheid bij de kerkgangers klinkt door in de antwoorden van de 
voorgangers. Zij voelen zich geroepen om de mensen te bemoedigen vanuit Gods 
Woord. Ten aanzien van de functie van de preek zagen we al eerder dat een derde van 
de voorgangers deze beschrijft vanuit het perspectief van de betekenis voor de hoorders. 
Ook de persoonlijke beleving van kerkdienst en prediking hangt voor de voorgangers 
ten nauwste samen met de interactie met de kerkgangers en de respons vanuit de 
gemeente. Opmerkelijk daarentegen is dat in het voorbereidingsproces van de 
predikanten weinig of geen systematische bezinning op de hoorders plaatsvindt. De 
vraag rijst of de voorgangers de gemeente zo goed kennen dat zij een methodische 
bezinning niet nodig hebben, of dat zij zich daarin te gemakkelijk rijk rekenen. Al 
eerder is opgemerkt dat bepaalde groepen kerkgangers in de pinksterdienst naar 
verhouding een grote rol in de voorbereiding hebben gehad. In �gewone� diensten zijn 
gemeenteleden in acht van deze kerken structureel of meer incidenteel betrokken bij de 
uitvoering van de dienst als liturg, meestal lector, cantor of betrokken bij de gebeden182. 
Soms blijven deze rollen beperkt tot de ambtsdragers. In de andere kerken participeren 
de kerkgangers vooral door te horen, mee te bidden en te zingen. 
   Aan de voorgangers is gevraagd waarom zij de boodschap van de pinksterpreek van 
specifiek belang achten voor de mensen op deze zondag. Zonder overdrijving kunnen 
we vaststellen dat hier bij de helft van de voorgangers negatief getoonzette kwalificaties 
ten opzichte van hoorders en kerk in doorklinken: 
Problemen rondom het verstaan van de Geest. Er is mogelijk �gebrek aan geestdrift�183, 
�veel mensen vinden de Geest maar moeilijk�184, �kerkgangers zijn verlegen met het 
pinksterfeest185�, Pinksteren is soms �een anti-climax�186, en �er wordt vaak te klein 
gedacht over het belang van de persoonlijke verhouding tot God�187. 
Problemen op kerkelijk gebied. �Het is moeilijk om pluriformiteit te behouden in deze 
tijd van onzekerheid, van Samen op Weg, van verlies van de gereformeerde 
identiteit�188. Er is mogelijk �wanhoop betreffende miscommunicatie tussen mensen en 
tussen mensen en God�189, �de kerk bevindt zich in een �dieptepunt�190. 
Positieve geluiden ten aanzien van de hoorders, hun geloof en de kerkelijke situatie 
knopen aan bij de vreugdevolle belijdenis van gemeenteleden, het in grote getale 
samenzijn, de mogelijkheid van een leven in de Geest van Pinksteren: �mensen die met 
enthousiasme in de wereld staan en durven getuigen�191, want �samen ben je sterk�192 en 
leven uit de Geest begint bij jezelf193. 
                                                        
181 Vragenlijst voorgangers 8,13,14,22,26,37,51-53,55,59,61. 
182 Voorganger D,H,I,L,S,B,P,K. 
183 Voorganger C. 
184 Voorganger F. 
185 Voorganger I. 
186 Voorganger B. 
187 Voorganger P. 
188 Voorganger E. 
189 Voorganger H. 
190 Voorganger T. 
191 Voorganger N. 
192 Voorganger K. 
193 Voorganger O. 
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   Gevraagd aan de voorgangers op welk gebied van de homiletiek zij nog iets zouden 
willen leren, noemen vijf voorgangers iets in directe relatie tot de hoorders194. Een 
verhoging van de interactiviteit195, de vertaalslag naar de leefwereld van de moderne 
mens196, het omgaan met diverse verwachtingspatronen197 en het aanspreken van de 
jeugd198. 
 
SAMENVATTEND 
De respons en reacties van de hoorders zijn voor de voorgangers van groot belang. 
Deze reacties bepalen hun gevoel van tevredenheid over de kerkdienst. Tegelijkertijd 
schatten zij de opvattingen en verwachtingen van kerkgangers niet altijd goed in. Ook 
lijkt het erop alsof zij nogal negatief denken over de visie van de kerkgangers ten 
aanzien van het geloof in de Heilige Geest. 
 
13.3.5. De voorgangers en de context van de pinksterdienst199 
 
PERSOONLIJKE CONTEXT 
Een aantal voorgangers geeft aan dat hun voorbereiding van de pinksterdienst in de knel 
raakte vanwege tijdgebrek200. Het is niet duidelijk in hoeverre dit een structureel 
probleem is voor deze predikanten. 
KERKELIJKE CONTEXT 
Voorgangers in een dienst waar belijdenis wordt afgelegd, kinderen afscheid nemen van 
de kindernevendienst of anderszins mensen dan wel groepen in de belangstelling staan, 
nemen dit gegeven als leidraad bij hun voorbereiding. Zij stemmen de dienst in eerste 
instantie specifiek op deze hoorders af201. Enkele andere voorgangers zien in de situatie 
van de plaatselijke gemeente aanleiding om zich daarop te richten met een specifieke 
boodschap202. 
MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT 
 Hoewel meerdere voorgangers er in de dienst op ingaan, schrijft slechts één 
voorganger bij de voorbereiding gedacht te hebben aan een verbinding met de 
opschudding rond het oecumenisch huwelijk van Oranjeprins Maurits en zijn vrouw 
prinses Marilène203. 

                                                        
194 Alle anderen noemen aspecten van retorica, opbouw en presentatie van de preek. 
195 Voorganger D. 
196 Voorganger I,T. 
197 Voorganger C. 
198 Voorganger C,T. 
199 Vragenlijst voorgangers 2,5,14,20,21,25,29-35,41,44-46,50-53,56-61. 
200 Voorganger L,S. 
201 Voorganger H,I,P,N,K. 
202 Voorganger D wilde bereiken �dat de Geest ons aanzet om verder Samen op Weg te gaan: het was de 
eerste Samen op Weg pinksterdienst�. Voorganger E: �De vraag naar duidelijkheid en ruimte speelt een 
rol, aangescherpt door gesprekken in de afgelopen week�. Voorganger T: �We leven wat de kerk betreft in 
zo�n dieptepunt, juist daarom moet er gepreekt worden over de vernieuwing door en de doorwerking van 
de Heilige Geest�. Voorganger O: �Sommige leden voelen zich aangetrokken tot de charismatische 
beweging. Hoe breng ik een begrip als de Heilige Geest in het dagelijks leven van gemeenteleden?� 
Voorganger S: �een bemoediging voor onze kleine gemeente�. 
203 Voorganger H. De kwestie betrof het feit dat vanuit de RK-kerk afkeurend werd gereageerd op deze 
oecumenische huwelijksviering waarin pastor G. Oostvogel en ds. N.M.A. ter Linden voorgingen. 
Bovendien zorgde wijlen prinses Juliana voor commotie in orthodox-protestantse en rooms-katholieke 
kring door deel te nemen aan de eucharistie. 
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LITURGISCHE CONTEXT PINKSTEREN 
Vaker dan anders hebben voorgangers op een hoogfeest als Pinksteren te maken met 
een voorbereidingsgroep voor de kerkdienst. De taak van deze mensen is veelal 
verbonden met de keuze van liederen, thema en bijvoorbeeld een kinderverhaal204. Een 
enkele keer schrijft een voorganger niet altijd gelukkig te zijn met zo�n keuze, maar het 
toch te willen honoreren vanwege het belang van de inbreng van gemeenteleden205. 
Over de voorbereiding van de gebeden schrijven de voorgangers, op een enkeling na, 
niets. Waar belijdenis gedaan wordt, beijveren voorgangers zich om passende 
bijbelteksten aan de �geloofsleerlingen� mee te geven. 
 
SAMENVATTEND 
Waar de directe kerkelijke context van de gemeente van tamelijk grote invloed is op de 
inhoud van de kerkdienst en prediking, is de maatschappelijke context dat niet. 
 
13.3.6. De voorgangers, de Heilige Geest en de prediking206 
 
VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE KERKDIENST 
De voorgangers veronderstellen het motief �om de Heilige Geest te ontvangen� als van 
groot belang voor de kerkgangers. Evenveel belang hechten zij aan het motief �om te 
horen dat ik een kind van God mag zijn� en �om God eer te bewijzen�. Het motief �om 
Christus te leren kennen�, wordt door de voorgangers nog weer net iets vaker in de 
categorie �zeer belangrijk� geplaatst en het motief �God ontmoeten� scoort het hoogst in 
de categorie motieven die expliciet aan de Naam van God, Christus of de Heilige Geest 
refereren. Het belang van de kerkgang wordt opvallend genoeg door geen van de 
voorgangers gemotiveerd met een beroep op de Geest die mensen samenbrengt. 
EPICLESE 
Eén voorganger schrijft het gebed om de Geest het belangrijkste element van de gehele 
kerkdienst te vinden: �hier stellen we ons actief open voor de mogelijke, gehoopte 
ontmoeting met God�207. Deze voorganger noemt ook als enige �het krachtenveld van de 
Geest�, wanneer in een open vraag de belangrijkste functie van de preek aan de orde 
komt. Degenen die de preek als belangrijkste element van de kerkdienst kiezen, noemen 
daarbij niet speciaal de werking van de Geest daarin of daardoor. Bij de voorbereiding 
van de dienst noemt slechts een enkeling gebed en meditatie, maar refereert daarbij niet 
specifiek aan een gebed om de Geest. 
DE GEEST EN DE BOODSCHAP VAN DE PREEK 
In hun omschrijving van de boodschap van de pinksterpreek, verwijzen op één na alle 
voorgangers naar de Heilige Geest. Dat gebeurt op drie verschillende manieren: 

- de Heilige Geest als autonome kracht die in en door mensen werkt: �het wonder 
van de Geest werkt niet zozeer in wonderlijke dingen buiten de mens, maar werkt 
in de mens�208. De Geest die openheid bewerkt209, die mensen bevestigt en 

                                                        
204 Voorganger I,O,B,P,K. 
205 Voorganger I,K. 
206 Vragenlijst voorgangers 15-17,24,26,29,46,62,63. 
207 Voorganger F. 
208 Voorganger F. 
209 Voorganger B. 
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bemoedigt210 met als gevolg �zending en getuigenis�211. 
- de Heilige Geest als Geest- en manifestatie van Christus: �de vrede in Christus 

schept een eenheid die wij door de Heilige Geest mogen uitdragen�212. Anderen 
zien in het getuigenis aangaande Jezus de kracht van de Geest213 en weer een ander 
spreekt in trinitarische termen over de Geest van God ten goede: Vaderlijk 
erbarmend, zich opofferend in de Zoon. 

- de Heilige Geest als Geest- en gave van God: De meeste voorgangers 
omschrijven de Geest als belofte214, gave215 en aanwezigheid216 van God, waarbij de 
nadruk eerder valt op de voorwaarden om de Geest te ontvangen217 dan op de 
gevolgen van het ontvangen van de Geest. 

ERVARING VAN GOD IN KERKDIENST EN PREEK 
Niemand van de 15 voorgangers zegt �nee� op de vraag of men in de pinksterdienst iets 
van Gods aanwezigheid heeft ervaren. Elf voorgangers zeggen �ja�, en vier �weet niet�. 
Het �weet niet� heeft als achtergrond dat één voorganger wel emotie voelde en zich ook 
�dicht bij� het gezongene en gebedene wist, maar de momenten niet meer kan 
terughalen218. Twee anderen schrijven zo zeer gericht te zijn geweest op wat er allemaal 
moest gebeuren, dat de beleving er �jammer genoeg, volgens henzelf- bij inschoot219. 
Een ander weet het niet maar noemt wel het gebed hand in hand met de kinderen als 
positieve ervaring220. 
Door de elf die spreken over �Gods aanwezigheid�, worden ervaringen genoemd die te 
maken hebben met:  

- de rol als voorganger 
Vijf voorgangers noemen een ervaring die verband houdt met het zelf voorgaan in 
de dienst, zoals de handoplegging van belijdeniscatechisanten, spanning die 
wegviel en een persoonlijk gebed om steun221. Eén voorganger schrijft: �ik beleef 
Gods aanwezigheid altijd wel aan het begin van een dienst bij het uitspreken van 
het votum. Een belijdenis van Gods hulp, dat is ook Zijn aanwezigheid. Als de 
Bijbel opengaat, spreekt de Heere daardoor. Dat is Zijn aanwezigheid. Hij is er 
ook door de Heilige Geest. Dat zijn theologische uitspraken, maar voor mij ook 
beleving�222.  

- de interactie met de gemeente 
De gevoelde betrokkenheid van de gemeente bij hetgeen er gebeurt kan worden 
ervaren als aanwezigheid van Gods Geest: �Toen Josef uit Ghana in de dienst 
Nederlands las, iets wat hij graag wilde doen, ging er een gemeenschappelijke 

                                                        
210 Voorganger K. 
211 Voorganger T. 
212 Voorganger D. 
213 Voorganger S,H. 
214 Voorganger P. 
215 Voorganger L.O. 
216 �God wil elk mens nabij zijn. Door zijn Geest in mensen kan Hij ook iedereen nabij zijn�, voorganger 
I, ook E. 
217 �om geestdriftig te worden, moet je ruimte maken voor het geloof en je openstellen voor God en zijn 
Geest�, voorganger C. Ook L,O,P. 
218 Voorganger F. 
219 Voorganger O,K. 
220 Voorganger N. 
221 Respectievelijk voorganger H,B,L, ook E. 
222 Voorganger P. 
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liefdevolle blik van velen naar hem uit�223. Een ander zegt nog explicieter: �ik was 
dankbaar dat er zovelen gekomen waren224� of �als de schrift opengaat en je merkt 
dat de gemeente erbij betrokken is, beleef ik iets van Gods aanwezigheid�225. 

- de beleving van de liturgie 
Het samen zingen, bidden of bijvoorbeeld de zegen kunnen het gevoel geven 
opgetild te worden tot voor Gods aangezicht. ��Gewone� woorden raken dan meer 
dan gewoonlijk, een zegen wordt meer dan het woord alleen�226. 
 

SAMENVATTEND 
De voorgangers beleven het voorgaan in de eredienst veelal als een spirituele ervaring 
waarin zij door de Geest van God als het ware aangeraakt worden. Dit staat wat in 
contrast met de weinig expliciete wijze waarop er in het voorbereidingsproces over de 
geloofsdimensie gesproken is. Liturgie en prediking in actu, roepen de ervaring op. De 
Heilige Geest benoemt men vooral als een bijzondere manifestatie van de aanwezigheid 
en kracht van God. 
 
13.3.7. Conclusies en voorgangersprofiel 
 
Voor de voorgangers vormt het voorgaan in de erediensten veelal het hart van hun 
werk. Zij beleven er plezier en voldoening aan. Het is vooral een individueel proces, 
waarin zij hun eigen veronderstellingen en keuzes volgen. Bij de 
kerkdienstvoorbereiding gaat vrijwel alle aandacht uit naar de bestudering van de tekst 
en niet naar de situatie van de hoorder. 
   Van de 15 voorgangers zijn op grond van de enquête-formulieren geen eenduidige 
profielen op te stellen. Theologische vooronderstellingen zijn vooral impliciet gebleven. 
Het benadrukken van het belang van de preek als het meest centrale element van de 
kerkdienst, vinden we zowel bij tekstcentrisch als bij applicatiecentrisch geïnteresseerde 
voorgangers terug. Wel blijkt dat de voorgangers die geneigd zijn om het belang van 
kerkdienst en preek ietwat te relativeren, vooral -maar niet uitsluitend- te vinden zijn 
onder de voorgangers die de functie van de preek vooral applicatiecentrisch duiden227. 
   Wanneer het gaat om een theologisch profiel van de voorganger, wordt in 
homiletische theorievorming nogal eens gebruik gemaakt van een indeling naar 
complementaire competenties228. Wanneer we onderscheiden tussen een institutionele, 
een inhoudelijke, een methodisch/communicatieve en een persoonlijk/spirituele 
competentie, kunnen we ten aanzien van deze competenties wel een aantal conclusies 
trekken:  

- de institutionele competentie van de voorganger komt tot uitdrukking in het feit 
dat deze zich eerstverantwoordelijk voelt voor de opzet en uitvoering van de 
vieringen en vaak min of meer alléén verantwoordelijk voelt. De hoorders worden 

                                                        
223 Voorganger S. 
224 Voorganger T. 
225 Voorganger C. 
226 Voorganger D. 
227 Dit geldt bijvoorbeeld de voorgangers N,O,K. 
228 Zie bijvoorbeeld F. Stark, Leren voorgaan in de liturgie, Praktische Theologie, 28e jrg. no. 2, Zwolle 
2001, 156-157. 
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eerder als adressanten dan als participanten gezien. Incidenteel, maar niet 
structureel zijn kerkgangers bij de kerkdienst- en preekvoorbereiding betrokken. 
Dat maakt de predikant als �uitvoerder� van de kerkdiensten kwetsbaar: wanneer 
het draagvlak in kerkenraad of gemeente ter discussie staat of ontbreekt is het voor 
een predikant nauwelijks mogelijk om vrijmoedig voor te gaan. Hoewel de 
voorgangers het voorgaan als kerntaak zien, verbinden slechts een paar 
predikanten het preken als zodanig uitdrukkelijk met de kern van hun ambt als 
dienst aan het Woord. 

- de inhoudelijke competentie van de voorganger ten aanzien van kerkdienst- en 
preekvoorbereiding richt zich met name en vrijwel uitsluitend op het bestuderen, 
exegetiseren en vertolken van het aan de orde zijnde tekstgedeelte. Een sociale, 
culturele of bijvoorbeeld persoonlijke analyse ontbreekt. Kerkdienstvoorbereiding 
concentreert zich qua tijd vooral op preekvoorbereiding. 

- de methodische competentie van de voorganger komt tot uitdrukking in de 
werkwijze ten aanzien van de kerkdienstvoorbereiding. Predikanten hebben 
allemaal een eigen, min of meer vast patroon hiervoor ontwikkeld en voelen zich 
voldoende geëquipeerd om deze taak op zich te nemen. Er wordt opvallend 
weinig aan homiletische bezinning of bijscholing gedaan. Vragen van 
voorgangers op dit terrein spitsen zich vooral toe op het communicatieve aspect 
van de prediking. 

- de persoonlijke en spirituele competentie lijkt bij voorgangers vooral impliciet of 
op de achtergrond mee te spelen. Veel voorgangers schrijven dat het 
voorbereidingsproces plezier oplevert en inspireert. Zij verbinden dat vaker met 
het ambachtelijke werk van het bestuderen van de teksten dan met het al even 
ambachtelijke werk van het gebed of de meditatie. De voorgangers lijken zich niet 
bewust van de noodzaak tot spirituele transparantie. Het voorgaan zelf kan een 
spirituele ervaring opleveren waarbij de voorganger geraakt wordt door het vieren 
samen met de gemeente en/of door de woorden die hij of zij zelf spreekt. 
Voorgangers vragen zich van tijd tot tijd wel af of hetgeen zij willen bereiken wel 
overkomt en zij zijn bescheiden over het mogelijk effect van de prediking, maar 
tot een relevantie-crisis omtrent kerkdienst en prediking lijkt dit niet te leiden. 
Geen van deze voorgangers schrijft structureel twijfels te hebben bij het medium 
van de preek. 

 
13.3.8. Vergelijking van voorgangers en kerkgangers 
 
In hoeverre de inschattingen van voorgangers en kerkgangers uiteenlopen, zien we 
terug in een aantal parallelle items uit de vragenlijsten. Vanwege het kleine aantal 
voorgangers is het nauwelijks te verantwoorden om de uitkomsten van voorgangers en 
kerkgangers naast elkaar te leggen. Percentages zeggen in dit opzicht erg weinig Maar 
een bescheiden vergelijking op een aantal punten is mogelijk. Bijvoorbeeld bij de vraag 
naar motieven waarom mensen naar de kerk gaan. Aan de voorgangers is gevraagd op 
welk van deze motieven zij zich in hun voorbereiding in meerdere of mindere mate 
richten. We signaleren een aantal punten waarop de motieven van de kerkgangers 
afwijken van de motieven die voorgangers belangrijk achten. Het gaat daarbij meestal 
om een nuanceverschil in de waardering van een motief als gewoon �belangrijk� of 
�zeer belangrijk�. Of om het verschil tussen �belangrijk� en �niet erg belangrijk�. 
   Zo vinden de voorgangers het gemeenschapsmotief als motivatie voor kerkbezoek 
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belangrijker dan de kerkgangers zelf. Om één keer percentages te noemen: 40% van de 
voorgangers acht het gemeenschapsmotief ten aanzien van het kerkbezoek zeer 
belangrijk, tegen 22 % van de kerkgangers. Maar liefst 16% van de kerkgangers zegt dit 
motief �niet echt belangrijk� te vinden, tegen 0% van de voorgangers. 
   Ook op andere punten schatten de voorgangers de motieven van de kerkgangers 
anders in dan de kerkgangers zelf aangeven. Meer dan de voorgangers vermoeden, is 
voor de kerkgangers het motief van kerkbezoek verbonden met:229 

- �om te voorkomen dat het geloof verwatert� 
- �om mijn schuld te belijden�  
- �om vergeving te ontvangen� 
- �om mijn dankbaarheid te uiten� 
- �om te horen wat God van mij vraagt� 
- �om te horen hoe ik leven moet� 
- �om God eer te geven� 
- �om tot rust te komen� 
- �om stil te zijn� 
- �om voor anderen te bidden� 
- �om te leren om een goede naaste te zijn� 

Hierin valt op hoezeer deze motieven te maken hebben met een als tamelijk orthodox te 
typeren geloofshouding, waarbij schuldbelijdenis, vergeving en dankbaarheid 
elementen zijn die in een klassiek gereformeerde liturgie een vaste plaats hebben. De 
motieven die voor deze kerkgangers van groter belang zijn dan voor de voorgangers, 
betreffen de sfeer van een groot plichtsbesef. Daarnaast zien we bij de kerkgangers een 
opvallende vraag naar rust en stilte en het belang van het bidden voor anderen. 
   Omgekeerd zijn er ook motieven die bij de voorgangers beduidend hoger scoren dan 
bij de kerkgangers, namelijk:  

- �om God te ontmoeten� 
- �om Christus te leren kennen� 
- �om meer inzicht in de Bijbel te krijgen� 
- �om een nieuwe levensstijl te ontwikkelen� 
- �om opgeroepen te worden tot christelijk handelen� 
- �om samen met anderen te bidden� 
- �om inspiratie op te doen voor het dagelijks leven� 

Een vergelijking met het bovenstaande rijtje leert dat de voorgangers ten aanzien van 
het kerkbezoek meer de nadruk leggen op motieven die te maken hebben met een breed 
en algemeen verstaan van God en de Bijbel, terwijl de kerkgangers voor een deel veel 
specifieker bepaalde min of meer concrete zaken als schuldvergeving, richtlijnen voor 
het leven en voorbede verwachten. De motieven die voorgangers noemen hebben 
wellicht een iets abstracter niveau. �God ontmoeten� en �Christus leren kennen� zijn in 
elk geval termen die voorgangers blijkbaar gemakkelijker herkennen en gebruiken dan 
kerkgangers. En verder blijkt hieruit dat kerkgangers niet naar de kerk gaan om daar 
een nieuwe levensstijl aan te leren, of om opgeroepen te worden tot christelijke 
handelen. De voorgangers hebben echter wel iets meer de illusie dat het hierom zou -
moeten- gaan. Merkwaardig is dat het motief van �inspiratie opdoen voor het dagelijks 

                                                        
229 Formuleringen conform de vragenlijsten. 
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leven� door een aantal kerkgangers als �niet erg belangrijk� wordt gezien, terwijl de 
voorgangers hierbij allemaal �belangrijk� of �zeer belangrijk� aangeven. 
   Met het oog op de plaats en functie van de prediking, signaleren we een aantal 
belangrijke verschillen in opvatting tussen de voorgangers en de kerkgangers. We 
signaleren:  

- Naar verhouding meer kerkgangers dan voorgangers zetten de preek op de eerste 
plaats wanneer het gaat om een keuze voor de belangrijkste onderdelen van de 
kerkdienst. In totaal noemt een derde van de voorgangers de preek op de eerste 
plaats, tegen vrijwel de helft van alle kerkgangers230. 

- Over vrijwel de gehele lijn zien we dat de voorgangers de preek minder centraal 
stellen dan de kerkgangers. In de verhouding tussen preek en liturgie kiest een 
derde van de voorgangers de preek als meest centraal. Bijna tweederde van de 
hoorders doet dat231. Bij de vraag of een dienst zonder preek een volwaardige 
dienst is, wordt dat door tweederde van de voorgangers beaamd, maar slechts door 
een derde van de kerkgangers232.  

- Waar het gaat om het doel van de preek, zitten voorgangers en hoorders tamelijk 
op één lijn, maar blijkt een groter deel van de kerkgangers dan van de voorgangers 
waarde te hechten aan het centraal stellen van het dagelijks leven in de prediking. 

 
Tenslotte: Wanneer we de bevindingen van de voorgangers vergelijken met het 
geschetste kerkgangersprofiel, dan zien we ondanks individuele verschillen de volgende 
patronen: 

- het zakelijke of inhoudsaspect 
Zowel voorgangers als kerkgangers verwachten van de prediking vooral 
schriftuitleg, maar waar de hoorders van de prediking vooral schriftuitleg met het 
oog op hun dagelijks leven verlangen, zijn de voorgangers meer geconcentreerd 
op de schrift in haar eigen context. 

- het expressieve aspect 
Voor kerkgangers is dit aspect van belang, maar zij zijn mild in hun beoordeling 
ervan. Bij de voorgangers vinden we weinig specifieke bezinning op de wijze 
waarop men �zichzelf� communiceert. In de vragenlijst werd daar ook niet naar 
gevraagd. Wel blijken voorgangers zich te spiegelen aan de respons van de 
gemeente en zich bewust te zijn van het bestaan of ontbreken van wederkerige 
communicatie tijdens de dienst. Het expressieve aspect is veelal een 
onuitgesproken maar voelbaar aspect dat kerkganger en voorganger verbindt of 
scheidt. 

- het relationele aspect 
Voorgangers blijken in hun impliciete verwachtingen en beelden van de 
kerkgangers hun zienswijze niet of nauwelijks te toetsen. Zo blijkt uit de 
pinksterprediking dat de voorgangers de kerkgangers nogal eens van een gebrek 
aan �leven uit de Heilige Geest� verdenken en hen daarop aanspreken. 
Kerkgangers zijn hier wel gevoelig voor maar haken niet snel af. Zij proeven de 
grote betrokkenheid van de meeste predikanten en verwachten van de predikant 
ook enige vorm van �tegenover�, hetgeen de bereidheid tot reflectie ten aanzien 
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van hun eigen rol vergroot. 
- het appellerende aspect 

De voorgangers zijn meer dan de kerkgangers gericht op het formuleren van 
handelingsaanwijzingen in de prediking. De kerkgangers verwachten 
verheldering, troost, bemoediging, kortom bestaansverheldering in het licht van de 
schriften terwijl de voorgangers meer dan de kerkgangers deze verheldering zullen 
doorvertalen in een concrete oproep aan de hoorders. 

- het heilsbemiddelende of impressieve aspect 
Voorgangers zijn terughoudend waar het gaat om de heilsbemiddelende functie 
van de prediking en zij zullen niet snel hun eigen aandeel in de prediking als 
zodanig benoemen. Dat de prediking voor de kerkgangers deel kan uitmaken van 
hun -indirecte- communicatie met God, wordt eigenlijk alleen genoemd door 
voorgangers die de boodschap van de preek in affectieve termen formuleren. Dit 
geldt ten aanzien van de pinksterpreek voor minder dan de helft van deze 
voorgangers. 

- het liturgische aspect 
Kerkgangers blijken meer dan de voorgangers vast te houden aan de unieke plaats 
en het belang van de prediking. Dat wil niet zeggen dat zij minder dan de 
voorgangers de eenheid van de liturgie beleven en waarderen. 

 


