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14. Het tekstcentrisch-kerygmatische preektype 
 
 
 
14.1. INLEIDING 
 
Het tekstcentrisch-kerygmatische preektype concentreert zich vanuit een tekstcentrische 
benadering op het heilsperspectief dat van Godswege tot de mens komt. Dit type preek 
benoemt het geschieden van het Woord van God vanuit de acte van Gods handelen aan 
de mens. Het is een prediking die zich niet alleen richt op het spreken over het 
heilshandelen van God, maar een prediking die zelf daarvan uitdrukking wil zijn. Dat 
leidt tot een sterk actualiserende prediking, waarbij God, de Heilige Geest of Christus 
als sprekend en handelend subject, in de prediking zelf benoemd worden. 
   In het onderzoeksmateriaal zijn we van dit type één hedendaagse representant 
tegengekomen, preek S. Hieronder volgt exemplarisch een uitwerking van deze preek, 
met een complete analyse op grond waarvan we tot de classificatie �tekstcentrisch-
kerygmatisch� zijn gekomen. Vervolgens komt het portret van de betreffende 
voorganger in beeld, naar aanleiding van de door deze voorganger ingevulde 
vragenlijst. Hierin gaat het om de visie van deze predikant ten aanzien van de 
kerkdienst en prediking in het algemeen en de dienst en preek met Pinksteren in het 
bijzonder. Daarna komen de kerkgangers aan het woord via de ingevulde vragenlijsten. 
Tenslotte vergelijken we de drie empirische invalshoeken van deze preek en komen we 
tot een evaluatie van dit preektype. 
 
 
14.2. PREEK S: �BEVRIJDING UIT BESLOTENHEID�1. 
 
Als schriftlezingen in deze dienst is gekozen voor Handelingen 2:1-11 en Johannes 
20:19-23.  
 
Zusters en broeders, geliefde gemeente van Jezus Christus. 
 
(1)Vandaag horen we en vandaag zien we in twee beelden over de gave van de 
Heilige Geest. 
In Handelingen is het Lucas die verslag doet over de gave van de Geest aan velen. 
En dat is dan ook het pinksterverhaal, waarvan we een afbeelding zien op de voor-
kant van de orde van dienst. 
(2)Dit is het verhaal wat we kennen als het pinksterverhaal. Vandaag hoorden we 
daar een ander pinksterverhaal bij. En Marianne heeft het misschien wel gezien maar 
ik heb nog steeds de broche op. En dan denk je: Een páás-broche op Pinksteren. Ja. 

                                                        
11 Deze titel is door de onderzoeker aan de preek toegevoegd. De opmaak van de hierna opgenomen 
preekteksten is conform de opmaak die door de voorgangers is aangeleverd. Sectie-indeling is door de 
onderzoeker ingevoegd en cursivering eveneens, dit laatste betreft enkele met veel nadruk uitgesproken 
woorden. 
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Want in het verhaal wat wij vandaag gehoord hebben, vallen Pasen en Pinksteren op 
één dag. Zoals Johannes het vertelt komt het vandaag bij elkaar. 
 
(3)En Johannes die vertelt hoe alles heel klein begon. 
En het leek mij goed om vandaag maar eens naar Johannes te luisteren. Want ik zag 
zelf meer overeenkomst met Johannes. Wij als kleine gemeente, hier in S, zijn als 
protestantse gemeente soms nauwelijks zichtbaar. En ik werd zelf getroffen door dat 
beeld van die discipelen die daar opgesloten zijn, die afgesloten zijn.  
En niet zozeer dat ik mezelf herken als met een klein groepje in een kamertje bij 
elkaar zitten, of in een kleine ruimte, opgesloten zijn, ik herken het nog veel meer 
ook bij mezelf, in mezelf opgesloten zitten, in mezelf afgesloten zijn.  
(4)Nou, dat beeld van dat grote pinksterfeest, daar stel ik me een gemeente bij voor 
als Den Haag, of Ermelo, Putten, Rijssen, misschien ergens in de Alblasserwaard of 
in Washington. Maar bij dat kleine Pinksteren waarvan we net gehoord hebben van 
Johannes, daar stel ik me bij voor onze dorpen S, T en W en sinds vorige week, toen 
ik in de protestantse gemeente van Chamonix was, en daar hoorde hoe de predikant 
in Chamonix zelf 20 gezinnen had en een oppervlakte van ongeveer 100 vierkante 
meter. Toen heb ik ook gezien, ja, ook daar is zo�n kleine gemeente, nou daar stel ik 
me dat pinksterfeest van Johannes ook bij voor.  
 
(5)Johannes die vertelt hoe op de nacht, op de avond na de paasmorgen, de discipe-
len bij elkaar zaten, in die afgesloten ruimte. En ze hadden de deur dicht gedaan. De 
deur maar op slot. Uit vrees. Want de gemeenteleden mochten eigenlijk Jezus niet 
als Messias belijden. Zo was dat in de eerste christengemeente. Het was gevaarlijk 
om christen te zijn. Jezus openlijk belijden... nee... angstig, gevaarlijk. Jezus volgen 
....je zou gedood kunnen worden! 
(6)Wij horen van Johannes de tijd... Het is de avond van de opstandingsdag. Het 
wonder is geschied... het graf is leeg. En daarna horen we die plaats, een afgesloten 
ruimte.  
Ze waren bang voor de Joden, staat er bij ons in de bijbel. Maar je kunt ook vertalen: 
voor dat Joden, ze waren bang voor de mensen van Judea. En daar houd ik het liever 
op. 
En deze mensen staan als het ware met hun rug tegen de muur, er is geen uitweg. Ze 
zijn vastgelopen. Ze zijn, misschien ook in zichzelf vastgelopen. En dan terwijl ze 
zo in die opgesloten ruimte zijn, staat Jezus ineens in hun midden.  
Jezus komt dwars door die beslotenheid heen en Hij staat in hun midden. 
Hij hoefde geen codewoord te gebruiken, dat zou een ander misschien nog moeten, 
om binnen te komen, een geheim woord zeggen om te kijken of je dan van de groep 
bent, nee, Jezus komt door alles heen... Hij is binnen. 
Jezus... in een veranderd lichaam na de opstanding...  
Als levengevende in hun midden. 
 
(7)Ja, waar 2 of 3 in Naam van de Heer bijeen zijn, daar is leven! Daar is beweging. 
En dan groet Jezus heel gewoon, zo lijkt het tenminste:  
Sjaloom! Dat is bij ons: Goeiedag, of �hoi�.  
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(8)En Jezus komt met die groet in hun midden. En zo wil Jezus ook in ons leven 
komen en ook in onze beslotenheid van ons leven plaatsnemen, en soms roepen we 
het uit: Heer God, waar bent U nu, hoe kan dit nu?  
(9)En in het midden van ons bestaan, wil de Heer zo komen. Soms roepen we het 
uit, omdat we iemand zo verschrikkelijk missen, onze vader, onze broer, onze zus, 
of onze moeder. Of misschien is onze vriend of vriendin er niet meer. En dan 
hebben we iemand nodig, en die ander ontbreekt. En die ander ontbreekt, en dan 
roepen we het uit: God, waarom? 
(10)En in ons bestaan komt Jezus. En Hij toont zijn handen en Hij toont zijn zij. En 
dan laat �ie zien: Hij heeft geleden. En dan staat er ook: Hij laat zijn zij zien. En dan 
moet je denken: Hij laat zijn zij zien. Waar hebben we dat woord: zijde, eerder 
gehoord?  
En het was al helemaal in het begin, bij Adam. Adam die alleen was, Adam die geen 
tegenover had. En dan staat er: wordt Eva genomen uit zijn zij. Een tegenover, 
iemand die bij hem hoort. Ik ben de ware Adam, zegt Jezus. Ik blijf je trouw. Je 
hoort bij mij, sinds ons verbond.  
En de discipelen die zijn geweldig verheugd... Ze zijn zo blij omdat Jezus tot hen is 
gekomen. 
 
(11)Vrede zij u! En Jezus zegt het nog een keer. En als hij dat voor een tweede keer 
zegt, dan betekent dat niet meer �hoi� of �goedendag�.  
Maar dan heeft dat �vrede�, dat woord �sjaloom�, die betekenis van: opdat je heel 
wordt. Opdat het je goed gaat. Opdat je welvaart. Twee keer iets zeggen. 
(12)En Jezus laat zijn wonden zien. Hij laat zijn zij zien... Er zijn soms verschrikke-
lijke dingen gebeurd. Maar: Ik ben blij jullie te zien. En jullie zijn blij Mij te zien. 
We hebben elkaar lief. Ik heb je lief!!!  
(13)En nu? Ja, nou, zoals Ik door de Vader naar jou toegezonden ben, zo zend Ik nu 
ook jullie. Je hebt mijn handen gezien. Je weet waar het toe leiden kan als je tevoor-
schijn komt... Als je werkelijk durf hebt, als je hart hebt. 
Maar Ik zend jullie. Je moet gaan. Je moet gaan zoals Ik. Mensen tot hun recht laten 
komen. Mensen in hun benauwdheid bevrijden. Als Mijn volgeling. Als volgeling 
van Jezus ben je een bevrijder, ben je een redder. 
(14)Ja, maar, maar wat moeten we dan doen? Tot wie zijn wij gezonden? Wie 
hebben wij waar we naar toe moeten gaan? Om tot zijn of haar recht te laten komen. 
Of: om voor iemand op te komen in rechtvaardigheid. Nou, dan zegt Jezus:  
(15)Open de deuren maar, kijk maar rond om je heen, en ga. Sta op uit je besloten-
heid en geef jezelf prijs.  
Ik 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. 
Die Geest die van de Vader uitgaat... Die Geest waar Ik mee heb geleefd, die Geest 
van Mij, die Geest die Mij heeft bezield, die is het die jou ook richting zal geven. 
 
(16)En zo blaast �ie vanochtend ook op ons. Hij bezielt ons opdat we in beweging 
komen.  
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Wij zullen alleen maar leven, echt leven, als we niet meer benauwd zijn, maar in de 
kracht van de Heer willen gaan.  
 
(17)Nou, die Geest van de Heer, die wil ons uit onze beslotenheid tevoorschijn branden, 
en we worden opgetrommeld, we worden meegetrokken in het bevrijdingsleger van de 
Heer.  
Hij zegt: Joh, heb toch lef! Meisje, een duw in je rug.  
Uitzicht, inzicht, Ik geef je richting. Waar?  
Tegen het onrecht, tegen gebondenheid, tegen alles wat onvrijheid veroorzaakt. 
 
(18)En toen ik met deze preek bezig was, toen zag ik op de televisie juist in die 
dagen die beelden van de studenten in Indonesië. En toen dacht ik: Ja, dit is het, het 
bevrijd zijn, het iets van je afwerpen en dan juichen en springen en in de fonteinen 
springen. Hetzelfde herinnerde ik me van jaren geleden van Nelson Mandela. Toen 
van die bevrijding.  
 
(19)En nu vandaag staan wij voor eenzelfde opdracht.... meewerken aan een vreug-
devolle bevrijding. Laat hem of haar tot zijn recht komen.  
En tot ons komt vanochtend die boodschap die de wereld hoort in te gaan. 
Jij, u, wij allemaal we krijgen een boodschap om te verkondigen, een boodschap om 
verkondiging te zijn. Kijk, wat Ik voor je heb geleden. Ja, voor iemand een bood-
schap van bevrijding zijn, voor iemand bevrijding werken, bevrijdend werken, dat 
geeft lijden en verdriet. 
Maar toch, wees vrede in deze wereld. 
Er kan alleen maar vrede in jou zijn en rondom je zijn, als je leeft in recht en 
gerechtigheid en wanneer je een ander tot zijn recht laat komen. 
 
(20)Ja, zegt Jezus, denk aan Mij. Kijk naar Mij. Ga in Mijn Geest. 
En wat doe je dan?  
En dan mogen we vanochtend weer naar buiten gaan. En dan kunnen we ons 
afvragen: Klopt de situatie zoals wij die aantreffen op onze plaats? Of is op die plek 
waar we zijn zonde? Of is er schuld? Of is er beslotenheid, angst, krampachtigheid, 
of is er eenzaamheid? 
Laat het er niet bij zitten. En het kan alleen maar veranderen als je liefdevol te werk 
gaat. 
 
(21)Vergeving is een scheppende macht. Vergeving maakt een zondaar tot een 
rechtvaardige, als hij inziet dat hij verkeerd bezig was en daar spijt van heeft. 
Nou, de gemeente van Jezus Christus is geroepen om dat te verkondigen... Laat je 
handel en wandel overeenstemmen met de wil van Christus.  
En dan is er sjaloom. 
 
(22)Ik zie het ook voor me, in de gemeente gebeuren. Ik zie hoe de ene vrouw soms 
naar de ander gaat, die meer in zichzelf gekeerd is, omdat er verdriet is, vanwege 
overlijden. En dan wordt er geluisterd, gedeeld. Ik zie een jongen die het opneemt 
voor een andere jongen die gepest wordt, en er later met hem over spreekt.  
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Ik zie die mens, die een lepel en een servet neemt, en een oudere volwassene eten 
gaat geven. Voor zichzelf daarmee over een drempel heen moet, moeite hebbend, 
maar het dan toch doet. 
Ik hoor hoe een jongere onder het koffiedrinken spreekt over wat hem zo heeft 
getroffen. In de hoop dat het bij de ander weerklank vindt. Hij heeft lef.  
Ik hoorde hoe twee mensen spraken over een rechtvaardige manier van geld 
beleggen.  
Ik hoorde, hoe iemand sprak over het laatste stukje, van die angstige levensweg.  
 
(23)Nou, wij hebben, als we zo naar buiten gaan, vergevingsgezindheid, verant-
woordelijkheidsbesef nodig. Lef.  
Om bloot te leggen, om in liefde te laten zien dat Jezus heelheid op het oog heeft.  
 
(24)Het pinksterfeest begint bij Johannes in het klein. 
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 het ook bij uzelf. Dat u zelf op een bepaald moment zweeg.... 
toen u had kunnen spreken. Het kan anders.  
God geeft ons zijn Geest. God zij dank zijn er mensen die het opbrengen om in 
Christus� naam het pinksterfeest over te laten slaan ook buiten deze deuren.  
Als warmte en licht het winnen, gaat vrede met ons. AMEN 
 
 
14.3. ANALYSE VAN DE PREEK 
 
14.3.1. Algemene karakteristieken 
 
Deze preek omvat in de gesproken vorm 1856 woorden. De papieren versie die de 
voorganger voor zich had, was aanmerkelijk korter: 1375 woorden. Opvallend is dat 
de voorganger niet door de hele preek heen af en toe een zin toevoegt, maar dat de 
meeste toevoeging omvat twee cruciale passages, namelijk sectie 2 t/m 4 en sectie 
22. Het gaat daarbij aan het begin van de preek om de directe vergelijking van de 
ervaring van gemeente-zijn van deze kleine gemeente met de ervaring van de 
discipelen na de dood van Jezus. Daarmee komt de preek van meet af aan dichtbij de 
ervaring van de hoorders. En in het slotgedeelte van de preek volgt een zelfde soort 
excurs: daar vertelt de voorganger uit eigen observaties hoe in deze gemeente 
praktijkvoorbeelden te vinden zijn van hetgeen er zojuist verkondigd is. Deze 
spontane toevoegingen van de voorganger versterken in hoge mate de herkenbaar-
heid van de inhoud van de preek voor deze concrete gemeente. 
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14.3.2. Opbouw van de preek 
 
De preek is opgebouwd uit vier delen, die wij kort karakteriseren: 
 

0

500

1000

1 2 3 4

Opbouw preek S

  
Figuur 14.1. 

DEEL 1 (sectie 1 t/m 4, 334 woorden); 
Inleiding, waarin de keuze van de schriftlezing verbonden wordt met de ervaring van 
deze kleine gemeente. In dit gedeelte schetst de voorganger een contrast tussen het 
Pinksterverhaal uit Handelingen, dat zich afspeelt in een situatie waar veel mensen 
bij elkaar zijn, en het verhaal uit Johannes, dat betrekking heeft op een klein groepje 
leerlingen, zoals deze gemeente ook maar een kleine gemeente is in haar omgeving. 
Het feit dat de leerlingen zich opgesloten hebben, wordt door de voorganger 
vergeestelijkt en op zichzelf toegepast: �ik herken het in mijzelf opgesloten zijn�.  
DEEL 2 (sectie 5 t/m 15, 822 woorden); 
Presentatie van de lezing uit Johannes 19 waarbij de nadruk valt op het handelend 
optreden van Jezus. Jezus breekt door de afgeslotenheid van de leerlingen heen als 
de Levengevende. In een dialogisch gedeelte geeft de voorganger in directe rede de 
woorden van Jezus weer. De woorden tot de leerlingen worden woorden tot de 
gemeente gesproken. Eerst gaat het om zijn komst, middenin het menselijk bestaan 
met al zijn vragen, vervolgens om zijn trouw, waarvan het lijden het bewijs vormt en 
tenslotte om de opdracht die Hij geeft om zelf uit de beslotenheid op te staan en de 
Heilige Geest te ontvangen. 
DEEL 3 (sectie 16 t/m 21, 411 woorden); 
Transformatie van de opdracht die Jezus geeft in een opdracht die de gemeente 
vandaag ontvangt. De Geest zet mensen in beweging en wil ze uit hun angst en 
beslotenheid halen. Mensen hebben de opdracht mee te werken aan een vreugde-
volle bevrijding, ook al betekent dat ook lijden en verdriet. De Geest inspireert 
mensen te onderscheiden waar het op aankomt. Daar is liefde en vergeving voor 
nodig. Dat mag de gemeente verkondigen. 
DEEL 4 (sectie 22 t/m 24, 289 woorden); 
Schildering van het visioen waar de opdracht van Jezus realiteit is in het leven van 
alledag en een slotparagraaf waarin terugkoppeling naar het begin en naar de 
opdracht van Jezus samenkomt. Door de inzet van de voorganger met de herhaalde 
woorden �Ik zie�� en �Ik hoor�� krijgt dit gedeelte een sterk evocatieve lading. 
Aanvullend vat de voorganger nogmaals in weer andere woorden samen waar het 



Hoofdstuk 14 
 
 

 290

om gaat. De laatste alinea brengt de gemeente weer bij de identificatie met de 
leerlingen van Jezus als klein groepje, waarna de voorganger opnieuw de eigen 
ervaring inbrengt als identificatie voor de hoorders. Een conditionele zin �Als 
warmte en licht het winnen�� besluit de preek. 

 
De grafiek toont hoezeer het tweede deel het meest omvangrijke deel van de preek 
is. In dit gedeelte worden de Johannestekst en de ervaring van de gemeente 
dialogisch op elkaar betrokken. De preek is goed uitgebalanceerd: inleiding en slot 
zijn niet te lang en het zwaartepunt qua �uitleg� ligt in het tweede hoofddeel van de 
preek. Het derde deel vormt een duidelijke brug naar de slotconclusies. 
 
14.3.3. Taal van de preek 
 
In deze preek klinkt van meet af aan een tamelijk informeel taalgebruik: �Marianne 
heeft het misschien wel gezien�� (sectie 2). De voorganger gebruikt consequent 
gewone spreektaal. Kenmerk daarvan is bijvoorbeeld het woordje �Nou��, vooral 
als begin van een zin die tot de gemeente gericht is (bijv. sectie 4, 17 23 e.a.). De 
zinnen verlopen ook nogal eens als anakoloet, zeker waar de voorganger zelf impro-
viseert, �Toen heb ik ook gezien, ja, ook daar is zo�n kleine gemeente�� (sectie 4). 
Toch maakt dat de preek niet onnavolgbaar, vanwege de eenvoud van de spreektaal 
is alles goed te volgen. Kenmerkend voor het dialogisch karakter van de preek is 
vooral het tweede gedeelte. De hoorders worden daar al vragenstellend ingevoerd. 
En vanaf sectie 10 wordt ook Jezus door de voorganger sprekend ingevoerd. Deze 
directe rede wordt steeds afgewisseld met een meer gedistantieerde vertellende 
vorm, waardoor de kracht van de directe rede des te duidelijker uitkomt: �Jezus laat 
zijn wonden zien. (�) Er zijn soms verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar: Ik ben 
blij jullie te zien. En jullie zijn blij Mij te zien. We hebben elkaar lief. Ik heb je 
lief!!!� (sectie 12). 
   Een kernwoord in de preek is het woord �slot�. Het komt in diverse afleidingen 
voor: vooral als opgesloten, afgesloten en besloten. Zes keer horen we het met 
betrekking tot de leerlingen van Jezus, drie keer betrekt de voorganger het op zich-
zelf en vijf keer gaat het om de mogelijke beslotenheid van de hoorders. Deze 
woorden karakteriseren de houding van mensen die bang zijn, die vastgelopen zijn. 
Een houding gebaseerd op angst. Bij de discipelen is het angst voor �de mensen van 
Judea� (sectie 6), bij de gemeente en de voorganger is het de angst om volgeling van 
Jezus te zijn, om �jezelf prijs te geven� en om �in de kracht van de Heer te gaan�. 
Tegenover deze opgeslotenheid of afgeslotenheid staat leven, vreugde en vrijheid. 
Dat is wat Jezus brengt. De vreugde van de verbondenheid en het weerzien met de 
Heer en de vrijheid van mensen die zichzelf durven te geven in dienst van de Heer. 
 
SAMENVATTEND 
De preek is opgebouwd uit vier evenwichtige delen. Het karakter van de preek is 
informeel en de inhoud wordt direct op de gemeente betrokken. Inhoudelijk drijft de 
preek op het contrast dat geschetst wordt tussen de geslotenheid en angst van 
mensen tegenover de vreugdevolle bezieling die Jezus schenkt en waarmee Hij hen 
erop uitstuurt.  
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14.3.4. De hoorders: de beslotenheid prijsgeven 
 
De voorganger spreekt de hoorders aan als �zusters en broeders, geliefde gemeente�. 
Het lijkt er op alsof de voorganger de gemeente goed kent -in sectie 2 wordt één van 
de kinderen rechtstreeks aangesproken- en er wordt een link gelegd met de paas-
viering van enkele weken geleden. De voorganger veronderstelt blijkbaar een 
bepaalde continuïteit van kerkbezoek bij deze hoorders. Daarnaast geeft de voor-
ganger duidelijk blijk van betrokkenheid bij, en zelfs vereenzelviging met de 
geloofsgemeenschap (sectie 2 t/m 4,22). Het gaat om een kleine gemeente, een 
protestantse enclave in een niet-protestantse regio. De identificatie door de voor-
ganger van deze kleine gemeente met de situatie van de discipelen van Jezus in een 
destijds vijandige omgeving, zou kunnen leiden tot het benadrukken van de tegen-
stelling van deze geloofsgemeenschap met de wereld om haar heen. Dat is niet het 
geval. De geslotenheid waar de voorganger op doelt is niet zozeer een afgesloten-
heid vanwege contrast met de omgeving. Het gaat veeleer om een afgeslotenheid in 
geestelijke zin. Dit begrip, vanaf de zesde sectie uitsluitend aangeduid als besloten-
heid, wordt niet helder omschreven. Het lijkt een containerbegrip dat betekent dat 
een mens �opgesloten zit in zichzelf� (sectie 3), vastgelopen is (sectie 6), zichzelf 
afsluit voor Jezus (sectie 15), of krampachtig, angstig en eenzaam leeft (sectie 20). 
Het is ook de situatie van de mensen die zich, bijvoorbeeld in een situatie van 
verlies, wanhopig afvragen: �Heer God, waar bent U nu, hoe kan dit nu?� (sectie 8). 
Een beslotenheid waarbij het vooral lijkt te gaan om het lijden aan schijnbare 
godverlatenheid en aan een geregeerd worden door angst.  
   Met deze brede duiding van �beslotenheid� beoogt de voorganger waarschijnlijk 
een brede herkenning bij de hoorders mogelijk te maken. De vaagheid die op deze 
manier inherent wordt aan het begrip, zal er echter toe kunnen leiden dat de hoorders 
dan ook een vaag gevoel overhouden aan deze duiding, maar niet echt weten waar 
het nu precies over gaat. Ook de verschuiving van terminologie: afgesloten zijn, 
beslotenheid en geslotenheid, maakt het niet direct helder voor de hoorders. 
   Waar de voorganger in gesprek is met de hoorders, vooral in sectie 8 t/m 14, is dit 
eveneens illustratief voor het bovenstaande. De voorganger suggereert een grote 
directheid door in dialogische vorm vragen en tegenwerpingen van de hoorders in 
relatie tot God en tot de opdracht van Jezus aan de orde te stellen (sectie 8,9,14). De 
taal die daarbij gebruikt wordt is deels helder �Ik ben blij jullie te zien�, �Ik heb je 
lief�, maar voor een ander deel ook min of meer camouflagetaal. Er zijn �verschrik-
kelijke dingen gebeurd� (sectie 12). De hoorders moeten �mensen tot hun recht laten 
komen�, opstaan uit hun beslotenheid, zichzelf prijsgeven (sectie 15), ze worden 
�meegetrokken in het bevrijdingsleger van de Heer� (sectie 17). Het gaat steeds om 
voorzichtige aanduidingen die de hoorders veel ruimte geven en uitnodigend 
werken. Nergens stelt de voorganger zich op autoritaire wijze boven de hoorder. De 
hoorders zijn participanten in het preekproces en de voorganger vraagt zich met hen 
af welke mogelijkheden er zijn om minder in beslotenheid te leven. Het appèl dat de 
voorganger doet op de hoorders is erop gericht om hen op te wekken beter om zich 
heen en naar zichzelf te kijken. Zo kunnen zij situaties van onrecht en onwaarheid 
aan de kaak stellen en de wil van Christus verkondigen. Dat verkondigen wordt in 
het slot van de preek uiterst concreet, daar waar de voorganger een zevental zeer 
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herkenbare voorbeelden geeft van manieren waarop de �sjaloom� van Christus 
realiteit wordt. Met deze voorbeelden laat de voorganger blijken dat de hoorders niet 
alleen aangesproken worden op hun gebreken -de beslotenheid waarin zij leven-, 
maar vooral op hun mogelijkheden. Theologisch gezien worden de mensen in deze 
optiek door de Geest opnieuw in staat gesteld om hun gaven aan te wenden. Want 
het is angst, niet schuld, die de mens belemmert om zich vrijuit voor God in te 
zetten. De mens moet bevrijd en bemoedigd worden, niet zozeer bekeerd. En dat er 
in de 21e sectie naar aanleiding van een passage uit de schriftlezing over vergeving 
gesproken wordt, komt wat uit de lucht vallen.  
   Opvallend is de manier waarop in sectie 10 t/m 17 de voorganger steeds van rol 
verwisselt: van de eerste naar de derde persoon enkelvoud. Deze snelle wisselingen 
maken dat de woorden van Jezus en de woorden van de voorganger bijna in elkaar 
versmelten. De betrokkenheid waarmee de voorganger spreekt, is dezelfde bemoedi-
gende betrokkenheid die Jezus tentoonspreidt ten opzichte van zijn discipelen. Voor 
de hoorders worden de woorden van Jezus hiermee zeer dichtbij gebracht en zij 
worden uitgenodigd om zelf als subject hun verantwoordelijkheid te nemen, want 
�God geeft ons zijn Geest� (sectie 24). 
 
14.3.5. De schriftlezing als spiegel voor de hoorder 
 
In de eerste zin van de preek refereert de voorganger aan de beide schriftlezingen als 
twee verschillende �beelden� over de gave van de Heilige Geest. De kerkgangers 
worden opgeroepen te zien en te horen, zij krijgen �deel� aan de schriftlezing. De 
twee beelden worden tegenover elkaar gezet als het grote en het kleine pinkster-
verhaal, waarna de voorganger zegt in deze preek vooral naar het laatste te luisteren. 
Dit vanwege de analogie van ervaring: het kleine groepje rondom Jezus en de kleine 
gemeente vandaag op Pinksteren. Johannes vertelt immers �hoe alles heel klein 
begon� (sectie 3). 
   Deze historiserende inzet leidt tot een navertellen van de gebeurtenissen uit 
Johannes 20 in sectie 5 t/m 7. De insteek van de preek is dus duidelijk tekst-
centrisch. Tegelijkertijd wordt van meet af aan de lijn naar de ervaringen van de 
hoorders kort gehouden. Zo is bijvoorbeeld sprake van de discipelen als de 
�gemeenteleden� en het naar de hoorders toe identificerende �je zou gedood kunnen 
worden� (sectie 5). Vanaf sectie 8 wordt de hoorder opnieuw expliciet het subject 
van de prediking: �En zo wil Jezus ook in ons leven komen en in onze beslotenheid 
van ons leven plaatsnemen�. En hetgeen Jezus toen tot de leerlingen zei wordt tevens 
hetgeen Hij nu tot de hoorders zegt. In sectie 11 t/m 15 is het zelfs niet meer hoor-
baar te onderscheiden waar de voorganger doelt op de discipelen en op de hoorders. 
De opdracht tot het volgen van Jezus en het opstaan uit de beslotenheid geldt allen 
evenzeer.  
   Na sectie 15 wordt afscheid genomen van de schriftlezing als zodanig, dan gaat 
het er in het vervolg niet meer om dat de gebeurtenissen uit de lezing nog nader 
opgeroepen worden. Het is de voorganger te doen om de uitwerking ervan: de 
oproep tot bevrijding en het afstemmen van de handel en wandel op de wil van 
Christus. De uitwerking van de lezing is ook een kritische; de hoorders worden 
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opgeroepen om vanuit datgene wat Jezus gezegd heeft, in de wereld om zich heen te 
kijken en onrecht op te merken (sectie 20). 
 
CONCLUDEREND 
We kunnen zeggen dat deze omgang met de schriftlezing als sterk punt heeft dat er 
vanuit de tekst direct gezocht wordt naar een analogie van ervaring. De hoorders zijn 
van meet af aan en telkens opnieuw met hun eigen ervaring aan de orde. Een 
probleem ligt er in het feit dat er niet voldoende gedifferentieerd wordt naar de 
situatie: de voorganger doet min of meer alsof de manier waarop Jezus toen 
aanwezig was naadloos over te plaatsen is naar de ervaring van de hoorders, alsof 
congruentie van tijd en plaats mogelijk is. Ook de opdracht die Jezus geeft om erop 
uit te gaan, wordt aanvankelijk rechtstreeks overgeplaatst in onze tijd. Er ontstaat 
vervolgens een spanningsveld wanneer de voorganger in het slot van de preek heel 
concreet ingaat op de mogelijkheden die de hoorder dicht bij huis heeft om de vrede 
van Christus in praktijk te brengen. Voor de hoorders is deze alinea vanwege haar 
concreetheid waarschijnlijk zeer behulpzaam bij het verstaan van de preek. Zeker 
nadat tot dusverre er steeds heel verschillende dingen zoals verantwoordelijkheids-
gevoel, vergevingsgezindheid, bevrijding, opmerken van ongerechtigheid, liefdevol 
werken enzovoort gevraagd werd van de hoorders. De kritische vraag die we hier 
echter kunnen stellen is of de ingezette lijn van historiserende vertelling en lijnrechte 
toepassing hier niet uit de bocht vliegt. Immers de lijn tussen de lezing en deze 
concrete voorbeelden wordt niet geëxpliciteerd. De voorganger maakt een sprong 
naar een in visionaire termen beschreven werkelijkheid en de vrijheid die de voor-
ganger zich daarmee veroorlooft staat enigszins in contrast met de wijze waarop de 
tekst in de prediking gepresenteerd wordt. Maar van meet af aan is evident dat de 
ervaring van de hoorders gekoppeld is aan de insteek van de tekst. 
 
14.3.6. De voorganger als deelgenoot 
 
Deze voorganger kent de gemeente en stemt de prediking bewust af op de 
ervaringen van het christen-zijn in een kleine geloofsgemeenschap. Opvallend is de 
vele keren dat het woord �ik� in de preek voorkomt. In totaal spreekt de voorganger 
24 keer over �ik� wanneer het gaat om de eigen persoon en ervaring, en is er 14 keer 
sprake van een �ik�-uitspraak van Jezus die door de voorganger in de mond genomen 
wordt. Dit taalgebruik maakt de preek zeer direct. Vooral aan het begin en het einde 
van de preek brengt de voorganger zichzelf ter sprake. Als iemand die de ervaring 
kent van het in zichzelf opgesloten zitten (sectie 3) en van angst die leidt tot een 
verzaken en zwijgen op momenten dat er gesproken zou moeten worden (sectie 24). 
Daarmee stelt de voorganger zich kwetsbaar op. Het is echter niet duidelijk waarom 
de voorganger deze ervaringen inbrengt. Het zal mogelijk het gevolg zijn van een 
vanzelfsprekende solidariteit met de hoorders. Deze voorganger hoeft zich blijkbaar 
in de gemeente niet te schamen voor eigen vragen en tekortkomingen. Tegelijkertijd 
blijven deze eigen ervaringen van de voorganger zo ongedifferentieerd, dat een 
hoorder zich er misschien niet zoveel bij kan voorstellen. Integendeel, waar vlak 
voor het einde van de preek de voorganger opnieuw spreekt van de eigen angst, ligt 
het effect op de loer dat de hoorders gaan denken: wat is er dan zo erg? Of: waarom 
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is deze dominee zo bang? Na de sterke voorbeelden van de 22e sectie, waar mensen 
zich aan kunnen spiegelen, doen deze opmerkingen de sfeer van het voorafgaande en 
dus ook de kracht van hetgeen �gezien� wordt, enigszins te niet. En dat zal niet de 
bedoeling zijn. De voorganger is dus uitermate eerlijk maar lijkt te vergeten zich af 
te vragen of de eigen eerlijkheid ook een nuttig effect kan sorteren in de prediking. 
Daarbij lijken de voorbeelden die de voorganger illustratief aanhaalt uit de eigen 
herinnering, nogal willekeurig gekozen (sectie 18). Ze zijn van een dusdanig andere 
orde dan het voorafgaande, dat er nauwelijks aansluiting is met de rest van de preek. 
Omdat de concretiseringen aan het begin en einde van de preek (sectie 4 en 22) 
volledig geïmproviseerd zijn, rijst de indruk dat deze voorganger wellicht het beste 
functioneert in de persoonlijke face-to-face communicatie met de gemeente. Op het 
moment dat de gemeente daadwerkelijk aanwezig is, ontstaat bij de voorganger de 
behoefte en de mogelijkheid om met hen in gesprek te zijn.  
   Kortom, de voorganger heeft veel aandacht voor de ervaringen van mensen en kan 
deze goed meevoelen (sectie 9, het gebruik van �wij� en �ons� in plaats van �u�), 
maar deze voorganger heeft weinig oog voor de verwerking van de specifieke 
context waarin ervaringen tot stand komen. 
 
14.3.7. De context van liturgie, kerk en maatschappij 
 
Liturgie 
Beschrijving van de preek binnen het geheel van de orde van dienst2: Na orgelspel 
en mededelingen door de ouderling van dienst, kondigt de voorganger psalm 68:1 en 
7 aan: �O God, de wond�ren die Gij deedt� en �God zij geprezen met ontzag�. De 
wederkerige groet volgt en de voorganger gaat voor in het drempelgebed waarin 
vanuit een referentie aan Romeinen 8:19 tot God geroepen wordt:  

�Waai met uw adem door heel ons bestaan 
kom met uw vurigheid hier in ons midden 
bezaai met uw woorden de grond van ons hart 
opdat in ons leven uw schepping geschiedt�.  

Dan volgt de bemoediging, eveneens in beurtspraak en het smeekgebed, besloten 
met een gezongen �Kyrie� uit Taizé. In het smeekgebed -dat tot �Heer, God� gericht 
wordt- klinkt een echo van de �Ik-ben-woorden� van Jezus. Na het smeekgebed 
volgt een gesproken én gezongen �glorialied�: Gezang 409:1,4,5 LBK, �Laat ons de 
Heer lofzingen� met verwijzing naar de toewending van God naar de mensen. 
   Het �gebed van de pinksterdag�, �bij de opening van de Schrift�, verwoordt aller-
eerst dankbaarheid voor het samenzijn als streekgemeente vanuit verschillende 
dorpen. In het dan volgende gebed wordt het pinksterfeest vooral als feest 
verbonden met het verhalen van de grote daden Gods: �als U ons samenroept dan 
weten we dat U in alle talen mensen aan wilt spreken, de wereld wilt bezielen met 
uw Geest. En daarom vragen wij U, laat ook op dit pinksterfeest uw kerk, ook wij 
als gemeente, verhalen van de grote daden die Gij aan ons hebt verricht�.  

                                                        
2 Bij het benoemen van de onderdelen van de orde van dienst gebruiken we de aanduidingen die de 
voorgangers zelf hanteren.  
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De schriftlezing uit Handelingen 2 wordt gevolgd door het zingen van een kort lied: 
�Wij vieren vandaag het feest, van de verschijning van de Geest. In vuur en wind, in 
tongen, in talen�. Na de lezing van Johannes 20:19-23 zingt de zanggroep met de 
gemeente samen een pinksterlied: 

�Ik stort mijn Geest op ieder, die naar Mij roept in nood 
mijn Geest, mijn Adem geef Ik, aan wie Mij zoekt als brood. 
Je dochters en je zonen, zij spreken namens Mij 
en oude mensen dromen, de toekomst naderbij. 
Gevluchten, rechtelozen, wie arm zijn zonder werk, 
mijn Geest zal hen bewonen, die mensen zonder stem. 
Begin dan een nieuw leven en leg het oude af, 
wat fout was is vergeven, nu je de Geest ontvangt.� 

Na de preek zingt de gemeente Gezang 249 LBK: �Wij leven van de wind�. Voor de 
dankzegging en voorbede noemt de voorbede de naam van een zieke, voor wie 
gebeden zal worden. In de dankzegging klinkt kort de dank door �dat U ons uw 
Geest hebt gegeven, dat wij in uw kracht aan het werk kunnen gaan, dat wij in uw 
kracht ook allereerst zelf tot leven komen. Vervolgens wordt dit enigszins terug-
genomen door de zin: �Als wij maar weten hoe met uw kracht om te gaan�, en dan 
volgen voorbeden. Voor de aarde, dat wij daar zorgvuldig mee omgaan, voor 
mensen die lijden, een bede om de kracht van de Opgestane Heer en om zijn gezind-
heid voor ons. Er volgt gebed voor mensen die lijden aan verslaving. Er wordt 
gebeden om groei in geloof, hoop en liefde voor hen die weten van de Heilige Geest. 
Er wordt gebeden voor de leiding van de gemeente, voor mensen in de eigen kring 
en om de levengevende Geest en genezing voor de genoemde zieke. 
   Tijdens de pinksterzendingscollecte wordt het lied �zo verkwikkend als de regen� 
gezongen, een lied dat de zegen van God bezingt vanuit het besef van eigen liefde-
loosheid en boosheid. Het eindigt met de bede: �Heil�ge Geest, wil niet voorbijgaan, 
zend uw volheid op mij neer. Wil mij ied�re dag terzij staan, met uw kracht en wijs-
heid, Heer. Maak m� in U sterk en blij, Geest van Jezus, werk in mij!� 
   Hierna volgt nog een pinksterspel3, een soort stemmenspel waarin diverse 
volwassenen de rollen van Maria, Petrus, Jacobus en de andere apostelen spelen. Zij 
bouwen samen een huis voor alle volken waar iedereen in vrede kan leven. In het 
bouwen heeft ieder dan een eigen functie: de één is de grond, de ander de stenen, 
een derde het dak, een vierde het orgel en zo blijkt het een mooie kerk te worden 
waarvan �Petrus� verklaart: �Ach lieve God, je hoort, wij zijn bereid, te bouwen aan 
jouw kerk, nu en in alle eeuwigheid�.  
   Hierna wordt nog een couplet van het voorgaande lied gezongen �Kom Heer Jezus, 
woon in mij� en het slotlied: �Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe�. Voor de 
apostolische zegen spreekt de voorganger een slotgebed uit, in feite een bede om de 
Heilige Geest. Na de zegen zingt de gemeente Gezang 456:3 LBK: �Amen, amen, 
amen! dat wij niet beschamen: Jezus Christus onze Heer, amen God, uw Naam ter 
eer!� 
 

                                                        
3 Bewerking van het Pinksterspel uit �Des Heilands tuin� van M. Nijhoff. Opgenomen in Bette Westera, 
Heb je wel gehoord, 7 jaar, Gorinchem 1991 



Hoofdstuk 14 
 
 

 296

Kerkelijke en maatschappelijke context 
De relatie van de geloofsgemeenschap tot de wereld om haar heen, vormt de insteek 
van de preek. Opvallend is dat dit gedeelte van de preek een spontane ingeving 
vormt, en niet behoorde tot de oorspronkelijke tekst die de voorganger voor zich 
had. De voorganger sluit hierin aan bij het veronderstelde gevoel van kerkgangers 
dat zij maar een klein groepje in een grote wereld vormen. Toch hebben zij een 
boodschap in die wereld: Jezus roept hen op om zelf sjaloom te verwezenlijken. 
Daar is veel moed voor nodig, durf, lef (sectie 24), en dat heeft ongetwijfeld te 
maken met onvrijheid en onrechtvaardigheid in de wereld. De gelovigen maken deel 
uit van het �bevrijdingsleger� van de Heer. De voorbeelden van bevrijding die 
gegeven worden, zijn afkomstig uit de wereldpolitiek (Indonesië, Mandela, sectie 
18), en hebben betrekking op het omzien naar elkaar in de individuele sfeer van 
bezoekwerk, mantelzorg en school. Daarnaast gaat het ook om structuren: bijvoor-
beeld de wijze van het rechtvaardig beleggen van geld. De persoonlijke levenssfeer 
vormt in elk geval de inzet voor het werken aan de sjaloom die Jezus bedoelt en die 
de gehele aarde omvat. 
 
SAMENVATTEND 
De dimensie van het gemeente-zijn treedt in deze dienst sterk op de voorgrond, 
zowel in het geheel van de dienst als in de prediking. Het pinksterspel is als het ware 
een nadere toespitsing van de preek in de richting van het bouwen aan het kerk-zijn 
waartoe iedereen eigen mogelijkheden heeft en �waarbij werkelijk ieder nodig blijkt 
te zijn� aldus de voorganger. Qua liederen en gebeden ademt de dienst een sfeer 
waarin niet alleen de Geest, maar ook de Vader en de Zoon genoemd en aanbeden 
worden. De gave van de Geest, het feit dat God in Christus de Geest geschonken 
heeft, bepaalt de viering en kleurt de individuele spiritualiteit. Een tweetal liederen 
zijn gericht op de persoonlijke aanbidding en toewijding. Over het algemeen zijn er 
nogal grote verschillen in genre van liederen en teksten. Dat maakt de dienst niet 
strak van eenheid en opbouw, eerder los en ietwat fragmentarisch. Liturgisch 
kunnen we spreken van een vrije variant van oecumenisch-protestantse dienst 
zonder tafelviering. 
 
14.3.8. De Heilige Geest ofwel Jezus als de Levengevende 
 
Deze preek gaat over de gave van de Heilige Geest, zo kondigt de voorganger aan 
(sectie 1). De inzet in het evangelie naar Johannes legt echter de nadruk op de 
hoofdrol van Jezus, zijn verschijning en zijn woorden. Zo komt �Jezus� 15 keer voor, 
als de handelende en sprekende persoon, waarbij naar het slot van de preek toe 3x de 
naam Christus valt, als het gaat over de gemeente van Christus, Christus� wil en in 
Christus� naam. (sectie 21,24). De Geest wordt 10 keer genoemd, waarvan twee keer 
voluit Heilige Geest, verder gaat het over �de Geest� (5x), de Geest van de Heer, de 
Geest van Jezus en de Geest van God. Over de Heilige Geest wordt niet los van 
Jezus en los van God gesproken.  
   Allereerst gaat het om de verschijning van Jezus aan de discipelen. De verbinding 
met Pasen wordt duidelijk gelegd. Jezus is opgewekt, maar de leerlingen hebben 
zichzelf opgesloten en zijn in angst blijven steken. De verschijning van hun Heer 
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brengt hen nieuwe beweging, nieuw leven. Hij komt als de �Levengevende� in hun 
midden (sectie 6). Als de Levende is Hij echter wel dezelfde als de Lijdende en heeft 
hij op die manier ook deel aan het menselijk bestaan vol vragen en lijden waar de 
voorganger naar verwijst. De aanwezigheid van Jezus brengt behalve vreugde ook 
een opdracht, en dan, iets over de helft van de preek, komt ook de Heilige Geest ter 
sprake, wanneer Jezus op de leerlingen blaast en zegt: Ontvangt de Heilige Geest 
(sectie 15). De voorganger verklaart dit door te zeggen dat Jezus mensen nodig 
heeft, iets met hen wil. Daartoe geeft Hij hen de Heilige Geest: �Het is niet dat je het 
zelf doet, maar Ik doe iets met jullie� (sectie 15). Deze zending van de mensen door 
Jezus staat in rechtstreeks verband met de zending van Jezus zelf door God. Vandaar 
dat de Geest van Jezus ook de Geest van God genoemd wordt in deze preek. De 
eigenschappen van de Geest zijn dat deze mensen richting geeft en dat de Geest hen 
uit hun beslotenheid tevoorschijn wil �branden�. Het is een dringende, zo te horen 
haast onweerstaanbare Geest. Een Geest die mensen moed, lef geeft om te gaan, om 
recht en gerechtigheid na te streven en de wil van Jezus Christus te doen. Het 
handelen nu geschiedt in de naam van Christus, door de gave van de Geest aan het 
individu, zo lijkt het vooral in deze preek. Dat betekent ook dat het op de individuele 
beslissing aankomt om de Geest toe te laten. Zo vertelt de voorganger dat het soms 
ook in het leven van deze voorganger geen Pinksteren werd, wanneer de angst 
regeerde (en de Geest dus buitengesloten werd). Maar het tegenovergestelde is 
bedoeld met Pinksteren en Goddank zijn er mensen die het pinksterfeest kunnen 
laten overslaan naar anderen. 
   Zo blijkt dat in deze preek de Geest van God verbonden is met de opstanding van 
Jezus. Deze leven gevende en bevrijdende kracht wil de Heer aan de mensen geven. 
Het spanningsveld tussen wat God doet en wat mensen doen, blijft bestaan, maar het 
initiatief daarin komt van God en van Jezus: �Hij bezielt ons, opdat wij in beweging 
komen� (sectie 16). Dan heeft de mens vervolgens de keuze en de mogelijkheid om 
gehoor te geven aan de opdracht van Jezus en om in Christus� naam te handelen. 
 
14.3.9. Typering van de preek 
 
De voorganger bij deze preek heeft oog voor de ervaringsdimensie van de gemeente 
en verbindt deze met de betekenis van de pinkstergave conform het bijbelverhaal. 
Vanuit het schriftgedeelte projecteert de voorganger een analogie van ervaring 
vanuit de leerlingen van toen naar de hoorders van nu. Hoorders en tekst worden op 
deze wijze zeer nauw op elkaar betrokken. De tekstcentrische insteek wordt in de 
tweede helft van de preek in haar consequenties uitgewerkt. Voor wat betreft de 
manier waarop Gods Woord in deze preek gestalte krijgt, categoriseren we de preek 
als kerygmatisch. Het appèl waarmee de preek eindigt is namelijk volledig opgeno-
men in een expliciet uitgesproken alle menselijke angst en beslotenheid overwin-
nend heilshandelen van God in Christus door de Heilige Geest. Het �feit� van dit 
heilshandelen wordt voorondersteld en de aanspraak op grond daarvan komt het 
meest kernachtig tot uitdrukking in het gedeelte waarin de voorganger zelf de stem -
en boodschap- van Jezus vertolkt (sectie 12,13). De preek geeft voorbeelden van een 
zich actualiserend heilshandelen en roept de hoorders daartoe met enig pathos op 
zich daarvoor open te stellen. 
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14.4. PROFIEL VAN DE VOORGANGER 
 
14.4.1. Persoonlijk en professioneel profiel 
 
Voorganger S is een vrouwelijke voorganger en 10 jaar predikant. De kerk van S is 
een hervormd/gereformeerd samenwerkingsverband met in totaal 550 leden. 
Kenmerkend voor deze kerk is dat het een protestantse enclave in een overwegend 
rooms-katholieke omgeving is. Bijna de helft van de pastorale eenheden betreft een 
samenlevingsverband waarbij één van de partners rooms-katholiek is.  
   De voorganger gaat zo�n 45 keer per jaar in de eigen gemeente voor. Dan zijn er �s 
morgens rond de 65 kerkgangers en de enkele keren dat er een bijzondere avond-
dienst gehouden wordt, komen er ongeveer 30 mensen. Een groot aantal gelegen-
heidsdiensten behoort eveneens tot het takenpakket van deze dominee. Zo�n 12 
uitvaartdiensten, 5 huwelijksdiensten, 10 zangdiensten en vespers en nog zo�n 5 
oecumenische vieringen per jaar. Daarbij leidt deze voorganger jaarlijks nog 15 
kerkdiensten in een verpleegtehuis. Deze afwisseling van verschillende soorten 
diensten ziet de voorganger als een uitdaging: de liturgie kan dan specifiek aange-
past worden aan hetgeen er aan de orde is en �belichten van dat wat ik voel en waar 
ik geen woorden voor vind�. Logisch dat deze voorganger zegt niet graag voor te 
gaan in diensten waarin alleen de prediking �aan mij wordt toebedeeld�. �Ik voel me 
machteloos om alles goed onder woorden te brengen. Alleen met de prediking red ik 
het niet� behalve misschien als mensen meer met mij meegemaakt hebben en hun 
ervaring met mijn spreken heilzaam heeft gewerkt�. Maar de realiteit van 12 
uitvaartdiensten per jaar zal betekenen dat deze voorganger vaak te maken heeft met 
mensen die niet erg bekend zijn met deze predikant. Al met al is het voorgaan in de 
kerkdienst het werk wat deze voorganger het liefste doet. Als tweede komt het 
pastoraat. En de weinige keren dat de voorganger �vrij� is, bezoekt zij vrijwel altijd 
de eigen kerk.  
Theologisch profiel 
De kerkdienst acht voorganger S van groot belang. Voor gemeenteleden is het �zeer 
belangrijk� om naar de kerk te gaan, want het is �dé plaats waar heel de gemeente 
van 0 tot 93 samen voor de Heer is. Met vreugde en verdriet�. Als belangrijkste 
motieven voor de kerkgang noteert deze voorganger er vijf als �zeer belangrijk�:  

- om tot rust te komen 
- om Christus beter te leren kennen 
- om God te ontmoeten 
- om vergeving te ontvangen 
- om gezegend te worden 

Significant is de correctie die de voorganger hierbij in de vragenlijst aanbrengt: het 
gaat niet om �horen hoe ik leven moet�, maar om �horen hoe ik leven kan�.  
Van de verschillende onderdelen van de kerkdienst kiest de voorganger als één van 
de weinigen de schriftlezing op de eerste plaats: �omdat ik echt naar de Heer wil 
luisteren�. Het zingen komt op de tweede plaats als �antwoord� op de lezing en het 
gezamenlijk gebed op de derde plaats, �ik wil de dienst niet �los� ervaren maar in 
verbondenheid met de ander�. 
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Voor wat betreft de kerkdienstvoorbereiding kiest deze voorganger zelf of het 
rooster gevolgd wordt of niet. Vaak wel, vanwege de continuïteit, om profijt te 
hebben van een langere reeks en �om mezelf te dwingen�. Het lezen van de tekst 
wordt gevolgd door meditatie en exegese. De Griekse tekst wordt bestudeerd, de 
Hebreeuwse tekst alleen in de helft van de keren. Dat kost namelijk teveel tijd. In de 
loop van de week �lanceert� de voorganger wel eens wat vragen bij de lezing in de 
gemeente. Dat helpt om op nieuwe invallen te komen en de voorganger noemt hen 
nadrukkelijk een klankbord �vóór het maken van de preek�. In de orde van dienst 
houdt voorganger S altijd een plaats vrij voor het lied na de preek dat pas gekozen 
wordt nadat de preek af is. De zondagmorgen is voor de �toe-eigening� en voor de 
dienst zelf. Voorganger S beleeft �bijzonder veel� plezier aan de intensieve kerk-
dienstvoorbereiding. Deze duurt dan ook zo�n 14 uur. �Ik voel me met ieder element 
dat ik bewerk zelf verrijkt, en ik heb vreugde van tevoren aan het delen met 
anderen�. De preekvoorbereiding daarentegen levert wisselend plezier op. Dit 
�omdat ik er erg veel moeite mee heb�. Als vraag blijft staan: �waar zit de aantrek-
kingskracht waardoor mensen geboeid blijven?� De voorganger oriënteert zich 
�akelig veel� op liturgische literatuur. Voor de homiletiek volstaan de Postille en de 
Eerste Dag. De preek wordt meestal helemaal uitgeschreven, om zekerheid te 
hebben en ter ordening van de gedachten. 
 
Ten aanzien van de pinksterdienst schrijft de voorganger dat de voorbereiding wat 
fragmentarisch verliep vanwege een geplande vakantie de week voor Pinksteren en 
tussendoor een overlijden en andere zorgen in de kring van de kerkenraad. De 
meeste voorbereiding was een week voor de dienst af.  
   Na afloop is de voorganger positief gestemd over de dienst maar wat onzeker over 
de preek: �Ik zou het op dit moment weer anders doen. Ik heb me op sommige 
momenten te los van het papier bewogen�. In feite zijn juist dat de gedeelten waarbij 
de voorganger directe aansluiting zoekt bij de eigen beleving en die van de 
gemeente. 
   Desondanks geeft de voorganger aan �Gods aanwezigheid� in de dienst te hebben 
ervaren. Vooral toen er vanuit de gemeente liefdevol werd gereageerd op de 
participatie van de kinderen die met toewijding hun teksten zeiden. 
 
CONCLUDEREND 
Voorganger S is een veelvuldig en toegewijd voorganger, die groot belang hecht aan 
de interactie met de gemeente. De gemeente vormt dan ook bewust een klankbord 
voor de preekvoorbereiding. De voorganger voelt zich beter op haar gemak ten 
aanzien van het voorgaan in de liturgie, dan in de prediking. Daarover heerst 
onzekerheid die te maken heeft met de wetenschap dat niet alles goed verwoord kan 
worden en de preek een beperkt communicatiemiddel is. Theologisch zien we dat de 
voorganger zich uitdrukkelijk richt op de Schrift en �luisterend� in het leven staat, 
zowel ten opzichte van de Schriften als van de gemeente. De kerkdienst is niet alleen 
van belang vanwege het aspect van gemeenschap, maar vanwege de rust, de 
ontmoeting met God, met Christus en het ontvangen van vergeving en zegen. Hierin 
proeven we het sterke verlangen naar een �verdieping� van geloof en een pure 
gerichtheid op hetgeen God in Christus voor de mens kan betekenen. 
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14.4.2. De voorganger en de bijbeltekst 
 
We zagen al hoezeer de voorganger waarde hecht aan het luisteren naar de Schriften. 
Niet de preek, maar de Schrift heeft gezag. Zo schrijft S: �ik wil mij laten gezeggen 
door wat ik zelf in de Schrift als van God gevonden heb� en daarnaar leven. De 
preek is er allereerst voor mijzelf�. Zo geeft de voorganger in de preek ook aan welk 
appèl daar voor de voorganger zelf uit spreekt. De stelling dat bijbeltekst en 
dagelijks leven een even belangrijke plaats moeten hebben in de preek, wordt door 
deze voorganger bevestigd.  
   In de tekst voor de pinksterdienst uit het Johannesevangelie ontdekt de voorganger 
een sprekende parallel met de beslotenheid en benauwenis van de kleine groep en de 
kleine gemeente. Dit in tegenstelling tot het Pinksteren uit Handelingen. Deze 
herkenning vormt de analogie met de gemeente S en bepaalt het perspectief van 
waaruit de preek opgebouwd is. 
 
CONCLUDEREND 
De voorganger treedt met een open en verwachtingsvolle houding de Schrift 
tegemoet. Het persoonlijk aangesproken willen worden is essentieel voor de vonk 
die kan overspringen tussen de lezing en de voorgangers. De voorganger zoekt, 
althans met het oog op deze preek, de betekenis van de Schrift in de zeggingskracht 
vandaag. Naast studie is meditatie over de tekst van even groot belang. 
 
14.4.3. De voorganger en de preek 
 
Als het gaat over de status van de preek, acht voorganger S een dienst zonder preek 
in principe wel een volwaardige dienst. De �verkondiging� kan ook door middel van 
lied en gebed ofwel in stille overweging plaatsvinden. Een Tafelviering hoeft de 
dienst van het Woord niet te completeren. Voorganger S zou de woorddienst wel 
meer willen verbinden met het �echt� maaltijd houden met de gemeente. De preek 
heeft voor voorganger S gezag, in de zin dat zij zichzelf erdoor wil laten gezeggen. 
De preek is dus een soort �tegenover� voor de voorganger en de gemeente. �Ik hoop 
dat door de preek heen een mens zich door God aangeraakt weet en dat blijkt mijns 
ondanks soms het geval te zijn�. Zo is het doel van de preek dat zij de gemeente bij 
haar roeping van Godswege bepaalt en vormt de preek uiteindelijk toch de centrale 
plaats waar alle lijnen in de dienst samenkomen. 
 
Het beoogde effect van de pinksterdienst ligt vooral op het affectieve vlak. Mensen 
zouden warmte en licht kunnen ervaren en voelen dat Pinksteren voor �onze 
gemeente� een feest is. Bovendien zouden zij ervaren dat ieder mens nodig is voor 
Gods opdracht.  
   Ten aanzien van de pinksterpreek schrijft de voorganger als boodschap: �Mensen 
heb het lef om getuige van Jezus te zijn, zijn volgeling. Daarmee wordt het feest, 
alhoewel het je ook verdriet en pijn zal doen. Maar het is de moeite waard!� Deze 
boodschap is specifiek voor deze gemeente zinvol omdat zij een bemoediging, �een 
hart onder de riem� nodig heeft, aldus de voorganger. Bovendien is deze bemoedi-
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ging niet alleen een vrome wens, maar tevens �een getuigenis van wat er gebeurt. De 
ervaring: �t is de moeite waard!� 
   Reacties op de preek heeft de voorganger niet gehad. Wel veel en positieve 
reacties op de dienst als geheel. Over de preek blijven zowel positieve als negatieve 
gevoelens achter. Een onzeker gevoel dus. 
 
CONCLUDEREND 
Voorganger S ziet de preek als een moment van het bepaald worden bij het spreken 
van Godswege, dat �ondanks de voorganger� plaatsvindt. In deze bescheidenheid 
van de voorganger klinkt zowel enige persoonlijke onzekerheid, als ook de gelovige 
bescheidenheid die aan het besef dat Gód spreekt, eigen is. Kenmerkend voor de 
pinksterpreek is dat de voorganger het bemoedigend appèl ervan baseert op het 
getuigenis van de ervaring van bemoediging en zo als het ware wijst op het 
geschieden van het Woord. Van belang is tevens de erkenning dat het volgen van 
Jezus niet gladjes verloopt, maar pijn en verdriet kan doen. Er is in de preek aan-
dacht voor de moeite en het verdriet van het leven, waarbij vertroostend is dat de 
Levengevende Jezus ook de Lijdende is. 
 
14.4.4. De voorganger en de context van de pinksterpreek 
 
Liturgie 
In de opbouw van de liturgie wordt de preek gevolgd door een pinksterspel, waarin 
op iets andere wijze dan in de preek wordt uitgespeeld hoezeer ieders eigen talent en 
inbreng van belang is voor de opbouw van de gemeente. Dit spel levert voor de 
voorganger momenten van intense verbondenheid met de gemeente, maar ook van 
Gods aanwezigheid op. 
Kerk 
De voorganger schrijft hoezeer er binnen de kerkenraad en de gemeente mensen met 
persoonlijke moeilijkheden zijn. Deze moeilijkheden worden met elkaar gedeeld en 
�brengen ons na aan elkaar�, aldus de voorganger. Niet zozeer deze problemen, maar 
de situatie van een kleine gemeente vormt in de preek het herkenningspunt voor de 
kerkgangers. Of deze parallel van de kerk nu met de Johanneslezing betrekking heeft 
op de �vijandschap� van de buitenwereld, op de �beslotenheid� van de kleine groep 
of op beide aspecten wordt niet duidelijk. 
Maatschappij 
De maatschappelijke context komt niet terug in de beschrijvingen van de voorgan-
ger, wel in de preek. 
 
CONCLUDEREND 
Deze voorganger is zich zeer bewust van de positie van de gemeente als kleine 
groep temidden van haar omgeving. Herkenning en bevestiging van de kracht hier-
van klinken door in het pinksterspel en de prediking. 
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14.4.5. De voorganger en de hoorders 
 
Voorganger S preekt en schrijft sterk vanuit de verbondenheid met de gemeente. In 
de beantwoording van de vragenlijst vinden dat ook benadrukt: �dat wij samen als 
verzamelde gemeente� , �dat God ons kracht geeft�, �onze kleine gemeente�, 
enzovoort. Deze voorganger beleeft dan ook vreugde aan kerkdienst en 
voorbereiding wanneer zij de inhoud kan �delen� met anderen. 
 
14.4.6. De voorganger en de Heilige Geest 
 
Voorganger S verwijst in de antwoorden op de vragenlijst nergens naar de Heilige 
Geest. De spiritualiteit van deze voorganger lijkt veeleer verbonden met geloof in 
God �die kracht geeft om uit te breken en daardoor Pinksterfeestelijk te leven� en de 
moed om getuige en volgeling van Jezus te zijn. 
 
14.4.7. Typering van de voorganger 
 
De eigenheid van deze voorganger kenmerkt zich door een gerichtheid op het 
spreken van God door middel van het Woord als ook een bijzondere betrokkenheid 
bij de gemeente. Het Woord van God wordt als bemoedigend �tegenover� gezien. De 
voorganger zelf is uiterst bescheiden in de pretenties ten aanzien van de prediking. 
God spreekt �ondanks� de voorganger. Voorganger S heeft oog voor de verschil-
lende dimensies van liturgie en prediking en besteedt veel zorg aan beide. De voor-
ganger is zich zeer bewust van het feit dat het �verstaan� in een kerkdienst zich niet 
alleen op het cognitieve bewustzijn afspeelt maar dat evenzeer de affectieve 
dimensie een rol speelt. Die laatste krijgt dan ook min of meer de voorrang. In de 
pinksterpreek probeert de voorganger de beoogde ervaring daadwerkelijk zo te 
actualiseren dat het voor iedereen invoelbaar wordt. 
   Een sterk punt lijkt ook dat deze voorganger de gemeenteleden door middel van  
gesprekken als klankbord betrekt bij de preekvoorbereiding. 
 
 
14.5. PROFIEL VAN DE HOORDERS4 
 
14.5.1. Kerkelijk profiel 
 
Vergeleken met andere kerken is een hoog aantal respondenten in S op één of andere 
manier, vooral facilitair, actief betrokken bij de kerk. Deze betrokkenheid geldt ook 
de voorganger. Vrijwel iedereen kent de voorganger �tamelijk goed�. Mensen 
waarderen de voorganger en geven aan dat deze voorganger vooral de eigen, 

                                                        
4 De totale uitkomsten van de hoordersanalyse zijn per kerk nader onderzocht. Daarbij is van iedere score 
uit de vragenlijst gekeken in hoeverre er bepaalde kerken aanzienlijk van het gemiddelde patroon 
afwijken. Deze �afwijkingen� zijn per kerk gegroepeerd. Resultaten hiervan keren terug in de nu volgende 
beschrijvingen. Dit is dus een kwantitatieve insteek die gecombineerd wordt met een meer kwalitatieve 
aanvulling vanuit de antwoorden op open vragen. 
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persoonlijke stijl moet aanhouden5 en zich niet uit balans moet laten brengen door 
eventueel negatief commentaar6. Opvallend in S is de grote tevredenheid ten aanzien 
van de kerkdiensten in het algemeen: de respondenten die �tamelijk� of zelfs �zeer� 
tevreden zijn, vormen samen een 100% score! Dit is in geen van de andere kerken 
het geval. Deze waardering is verbonden met de volgende factoren, in volgorde van 
belangrijkheid: 

- nadruk op gemeente-zijn: een positieve beleving vanwege het �samen eren en 
danken�7, vanwege het gevoel van betrokkenheid8 en dat het goed is om �met 
z�n allen� bij elkaar te zijn�9 en doordat de voorganger anderen weet te 
stimuleren tot een actieve rol in de dienst10; 

- gerichtheid op het dagelijks leven11. Hetgeen aan de orde is �staat meestal dicht 
bij het leven van elke dag�12, hoewel de bijbeluitleg volgens iemand nog meer 
doorgetrokken mag worden naar het dagelijks leven13; 

- afwisseling in de liturgie14, �ruimte voor vernieuwing zonder radicaal te breken 
met het verleden�15; 

- een positieve indruk van de voorganger, een stimulerende predikant �met hart 
en ziel�16, niet saai maar �leuk om naar te luisteren�17. 

 
14.5.2. Preekprofiel 
 
Status van de prediking 
Men hecht meer dan gemiddelde betekenis aan de preek in S. Een kerkdienst zonder 
preek kan slechts één van de respondenten zich als volwaardig voorstellen. Als er 
geen preek is, �mist men iets�18, want �de rituelen zijn prachtig, maar de preek daar 
gaat het uiteindelijk om�19. Een aantal respondenten noemt hierbij de uitleg van de 
Bijbel20. Waar bij andere kerken gemiddeld de helft van de mensen aangeeft dat de 
preek gezag heeft, zijn dat er in S beduidend meer. Men geeft vooral aan dat de 
preek gezag heeft omdat men daarin de stem van God beluistert. Bij de keuze voor 
de preek als (één van de drie) belangrijkste elementen van de dienst, klinken twee 
motieven, namelijk persoonlijke bemoediging en schriftuitleg. Respondenten geven 
aan dat zij van de preek �persoonlijke bemoediging�21, �kracht, blijdschap�22 en 
                                                        
5 Respondent S3,S4,S5,S7,S9,S10,S11. 
6 Respondent S5,S10. 
7 Respondent S13. 
8 Respondent S14. 
9 Ondanks dat de respondent aangeeft het zeker niet met alles eens te zijn, S8. 
10 Respondent S2,S9. 
11 Respondent S2. 
12 �Geen hoogwetenschappelijke theologische verhandeling of in ieder geval niet als zodanig te 
herkennen�, S10. 
13 Respondent S6. 
14 Respondent S2,S4. 
15 Respondent S7. 
16 Respondent S3. 
17 Respondent S11. 
18 Respondent S6. 
19 Respondent S8. 
20 Respondent S3,S4,S5,S11,S12. 
21 Respondent S3. 
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steun23 ontvangen om de nieuwe week in te gaan24. Zij hechten belang aan de uitleg 
van de Bijbel25: �Graag hoor ik een op de Bijbel gerichte preek�26. �De preek is de 
vertaling van de schriftlezing voor mij, in het hier en nu. Zo zie ik dat de Bijbel zich 
nog elke keer herhaalt�27. 
Waardering van de prediking 
De tevredenheid van de kerkgangers omtrent de prediking wordt vooral in verband 
gebracht met de huidige voorganger. Deze �weet de boodschap helder te vertellen�28, 
�heel begrijpelijk�29, en �kan goed vertellen�30. Een goede preek is dan ook vooral een 
preek die duidelijk en begrijpelijk is, met momenten van herkenning en voorbeel-
den31. Duidelijkheid betekent ook dat �er gezegd wordt waar het op staat�, ook al 
betekent dit dat de hoorder het er niet mee eens hoeft te zijn32. Bij de vraag naar de 
waardering van preken wordt opnieuw de persoonlijke houding van de predikant 
genoemd, deze staat �met veel warmte en medeleven open voor iedereen�33. Het zal 
niet verbazen dat in rechtstreeks verband hiermee vrijwel niemand in S zit te 
wachten op veranderingen voor wat betreft de prediking.  
Functie van de prediking 
Als meest genoemde functie van de preek noemen deze hoorders:  

- persoonlijke bemoediging 
De hoorders in S vinden een preek goed vinden wanneer zij er �iets mee 
kunnen� en �iets aan hebben�34. Dat wil zeggen dat zij bemoediging ervaren35, 
herkenning vinden door bepaalde voorbeelden36 en als men er blij van wordt en 
kracht uit put37; 

- verbinding tussen schrift en dagelijks leven 
De actualiteit is belangrijk voor de hoorders in S Men verwacht van de preek 
dat �het heden ermee gemoeid is�38, dat duidelijk wordt hoe �de Bijbel bij het 
hedendaagse past�39 en dat een tekst dus �vanuit zijn historisch perspectief 
vertaald wordt naar onze levenssituatie�40. 

Inhoud van de prediking 
Ten aanzien van de inhoud van de prediking geven de hoorders uit S aan dat het 
begrijpelijk, niet zwart-wit en niet ouderwets mag zijn, waarbij één van de kerk-
                                                                                                                                  
22 Respondent S14. 
23 Respondent S6. 
24 Respondent S13,S14. 
25 Respondent S2,S6,S11,S12,S13. 
26 Respondent S6. 
27 Respondent S12. 
28 Respondent S14. 
29 Respondent S9. 
30 Respondent S11. 
31 Respondent S7,S8,S11,S13,S14. 
32 Respondent S8. 
33 Respondent S9. 
34 Respondent S2,S4,S9,S12,S14. 
35 Respondent S6. 
36 Respondent S13,S14. 
37 Respondent S9. 
38 Respondent S2. 
39 Respondent S13. 
40 Respondent S5. 



Het tekstcentrisch-kerygmatische preektype 
 
 

 305

gangers ouderwets koppelt aan �dogmatisch�41. Inhoudelijk haakt men af wanneer 
een vergelijking met het dagelijks leven niet klopt en een in de ogen van de hoorder 
verkeerde voorstelling van zaken van de werkelijkheid gegeven wordt42. 
 
14.5.3. Pinksterdienst 
 
Ten aanzien van de pinksterdienst geeft een bovengemiddeld aantal mensen aan zich 
�enigszins� door God aangesproken te hebben gevoeld. Hetgeen vooral indruk 
gemaakt heeft, is het pinksterspel43 vanwege het saamhorigheidsgevoel dat daarbij 
opgeroepen werd. Daarnaast noemt men verstaan van de evangelielezing en de preek 
in relatie tot de eigen situatie van kleine gemeente of in relatie tot een privé-
situatie44. Het hoogste aantal mensen vergeleken met andere kerken zegt de preek als 
versterking van het geloof te hebben ervaren. 
Inhoud pinksterpreek 
Opvallend is dat de respondenten in S zeer uiteenlopende antwoorden geven op de 
vraag naar hetgeen zij als de �boodschap� van de preek hebben verstaan. Enigszins 
gecategoriseerd gaat het daarbij om: 

- het mogen/moeten doorgeven van het evangelie45 
- onderlinge verbondenheid46 
- de uitstorting van de Heilige Geest47 
- verder worden genoemd: liefhebben, bevrijding, het eigen leven verbeteren, 

problemen oplossen met behulp van de Bijbel, het alom aanwezige Pinksteren, 
Pinksteren in een kleine gemeente, enzovoort48. 

Waardering pinksterpreek 
De algemene waardering van de pinksterpreek is goed en 10 van de 14 respondenten 
geven zelfs aan dat het neigde naar �buitengewoon goed�. Deze kwalificatie hangt 
samen met een gemiddelde waardering voor de spanningsboog van de preek en de 
mate waarin de preek �helpend voor mijn leven� of vernieuwend zou zijn. Maar 
meer dan gemiddeld waardeert men de lengte (niet te lang), de duidelijkheid 
(gemakkelijk te volgen) en de actualiteit. De verbinding van de preek met de bijbel-
tekst en de verbinding met het dagelijks leven worden beide duidelijk aanwezig 
gezien, waarbij de verbinding met het dagelijks leven nog net iets hoger scoort dan 
die met de Bijbel. 
Effect pinksterpreek 

- begrip 
De respondenten geven aan dat hun inzicht in de bijbeltekst vergroot is, maar 
niet in welk opzicht hun inzicht in de tekst als zodanig verhelderd is; 

- affect  

                                                        
41 Respondent S2,S5,S8. 
42 Respondent S7,S12. 
43 Respondent S3,S7,S8,S10. 
44 Respondent S3,S4,S5,S12,S14. 
45 Respondent S6,S7,S9. 
46 Respondent S3,S13. 
47 Respondent S5,S9. 
48 Achtereenvolgens respondent S8,S10,S14,S12,S4,S11. 
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Het door de preek opgeroepen gevoel is vooral dat van moed en bemoediging 
door de Heilige Geest49, het gevoel er niet alleen voor te staan maar samen 
gemeente van God te zijn50 en blijdschap maar ook emotie, verdriet vanwege 
herkenning51; 

- handelen  
De pinksterdienst heeft mensen moed gegeven waardoor zij van plan zijn om 
�door te vechten�52, om �staande te blijven�, om �uit de eigen muren te treden53�, 
�bij zichzelf te beginnen�54, het evangelie uit te dragen en na te denken over het 
eigen leven en tekortkomingen daarin te verbeteren55. 

 
14.5.4. Typering van de hoorders 
 
De hoge waardering voor kerkdienst en prediking in S hangt samen met een grote 
betrokkenheid van gemeente en predikant op elkaar en met de mate waarin de 
predikant er in slaagt om mensen aan te spreken in de verbinding van de bijbeltekst 
met hun dagelijks leven. Het belang van deze verbinding wordt sterk benadrukt. Het 
effect van de pinksterpreek was vooral bemoedigend ten opzichte van de eigen 
individuele en kerkelijke situatie. De Heilige Geest wordt hierbij slechts een enkele 
keer expliciet genoemd. 
 
 
14.6. DE DRIEHOEK KERKGANGERS, VOORGANGER EN PREEK 
 
Wanneer we de verschillende deelverzamelingen van het empirisch materiaal 
rondom kerk S op elkaar betrekken, zien we een paar kenmerkende verschijnselen: 
De wederkerige relatie tussen kerkgangers en voorganger 
De onderlinge betrokkenheid tussen voorganger en deze kerkgangers is groot en 
wederzijds en heeft grote invloed op de positieve respons van de kerkgangers. De 
grote tevredenheid van de kerkgangers ten aanzien van de kerkdiensten op de punten 
van het samen vieren, de afwisseling in de liturgie en de gerichtheid komen overeen 
met de prioriteiten die de predikant stelt. Waar de voorganger aangeeft onzeker te 
zijn over de prediking, zeggen gemeenteleden dat de voorganger zich vooral niets 
moet aantrekken van eventuele kritiek. Blijkbaar kennen ze de onzekerheid van de 
voorganger op dit punt.  
Visie op de prediking 
De kerkgangers hechten veel belang aan de prediking. In zekere zin meer nog dan de 
voorganger, die evenzeer groot belang hecht aan de liturgie. Dat laatste wordt door 
de kerkgangers wel herkend, maar met name de preek geeft kerkgangers bemoedi-
ging, steun en een actualisatie van de Schrift naar een betekenis voor het dagelijks 

                                                        
49 Respondent S5,S9. 
50 Respondent S7,S8. 
51 Respondent S10,S12. 
52 Respondent S5. 
53 Respondent S6. 
54 Respondent S12. 
55 Respondent S14. 
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leven van nu. Kerkgangers geven aan zich door de pinksterpreek gesterkt, strijdbaar 
te voelen en moed te vatten om door te gaan. 
 
Pinksterdienst en -preek 
De waardering voor de pinksterpreek is groter dan de voorganger in onzekerheid 
veronderstelt. Vooral de verbinding met de eigen situatie heeft de gemeente bemoe-
digd. De bijbeltekst als zodanig is daarbij wat op de achtergrond gebleven. 
Opvallend is dat de preek behalve blijdschap en bemoediging ook de emotie van het 
verdriet heeft losgemaakt. Dat komt ongetwijfeld doordat de voorganger in de preek 
verschillende voorbeelden geeft van de moeilijkheden die een mens kan overkomen 
en het gevoel dat daarbij ontstaat. De vragen worden wat dat betreft niet uit de weg 
gegaan, maar geplaatst binnen het perspectief van de �doorbrekende� sjaloom van 
Jezus.  
   De boodschap die de kerkgangers uit de preek opgepikt hebben, wijkt enigszins af 
van hetgeen de voorganger beoogde door te geven. De diversiteit aan formulering 
van de kerkgangers maakt duidelijk hoezeer de mensen hun eigen weg konden gaan 
met deze preek. Opvallend is dat de navolging van Jezus en het �pinksterfeestelijk 
leven� niet specifiek opgepikt is door de kerkgangers. Blijkbaar is het �feestelijk� 
karakter van de preek in die zin wat ondergesneeuwd56. Daarentegen is het appèl tot 
een kritisch bezien van de eigen situatie en de oproep tot het gezamenlijk uitdragen 
van het evangelie wel duidelijk gehoord. 
 
Wanneer we terugkijken op de preek zelf, zien we hoe de situatie uit het Johan-
nesevangelie, waar Jezus de beslotenheid van de leerlingen doorbreekt met de 
vredegroet en bemoedigende woorden, samen gaat vallen met de viering in deze 
gemeente waar het woord van de voorganger dezelfde vriendelijke en liefdevolle 
bemoediging bevat. Dat is een sterke vorm van actualisatie van het evangelie in de 
vorm van verkondiging. De woorden van Jezus komen van buitenaf en kleuren de 
werkelijkheid van de hoorders op een nieuwe manier. Ook de voorganger zelf laat 
zich gezeggen door het Woord en solidariseert zich daarin met de hoorders. 
   De kerkgangers herkennen zich in het beeld van de kleine gemeente. Maar de 
beslotenheid waar de voorganger over spreekt, bleek al in de preekanalyse als multi-
interpretabel gekarakteriseerd te kunnen worden. In de antwoorden van de kerk-
gangers vinden we deze beslotenheid als zodanig dan ook niet specifiek terug. Men 
heeft het voor zichzelf vertaald naar persoonlijke situaties van moeite of problemen. 
Daarin is de bemoediging en het appèl van de preek door velen dus wel opgepikt. De 
vele alledaagse voorbeelden hebben daar ongetwijfeld bij geholpen. Het gedeelte in 
de preek over de vergeving van zonden vinden we niet terug in de reacties van de 
kerkgangers. 
 
SAMENVATTEND 
We zien een uitermate goede wisselwerking tussen deze voorganger en de gemeente. 
De vooronderstellingen ten aanzien van kerkdienst en prediking komen in hoge mate 
overeen en er is wederzijds waardering en betrokkenheid. De voorganger zoekt het 

                                                        
56 Twee respondenten geven aan gevoelens van �blijdschap� aan de preek overgehouden te hebben.  
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eigene van de prediking vooral in het re-presenteren van de presentie van de 
Levende Heer. De kerkgangers ervaren dit als heil maar verwoorden het niet zozeer 
in termen die te maken hebben met een transcendent Godsbesef.  
   De typering die we van het tekstcentrisch-kerygmatische preektype gegeven 
hebben, is ten volle van toepassing op preek S. De tekstcentrische insteek van de 
voorganger wordt vanwege de sterke verbinding met de ervaringswereld van de 
hoorders niet als vervreemdend ervaren. De tekst wordt hen als het ware op het lijf 
geschreven. Het kerygmatische aspect van de preek komt vooral tot uiting in de 
wijze waarop de voorganger Jezus als de Levengevende introduceert. Er is geen 
twijfel mogelijk: deze Lijdende is de Levengevende. Voor de hoorders is deze 
�levengevende� inspiratie overgekomen. De erkenning van ook hun pijn en verdriet 
en van hun persoonlijk lijden, is opgenomen in de ruimte waar de Levende kracht 
geeft.  
 
 
14.7. OVERIGE PREKEN VAN DIT TYPE 
 
Van dit type zijn geen andere preken in het materiaal aangetroffen. 
 
 
14.8. EVALUATIE VAN HET TEKSTCENTRISCH-KERYGMATISCHE PREEKTYPE 
 
Sterke kanten 
Het tekstcentrisch-kerygmatische preektype laat zien dat het mogelijk is om in een 
preek ruimte te maken voor een manier van vertolking van Gods heilshandelen 
waarbij zowel aan de Schriften -aan God- als aan de hoorders recht gedaan wordt. 
Het sterke van dit type prediking is dat de eigen kracht van de tekstwoorden in een 
nieuwe context hun zeggingskracht kunnen laten gelden. Er wordt niet �over� maar 
�met� de woorden van de tekst gepreekt. Van de voorganger vraagt dit het vermogen 
om een perfecte analogie te scheppen qua situatie waarin de woorden van de Schrift 
gaan klinken. Hierin is dit type dus anders dan de klassieke kerygmatische 
prediking. De ervaringsdimensie is immers van cruciaal belang voor het slagen van 
de overdracht. Dat is voorganger S buitengewoon goed gelukt.  
   Dit preektype vereist van de voorganger echter wel een maximale inzet om zeer 
goed te �luisteren� naar de tekst en de vrijmoedigheid te hebben om deze tekst haar 
eigen boodschap te laten weerspiegelen. 
 
Zwakke kanten 
Het moeilijke van dit preektype is dat het niet met iedere tekstsoort te verbinden 
valt. De tekst als zodanig moet een vorm van �kerygma� in zich dragen en dat heeft 
niet iedere tekst aan de oppervlakte. Hoe moeilijker het kerygmatisch gehalte aan de 
tekst te ontlenen is, hoe lastiger het wordt om dit preektype te verwezenlijken. 
Bovendien vraagt dit preektype veel van de voorganger, namelijk een �gelovig� 
omgaan met de tekst van de Schrift als een bron van actualiserend spreken van God 
in de menselijke situatie. Lukt het de voorganger niet om zich persoonlijk aan-
gesproken te weten door de tekst, dan zal het ook niet lukken om zo�n preek te 
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maken. Bovendien vereist een zich-actualiserend spreken een groot vermogen aan 
creativiteit én aan invoelingsvermogen met de hoorder om tot adequate analogie te 
komen.
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15. Het tekstcentrisch-didactische preektype 
 
 
 
15.1. INLEIDING 
 
Het tekstcentrisch-didactische preektype kenmerkt zich door de verbinding van een 
tekstgeoriënteerde aanpak met een wijze van prediking die beoogt de hoorder in te 
leiden, in te wijden en te instrueren aangaande datgene waar het in de tekst op aan 
komt en waarvan de hoorder kennis zou moeten nemen. De wijze waarop het Woord 
van God bemiddeld kan worden bij dit type, is die van het �leren� en de achter-
liggende veronderstelling is dat de Heilige Geest gebruik maakt van de kennis en 
ervaring van de mens om in aansluiting daarbij de godskennis en het geloof te 
binnen te brengen. In de protestantse traditie gaat dit gepaard met het besef van een 
beperkte en principieel fragmentarische godskennis, vanwege de onvolmaaktheid 
van de schepping en de beperkingen en gebrokenheid van de menselijke natuur. 
Desondanks, zo is de gedachte, opent de Heilige Geest voor de mens de mogelijk-
heid tot geloof, hoop en liefde.  
   In het onderzoeksmateriaal zijn we drie, onderling tamelijk verschillende voor-
beelden van dit preektype tegengekomen. Hieronder volgt exemplarisch een 
uitwerking van één van deze preken, preek C, met een complete analyse op grond 
waarvan we tot de genoemde classificatie zijn gekomen. 
   Hierna komt het portret van de betreffende voorganger in beeld, naar aanleiding 
van de door de voorganger ingevulde vragenlijst. Hierin gaat het om de visie van 
deze predikant ten aanzien van de kerkdienst en prediking in het algemeen en de 
dienst en preek met Pinksteren in het bijzonder. Vervolgens komen de kerkgangers 
die deze kerkdienst en prediking hebben bijgewoond, aan het woord door middel 
van  de ingevulde vragenlijsten. In een slotparagraaf vergelijken we vervolgens de 
drie empirische invalshoeken van deze preek en evalueren we dit preektype naar 
aanleiding van de concrete kennismaking met het casusmateriaal uit kerk C en de 
vergelijking met ander materiaal van dit type prediking. 
 
 
15.2. PREEK C: �ALLEN VERVULD MET DE HEILIGE GEEST�1 
 
Als schriftlezingen in deze dienst is gekozen voor: Jeremia 31:31-34, Handelingen 
2:1-11, Johannes 20:19-23. De tekstlezing voorafgaande aan de prediking is 
Handelingen 2:4. Hieronder volgt de preek in transcriptie. 
 
(1)Het zwaartepunt in de verkondiging vanmorgen ligt in Handelingen 2:4 �En zij 
werden allen vervuld met de Heilige Geest�  
 
Gemeente van de Here Jezus Christus, 
                                                        
1 Deze titel is door de onderzoeker aan de preek toegevoegd. Cursivering in de preek is door de 
betreffende voorganger aangegeven. 
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(2)Op de eerste pinksterdag bestaat de kerk van Jezus Christus uit allemaal geestdriftige 
mensen. Nou, daar zijn we misschien wel een beetje jaloers op. Want wat zou het 
geweldig zijn, als de kerk vandaag ook uit allemaal van die geestdriftige mensen zou 
bestaan. Als wij, christenen, zo�n indruk zouden maken, dat de mensen ook te hoop 
liepen om er bij te mogen horen. Als één preek zo�n uitwerking had als de preek van 
Petrus, dat in één klap 3000 mensen het evangelie zouden aannemen. En zich zouden 
laten dopen. Wat zou dat geweldig zijn! 
 
(3)Ja, misschien zouden wij zelf ook wel wat enthousiaster voor het geloof willen zijn. 
En misschien proberen we dat ook, maar het wil niet, het zit er vaak niet in. Het lukt 
niet. We zijn niet echt in de wolken. Meestal niet tenminste. Het geloof dat kabbelt vaak 
maar zo�n beetje voort.  
 
(4)Wat je soms in een huwelijk ook wel ziet: het houdt nog wel stand, maar de eerste 
slijtageplekken zijn al zichtbaar, want de sleur is er ingekomen. Ja, we weten best hoe 
zoiets komt: je hebt te vanzelfsprekend geleefd. Je dacht, dat het vanzelf wel goed ging 
en goed bleef. Maar in een relatie gaat niets vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden. Je 
moet de liefde de kansen geven en je moet de kansen  die er zijn ook benutten. En dat 
vraagt tijd in een relatie en het vraagt aandacht en het vraagt ook een heleboel energie.  
 
(5)Zou dat nou bij het geloof anders zijn? Zou geloven wél vanzelf gaan, zonder dat je 
daar ruimte voor hoeft te maken en er tijd en aandacht en energie in moet stoppen? Zou 
je het geloof ook niet de kans moeten geven en zou je de kansen om het levend te 
houden niet veel meer moeten benutten? 
 
(6)Want de geestdrift op die eerste pinksterdag heeft er niet alleen mee te maken, dat 
toen op die dag de Geest geweldig op mensen werd uitgestort, maar het heeft er ook 
mee te maken, dat er toen mensen waren, die naar die uitstorting van de Geest hadden 
uitgezien en die ervoor te hoop liepen. Want, zoals ik het vanmorgen de kinderen al 
uitlegde, je kunt ook zó vol zijn van andere dingen, van alles en nog wat, zo vol, dat er 
in je leven eigenlijk geen ruimte meer overblijft voor God of voor zijn Geest. 
 
(7)Als je het verhaal van die eerste pinksterdag aandachtig leest, dan blijkt, dat het daar 
anders lag. 
 
(8)�Toen de pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen� lees ik. Waarschijnlijk in 
een huis op het tempelterrein. En ik zou haast zeggen: met één voet in het Jodendom en 
met één voet in het christendom. Nou, dat kon wel eens waar zijn, want waarom zijn ze 
daar bij elkaar?  
 
(9)De eerste reden lijkt te zijn, dat het het Joodse pinksterfeest is, oorspronkelijk het 
feest van de tarweoogst, maar in de dagen van Jezus niet uitsluitend een oogstfeest, 
maar ook het feest, waarop de Wetgeving op de Sinaï gevierd werd en de vernieuwing 
van het Verbond. En hun samenzijn zal ook wel in dat teken gestaan hebben, van de 
vernieuwing van het verbond. 
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(10)Maar er is ook nog een andere reden. Want uit het vorige hoofdstuk blijkt al, dat ze 
al langer bij elkaar waren. Ze waren, staat daar, voortdurend in de tempel, waar ze 
eendrachtig volhardden in het gebed en wachtten op de belofte van de Vader, dat zij 
gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Zij zagen uit naar de komst van de Geest 
en als ze volhardden in het gebed dan zal het gebed daar ook wel op gericht zijn: �Kom, 
Schepper Geest!� Zij hadden nu eenmaal de belofte, dat die Geest komen zou �niet vele 
dagen na dezen� en daar geloofden ze in, daar zagen ze naar uit. En naar het lijkt hebben 
ze zich daar ook helemaal op voorbereid en alles ervoor opzij gezet. Ze bleven maar in 
de tempel want: de Geest zou komen. 
 
(11)Nu kunnen wij moeilijk onze baan opzeggen, omdat we op de Geest gaan zitten 
wachten. We zijn tenslotte geen sektariërs. Maar het zou wel eens zó kunnen zijn, dat 
dat werk ons zó in beslag heeft genomen, dat het gebed om de Heilige Geest bij ons 
verstomd is. Dat we er ook niet naar uitzien, om �vervuld te worden van Gods Geest�.  
(12)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 Hande-
lingen, 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 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.  
(13)En daar kunnen we zelf waarschijnlijk nog wel een heleboel andere dingen aan 
toevoegen, waar je allemaal vol van kunt zijn. Kortom, je kunt vol zijn van heil, en je 
kunt vol zijn van onheil.  
(14)En de discipelen, die daar bij elkaar waren, zagen er naar uit om vervuld te worden 
van heil, van de Heilige Geest, van Gods Geest. En dat openstaan voor de Geest, open-
heid naar de Geest toe, dat verlangen, dat Gods Geest je mag vervullen, dat is de eerste 
voorwaarde om die Geest ook daadwerkelijk te ontvangen. Openheid voor de Geest van 
God. 
 
(15)En dan staat er ook dat die discipelen, die openheid naar de Geest toe, gemeen-
schappelijk hadden: zij waren allen samen bijeen, ze volhardden eendrachtig in het 
gebed en ze wachtten samen op de vervulling van de belofte. Die gemeenschappelijk-
heid die wordt in het begin van het boek Handelingen voortdurend onderstreept: en de 
Geest wordt uitgestort, waar de gemeente bijeen is en die �vult het gehele huis, waar zij 
gezeten zijn�. 
 
(16)In onze tijd wordt die gemeenschappelijkheid door veel gelovigen niet meer zo 
hoog aangeslagen: �waarom zou ik naar de kerk gaan? ik heb die kerk niet nodig, ik heb 
mijn eigen geloof�. Maar misschien is die eenzame strijd van het geloof al bij voorbaat 
tot mislukken gedoemd en kun je het alleen maar volhouden samen met anderen: �allen 
bleven eendrachtig volharden� staat er. Zij hielden het alleen maar vol, omdat ze elkaar 
hadden.  
(17)Die eerste christenen, die deelden niet alleen hun bezittingen. Daar leggen wij vaak 
de nadruk op, dan zeggen we: het vroeg-christelijk communisme, ze hadden alles 
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gemeenschappelijk, maar ze deelden niet alleen hun bezittingen met elkaar, maar zij 
deelden ook hun geloof met elkaar, hun ervaringen, hun geloofservaring. Ze deelden 
met elkaar hun hoop en hun verwachting.  
(18)En als je dat niet thuis met elkaar kunt delen, omdat de ander van andere dingen is 
vervuld - en zo zal het in die eerste tijd ook wel vaak gegaan zijn -, dan kun je het in 
ieder geval delen binnen de gemeente. Dat mag de plaats zijn, waar het geloof in de 
komst en de kracht van de Geest levend wordt gehouden. 
 
(19)En waar mensen zó blijven wachten op de vervulling van de belofte van de Vader, 
daar wordt de Geest uitgestort. En dan ontsnapt ook niemand in die hele gemeenschap 
aan de aandacht van God: zij worden allen, stuk voor stuk, vervuld met de Heilige 
Geest: de tongen van vuur verdeelden zich en zetten zich op een ieder van hen. 
 
(20)En nou wordt doorgaans, wordt iets, dat je deelt, uitdeelt, dat wordt minder. 
Iedereen die krijgt daar maar een stukje van. Maar als de Geest zich deelt, dan wordt het 
juist meer. Zoals een vuur, dat zich verdeelt en alles om zich heen in vlam zet, ook 
steeds groter wordt. En we krijgen niet maar een stukje van de Geest, wij krijgen 
allemaal de Geest. En zo verdeelt de Geest zich als een lopend vuur over de gemeente 
die die Geest verwacht en gaat het ook als een lopend vuurtje de wereld in.  
(21)Soms lees je in de krant dat sterrenkundigen ontdekt hebben dat er op de zon een 
geweldige zonne-explosie heeft plaatsgevonden. Nou je zou het pinksterfeest kunnen 
vergelijken met een explosie op de zon, die een geweldige hoeveelheid energie los-
maakt. De Heilige Geest die wil een geweldige hoeveelheid energie in de gemeente 
losmaken. 
 
(22)En allen mogen daarin delen. Allen. Dat is dus heel wat anders dan dat er een 
bepaalde kern ontstaat, die zich het vuur uit de sloffen loopt en daaromheen een grote 
rand is, die betrekkelijk passief bij de gemeente betrokken is. Zo is het tegenwoordig 
vaak. Er is een kleine kern die zich het vuur uit de sloffen loopt en er is een hele grote 
rand die daar betrekkelijk passief zit te kijken of het allemaal nog wel op rolletjes loopt. 
Maar hier deelt de gemeente als geheel en ieder persoonlijk in de gave van de Geest, 
omdat ze er zich voor opengesteld hebben en er verlangend naar hebben uitgezien.  
(23)En wie van mening is, dat er vandaag de dag zo weinig enthousiasme en inspiratie 
in de kerk te vinden is, die zal bij zichzelf moeten beginnen en in zijn eigen leven 
ruimte moeten maken voor de Geest en voor het gebed om de Geest. 
 
(24)En dan zal dat ook niet zonder vruchten blijven. Als op die eerste pinksterdag de 
Geest wordt uitgestort, dan, dan beginnen ze allemaal te getuigen. Eenstemmig en 
veeltalig! Eenstemmig: want de kern van de boodschap is dezelfde. Maar ook veeltalig, 
want de vertolking is heel gevarieerd. En dat mag niet alleen, maar dat moet ook, om 
zoveel mogelijk mensen in verschillende situaties en in verschillende landen en in 
verschillende talen te kunnen bereiken. Dat is het eerste, als die Geest wordt uitgestort 
dan worden mensen gemobiliseerd en zullen in allerlei toonaarden het geloof vorm-
geven en onder woorden brengen. 
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(25)Bovendien vindt er ook een geweldige vernieuwing plaats. In de brief aan Titus 
wordt, kennelijk zinspelend op dat pinkstergebeuren, gesproken over �de vernieuwing 
door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort�. Veel mensen houden 
zich in deze tijd bezig met de vernieuwing van de kerk. Maar die vernieuwing van kerk 
en wereld kan alleen vanuit de Heilige Geest vorm krijgen. 
 
(26)Men zegt wel eens: Pinksteren is eigenlijk de verjaardag van de kerk. Nou is een 
verjaardag - vooral als je een beetje op middelbare leeftijd bent gekomen- vaak ook een 
moment van bezinning: ik ben nu bijvoorbeeld veertig geworden,  zegt iemand, wat wil 
ik nu verder met mijn leven? Misschien moeten we vandaag, op de verjaardag van de 
kerk onszelf die vraag ook eens stellen: het is nu 1998, hoe willen we als kerk eigenlijk 
verder? 
Amen. 
 
 
15.3. ANALYSE VAN DE PREEK 
 
15.3.1. Algemene karakteristieken 
 
Deze preek is in de uitgesproken vorm zo�n 30% langer dan in het oorspronkelijke 
manuscript (1369 woorden worden 1804 woorden). De uitwerking betreft steeds 
kleine uitweidingen van de voorganger, waarvan er gaandeweg in de prediking meer 
bijkomen. Het zijn kleine aanvullingen bij de tekst van het manuscript, herhalingen 
en korte verhelderende (tussen)zinnen, zoals de aanvulling in het slot van sectie 9 
�van de vernieuwing van het verbond�, sectie 10 �en als ze volhardden in het gebed�, 
en sectie 14 �Openheid voor de Geest van God�. De aanvullingen betreffen geen 
nieuwe informatie en de voorganger blijft nauwkeurig de structuur van het 
manuscript aanhouden. 
 
15.3.2. Opbouw van de preek 
 
De preek als zodanig is opgebouwd uit drie hoofddelen, waarbij deel 2 en deel 3 
beide eigenlijk ook uit twee subdelen opgebouwd zijn.  
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Figuur 15.2. 
 
DEEL 1 (sectie 1 t/m 6, 420 woorden); 
Inleiding tot de thematiek van de preek via een probleemstelling met suggesties van 
oplossingen. Na aankondiging van de tekst voor de prediking en de aanhef van de 
preek, introduceert de voorganger de stelling dat de kerk op de eerste pinksterdag uit 
geestdriftige mensen bestaat. De veronderstelling is dat de hoorders ook 
enthousiaster over hun geloof zouden willen zijn. Via een voorbeeld schetst de 
voorganger het belang van het zelf investeren van tijd, aandacht en energie in een 
levend geloof en geeft aan dat daar ook sprake van was op de eerste pinksterdag. 
Hiermee wordt vooruitgegrepen op hetgeen in het volgende gedeelte van de preek 
(t/m sectie 14) uitgewerkt wordt. Met een concluderende zin �Want, (�) je kunt ook 
zó vol zijn (�), dat er in je leven eigenlijk geen ruimte meer overblijft voor God of 
voor zijn Geest�, wordt deze probleemstellende fase van de preek afgesloten. Een 
levend geloof blijkt verbonden te zijn met het zelf ruimte maken en investeren, maar 
juist dat is problematisch. Het thema van de preek beweegt zich aldus in de richting 
van het spanningsveld tussen het verlangen naar een levend geloof en de moeite die 
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daarmee verbonden is. Daarmee blijft de tekst voor de prediking vooralsnog op de 
achtergrond. 
DEEL 2 (sectie 7 t/m 18, 787 woorden); 
Dit is het omvangrijkste gedeelte van de preek, waarin het gaat over de voorwaarden 
tot het ontvangen van de Heilige Geest. De voorganger gebruikt de term �voor-
waarde� in sectie 14 en legt uit welke kwalificaties de samen gekomen mensen op de 
eerste pinksterdag in Jeruzalem hadden met het oog op de ontvangst van de Heilige 
Geest. De uitwerking van de twee genoemde kwalificaties vormen eigenlijk twee 
subdelen binnen dit geheel: allereerst  gaat het om het openstaan voor de Heilige 
Geest, hetgeen tot uiting komt in het feit dat de eerste gemeente de Geest verwachtte 
en om de Geest bleef bidden. Dit wordt uitgewerkt in sectie 7 t/m 14 (524 woorden). 
De tweede kwalificatie van de gemeente in Jeruzalem is hun �gemeenschappelijk-
heid� in het samenkomen, in het wachten en in hun openheid naar de Geest (sectie 
15 t/m 18, 263 woorden). De voorganger signaleert een contrast met de waardering 
van gemeenschappelijkheid �en van gemeente-zijn- van �veel gelovigen� �in onze 
tijd�. 
DEEL 3 (sectie 19 t/m 26, 597 woorden); 
In dit gedeelte van de preek gaat het niet meer over de voorwaarden tot het 
ontvangen van de Geest, maar over de uitstorting van de Geest en over het effect 
daarvan. Ook hier betreft het eigenlijk twee subdelen: over de uitstorting op allen: 
sectie 19 t/m 23 (359 woorden) en over het effect daarvan: sectie 24 t/m 26 (238 
woorden). Wanneer het gaat over de uitstorting van de Geest op allen, zijn we bij de 
aangekondigde preektekst gekomen. Het ontvangen van de Geest door allen blijft 
gebonden aan de eerder genoemde voorwaarden, zo benadrukt de voorganger nog 
eens in sectie 23. Maar wanneer de Geest ontvangen wordt, zal het effect daarvan in 
getuigenis en vernieuwing van kerk en wereld niet uitblijven. Vanuit dit perspectief 
wordt de gemeente in een slotalinea opgeroepen zich te bezinnen op de vraag hoe 
men als kerk verder wil. 
   Opvallend is dat ieder subdeel van de preek naast een toespitsing op het bijbel-
gedeelte ook een toespitsing op de hoorder bevat. De verschillende delen van de 
preek kenmerken zich door een opbouw van vraag of probleem, schriftreferentie, 
voorbeeld uit het actuele gemeente-zijn en een conclusie. 
 
15.3.3. Taal van de preek 
 
De taal van de preek ademt een zelfde zorgvuldigheid als de structuur van de preek. 
Het woordgebruik is in zekere zin onopvallend: geen bijzonder archaïsche of 
moderne woorden noch gewilde popularisering of intellectualisering. Slechts het 
woord �sektariërs� valt wat uit de toon. Opvallend is de afwisseling in het taal-
gebruik van presens en verleden tijd. Het gebruik van de tegenwoordige tijd 
kenmerkt de gedeelten die betrekking hebben op de actualiteit, terwijl de verleden 
tijd de beschrijvingen van de eerste pinksterdag in Jeruzalem betreft. In het derde 
hoofddeel van de preek wordt na sectie 19 eigenlijk geen verleden tijd meer 
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gebruikt2, het derde gedeelte is daarmee ook in taalvorm expliciet op de actualiteit 
van de hoorders gericht. 
   De stijl van de preek is in zekere zin dialogisch, vanwege het feit dat de hoorders 
via vragen in sectie 5, 8, 16 en 26 bij de preek betrokken worden. In sectie 5 is het 
een retorische vraag: �Zou dat nou bij geloof anders zijn?� In sectie 8 dient het de 
voortgang van de uitleg, in sectie 16 gaat het om een fictieve tegenwerping van een 
denkbeeldige hoorder en in de laatste sectie betreft het een open vraag die echter 
vanwege het voorafgaande betoog minder open is dan dat het lijkt. Overwegend is 
de preek vooral als een weloverwogen betoog opgebouwd, een betoog dat de 
hoorder op directieve wijze in de richting van een conclusie stuurt. De conclusie 
wordt echter aan het eind plotseling aan de hoorder zelf overgelaten. 
 
SAMENVATTEND 
De preek is opgebouwd uit drie hoofddelen. Een probleemstelling omtrent het 
gebrek aan enthousiasme en dus aan Geest in geloof en kerk, wordt uitgewerkt door 
dit te contrasteren met het bijbelse pinksterverhaal. De uitstorting van de Geest blijkt 
verbonden te zijn met de voorwaarden voor het ontvangen daarvan. De hoorders 
zullen zich zowel persoonlijk en als gemeente daarvoor moeten inzetten. 

 
15.3.4. De hoorders: de hand in eigen boezem 
 
Al in de eerste alinea spreekt de voorganger met een identificerend �wij� tot de 
hoorders. De hoorders zijn gelovigen van wie verondersteld wordt dat zij verlangen 
naar een enthousiasmering van de kerk (sectie 2) en van hun geloof (sectie 3). Zij 
worden van meet af aan gekwalificeerd als �wij christenen� en als kerkleden (sectie 
2). Dit christen-zijn blijkt later in de preek uitsluitend betrokken te worden op het 
kerk- of gemeente-zijn. De betekenis van de gelovige gemeente wordt benadrukt en 
het gemeente-zijn draagt in feite het individuele geloof (sectie 17-18). Als het gaat 
om de uitstorting van de Heilige Geest wordt dan ook éérst �de gemeente als geheel� 
en daarna pas �ieder persoonlijk� genoemd (sectie 22). Deze tendens wordt 
consequent doorgevoerd. Zo blijkt de betekenis van een geloofsvernieuwing niet op 
het individuele maar uitsluitend op het kerkelijk vlak vragen op te roepen (sectie 25 
en 26). Al met al kunnen we spreken over een binnenkerkelijk gerichte preek.  
   De hoorders worden kritisch benaderd: zij verlangen weliswaar naar een geest-
driftige kerk (sectie 2) en hebben wellicht kritiek op de lauwe gang van zaken in de 
kerk (sectie 23), maar zij zullen zich allereerst af moeten vragen of zij zelf wel 
ruimte maken voor de Geest, of zij wel eendrachtig samenkomen en of zij wel 
bidden: �Kom Heil�ge Geest�. Zij zullen wat dat betreft een voorbeeld moeten 
nemen aan de gemeente in Jeruzalem. En mensen die vinden dat zij de kerk niet 
nodig hebben voor hun eigen geloof, strijden een eenzame strijd die �al bij voorbaat 
tot mislukken gedoemd� is.  
   Maar het gemeente-zijn valt niet mee: zonder dat de voorganger rechtstreeks met 
een beschuldigende vinger de eigen gemeente aanwijst, wordt wel gesteld dat er 
tegenwoordig vaak �een bepaalde kern ontstaat, die zich het vuur uit de sloffen 

                                                        
2 Behalve in sectie 21 maar dat betreft een illustratie. 
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loopt�, terwijl er daaromheen een �hele grote rand� is die �betrekkelijk passief zit te 
kijken� (sectie 22). Kortom, de hoorders zijn mensen die voor wat betreft hun 
participatie aan kerk en geloof de hand eerst maar eens in eigen boezem moeten 
steken. Zij zouden zich eigenlijk moeten afvragen hoe zij als kerk verder willen. 
Wanneer zij zich in alle openheid en verlangen verwachtingsvol en biddend op de 
Heilige Geest richten, zullen zij allen de vernieuwende Geest van God ontvangen.  
   Het gevoel dat achterblijft is dat de voorganger de hoorders uiteindelijk toch min 
of meer negatief kwalificeert. Aanvankelijk is de preek gericht op mensen die 
verlangen naar enthousiasme in hun geloof en dat klinkt niet als negatieve kwalifi-
catie. In de loop van de preek zijn de identificaties echter vooral negatief getint en 
richt de voorganger zich min of meer beschuldigend tot critici van de kerk en tot 
passieve randleden (sectie 23 en 22). Wellicht denkt het gros van de hoorders dan al 
gauw: �dat is niet voor mij bestemd, dat gaat over anderen�. De hoorders zijn in deze 
preek eerder adressanten dan participanten in het proces van de prediking. 
 
15.3.5. De schriftlezing als richtingwijzer 
 
In de dienst zijn drie schriftgedeelten gelezen. Alleen de lezing uit Handelingen 
komt expliciet terug in de preek. Als tekst voor de preek geeft de voorganger vooraf 
Handelingen 2:4 aan: �en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest�. Dit is meer 
de centrale gedachte achter de preek dan in de preek. De preek zelf gaat vooral in op 
de voorwaarden voor de vervulling met de Heilige Geest, niet op de vervulling zelf. 
Maar het is wel steeds vanuit het pinkstergetuigenis van deze eenmaal geschiede 
vervulling, dat de voorganger de gemeente attent maakt op de voorwaarden voor een 
nieuwe vervulling. 
   De lezing uit Handelingen is als een rode draad door de preek heen gevlochten. De 
preek zet in bij het effect van het pinkstergebeuren: dat 3000 mensen �in één klap� 
het evangelie aangenomen hebben �hoewel in de gelezen passage dit niet eens naar 
voren kwam- en dat zoiets ons jaloers zou kunnen maken. In feite is het de 
ervaringsdimensie van de kerkganger die verlangt naar een opleving van geloof, die 
de opstap vormt van de preek. De lezing is daarbij instructiemateriaal voor de 
hoorders: hoor maar hoe het toen ging en trek daaruit je conclusies. 
Met name in het middengedeelte van de preek roept de voorganger door middel van 
korte schriftcitaten telkens de pinkstergebeurtenis uit Jeruzalem in herinnering en 
betrekt vervolgens de afzonderlijke elementen daarvan op de hoorders van nu (sectie 
8, 11, 16, 19, 24). En passant geeft de voorganger achtergrondinformatie bij de 
lezing, over de betekenis van het Joodse pinksterfeest en over het specifieke gebruik 
van de term �vervullen� door Lucas.  
Wanneer het gaat om het onderscheid tussen tekstcentrische en applicatiecentrische 
prediking, zien we in deze wijze van tekstgebruik toch vooral een tekstcentrische 
insteek. Met als opstap een aantal actuele vragen, schetst de voorganger vanuit de 
Bijbel hoe het pinksterfeest destijds ontvangen werd, welk effect het toen had en hoe 
het dus ook nu zou kunnen of zelfs zou moeten gaan. De gebeurtenis uit 
Handelingen wordt normatief voor onze tijd en ons handelen uitgelegd. 
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15.3.6. De voorganger als getuige van een kritische boodschap 
 
Deze voorganger als persoon blijft in de preek op de achtergrond. Er klinkt in de 
eerste alinea direct een identificerend �wij� en later in de preek is het meestal de 
tweede persoon enkelvoud �je� waarmee de voorganger zowel de ervaring van de 
hoorders aanspreekt alsook de eigen ervaring mogelijk insluit, maar niet afzonderlijk 
benoemt. In totaal komt het woord �ik� tien keer voor in de preek. Vijf keer in een 
dialoog van een fictieve hoorder: �waarom zou ik naar de kerk gaan?� of �wat wil ik 
nu verder met mijn leven?� (sectie 16 en 26). De andere vijf keer betreft het een 
tamelijk neutrale aanduiding waarin de voorganger verwijst naar een eigen uitspraak 
of naar een ontdekking tijdens het voorbereidingsproces van de preek (sectie 6, 
sectie 12). Nergens worden persoonlijke ervaringen expliciet benoemd. Deze voor-
ganger zal de eigen ervaringen niet zo belangrijk vinden. Het bewijsmateriaal voor 
de opdracht die de preek in zich draagt, komt immers uit de Schrift zelf en dat weegt 
zwaar, want deze voorganger baseert zich uitdrukkelijk op het getuigenis van de 
Schrift. Op haast profetische wijze vermaant de voorganger de kerkgangers om zich 
te bezinnen op de betekenis van de kerk en de vernieuwing van hun geloof. Het 
vermaan heeft een verwijtende klank maar daarbij klinkt ook de bemoedigende 
boodschap dat de uitstorting van de Geest op allen mogelijk is. 
 
15.3.7. De context van liturgie, kerk en maatschappij 
 
Liturgie 
De orde van dienst verloopt als volgt3: Na het aansteken van de Paaskaars heet de 
voorganger de gemeente welkom. Enkele mededelingen volgen, waarna psalm 149 
vers 1 en 2 wordt aangekondigd: �Laat het een hoge feestdag wezen�. Na �gelegen-
heid voor persoonlijk gebed� spreekt de voorganger het �Onze hulp� en volgt de 
groet in de versie van Openbaring 1:4 en 5. Daarna zingt de gemeente het Klein 
Gloria.  
   Het gebed van �verootmoediging en schuldbelijdenis� functioneert min of meer als 
drempelgebed waar de voorganger verwoordt hoe mensen vanuit verschillende 
achtergronden samengekomen zijn. Benoemd wordt het verlangen naar houvast en 
blijdschap. De biddende gemeente zal zich realiseren dat het evangelie een rijke 
schat is maar �als we niet oppassen, sluipt er soms sleur naar binnen�. Voor degenen 
die dat herkennen, bidt de voorganger om �opnieuw bezield en geïnspireerd te 
worden�. Een bede om vergeving wordt afgesloten met �Zegen ons met de Geest van 
uw Zoon, Jezus Christus�. De gemeente zingt hierop psalm 25:3, een pleidooi op 
Gods barmhartigheid. Als �woord van bemoediging en genade� leest de voorganger 
Ezechiël 36:25-27 over de reiniging van het volk Israël en de belofte van een nieuw 
hart en een nieuwe Geest. De gemeente zingt daarop psalm 25:4. De voorganger 
leest als leefregel vervolgens Exodus 20 �omdat het pinksterfeest in Jezus� dagen 
ook het feest van de Wet was� en de gemeente zingt psalm 25:2. 

                                                        
3 Bij het benoemen van de onderdelen van de orde van dienst gebruiken we op deze plaats de 
aanduidingen die de voorgangers zelf hanteren.  
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Dan klinkt het �gebed om de leiding door de Heilige Geest als we de Schriften 
openen�. In dit gebed spreekt de voorganger uit dat het allemaal aan ons voorbij kan 
gaan omdat we met andere dingen bezig zijn of er zo aan gewend zijn dat �we het 
allemaal wel weten�. Dus wordt gebeden �dat we U mogen ontmoeten, in de 
getuigenissen van de Schriften, dat we uw stem mogen horen, in menselijke 
woorden�. Niet �zomaar menselijke woorden, maar woorden gevuld met heil, gevuld 
met uw Geest�. 
   In het �gesprekje met de kinderen� visualiseert de voorganger �hoe mensen vervuld 
kunnen worden met de Heilige Geest. Een fles schoon en een fles troebel water 
symboliseren de mensen. Wil er in de fles troebel water schoon water geschonken 
kunnen worden, dan moet de fles eerst geleegd en schoongemaakt. �Willen we vol 
worden met de Geest van God, dan moeten we ons eerst leegmaken, (�) dan ook 
gewassen worden, (�) en als dat gebeurd is, dat dan de Geest van de Here Jezus en 
de Geest van God in ons gegoten worden en dan zien we er opeens heel anders uit�. 
En zoals je van het schone water kunt drinken en een ander kunt geven, zo kan een 
door de Geest vervuld mens van het evangelie uitdelen. 
   Na de lezing uit Jeremia 31 zingt de gemeente in �wisselzang� Gezang 243, een 
gedenkend lied naar aanleiding van de openbaring van God op de Sinaï en eindigend 
met een epiclese. 
   De lezing uit Handelingen wordt gevolgd door het zingen van Gezang 239:1 t/m 4. 
Een bede om en lofprijzing tot de Geest. Na de evangelielezing klinkt de acclamatie: 
�U komt de lof toe�.  
   Als �antwoord op de verkondiging� zingt de gemeente Gezang 249, waaruit de 
voorganger bij de aankondiging citeert: �wij delen in het vuur, dat neerstrijkt op de 
hoofden, de vonk die overspringt, op állen die geloven�. 
   In de gebeden sluit de voorganger aan bij dit lied en dankt voor het delen in het 
vuur en voor de gaven van de Geest. Er wordt erkend dat we als kerk �zo naar 
binnen gekeerd zijn�, zo bezig met �problemen over namen en fusies en organisa-
ties�. Dat levert een bede op om �ook van ons geloof te getuigen�. De voorganger 
bidt voor christenen die het moeilijk hebben met dit getuigenis, overal op de wereld. 
Er wordt zorg en verdriet geuit inzake de toestand in Rwanda en gebeden voor de 
pastorale taak van de kerk daar. Er is een bede voor de situatie van het volk en de 
kerk in Indonesië, waarin gevraagd wordt �of uw gemeente daar een voortrekkersrol 
mag vervullen en stimulerend mag bezig zijn om te laten zien wat verzoening en 
gerechtigheid en vrede concreet betekenen�. Verder wordt gebeden voor de 
uitgezondenen in de zending en voor de evangelisatie dichtbij en afgesloten met de 
bede: �Schenk hier en overal ter wereld de kracht en de zegen van uw Heilige 
Geest�.  
   Na de collecte volgt Gezang 252 �over de vruchten van de Geest� en besluit de 
voorganger met een wegzending en de zegen, waarop de gemeente het �Amen� 
zingt. 
Kerkelijke en maatschappelijke context 
In de preek bekritiseert de voorganger mensen die zich kritisch, maar passief 
opstellen ten aanzien van de kerk. Wellicht heeft deze insteek te maken met 
plaatselijke problematiek.  
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Verder horen we in de gebeden verwijzingen naar de actualiteit, waar het gaat over 
de naamgeving van de nieuwe verenigde kerk. Met het oog op de wereld wordt 
tamelijk uitgebreid stilgestaan bij crisisgebieden, zoals Rwanda en Indonesië. Het 
gebed voor deze situaties wordt in beide gevallen mede toegespitst op de rol van de 
kerk als getuige van het evangelie. 
 
SAMENVATTEND 
In deze klassiek-gereformeerde orde van dienst staat de dienst van het Woord 
duidelijk centraal. De theologische antropologie die doorklinkt in de preek, vinden 
we van meet af aan tevens in de andere onderdelen van de dienst. Steeds is het de 
mens die van zichzelf �troebel� is, maar die, gereinigd en vervuld met de Geest, in 
staat zal zijn om van het geloof te getuigen en dat in de liturgie al zingend doet. Het 
kindergesprek omvat in feite de gehele boodschap van de preek. Het belang van de 
kerk komt enerzijds relativerend terug in de voorbeden �we zijn zo vaak binnen-
kerkelijk bezig- maar anderzijds geven ook de gebeden blijk van een zelfde hoge 
roeping van individu en gemeente als waarvan in de preek sprake is. 
 
15.3.8. De Heilige Geest �vult� de kerk en maakt haar tot getuige 
 
In deze preek gaat het om de vervulling met de Heilige Geest. De woorden 
�vervulling� (13x) en �vol� (5x) komen we herhaaldelijk tegen. De Heilige Geest 
(9x), ook aangeduid als �de Geest� (24x) �Gods Geest� (4x) of �Schepper Geest� (1x) 
is de Geest die God aan de mensen schenkt. Of liever gezegd: de Geest die aan de 
kerk geschonken is, want de kerk gaat hier vóór het individuele heil, zo lijkt het. Het 
is de Geest die mensen �geestdriftig�, enthousiast maakt. De Geest maakt mensen 
�vol�, oftewel de Geest neemt als het ware bezit van hen. En wanneer het niet Gods 
Geest is die dat doet, dan zijn mensen klaarblijkelijk vol van andere dingen, zoals 
hun werk (sectie 11) of toorn, vrees, radeloosheid of jaloersheid (sectie 12). De 
voorganger stelt het vervuld zijn van de Geest gelijk met het vervuld zijn van heil. 
Het vervuld zijn met zaken als bovengenoemd daarentegen staat gelijk met het 
vervuld zijn van onheil (sectie 13). Op die manier wordt duidelijk dat de Geest van 
God niet zozeer aansluit bij datgene wat er in de mens is, maar daar juist tegenover 
staat en dat een mens eerst leeg moet worden van zichzelf om vervolgens vol te 
kunnen worden van Gods Geest. 
   Dit leeg worden en het verlangend bidden om de Geest zijn voorwaarden voor het 
ontvangen ervan. Wanneer mensen de Geest ontvangen, stelt de Geest hen in staat 
om van het evangelie te getuigen. De kracht daarvan wordt benadrukt door het voor-
beeld van een zonne-explosie. Zo wil de Geest �een geweldige hoeveelheid energie 
in de gemeente losmaken� (sectie 21). 
   Wat het evangelie en het heil inhoudt, wordt niet nader toegelicht, maar lijkt als 
bekend te worden verondersteld. Een verbinding van Jezus met de Heilige Geest 
komt niet ter sprake.  
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15.3.9. Typering van de preek  
 
We zien hier aldus een vorm van tekstcentrische-didactische prediking. De voor-
ganger kiest argumentatie vanuit de tekst om aan te geven hoe de Geest vandaag de 
dag wil werken. Daarbij zien we een didactische benadering: de preek heeft vooral 
een verklarende insteek en deze verklaring moet leiden tot inzicht en verandering bij 
de hoorders. Wanneer de hoorders begrijpen wat er gebeurde op het pinksterfeest en 
hoe dat zich voltrokken heeft, zullen zij hun eigen conclusies kunnen trekken ten 
aanzien van de huidige tijd. De voorganger vult deze conclusies niet allemaal in: hij 
roept op tot het zelf nadenken daarover. 
 
 
15.4. PROFIEL VAN DE VOORGANGER 
 
15.4.1. Persoonlijk en professioneel profiel 
 
Voorganger C is een man en inmiddels 30 jaar predikant. Vrijwel iedere zondag 
leidt deze voorganger een kerkdienst, zo�n 46 keer per jaar. Gemiddeld zijn �s 
morgens 230 mensen aanwezig en �s avonds zo�n 60. Naast deze reguliere diensten 
is er gemiddeld 15x per jaar een uitvaartdienst, 3x een huwelijksdienst, 2x een 
gebeds- of dankdienst en 6 keer een getijdendienst waarin deze predikant voorgaat. 
Op vrije zondagen bezoekt de voorganger de eigen kerk. 
   Bij voorkeur gaat de voorganger voor in de morgendiensten, vanwege het besef 
dat daar men daar �als gemeente� bij elkaar is, inclusief de kinderen. Bid- en dank-
diensten vindt hij lastig, het is moeilijk om dat elk jaar weer nieuw in te vullen, 
aldus de dominee. Als werksoort die de meeste voorkeur geniet, staat het werk 
rondom de kerkdiensten centraal. Op de tweede plaats komt het pastoraat.  
 
Theologisch profiel 
De predikant in C acht het �zeer belangrijk� dat gemeenteleden naar de kerk gaan. 
Het is belangrijk voor de opbouw van hun geloofsleven en voor de ervaring van het 
gemeente-zijn. Als motieven van de kerkgangers om de kerkdienst bij te wonen, 
veronderstelt C twee redenen als het meest belangrijk:  

- om elkaar als gemeente te ontmoeten 
- om te voorkomen dat het geloof verwatert 

Beduidend minder populair acht de voorganger de motieven �tot rust komen�, �stil 
zijn�, �schuld belijden�, �vergeving ontvangen�, �gezegend worden� en voor �anderen 
te bidden�. Met name van motieven in de categorie van �inzicht� ontvangen en richt-
lijnen ontvangen, denkt deze voorganger dat ze van belang zijn voor de kerkgangers. 
   De kerkdienstvoorbereiding kost voorganger C zo�n acht uur. De voorbereiding 
zet in bij tekst- en themakeuze, waarbij hij zich laat leiden door de tijd van het 
kerkelijk jaar, de actualiteit of pastorale ervaringen. Een leesrooster volgt hij bewust 
nooit, �ik kan er niets mee� en voegt daar aan toe dat een rooster alleen maar voor 
leegloop in de kerken zorgt. De voorbereiding van de kerkdienst richt zich dan aller-
eerst en allermeest op de preekvoorbereiding, waartoe de tekst in de grondtaal 
bestudeerd wordt. Het gevondene wordt verwerkt, gestructureerd en in een uur of 
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drie wordt de preek uitgeschreven. Dit laatste vanwege de behoefte om zorg te 
besteden aan de vorm van de preek en om tijdens het houden ervan bij eventueel 
afdwalen de draad weer op te pakken. Tenslotte resteert een uur voor de vormgeving 
van de liturgie. Het plezier in de kerkdienstvoorbereiding is �wisselend�, want soms 
�krijgt de tekst je helemaal in zijn greep en gaat het haast vanzelf� maar een andere 
keer �is het een zware bevalling om de tekst echt tot leven te laten komen�. Ter 
ondersteuning van de kerkdienstvoorbereiding leest de voorganger regelmatig 
liturgische, maar weinig homiletische literatuur. Als leervraag voor zichzelf noemt 
de voorganger: Hoe bereik je jongeren en hoe ga je om met de diversiteit aan 
verwachtingspatronen in de gemeente? 
 
Ten aanzien van de pinksterdienst schrijft de voorganger dat de voorbereiding 
volgens het vaste stramien verliep, zij het dat het begin gekleurd werd door de vraag 
wat er déze keer belicht zou kunnen worden. Dit omdat het maar liefst de 15e keer 
was dat deze predikant met Pinksteren in deze kerk voorging. Enige affiniteit had de 
voorganger wel met het bijbelgedeelte uit Handelingen, vooral het idee van 
Pinksteren als �inspirerend gebeuren� zette de toon voor de voorbereiding.  
   Na afloop van de dienst is de voorganger er positief over gestemd maar blijft 
bescheiden: �ik hoop dat het gelukt is, hier4 iets van duidelijk te maken en over te 
dragen, d.m.v. preek en liturgie�. Er blijken geen reacties op de dienst of op de preek 
te zijn geweest. Zelf verklaart de voorganger: �als de Schrift opengaat en je merkt, 
dat de gemeente erbij betrokken is, beleef ik iets van Gods aanwezigheid�. 
 
CONCLUDEREND 
Uit de omschrijvingen van deze voorganger komt het beeld van een ervaren en 
efficiënt werkende predikant naar voren. De voorganger hecht grote waarde aan de 
kerkdienst als het centrum van gemeente-zijn en werkt met accuratesse aan de voor-
bereiding ervan. Uit zijn benadering komt niet veel bevlogenheid of emotionele 
betrokkenheid naar voren, wel een evenwichtig denken en oordelen over hetgeen er 
van hem gevraagd wordt. 
 
15.4.2. De voorganger en de bijbeltekst 
 
Voorganger C ziet de kerkdienst vooral als dienst van het Woord. Schriftlezing en 
preek vormen de belangrijkste onderdelen. De schriftlezing behoeft echter een preek 
als uitleg en toepassing. Zowel de bijbeltekst als het dagelijks leven verdienen een 
evenwichtige plaats in de preek. Een zorgvuldige omgang met de Schrift betekent 
voor deze voorganger naast studie dat de voorganger het moet durven om eigen 
keuzes te maken waar het gaat om de schriftlezingen en zich niet moet laten leiden 
door een leesrooster.  
   Voor deze pinksterdienst kiest de voorganger ervoor om in te zetten bij het 
gegeven dat in de lezing uit Handelingen duidelijk wordt hoezeer de Geest op allen 
uitgestort wordt. Dit gegeven betrekt de predikant op de te wensen overlatende 
participatie van de gemeente. Hij meldt echter dat in de loop van de voorbereiding 

                                                        
4 De voorganger doelt op de eerder geformuleerde boodschap van de preek.  
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de insteek van dit thema verschuift. Het gaat meer in de richting van de voor-
waarden tot het ontvangen van de Geest, want: �de discipelen stonden open voor het 
ontvangen van de Heilige Geest�.  
 
CONCLUDEREND 
De predikant richt zich in de voorbereiding vooral op de schriftlezing. De preek is 
een uitwerking van hetgeen vanuit de Schrift als belangrijk wordt geacht in relatie 
tot de situatie van de gemeente vandaag. Daarbij doet de voorganger veel moeite om 
helder en duidelijk te zijn. Opvallend is dat deze voorganger de ervaring van Gods 
aanwezigheid in de dienst betrekt op het samen gemeente zijn daar waar de Schriften 
opengaan. 
 
15.4.3. De voorganger en de preek 
 
Voorganger C ziet de preek als het belangrijkste onderdeel van de kerkdienst. Dat 
werkt door in het beantwoorden van de vragenlijst. Waar gevraagd wordt naar 
aspecten van de kerkdienst als geheel, -zoals bij de voorbereiding- antwoordt voor-
ganger C met het oog op de preek. Een kerkdienst zonder preek acht deze 
voorganger niettemin een volwaardige dienst, want daarin kan evenzeer �de gemeen-
schap met God en met elkaar ervaren worden�. Dat neemt niet weg dat de preek in 
een gewone dienst volgens hem de centrale plaats is waar alle lijnen samenkomen. 
Haar gezag ontleent de prediking aan het feit �dat Gods bedoeling daarin tot haar 
recht kan komen�. Het doel van de preek is om mensen persoonlijk te bemoedigen, 
maar de preek dient vooral ook �om mensen te confronteren met God en Zijn bedoe-
ling�.  
   Als boodschap voor de pinksterpreek formuleert de voorganger: �om geestdriftig 
te worden, moet je ruimte maken voor het geloof: je openstellen voor God en Zijn 
Geest�. Op de vraag waarom deze boodschap nu voor de kerkgangers van belang is, 
antwoordt C: �Op deze zondag van de Geest staan we stil bij onze geestdrift of het 
gebrek eraan�. De doelstelling van de preek richt zich voor de hoorders dus vooral 
op het verkrijgen van inzicht in de geestelijke stand van zaken bij de hoorder zelf en 
bij de gemeente. Dit inzicht zou dan moeten leiden tot de gewenste verandering. 
 
CONCLUDEREND 
Deze voorganger ziet het als taak om vanuit de Schriften de hoorders zo duidelijk 
mogelijk met Gods bedoeling te confronteren. Gods bedoeling wordt ontleend aan 
de Schriften. De voorganger legt uit en reikt aan, maar laat de hoorders de eigen 
verantwoordelijkheid voor wat betreft de toepassing. Het gezag van het Woord 
klinkt door in de preek als tegenover van Godswege. 
 
15.4.4. De voorganger en de context van de pinksterpreek 
 
Liturgie 
Over de gemaakte keuzes in de liturgie schrijft de predikant niet. Ook niet over het 
motief om vroeg in de dienst door middel van  een kinderverhaal de centrale bood-
schap van de preek al op geheel eigen wijze naar voren te brengen. 
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Kerk 
De doelstelling van kerkdienst en prediking is gericht op het enthousiasmeren van 
het geloof van mensen: �het stimuleren van de geestdrift voor het geloof�. De voor-
onderstelling daarbij is dat de gemeente deze geestdrift vaak ontbeert, maar voor-
ganger C geeft hiervan geen concrete voorbeelden in de beantwoording van de 
vragenlijst. Wel is duidelijk dat deze voorganger het gemeente-zijn van groot belang 
acht. 
Maatschappij 
De maatschappelijke context komt niet terug in de beschrijvingen van de voor-
ganger, wel uitgebreid in de gebeden tijdens de dienst. 
 
CONCLUDEREND 
De vragenlijst van de voorganger biedt nauwelijks aanknopingspunten ter analyse 
voor wat betreft de context en achtergrond van de pinksterdienst en �preek. Helder 
is alleen dat de voorganger meent dat het nogal eens aan geestdrift voor het geloof 
ontbreekt. 
 
15.4.5. De voorganger en de hoorders 
 
Uit bovengenoemde omschrijvingen blijkt dat er twee visies van de voorganger op 
de hoorders een rol spelen: 

- het belang van geestdrift in het geloof. Op dit punt vraagt de voorganger zich 
af of dit niet te zeer ontbreekt in de gemeente en zoekt hij naar wegen om die 
geestdrift op de agenda te zetten. Daarbij speelt tevens: 

- het belang van de gemeenschap. De voorganger hecht zelf veel waarde aan het 
ervaren van de geloofsgemeenschap. Zo gaat de voorganger op vrije zondagen 
zelf in deze kerk naar de diensten en beleeft de voorganger een inspirerend 
moment wanneer de betrokkenheid van de gemeente voelbaar is bij het open-
gaan van de Schriften.  

 
CONCLUDEREND 
De voorganger stelt zich kritisch opbouwend op tegenover de gemeente en wil hen 
stimuleren om na de denken over het mogelijk gebrek aan geestdrift in het geloof en 
het ervaren van de gemeenschap. 
 
15.4.6. De voorganger en de Heilige Geest 
 
Het is Pinksteren en dus zoekt de voorganger welke insteek bij het pinksterevangelie 
deze keer het beste zal zijn. Deze aanpak is een logisch gevolg van het jaren 
achtereen voorgaan met Pinksteren in dezelfde gemeente. Het suggereert wellicht 
ook dat alleen met Pinksteren de Heilige Geest zo expliciet aan de orde komt. Het 
besef van de Geest lijkt meer een �thema� dan een permanente onderstroom van het 
geloof van de gemeente. Over de persoonlijke spiritualiteit van de voorganger 
komen we door middel van  deze vragenlijst niet veel te weten. Wel zien we hoezeer 
de voorganger zichzelf acht inbegrepen bij de mensen die met Pinksteren eens 
zouden moeten stilstaan bij �onze geestdrift of gebrek daaraan�.  
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De formulering van de doelstelling van kerkdienst en preek blijft voor wat betreft 
het werk van de Heilige Geest tamelijk algemeen: de Geest zal �de geestdrift voor 
het geloof stimuleren�, maar hoe en waartoe, dat horen we nog niet. Wel wordt 
duidelijk dat de Geest een conditionele gave is: wij moeten ons daartoe openstellen 
en leegmaken. Ook dit blijft verder nog oningevuld. 
 
15.4.7. Typering van de voorganger 
 
Op pinksterzondag vormt een bezinning rondom de Heilige Geest een geëigend 
thema voor de voorganger om het gebrek aan geestdrift in de gemeente aan de orde 
te stellen. Het aanvankelijke thema: �de Heilige Geest voor allen� contrasteert met de 
voorwaardelijke inzet die de voorganger uiteindelijk als boodschap van de preek 
formuleert.  
 
 
15.5. PROFIEL VAN DE HOORDERS 
 
Hieronder volgt een kennismaking met de 12 respondenten in C en hun visies op 
kerkdienst en prediking. Hun antwoorden zijn ontleend aan de individueel door de 
kerkgangers ingevulde vragenlijsten. 
 
15.5.1. Kerkelijk profiel 
 
De kerk van C is een wijkgemeente in een middelgrote provinciestad. De kerkelijke 
gemeente bestaat uit 638 leden. Qua opleiding vormen relatief laag opgeleide 
mensen, LBO-niveau, bijna de helft van de respondenten. Wellicht hangt hiermee 
samen dat de meeste antwoorden op de open vragen tamelijk beknopt geformuleerd 
zijn. Bijna alle respondenten zijn op één of andere manier actief bij de kerk 
betrokken, waarbij de lokale omroep en het bezorgen van het kerkblad de meest 
voorkomende activiteiten onder deze groep kerkgangers is. Opvallend van de groep 
hoorders in C is dat één respondent aangeeft �zeer ontevreden� te zijn over de kerk-
diensten en de prediking. Deze kwalificatie komt elders maar zelden voor. De waar-
dering die kerkgangers voor de diensten in C hebben, hangt samen met de variatie 
die men aantreft vanwege verschillende soorten diensten. Aarzeling is er vanwege 
een bepaalde �stugheid� die men ervaart. Twee respondenten geven aan dat het 
allemaal wel wat vrolijker en uitbundiger zou mogen5 en twee anderen schrijven dat 
de betrokkenheid naar elkaar toe soms ontbreekt6. Het zingen vormt echter een 
belangrijk en inspirerend aspect van de diensten.  
   De algemene waardering voor de pinksterdienst is groot. Gevraagd naar hetgeen 
indruk maakte in de dienst, blijkt de illustratieve handeling met flessen water als 
verhaal voor de kinderen, door drie respondenten genoemd te worden7. Verder 
wijzen respondenten op de betekenis van Pinksteren voor de kerk en de gemeente8, 
                                                        
5 Respondent C4,C11. 
6 Respondent C7, C12. 
7 Respondent C1,C4,C9,C12. 
8 Respondent C3,C6. 
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of op iets persoonlijks9. Toch kunnen velen niet zeggen of zij Gods aanwezigheid 
tijdens de dienst gevoeld hebben. 
 
15.5.2. Preekprofiel 
 
In kerk C vinden we een genuanceerde visie op de preek. Bijna tweederde van de 
hoorders noemt de preek eerder �één van de onderdelen� van de dienst dan het 
centrum van de dienst. Toch noteren tevens vijf van de twaalf respondenten de preek 
als belangrijkste element van de dienst, waarbij het motief van het leren met behulp 
van externe impulsen sterk naar voren komt. Van de preek leer je �hoe te leven�10, je 
leert �van God�11 en �je wordt soms op andere gedachten gebracht�12. 
   Een dienst zonder preek vinden zeven respondenten wel prima, want zo�n dienst 
�kan best heel goed zijn�13, maar van deze zeven antwoorden er toch vier dat er dan 
wel een korte overdenking moet zijn14. Zonder preek �mis je iets�15, en is het �geen 
dienst�16.  
   Een goede preek is volgens de kerkgangers in C een preek waar je graag naar 
luistert, een preek dus die boeit, helder en duidelijk, maar ook actueel is17. Deze 
hoorders benadrukken sterk de toepassingsgerichtheid: van de preek moet je iets 
�meenemen�18, er moet �een boodschap�19 inzitten en het liefst aanwijzingen voor het 
leven in de komende week20. Samengevat kunnen we zeggen dat deze hoorders veel 
concreetheid verlangen ten aanzien van de toepassing van de preek. 
   Tweederde van de respondenten vindt dat het gezag van de preek te maken heeft 
met het idee dat God zelf daarin spreekt. En ten aanzien van de preek zoeken de 
hoorders het evenwicht tussen het ter sprake komen van de Bijbel en van het 
dagelijks leven.  
   De tevredenheid over de prediking is groot en hangt samen met het feit dat men 
�een goede uitleg� krijgt21. Van degenen die vooral richtlijnen voor het dagelijks 
leven verlangen, zegt de één deze voldoende te vinden22 terwijl een ander schrijft: 
�de preken zouden soms wat meer duidelijkheid kunnen geven over hoe te leven als 
christen�23. Ergernis rondom de prediking is er alleen bij onvoldoende structuur �van 
de hak op de tak�24, bij een te hoge moeilijkheidsgraad25 of wanneer een predikant 
�z�n mening opdringt aan de gemeente�26.  

                                                        
9 Respondent C10. 
10 Respondent C12, C5. 
11 Respondent C2. 
12 Respondent C4. 
13 Respondent C3. 
14 Respondent C2,C4,C8,C12. 
15 Respondent C6. 
16 Respondent C1. 
17 Respondent C4,C2,C12,C10,C9,C11. 
18 Respondent C3. 
19 Respondent C4. 
20 Respondent C5,C11. 
21 Respondent C1,C4. 
22 Respondent C7. 
23 Respondent C12. 
24 Respondent C3,C11. 
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15.5.3. Pinksterdienst 
 
In vergelijking met andere kerken verklaart men in C veel van de pinsterpreek 
onthouden te hebben. Dit heeft vooral te maken met een aansprekend voorbeeld in 
deze dienst, waaraan gerefereerd wordt in de preek. De preek heeft het geloof bij 
eenderde van de respondenten bijzonder versterkt en bij nog eens eenderde 
�enigszins� versterkt. De preek is overwegend als troostend ervaren. Een groot aantal 
positieve kwalificaties bevestigt dit positieve beeld: de preek is tamelijk actueel, 
vernieuwend, gemakkelijk te volgen, boeiend, bijbels en al met al als goed of zelfs 
als buitengewoon goed te kwalificeren. Bijna de helft van de respondenten zegt zich 
in de preek door God aangesproken te hebben gevoeld en een kwart van de respon-
denten zegt zich zelfs bijzonder door God aangesproken te hebben gevoeld. 
Gevoelens die de preek losmaakte zijn moeilijk te verwoorden: slechts de helft van 
de respondenten geeft op de betreffende vraag een antwoord. Deze gevoelens betref-
fen vooral bevestiging, zoals bij degene die schrijft �dat het goed is om door te gaan 
met God, omdat God door wil gaan met mij�27 of degene die nu weet dat het 
�jawoord� op de vraag om ouderling te worden juist is28. De boodschap van de preek 
is tamelijk eenduidig overgekomen. Het gaat om: 

- de noodzaak om jezelf leeg te maken van andere dingen en open te staan voor 
Gods Geest29 

- de noodzaak om het geloof met anderen te delen30 
Bij één respondent is het slot van de preek blijven haken, deze schrijft: �we moeten 
onszelf afvragen hoe wij als gemeente in de toekomst verder willen�31. Het effect van 
de prediking lijkt dus vooral gelegen in een verbinding van het cognitieve besef dat 
er iets zou moeten veranderen en de wil tot deze verandering die daarmee veronder-
steld wordt. 
   Op de presentatie van de preek hebben de kerkgangers in C geen aanmerkingen. 
Het was goed, �uitstekend voorbereid� en duidelijk. Opvallend is wel dat bijna de 
helft aangeeft dat zij persoonlijke betrokkenheid bij de voorganger niet opgemerkt 
hebben. Een respondent merkt daarover concreet op: �het zou iets spontaner in de 
omgang kunnen�32.  
 
15.5.4. Typering van de hoorders 
 
De kerkgangers in C verlangen van een preek duidelijke aanwijzingen met het oog 
op het dagelijks leven. De pinksterpreek is in dat opzicht goed overgekomen, met 
name vanwege het ondersteunende kinderverhaal waarin de boodschap van de preek 
gevisualiseerd werd.  
                                                                                                                                  
25 Respondent C12. 
26 Respondent C11. 
27 Respondent C7, ook C9. 
28 Respondent C5. 
29 Respondent C12: �Dat je pas vervuld kunt worden met de Heilige Geest als je eerst gereinigd bent van 
aardse beslommeringen�, ook C2,C7,C8,C11. 
30 Respondent C5,C6,C9,C12. 
31 Respondent C4. 
32 Respondent C4. 
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15.6. DE DRIEHOEK KERKGANGERS, VOORGANGER EN PREEK 
 
Opvallend is dat zowel de voorganger als ook de kerkgangers tamelijk beknopt zijn 
geweest in hun antwoorden in de vragenlijst. De vele open vragen nodigen welis-
waar uit tot zelfreflectie en een argumentatie van de keuzes die men maakt maar 
zowel de voorganger als de hoorders antwoorden kort en krachtig, zonder uitvoerige 
toelichtingen, uitweidingen en voorbeelden. Dit gegeven past overigens bij de 
indruk die er ontstaat van deze gemeente en voorganger: men weet al 15 jaar wat 
men van elkaar verwacht en men weet wat men aan elkaar heeft en dat hoeft ook 
niet allemaal zo expliciet verwoord te worden.  
   Ten aanzien van de visie op kerkdiensten is het opvallend dat de voorganger zich 
zeer bewust is van het feit dat de kerkgangers graag richtinggevende woorden horen. 
Toch gaat de voorganger hier maar ten dele in mee: het richtinggevende klinkt wel 
en past uitstekend bij de opvatting van de predikant omtrent het gezag en tegenover 
van de Schrift als uiting van Gods bedoeling. Anderzijds laat de voorganger de 
hoorders werkelijk vrij: de voorganger stimuleert de hoorders om over het gezegde 
na te denken, doet een sterk appèl op hen om hieromtrent niet onverschillig te 
blijven en is zelfs openlijk kritisch ten aanzien van bepaalde aspecten van het 
gemeente-zijn. 
   Tegelijkertijd laat de voorganger de kerkgangers zelf de keuze hoe zij hier uitein-
delijk mee omgaan. Uit de reacties van de kerkgangers op de pinksterpreek merken 
we dat de boodschap van de voorganger ongeveer één op één is overgekomen qua 
inhoud en dat deze de kerkgangers zeker aan het denken heeft gezet. Of dat ook leidt 
tot de gewenste verandering in handelen, blijft natuurlijk de vraag. We kunnen 
tenminste concluderen dat de gemeente zich kennelijk niet voor deze tamelijk 
sturende en appellerende prediking afsluit. Dat komt overeen met wat men 
verwacht; generaliserend gezegd: men wil leren, uit de Schrift en van de dominee, 
hoe men vanuit het geloof zou moeten leven. Blijkbaar deelt men daarbij ook de 
klassiek-gereformeerde antropologie van de voorganger die de mens door middel 
van  het kinderverhaal schetst als een fles �vuil� water die gereinigd moet worden 
alvorens deze weer vol met fris water kan worden gedaan. De mens is de zondaar 
die zichzelf moet bekeren voordat er vervulling met de Heilige Geest mogelijk is. 
   Kenmerkend is hoezeer de Schrift normatief is voor de voorganger en hoezeer de 
voorganger voor de argumentatie van de prediking steunt op de schriftlezing. De 
accenten in de lezing bepalen de uitleg naar de gemeente toe en dat geeft 
verrassende en nieuwe inzichten en aanknopingspunten. Een probleem is wel dat de 
moraal van het kinderverhaal hier in feite als een theologisch paradigma doorheen-
loopt en uiteindelijk de preek steeds meer gaat bepalen.  
   Al met al zien we weinig terug van een affectieve dimensie van de prediking, noch 
bij de voorganger, noch bij de kerkgangers. De voorganger benadert de gemeente 
uiteindelijk toch vooral op het cognitieve vlak. Dat is men wel gewend, maar een 
enkeling geeft aan daar toch wat moeite mee te hebben en meer betrokkenheid van 
de voorganger te willen zien en wat minder �stugheid� in de gemeente. In feite is dat 
ook waar de dominee met deze preek op uit is. De vraag is dan wel of een 
verklarende, didactisch getoonzette preek wel het meest geëigende middel is om de 
beoogde �geestdrift� in het geloof en in de gemeente op te wekken. Zelf geven de 
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kerkleden aan veel te beleven aan zingen. De voorganger laat echter weinig blijken 
van affiniteit met de sfeer die de liturgie teweegbrengt.  
   De voorganger zelf geeft aan te hebben gezocht naar een vernieuwende insteek bij 
het pinksterevangelie. In een epiloog bij de vragenlijst zegt de voorganger boven-
dien �doordat u uitgerekend Pinksteren voor dit onderzoek hebt uitgekozen, hebt u 
het ons niet gemakkelijk gemaakt. Andere kerkelijke feesten zijn wat concreter�. Dit 
zou een reden kunnen zijn waarom de Heilige Geest eerder als thema dan als 
permanente geloofsdimensie aan de orde komt in kerk C En wanneer deze indruk 
klopt, zou het bovendien zo kunnen zijn dat deze min of meer �accidentele� aanpak 
van het thema van de Heilige Geest samenhangt met de gewoonte van de voor-
ganger om de schriftlezingen niet conform een leesrooster te kiezen. De vraag zou 
zijn hoe de voorganger op andere zondagen omgaat met de prediking aangaande de 
Heilige Geest, die als zodanig ongetwijfeld wel de belangstelling van deze 
voorganger geniet. 
 
SAMENVATTEND 
Voorganger en gemeente in kerk C blijken goed op elkaar afgestemd voor wat 
betreft de verwachtingen en opvattingen aangaande de prediking. De voorganger 
kent de gemeente een grote mate van zelfstandigheid toe waar het gaat om de toe-
eigening van de preek maar probeert daarvoor wel zelf voldoende richtinggevende 
handreikingen te doen. Het feit dat de voorganger zowel in de preek als met 
aanschouwelijk onderwijs dezelfde boodschap doorgeeft, getuigt van een goed 
gevoel voor didactiek bij de voorganger.  
 
 
15.7. OVERIGE PREKEN VAN DIT TYPE 
 
Een viertal andere preken uit het onderzoeksmateriaal behoren eveneens tot het 
tekstcentrisch-didactische preektype, namelijk preek T,N,F,L. Wij geven van deze 
preken alleen een korte karakterisering van de aspecten waaruit blijkt dat zij op hun 
eigen wijze eveneens tot dit type gerekend kunnen worden33. 
 
Preek T is een klassiek synthetische preek in drie punten: de samenbindende 
thematiek (synthese) van de preek is �Pinksteren, het feest der vervulling�. Vervol-
gens wordt dit thema in drie stappen uiteengezet: de dag die vervuld werd, het huis 
dat vervuld werd en de mensen die vervuld werden. Het is een wat langere preek van 
bijna 2200 woorden in een explicatieve en betogende stijl. Het gaat de voorganger er 
duidelijk om de hoorders te overtuigen van het belang van de gave van de Heilige 
Geest, zoals die door God bedacht en bedoeld is. De manier waarop deze gave 
beschreven wordt -als heilsfeit, als voldongen feit, is kenmerkend voor de manier 
waarop er in de preek geredeneerd wordt. Typerend zijn zinnen als �en dat gebeurt 
dus nu, �dat vervullen maakt nou duidelijk, in principe geschiedde dit�, waar het 
om ging was�, en daarom is het ook zo belangrijk�, we weten het omdat�, 
daarom is steeds dat gebed�nodig, enzovoort. Waar het gaat om de pinkster-

                                                        
33 De complete preken zijn desgewenst op te vragen bij de onderzoeker. 



Het tekstcentrisch-didactische preektype 
 
 

 331

gebeurtenis en Gods heilsplan staat de stellende en betogende taal in de verleden 
tijd: het gaat om dingen die geschied zijn. Daartegenover horen we zeer frequent het 
woordje �nu� (19 keer), waarmee geprobeerd wordt de vertaalslag naar deze tijd en 
de doorwerking van Pinksteren voor de hoorders te maken. Dit laatste gebeurt echter 
minder overtuigend dan het verhalen van hetgeen geschied is. Hoewel de voor-
ganger niets liever wil dan de gemeente overtuigen van het geweldige wonder van 
de werking van de Geest, blijft het toch vooral bij een krachtig benadrukken dat het 
toen en daar zo geweldig was, waardoor de bede dat het hier en nu ook zo zal zijn, er 
wat mager bij afsteekt.  
   Kenmerkend aan deze preek van het tekstcentrisch-didactische type is dat we zien 
hoe de bijbeltekst kan dienen als bewijslast voor het benadrukken van de geloofs-
leer, als heilsgeschiedenis geïnterpreteerd. Hoorders van deze preek worden 
opgeroepen om dit te leren inzien, hun �ongeestelijkheid� achter zich laten en 
oprecht bidden om de Heilige Geest, opdat zij ook zullen delen in de vervulling van 
de Heilige Geest. Verder valt op dat de voorganger zich tamelijk directief en 
autoritatief opstelt: de preek bevat aanklacht en vermaning waarbij de voorganger 
zich niet alleen naast maar ook tegenover de gemeente plaatst. Het didactisch 
element van de preek mondt uit in een stevig appèl op de hoorders, maar het zwaar-
tepunt van de preek blijft toch �hangen� in de uitleg van hetgeen geschied is. De 
receptie van deze preek door de kerkgangers is niet onverdeeld gunstig. Dat heeft te 
maken met het wat orthodox-archaïsch karakter van het betoog waar een deel van de 
gemeente zich niet (meer) bij thuisvoelt, maar het hangt ook samen met de 
geweldige spanning die in preek en liturgie voelbaar is tussen het beklemmende idee 
van het falen van de mens en de geweldige claim en belofte van God waar hoorders 
eigenlijk niet aan toekomen. In de spanning tussen wet en evangelie dreigt het 
evangelie daardoor op het tweede plan te komen. Complicerend in deze preek is ook 
dat de voorganger het tamelijk rationeel taalgebruik een enorme existentiële, 
affectieve lading meegeeft waardoor er wellicht veel losgemaakt maar weinig 
opgelost wordt.  
 
Preek N is een preek in een geheel andere stijl, geen discursief betoog maar groten-
deels een raamvertelling, speciaal gericht tot de kinderen. Een vertelling vanuit het 
perspectief van een fictief personage, namelijk �de kleine Johannes�, zoon van de 
apostel Johannes. De ogen en oren van deze kleine Johannes zijn de zintuigen 
waarmee de hoorders, jong en oud, het pinkstergebeuren in Jeruzalem opnieuw 
kunnen beleven. Het is een vorm van narratieve prediking. Deze narratieve vorm 
wordt echter niet tot het einde van de preek vastgehouden. Na de vertelling volgt 
voor de gemeenteleden en voor de kinderen elk een eigen uitleg en toespitsing van 
het verhaal. De volwassenen worden tot twee keer toe aangesproken als apostelen: 
mensen, geïnspireerd tot het vertellen van het getuigenis �dat wij apostelen mogen 
zijn van de liefdevolle God die ons (�) erop uitstuurt om steeds weer in ons midden 
dat gelaat van Jezus te zien in de handen van mensen, die gekruisigd en gemarteld 
worden�. De hoorders zullen zich bewust worden van hun roeping om het lijden van 
mensen vandaag te verbinden met het lijden van Jezus en om op grond daarvan hun 
dromen te dromen en te vertellen van Gods liefde. Voor de kinderen wordt de toe-
spitsing iets anders geformuleerd, namelijk niet zozeer in relatie tot het lijden van 
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Christus: zij mogen het visioen zien van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zij 
zullen zingen van de Heer en eveneens apostelen worden van Jezus. Als jongeren 
zullen zij veel moeten leren maar dat kan ook, �want de kerk is oud�. Cruciaal in de 
vertelling en toepassing is de mogelijkheid van de identificatie, in de vertelling met 
de figuur van de kleine Johannes aan de hand van zijn vader en in de uitleg met 
�vader� Bas Pieterse, een onlangs overleden gemeentelid over wie de voorganger 
vertelt hoe deze vlak voor zijn heengaan blijmoedig getuigde van een hemels 
visioen. Deze broeder was, net als de kinderen en de kerkgangers nu, een �dienstbare 
apostel van Gods liefde�. In beide invalshoeken van vertelling en toepassing wordt 
door het beeld van de vertrouwelijke �vader-zoon� relatie een sfeer van veiligheid en 
geborgenheid opgeroepen. 
   Kenmerkend in de vertelling en dragend voor het plot en de dynamiek van het 
verhaal is de herhaling van woorden en met name van werkwoorden als gebeuren, 
zeggen, zien en horen. In het vervolg van de preek staat dan het uitleggen centraal. 
Het is er de voorganger om te doen dat de hoorders op hun eigen wijze iets van het 
pinksterfeest zullen zien, begrijpen en verstaan.  
   De tekstcentrische aanpak van deze preek wordt gekenmerkt door vrije associatie 
en harmonisatie van de beide schriftlezingen waarop de hervertelling gebaseerd is, 
waarbij de verteller-voorganger zijn fantasie de vrije loop laat. Deze didactische 
prediking heeft een sterk evocatief karakter en laat de hoorder veel vrijheid om tot 
een eigen interpretatie te komen. 
 
Preek F heeft een sterk explicatief karakter, wat tot uitdrukking komt in de twee 
punten die de structuur van de preek bepalen. Het gaat daarbij om de betekenis van 
Pinksteren, oftewel om de gevolgen van Pinksteren, ten eerste voor de leerlingen 
van Jezus persoonlijk en ten tweede voor de wijze waarop dat de relaties tussen 
mensen verandert. Deze betekenisgeving wordt echter voorafgegaan door het 
oproepen van de behoefte aan meer �uitleg� en �wind en vuur� met Pinksteren. 
Vanuit de Joodse context van het pinksterverhaal legt de voorganger dan uit hoe 
Gods volk als eersteling en �proefbedrijf� op de 50e dag de Torah kreeg, dat nu het 
verbond van God met mensen verbreed wordt tot alle volken en allen kunnen 
zeggen: �ook ik krijg de Geest�. Hoe Petrus, Parthen en Elamieten met andere 
tongen gingen spreken en met andere oren gingen horen, vormt vervolgens de 
opstap tot het signaleren van de mogelijkheid dat mensen door de Heilige Geest 
kunnen gaan veranderen, vrij komen van wat hen bindt en benauwt en hoe zij weer 
positief in beweging komen. Aan het slot van de preek wijst de voorganger 
nogmaals terug op de verandering bij de leerlingen van Jezus en de geloofszekerheid 
die zij met Pinksteren ontvingen, zij �krijgen ineens alle antwoorden en daarmee 
innerlijke zekerheid, een groot innerlijk vertrouwen: Jezus is opgestaan (�) en Hij 
is op een nieuwe manier bij ons: door de Geest leeft Jezus in ons, door de Geest zal 
Hij zelf in ons werken�. De drieduizend mensen die volgens het schriftgetuigenis op 
de eerste pinksterdag tot geloof kwamen, staan dan aan het slot van de preek model 
voor de drie mensen die op deze dag in deze gemeente belijdenis afleggen. Ook deze 
drie hebben geleerd om te blijven volharden bij het onderwijs van de apostelen en in 
het breken van het brood en de gebeden. De preek is duidelijk toegesneden als 
opmaat voor de belijdenis en de tafelviering die volgt. Deze preek laat zien hoe het 
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didactisch karakter van een preek tot uitdrukking kan komen in de reconstructie van 
de bijbelse gegevens, analoog aan de reconstructie van het leerproces van de 
catechisanten. Dat laatste wordt echter slechts kort aangeduid. Bovendien is het 
verklarende gedeelte minder helder gestuurd dan de twee startpunten suggereren, 
waardoor er nogal veel ongelijksoortige verklaringen en elementen in de preek naar 
voren komen die niet echt in één lijn zijn gebracht. 
 
Preek L is net als preek F sterk explicatief getoonzet en zet in bij een verklaring van 
het Joodse pinksterfeest, maar nu zonder een vraag of andere vorm van opstap naar 
de hoorder toe. De eerste helft van de preek is geheel en al schriftuitleg in de vorm 
van achtergrondverklaringen bij het pinksterevangelie. Precies op de helft van de 
preek wendt de voorganger zich expliciet tot de hoorders: �die oproep (het appèl van 
Petrus uit Handelingen 2- F.S.) klinkt ook vanmorgen tegen elk van ons, ook tegen 
mijzelf�. Hierna volgen tamelijk associatieve hedendaagse voorbeelden van het werk 
van de Heilige Geest, dat volgens de voorganger veelal �in stilte� geschiedt. De 
voorganger verbindt deze voorbeelden telkens weer met de Schrift en eindigt de 
preek met een bescheiden oproep aan ieder om op de eigen wijze stil te staan bij het 
eigen leven en de Heilige Geest �landingsterrein� te geven. Het didactisch element 
van deze preek bestaat in feite uit twee tamelijk los van elkaar staande onderdelen 
van de preek, waarbij eerst veel informatie wordt verstrekt en vervolgens actuele 
betekenisgeving aan bod komt. Het slot van de preek is eerder uitnodigend dan 
overtuigend of dwingend van karakter. 
 
 
15.8. EVALUATIE VAN HET TEKSTCENTRISCH-DIDACTISCHE PREEKTYPE 
 
Sterke kanten 
Het tekstcentrisch-didactische preektype is een preektype waarbij de hoorders van 
meet af aan duidelijkheid ontvangen omtrent de bedoelingen van de prediking. De 
structuur van de preek is veelal eenvoudig te volgen, doordat de tekst de leidraad 
vormt voor een preek in verschillende punten, een preek naar aanleiding van een 
bepaalde probleemstelling of een narratieve preek die op haar eigen wijze de lijn van 
de schrift volgt.  
De kerkgangers kunnen, afhankelijk van de wijze waarop het didactische element 
wordt ingevuld, als adressanten of als participanten aan het preekproces deelnemen. 
Van belang is dat dit preektype duidelijk op toe-eigening gericht is en deze toe-
eigening vormgeeft vanuit de normatieve inhoud van de Schrift. Het gaat er hoe dan 
ook om dat de inhoud van de Schrift duidelijk wordt en dat maakt dit preektype tot 
een belangrijke hulp voor de gemeente bij het eigen Schriftverstaan. De vooronder-
stelling dat geloof met een leerproces te maken heeft en dat de Schrift een essentieel 
�leermiddel� van Godswege is, kan maken dat de hoorders bij zichzelf de ruimte in 
hun geloofsleven toelaten om permanent te leren en zich te ontwikkelen in hun 
geloof. Preken met een sterk evocatief karakter kunnen op deze wijze zeer 
uitnodigend zijn. 
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Zwakke kanten 
De vooronderstelling bij dit preektype is telkens dat het begrip of ervaren van een 
thema of onderwerp door de hoorders de aanzet kan zijn of zelfs wordt tot handelen. 
Het gevaar is echter dat de voorganger zozeer alle energie stopt in de uitleg en het 
overbrengen van het schriftgedeelte, dat de wijze van toe-eigening van de inhoud 
van de preek op de achtergrond komt of in het geheel geen aandacht meer krijgt. De 
explicatie gaat dan een eigen leven leiden. 
   Een ander nadeel kan zijn dat er een vereenzelviging van �leren� met �cognitief 
leren� optreedt. Zeker waar een voorganger zelf nogal cognitief is ingesteld, ligt dit 
gevaar op de loer en kunnen andere dimensies van het verstaan onderbelicht blijven. 
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16. Het tekstcentrisch-paracletische preektype 
 
 
16.1. INLEIDING 
 
Het tekstcentrisch-paracletische preektype laat zich kennen als preektype met een 
primaire gerichtheid op het handelingsperspectief voor de hoorder dat op grond van de 
tekst naar voren komt. Hierbij moet de term �handelen� breed worden opgevat: het gaat 
om het gehele terrein van voelen, denken, willen en doen waarop de prediking 
betrokken is. Het gaat hierbij om prediking die situationeel gekleurd is en waarbij het 
appèl van de preek afgeleid is uit de Schriften. De veronderstelling is dat Gods 
handelen zich realiseert in en door het handelen van de mens en dat de mens hiertoe de 
gave van de Heilige Geest ontvangt. De hoorders vinden de fundamentele oriëntatie 
voor hun leven in de Schrift, die richtinggevend is. 
   In het onderzoeksmateriaal zijn twee representanten van het tekstcentrisch-
paracletische preektype vertegenwoordigd. Hieronder volgt exemplarisch een 
uitwerking van één van deze beide, namelijk preek B, met een complete analyse op 
grond waarvan we tot de genoemde indeling zijn gekomen. Vervolgens komt het portret 
van de betreffende voorganger in beeld, naar aanleiding van de door deze voorganger 
ingevulde vragenlijst. Hierin gaat het om de visie van deze predikant ten aanzien van de 
kerkdienst en prediking in het algemeen en de dienst en preek met Pinksteren in het 
bijzonder. Vervolgens komen de kerkgangers die deze kerkdienst en prediking hebben 
bijgewoond aan het woord, door middel van de ingevulde vragenlijsten. In een 
slotparagraaf vergelijken we de drie empirische invalshoeken van deze preek en 
evalueren we dit preektype naar aanleiding van de concrete kennismaking met het 
casusmateriaal uit kerk B en een vergelijking met preek E. 
 
 
16.2. PREEK B: �DE GEEST BREEKT DOOR GRENZEN HEEN�1 
 
De schriftlezingen in deze kerkdienst zijn Genesis 11:1-9 en Handelingen 2:1-11. 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
 
(1)Het lijkt natuurlijk heel makkelijk als iedereen dezelfde taal spreekt. Maar het is de 
vraag of het daar echt om gaat in het gedeelte uit Genesis dat we met elkaar gelezen 
hebben.  
(2)Uit de Hebreeuwse tekst komt veel meer naar voren, dat iedereen op dezelfde 
manier spreekt en dat iedereen in feite ook hetzelfde zegt. Alle neuzen staan 
dezelfde kant op. Iedereen weet kennelijk wat hij moet zeggen. Mensen spreken 
elkaar naar de mond en bewijzen elkaar lippendienst. Er lijkt een eenheid te zijn in 
Babel, maar het is de vraag of dat een menswaardige eenheid is. Als iedereen 

                                                        
1 Deze titel is door de onderzoeker aan de preek toegevoegd. Cursivering in de preek is aangegeven door 
de onderzoeker en betreft enkele met veel nadruk uitgesproken woorden en een toevoeging vanwege een 
onderbreking van de bandopname. 
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hetzelfde zegt, dan krijg je ook het idee dat er iets niet klopt. Staan mensen dan niet 
onder druk? Zijn ze niet geprogrammeerd om hetzelfde te zeggen? Het idee van een 
dictatuur komt bij je op. En hoeveel mensen moeten niet zwijgen over wat ze 
werkelijk vinden?  
 
(3)Ze zijn ook heel duidelijk bezig met macht. Dankzij de uitvindingen van de 
techniek kunnen ze in de laagvlakte een stad bouwen. Zonder dat ze gebruik hoeven 
te maken van steengroeves en de stenen over een lange afstand hoeven te vervoeren. 
De uitvinding van tichelsteen, van gebakken stenen, maakt het mogelijk om de 
meest fantastische bouwwerken neer te zetten. Die tichelstenen geven trouwens wel 
te denken.  
(4)Moest het volk Israël in Egypte juist niet onder dwang tichelstenen bakken? 
Zitten er misschien achter dit verhaal ervaringen van het volk Israël verborgen? Het 
verhaal speelt zich af in Babel. Het land van Nebukadnezar. Hij heeft een deel van 
de Joodse bevolking in ballingschap weggevoerd. En zijn bouwwerken zijn 
beroemd. Bekend is ook, dat hij Joden gedwongen heeft als slaven te werken aan 
zijn torens. Torens in een piramidevorm. Torens als bakens voor de mensen en voor 
de goden.  
 
(5)Met de bouw van een grote stad en een grote toren willen ze voor zichzelf een 
naam maken. Een grote reputatie opbouwen. Nu kan de uitdrukking �een naam 
maken� ook iets anders betekenen. �Naam� is in de Joodse godsdienst, maar ook bij 
de Babyloniërs een aanduiding van God. Dan zijn ze hier met hun geweldige 
plannen bezig zichzelf te vergoddelijken. Met alle gevolgen van dien. Want betekent 
zelfvergoddelijking vaak niet dat het leven onmenselijk wordt?  
(6)Daarom daalt de HEER af en maakt een einde aan die versteende eenheid. Een 
eenheid die vanuit de meerderheid dwingend wordt opgelegd. Een eenheid waarvoor 
offers gevraagd worden. Alles staat in dienst van deze eenheid. En de HEER daalt af. 
Hij grijpt in. Hij verstrooit de mensen over het land, doordat hun taal verward raakt 
en ze elkaar ook niet meer kunnen horen. Zo staat het letterlijk in de Hebreeuwse 
tekst. Ze horen elkaar niet meer. 
(7)Zoals we dat soms ook in ons eigen leven meemaken. �Je hoort me niet.� Niet 
omdat je doof bent, maar omdat je zo met jezelf bezig bent. In gedachten verdiept, 
gespannen, maar misschien ook niet voldoende geïnteresseerd in de ander. �Hoor je 
me, ik praat tegen je!� Dat is pijnlijk. Partners overkomt dat soms. Ouders en 
kinderen. �Pa, ik praat tegen je...�  
 
(8)In Babel ontstaat verwarring. In Babel ontbreekt de openheid om elkaar te horen. 
De mensen raken verstrooid over de aarde. Dat wilden ze in Babylonië niet. Ze 
zochten de eenheid en veiligheid bij elkaar. Op een krampachtige manier. De eerste 
levensregel die de HEER aan de mensen geeft, is vruchtbaar te zijn, talrijk te worden 
en de aarde te vervullen. Door op een kluitje te blijven wonen, voldoen de mensen in 
Babel niet aan de opdracht van de HEER.  
(9)Hoe onleefbaar wordt deze samenleving op den duur? Een eenheid, een gesloten 
gemeenschap. Voor wie in zo�n gemeenschap leeft, kan dat een gevoel van 
geborgenheid en veiligheid geven. Maar naar de buitenwereld toe vorm je vaak een 
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blok. Iemand van buiten krijgt niet echt een kans. Pas als hij of zij zich helemaal 
aanpast, dan lukt het misschien en dan nog, dan nog zijn er momenten dat je op het 
verkeerde moment reageert. Iedereen lacht en jij weet niet waarom. Dan sta je er 
toch weer buiten. Bovendien, de grappen waarom gelachen wordt, het is vaak niet 
jouw soort humor. Grappen om de eenheid te bewaren, grappen waarin de buiten-
staander belachelijk wordt gemaakt. Zo�n eenheid als een gesloten blok.  
(10)Ook wie er in opgegroeid is, voelt zich vaak niet gelukkig. Je moet meedoen, 
ook als je anders hebt leren denken en anders hebt leren voelen. En zeker mensen 
die anders geaard zijn, kunnen geen kant op met hun leven. 
 
(11)Een deel van het Joodse volk is ooit zo in Babel terechtgekomen. Weggevoerd 
in ballingschap. De Babyloniërs lieten geen kans onbenut om te laten zien, hoe 
geweldig hun godsdienst, hun cultuur en hun techniek waren. Gaven de militaire 
overwinningen hun eigenlijk bij voorbaat al niet gelijk? Als balling ben je buiten-
staander.  
(12)Je kunt dan geweldig je best gaan doen om je aan te passen en de eenheidstaal te 
leren en je de cultuur en de godsdienst eigen te maken, je kunt ook merken, dat je je 
zelf dan geweld aan doet. Je kunt ook uit je herinnering putten, wat je hebt mee-
gekregen van huis uit. Wie de HEER is. Hoe Hij ook HEER kan zijn in dit vreemde 
land.  
(13)Zo is er een�, een Joodse tegencultuur ontstaan in Babylonië. Een cultuur met 
eigen verhalen, waarin de God van Israël de Schepper is van hemel en aarde. Een 
God die met zijn volk meetrekt. Een bevrijdende God. Een God die ruimte maakt 
voor zijn volk.  
(14)En binnen die Joodse tegencultuur kan je met elkaar glimlachen om de 
Babyloniërs, die graag zo machtig willen zijn, die zo trots zijn op hun eenheid en op 
de steden en torens die ze bouwen. Babylon. Het betekent: poort van de goden. 
Poort naar de goden toe. De HEER maakt een einde aan hun grootsheidswaan en aan 
hun streven naar zelfvergoddelijking. De HEER neemt het op, voor die mensen die 
als slaven moeten meewerken aan de plannen van Babel. Hij verwart hun taal. Ze 
horen elkaar niet meer. Ze moeten noodgedwongen op andere plaatsen gaan wonen. 
Er komt een einde aan hun macht. Een hoopvol verhaal voor Israël. Een verhaal dat 
dus veel meer wil vertellen, dan hoe het komt dat er zo veel talen zijn op aarde.  
 
(15)Het gaat om echte taal. Taal van het hart. Taal voor gevoelens. Taal waarin je 
elkaar de liefde kunt verklaren. Geloofstaal. Die talen doen er toe. Je op heel veel 
verschillende manieren kunnen uiten. Voor de Joden is Babylon Babel geworden. 
Geen poort van de goden, maar een stad van verwarring. Een stad waarin de HEER 
ruimte gaat maken voor zijn volk, voor een samenleving waarin de verhoudingen 
menselijk blijven, voor gelijkwaardigheid en een oprechte belangstelling voor 
elkaar. Een ander soort eenheid. Geen samenleving als een blok, maar een grote 
openheid voor elkaar.  
(16)Zo wordt het leven van mensen vruchtbaar. Zo kunnen mensen talrijk worden, 
zonder elkaar te bedreigen. Zo kan de aarde vervuld worden met menselijkheid. Zo 
krijgt de eerste levensregel van de HEER gestalte.  
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(17)Te mooi om waar te zijn? 
(18)Het evangelie van Pinksteren lijkt wel rechtstreeks commentaar te geven op het 
verhaal van de grootheidswaan in Babel. Uit de hemel komt een geluid als van een 
geweldige windvlaag. Vergelijk dat met het verhaal van Babel, waar de mensen een 
toren tot in de hemel willen bouwen. 
(19)Hier daalt de Geest van God vanuit de hemel naar de mensen af. En die Geest 
vult het hele huis. Er zijn dan tongen als van vuur zichtbaar. Deze verdelen zich. Bij 
iedereen is zo�n vlam zichtbaar. Iedereen in het huis wordt erbij betrokken. En dan 
komt opnieuw het woord vervullen voor. Zij werden allen vervuld met de Heilige 
Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf te 
spreken.  
 
(20)Het omgekeerde verhaal als dat van Babel. In Babel doet men alle mogelijke 
moeite om de eenheid vast te houden. Het gevolg is dat van het vol maken van de 
aarde niets terechtkomt. De Geest neemt wel alle mogelijke ruimte in. Het huis 
wordt vol en de mensen worden vol van de Geest. De Geest laat zich niet vast-
leggen. De geest waait waarheen ze wil. De Geest neemt alle mogelijke ruimte in.  
(21)En het spreken van de leerlingen van Jezus, die vol zijn van de Heilige Geest, 
het is geen eenheidstaal. Het zijn andere talen. Juist verschillende talen. Juist een 
teken, dat de Geest zich niet wil laten vastleggen op één enkele taal. De Geest breekt 
juist door de grenzen van de talen heen.  
 
(22)De mensen die op het geluid van de doorbraak van de Geest afkomen, horen 
ieder van hen in hun eigen taal spreken. Ook dat kunnen we vergelijken met het 
verhaal van Babel. Daar was men immers niet in staat om elkaar te horen. Daar was 
verwarring. Hier is verbazing. Ze raken buiten zichzelf van verwondering, als 
iedereen de boodschap in zijn eigen taal kan verstaan. 
(23)Er volgt een opsomming van alle streken van waaruit Joden naar Jeruzalem zijn 
gekomen. Joden, maar ook mensen die met de Joodse godsdienst mee zijn gaan 
leven. Iedereen hoort van de grote daden van God spreken in zijn eigen taal.  
 
(24)Het gebeurt op het pinksterfeest. Een oogstfeest. Een feest waarbij de schoven 
graan worden ingezameld. Hoe heeft de aarde vrucht gedragen in het afgelopen 
groeiseizoen? Tegelijkertijd de vraag: hoe draagt jouw leven vrucht? Is er in jouw 
leven ook sprake van een oogst? En hoe ga je om met wat aan jou wordt toever-
trouwd? Deel je met anderen, of grijp je zo veel mogelijk je kansen om je te 
verrijken? Bij een oogstfeest komt steeds de vraag naar de verdeling op.  
(25)Bij dit feest denkt Israël ook terug aan het verbond dat God heeft gesloten op de 
berg Sinaï. Daar gaf Hij zijn Tien Woorden. Woorden om te kunnen overleven. 
Woorden waardoor een menswaardig bestaan mogelijk is. Tien Woorden van hoop. 
Tien Woorden die de juiste richting wijzen. Tien Woorden waardoor mensen een 
vruchtbaar leven kunnen leiden.  
(26)Voor dit oogstfeest komen Joodse mensen van heinde en verre naar Jeruzalem. 
Naar de tempel van de HEER. Om hun dank te brengen. Om inspiratie te ontvangen 
om ook in een vreemd land verder te kunnen gaan. Steeds terug naar de moederstad, 
naar Jeruzalem.  
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(27)En daarna weer thuis kunnen komen, waar je geen Hebreeuws hoeft te spreken, 
maar je eigen taal mag spreken, de taal ook van je niet-Joodse buren en collega�s.  
(28)Begrijpen ze waarom jij naar Jeruzalem bent gegaan? Waarom je zo lang de 
boel de boel laat, om aan je godsdienstige plichten te kunnen voldoen? Ben je in 
staat dat duidelijk te maken? 
 
(29)Vaak valt er niet over te praten. Het verschil in godsdienst is onbespreekbaar. Je 
blijft als Jood toch een beetje buitenstaander, ook al spreek je de taal van het land. 
Hoe zal het straks zijn, met deze mensen, die over de grote daden van God in de taal 
van het land waarin ze wonen hoorden spreken? Is dat geen teken, dat de Geest van 
God grenzen wil overschrijden, grenzen tussen Joden en niet-joden? 
(30)En hoe belangrijk wordt dan niet het verhaal van Jezus. Degene die gekruisigd is 
en op de derde dag is opgestaan uit de dood. Het is ook zijn Geest, die nu in mensen 
doorwerkt. En als er iemand is, die met hart en ziel heeft laten zien, waar het de 
HEER om te doen is, dan is Hij het wel. Hij belichaamt datgene waarvoor je eigenlijk 
deze lange reis hebt ondernomen. Je zou zijn verhaal kunnen vertellen, als je straks 
thuiskomt, aan je buurman of -vrouw, aan je collega, aan je niet-Joodse vrienden en 
vriendinnen.  
 
(31)God komt naar de mensen toe. Zijn Geest dringt door in mensen. 
Als zijn Geest in mensen werkt, dan is God zelf in mensen aanwezig. Niet langer 
buiten en veraf. Maar in je en bij je. �Zoals een mantel om je heengeslagen, zo is 
mijn God, ik zoek zijn aangezicht�. Zo wordt het in één van de liederen van Huub 
Oosterhuis onder woorden gebracht.  
(32)De Geest van God houdt rekening met de verschillen tussen mensen. De door-
braak van het verstaan van de taal betekende niet dat alle mensen die daar aanwezig 
waren ineens perfect Hebreeuws of Aramees konden verstaan. Ze hoorden de 
toespraak in hun eigen taal. En daarom kunnen ze in hun eigen taal het verhaal 
doorvertellen.  
(33)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.  
(34)Zo zijn we ook met deze dienst begonnen. �Pinksteren, feest van: bezieling, 
geestkracht, van enthousiasme, deuren openzetten en grenzen overschrijden, de 
wijde wereld intrekken. Feest van zo maar elkaars taal verstaan. Want dat kan, als je 
elkaar met open oog en open oor tegemoet gaat.�  
 
(35)Het werkt aanstekelijk, deze beweging van de Geest. Mensen herkennen elkaar. 
En elkaars taal verstaan, dat betekent dat je de woorden achter de woorden ook kunt 
horen. Dat betekent dat je werkelijk openstaat voor de ander. Vaak zijn we te 
ongeduldig. We luisteren even en komen daarna met ons eigen verhaal ertussen. We 
spreken dezelfde taal, maar we verstaan elkaar niet echt. 
(36)Gemiste kansen door een gebrek aan openheid, soms ook door een gebrek aan 
vertrouwen. Gemiste kansen omdat de ander vaak aan onze normen moet voldoen.  
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(37)Hoe vaak is immers ook de kerk niet een gesloten blok gebleven? De tijd dat we 
in onze kerk allemaal dezelfde geloofstaal spraken, ligt nog niet zo lang achter ons. 
Van Uithuizen tot in Aardenburg en van Texel tot in Maastricht kon je in de Gere-
formeerde Kerken dezelfde soort taal horen, dezelfde liturgie, dezelfde theologie. 
Sommige mensen verlangen naar die tijd terug. Er was een eenheid. 
(38)Maar binnen die eenheid kregen mensen met een andere geloofstaal, mensen die 
de dingen toch anders aanvoelden, vaak geen kans. Je voelt je soms buitengesloten, 
juist door een eenheidstaal. En sommige dingen blijven dan onderbelicht, of er 
wordt nooit over gesproken.  
 
(39)Is het een verrijking, dat we op meer manieren ons geloof kunnen beleven en 
kunnen verwoorden? Ik denk dat wel. Ik weet dat er ook ergernis door kan ontstaan. 
Maar de Geest van God houdt juist rekening met onderlinge verschillen tussen 
mensen.  
(40)Soms ga je de dingen ook anders zien. Soms ga je juist anders luisteren en dan 
hoor je het wel, woorden, waar je eerst niet voor openstond. Beelden die je nu wel 
aan gaan spreken. Dat is ook Pinksteren. De Geest laat zich juist niet vastleggen.  
(41) 
[Enig hoorbaar gestommel, de voorganger stopt even en zegt na een halve minuut: 
�Ik had nog een klein stukje van m�n preek maar ik denk dat we even stoppen, want 
we zijn toch afgeleid nu... 
Zullen we proberen om de draad weer op te pikken, 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�] 
 
(42)Nou, die openheid biedt misschien wat minder zekerheid. Maar ik vraag me af, 
of dat het eerste is, waar we in ons geloofsleven op uit moeten zijn. Zekerheid kan 
ook leiden tot verstarring. En dan komen we meer in de sfeer van het verhaal van 
Babel. En dan raken mensen in verwarring als aan die zekerheid wordt getornd.  
(43)Elkaar met open oog en open oor tegemoet gaan. In beweging blijven. In plaats 
van wat minder zekerheid, wat meer openheid. Want om Gods liefde te kunnen 
verstaan en te kunnen ervaren, is het nodig dat we opengaan voor Hem en voor 
elkaar. Deuren in ons leven openzetten. Grenzen overschrijden. De wijde wereld 
intrekken, met Gods boodschap van liefde en bevrijding. Het is wel mogelijk. De 
Geest breekt door de grenzen heen die door mensen zijn gemaakt. Dan gaat het 
leven van mensen vruchten dragen. En zo wordt het pinksterfeest opnieuw een 
oogstfeest.  
Amen. 
 
 
16.3. ANALYSE VAN DE PREEK 
 
16.3.1. Algemene karakteristieken 
 
Hetgeen allereerst opvalt aan de preek is de forse omvang: 2668 woorden in totaal. 
Bij het beluisteren van de bandopname blijkt dat de predikant in een tamelijk hoog 
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tempo en goed gearticuleerd spreekt. De totale duur van de preek komt uit op 
ongeveer 20 minuten. Dat vereist van de hoorders een hoge concentratie. Temeer 
daar de preek als één doorlopend betoog is opgebouwd. Er zijn geen �pauzes� in de 
preek te ontdekken, geen momenten waarop een verhaal, illustratie, of bijvoorbeeld 
een kleine dialoog de betogende trant doorbreekt en de hoorder de gelegenheid krijgt 
om even te ontspannen of om iets langer te verwijlen bij een onderdeel van het 
betoog. Slechts een klein aantal korte vragen onderbreekt zo nu en dan de loop van 
het betoog, maar deze vragen vormen dan direct weer de inzet van een nieuwe 
uiteenzetting. De thematiek die aan de orde is, komt in diverse gelijkluidende 
bewoordingen aan de orde, maar echte herhalingen of uitweidingen bevat de preek 
nauwelijks. Bijna iedere nieuwe zin stelt ook een nieuw aspect van de inhoud aan de 
orde. Ook wanneer het lijkt alsof er herhalingen optreden, blijkt het toch telkens te 
gaan om een opeenstapeling van motieven of argumenten: �Het gaat om echte taal. 
Taal van het hart. Taal voor gevoelens. Taal waarin je elkaar de liefde kunt verklaren. 
Geloofstaal. Die talen doen er toe� (sectie 15). Kortom, een preek met een lage 
redundantie, een preek waar mensen goed de aandacht bij moeten houden om het te 
kunnen volgen. 
 
16.3.2. Opbouw van de preek 
 
De opbouw van de preek bestaat uit drie achtereenvolgende hoofddelen: 
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Opbouw preek B

Figuur 16.1. 
 
DEEL 1 (sectie 1 t/m 16, 1168 woorden); 
De onderdrukkende eenheidscultuur in Babel en bij ons. Een inleiding ontbreekt, of 
het moeten de eerste twee zinnen zijn. De thematiek wordt direct ingezet: het 
Genesisverhaal laat zien dat het eenheidsstreven bij de torenbouw van Babel een 
afgedwongen, onderdrukkende en onmenselijke eenheid is, die ingaat tegen het 
gebod van de HEER, om de aarde te vervullen. Daarom verwart de HEER de taal van 
de Babyloniërs. De slotconclusie van dit deel is dat het de HEER gaat om echte taal, 
taal van het hart, een taal van openheid, want pas daarmee kan de aarde vervuld 
worden van menselijkheid en kan de opdracht van de HEER vervuld worden.  
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Tegelijkertijd gebeurt er nog meer in het eerste gedeelte. Naar de hoorders toe 
schetst de voorganger in termen van vandaag, het beeld van een onderdrukkende 
cultuur waarin gemeenschapsdenken de toon aangeeft. Hij doet dit vanuit het 
perspectief van degene die zich buiten de gemeenschap gesloten voelt. In de dan 
volgende alinea (vanaf sectie 11) rekt de voorganger deze identificatie op naar die 
van het volk Israël in ballingschap. Het verhaal van de torenbouw van Babel wordt 
dan geschetst als een hoopvol verhaal binnen de Joodse tegencultuur in Babylonië. 
Op deze manier wordt een hermeneutische sleutel tot het verstaan van het verhaal 
ingevoerd: via de ervaring van de buitengeslotene en van het volk Israël wordt de 
ervaring opgeroepen van een verstikkende eenheidscultuur, die tegen de bedoeling 
van de HEER is en die de HEER door middel van de taalverwarring doorbreekt. In de 
essentiële slotalinea van dit gedeelte (sectie 15-16) komt naar voren dat taal een 
andere functie kan en moet hebben binnen een samenleving �waarin de verhou-
dingen menselijk blijven� en waarin de HEER ruimte maakt voor �een ander soort 
eenheid�. 
DEEL 2 (sectie 17 t/m 30, 767 woorden); 
Het pinksterevangelie als tegencultuur. Het tweede hoofddeel van de preek wordt 
ingeleid met de retorische vraag: �Te mooi om waar te zijn?� (sectie 17) Een 
antwoord op deze vraag geeft het evangelie van Pinksteren. Dat staat in scherp 
contrast met het verhaal van de torenbouw. Nu is het niet de HEER die de onder-
drukkende eenheid omver zal werpen, maar de Geest van God die ruimte maakt voor 
verscheidenheid van taal en het luisteren naar elkaar. Dat gebeurt op het pinkster-
feest in Jeruzalem. Vanaf sectie 24 zijn het de Joden uit de Diaspora, wier 
perspectief geschetst wordt. Deze identificatie kan verwarrend werken, de hoorders 
moeten switchen naar een andere tijd en andere mensen. Deze Joden zijn naar 
Jeruzalem gekomen voor het pinksterfeest als oogstfeest en verbondsfeest. Ook zij 
zijn buitenstaanders in Jeruzalem en zullen straks thuis een taal moeten vinden om 
hun ervaringen te vertolken. In een identificerende alinea vanaf sectie 29 wordt dit 
nader geproblematiseerd met het verhaal van Jezus. Ook dat kan doorverteld 
worden. 
   Dit gedeelte van de preek bevat in beknopte vorm tamelijk veel informatie: over 
de mensen die Jeruzalem bezoeken, over Pinksteren als oogstfeest en als gedachtenis 
aan de gave van de Tien Woorden. Daarbij wordt direct een verbinding gelegd naar 
een geestelijke betekenis van de oogst en van de uitwerking van de Tien Woorden. 
Verder speelt opnieuw de hermeneutiek een belangrijke rol in het verstaan van de 
lezing uit Handelingen 2. Deze geschiedenis wordt niet op zichzelf staand 
geïnterpreteerd maar als �commentaar� bij de lezing uit Genesis.  
DEEL 3 (sectie 31 t/m 43, 733 woorden); 
In het derde hoofddeel van de preek gaat het om de uitwerking van de Geest van 
God in het hier en nu. De Geest van God houdt rekening met verschillen tussen 
mensen, schept ruimte en openheid en vult leegte. Verschillende, complementaire 
eigenschappen van de Geest worden hiermee benoemd. In sectie 34 wordt de 
overstap naar het samenzijn van de gemeente gemaakt: �Zo zijn we ook met deze 
dienst begonnen�. Een zin die tevens het slot van de preek inluidt. De uitwerking 
neemt echter nog wel enige ruimte in beslag, ook al doordat er een storing in de kerk 
optreedt en de voorganger daarna opnieuw de draad moet oppakken. In het slot-
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gedeelte blijkt dat de voorganger nog iets belangrijks kwijt moet. In het vooraf-
gaande heeft de predikant laten zien dat een gesloten gemeenschap een 
beklemmende eenheid is en dat de Geest van God openheid en verscheidenheid 
stimuleert. Deze boodschap wordt nu toegepast op het leven met verschillende 
opvattingen binnen één kerk. De eenheid in geloofstaal van weleer wordt onder 
kritiek gesteld. Het verlies aan zekerheden en het zoeken naar nieuwe vormen van 
geloofsbeleving en -verwoording wordt positief gewaardeerd. Het is de Geest die 
mensen openmaakt en ruimte geeft om dingen anders te gaan zien. In deze openheid 
mogen de mensen dan ook grenzen overschrijden met Gods boodschap van liefde en 
bevrijding. En met het benoemen hiervan als �oogst�, is de voorganger weer terug bij 
één van de centrale betekenissen van het pinksterfeest. 
 
16.3.3. Taal van de preek 
 
De taal van de preek is beschrijvend, betogend. Vrijwel iedere zin geeft een nieuw 
perspectief. Langere, samengestelde frasen worden afgewisseld met korte statement-
achtige zinnen, waarin lidwoorden aan het begin van de zinnen ontbreken en de 
directheid van het gesprokene benadrukt wordt: �Taal van het hart� (sectie 15), 
�Openheid maken� (sectie 33), �Beelden die je nu wel aanspreken�. Veelvuldig 
maakt de voorganger gebruik van accumulatie, om hetgeen in een voorafgaande zin 
gezegd is, te versterken. �Grappen waarom gelachen wordt...,� �Grappen om de 
eenheid te bewaren, grappen waarin�� (sectie 9)2. Het woordgebruik is niet 
bijzonder ingewikkeld, maar wel tamelijk abstract: eenheid, openheid, ruimte, 
leegte, zekerheid. Heel centraal staat het woord �taal� of de meervoudsvorm hiervan. 
Het komt 44 keer voor. De betekenis van dit woord is meerduidig, het heeft 
betrekking op een gewoon met elkaar converseren, maar ook op gevoelstaal, 
geloofstaal. Een kernwoord in de preek is eveneens het begrip �eenheid�, het komt 
18 keer voor. In het dagelijks spraakgebruik heeft dit begrip een positieve klank. Dat 
is anders in deze preek: op één uitzondering na gaat om een negatief gewaardeerde 
eenheid, een afgedwongen, offers eisende, versteende, opgelegde, niet mens-
waardige eenheid als een gesloten blok en een gesloten gemeenschap. Logisch 
gevolg van dit woordgebruik is dat het streven naar eenheid in de kerk in het slot 
van de preek ook niet meer als positieve mogelijkheid ter sprake komt. Eenheid staat 
op deze manier tegenover openheid (7x), verstaan (7x) en ruimte (5x). Die laatste 
begrippen zijn positief te waarderen, dat zijn werken van de Geest, de eenheid niet. 
Een ander centraal begrip is de aanduiding �Babel�. 17 keer wordt Babel genoemd, 
niet alleen als geografische of temporele verwijzing naar �het land van 
Nebukadnezar� (sectie 4), maar ook naar een manier van leven, �grootheids-
waan�(sectie 18). 

                                                        
2 Andere voorbeelden: Een eenheid die� Een eenheid waarvoor� (sectie 6). In Babel ontstaat� In 
Babel ontbreekt� (sectie 8). Je kunt dan� je kunt ook� je kunt ook (sectie 12). Een God die� Een 
bevrijdende God. Een God die�(sectie 13). Poort van de goden�Poort naar de goden� (sectie 14). Zo 
wordt het leven�Zo kunnen mensen�Zo kan de aarde� Zo krijgt de eerste levensregel�(sectie 16). De 
Geest neemt� De Geest laat� De Geest waait� De Geest neemt�(sectie 20). Tien Woorden van 
hoop� Tien Woorden die� Tien Woorden waardoor�(sectie 25). Leegte door verdriet. Leegte 
doordat� Leegte doordat�(sectie 33). Gemiste kansen� Gemiste kansen�(sectie 36). 
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SAMENVATTEND 
De preek heeft een op zichzelf een duidelijke opbouw, maar doordat in alle drie de 
hoofddelen een andere invalshoek aan de orde is, veel informatie gegeven wordt en 
meerdere lagen van identificatie mogelijk zijn, is de preek waarschijnlijk niet 
gemakkelijk te volgen.  
 
16.3.4. De hoorders: pleidooi voor openheid 
 
Vrijwel nergens worden de hoorders in deze preek rechtstreeks aangesproken, 
behalve in de aanhef van de prediking en in de referentie naar het begin van de 
dienst (sectie 34). Wel worden de hoorders nogal eens impliciet aangesproken. De 
voorganger spreekt dan vanuit een identificerend �je�. In het begin van de preek is 
dat een veralgemeniserend �je�, de voorganger roept daarmee mogelijke vragen en 
gedachten van de hoorders op: ��dan krijg je ook het idee dat er iets niet klopt� 
(sectie 2). Iets verderop roept de voorganger op dialogische wijze op hoe het gesprek 
binnen een relatie of gezin kan mislukken en mensen elkaar niet echt horen (sectie 
7). Communicatie is daarmee geproblematiseerd. Dat wordt nog sterker wanneer de 
voorganger zich in het volgende gedeelte nadrukkelijk identificeert met de buiten-
staander in relatie tot een gesloten groep (sectie 9). Voor deze buitenstaander is 
communicatie nog lastiger: aanpassen lukt niet, als men dat al zou willen of kunnen. 
Bovendien voelt de buitenstaander zich slachtoffer van de grappen van de groep. De 
sfeer van een besloten club, kerk of gezin wordt opgeroepen, een club waar ieder die 
anders denkt, buiten de boot valt. De toevoeging �en zeker mensen die anders geaard 
zijn, kunnen geen kant op met hun leven� (sectie 10), roept de identificatie met 
mogelijk ook door de kerk buitengesloten homoseksuelen op. De hoorders worden 
op deze manier uitgenodigd om zich plaatsvervangend te identificeren met de 
buitengeslotene, als zij dat niet zelf al zijn. Het effect dat de voorganger hiermee op 
het oog heeft, zal naast het kweken van begrip ook vooral het veranderen van de 
houding van de besloten groep zijn. 
   In het dan volgende intermezzo is opeens Israël de buitenstaander in Babylonië. 
Zij hebben een hoopvol verhaal en kunnen met elkaar glimlachen om die verwaande 
Babyloniërs. Hierdoor wordt de sfeer in de preek weer lichtvoetiger, een verwach-
ting van hoop wordt gewekt. Het hoopvolle verhaal is het pinksterevangelie. In de 
beschrijving hiervan gaat het vooral om de activiteit van de Geest van God in meer 
algemene zin. Mensen horen, spreken en verbazen zich. Onverwacht komt dan bij de 
uitleg van Pinksteren als oogstfeest de vraag aan de hoorder of �jouw leven� wel 
vrucht draagt en of je wel deelt met anderen (sectie 24). Maar het is niet echt een 
vraag om bij stil te staan, want in het vervolg blijkt het �je� van de voorganger 
alweer de Joodse pelgrim in Jeruzalem te zijn, die zich afvraagt met welk verhaal hij 
thuis zal komen. Impliciet kunnen de hoorders zich identificeren met de situatie van 
de pelgrim, die zo lang �de boel de boel laat� om aan godsdienstige plichten te 
voldoen en die het moeilijk vindt om duidelijk te maken waarom dit belangrijk is. 
Zo worden de hoorders geprikkeld om zich af te vragen hoe zij het verhaal van 
Pinksteren en het verhaal van Jezus aan hun buurman, of buurvrouw of collega 
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zullen vertellen (sectie 30). Maar nergens worden de hoorders buiten deze 
identificatie om aangesproken. 
   In sectie 33 is het opnieuw de buitengeslotene, de niet-begrepene, die als 
identificatiemodel naar voren komt. De Geest van God, een Geest van liefde, komt 
om die leegte te vullen. 
   In het slotgedeelte van de preek komt een sterk appèl tot de aanwezige gemeente. 
De voorganger schetst hoe in vroeger tijden de kerk de eenheid bewaarde met 
eenzelfde geloofstaal en dezelfde theologie. De voorganger zegt te weten dat er 
sommigen zijn die terugverlangen naar die tijd. Maar vanwege de beslotenheid die 
de keerzijde van de eenheid is, pleit de voorganger opnieuw voor openheid, ruimte 
voor gesprek en verschillen van beleving. Juist dat is Pinksteren: openstaan voor iets 
waar je vroeger niet voor openstond. Dat betekent loslaten van zekerheden, maar 
juist daarbij helpt de grenzen doorbrekende Geest van God. 
   De voorganger lijkt een duidelijk doel, om niet te zeggen een verborgen agenda, 
voor ogen te hebben: hij pleit voor openheid in de gemeente. Verscheidenheid aan 
geloofstaal en geloofsbeleving schept immers nieuwe kansen. Veroordeling van 
elkaar is uit den boze. De pinkstergeest is immers de Geest van openheid. Mogelijk 
speelt op de achtergrond de ervaring van min of meer buitengesloten homoseksuele 
gemeenteleden een rol. Door zijn invoelende houding naar mensen die zich buiten-
gesloten voelen, toont de voorganger een groot begrip voor slachtoffers van groeps-
moraal. Daartegenover blijkt weinig begrip voor mensen die moeite hebben met het 
feit dat er in de kerk zoveel verscheidenheid is en met hen die terugverlangen naar 
een eenheid van vroeger. De voorganger zegt hun ergernis en moeite te begrijpen, 
maar heeft in het voorgaande het streven naar eenheid en zekerheid in zo�n kwaad 
daglicht gezet, dat dit begrip niet erg overtuigend overkomt. 
 
SAMENVATTEND 
Temidden van de hoorders veronderstelt de voorganger waarschijnlijk mensen die 
het slachtoffer zijn van heersende groepsmoraal ten aanzien van geloof en leven. Hij 
spreekt de gemeente hierop aan en roept hen via identificaties op tot begrip en tot 
het streven naar openheid en ruimte en het opgeven van oude zekerheden, met 
behulp van de Geest. Zij die leven uit deze Geest doorbreken immers grenzen. Voor 
degenen die zich de buitengeslotenen weten is er van Godswege begrip, terwijl de 
hoorders die streven naar eenheid en zekerheid vermanend worden toegesproken. 
Want in feite staan de laatsten op één lijn met de onderdrukkers van �Babel�.  
 
16.3.5. De schriftlezing: evangeliecommentaar bij het Oude Testament 
 
De preek is gebaseerd op twee schriftlezingen: de lezing uit Genesis 11 over de 
torenbouw van Babel en het pinksterevangelie naar Handelingen 2. Beide lezingen 
komen achtereenvolgens in de preek aan de orde. De voorganger noemt het 
evangelie een �commentaar� bij de oudtestamentische lezing (sectie 18). De ene 
lezing legt de andere uit. In dit geval gebeurt dat op de wijze van een contrast-
verhaal: het pinksterverhaal is het omgekeerde verhaal van de torenbouw. In plaats 
van dat de mensen, zoals in Babel, tot God willen opklimmen in hun grootheids-
waan, daalt de Geest van God in het pinksterverhaal juist af naar de mensen. Waar in 
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Babel moeite werd gedaan de eenheid vast te houden, waardoor de aarde niet 
vervuld kon worden, is het met Pinksteren de Geest die de ruimte en de mensen 
vervult. De Geest brengt geen eenheidstaal, maar juist verscheidenheid en leert 
mensen naar elkaar te luisteren. In Babel ontstond verwarring, in Jeruzalem ontstaat 
verbazing en verwondering. Waar uit Babel de mensen zich verspreiden, komen zij 
in Jeruzalem weer samen.  
   In de preek valt zowel nadruk op de contrasten, als op de continuïteit tussen beide 
lezingen. De continuïteit betreft het handelen van de Heer, later het handelen van de 
Geest van God. Deze God doorbreekt situaties van beslotenheid. De kern van de 
uitleg is dat -de Geest van- God grenzen overschrijdt en dat mensen door die Geest 
ook naar elkaar toe in openheid verschillen kunnen accepteren en de hun gegeven 
opdracht kunnen vervullen. Het symbool voor de verschillen is de gave van de 
pinkstertaal: juist een ieder hoorde in de eigen taal. In deze uitleg ligt dus meer 
nadruk op het horen, het verstaan, dan op het spreken of getuigen. Opvallend is dat 
de voorganger de uitleg van het Genesis-verhaal inkleurt vanuit de veronderstelde 
werkingsgeschiedenis van het verhaal ten tijde van de Babylonische ballingschap. 
De vraag of het verhaal ook in die tijd is ontstaan, laat hij achterwege. 
   De verbindende hermeneutische schakel tussen beide schriftlezingen lijkt gelegen 
te zijn in de analogie van ervaring: het is God die situaties van onderdrukkende 
eenheid doorbreekt en mensen in de ruimte zet. De voorganger slaagt er in om deze 
ervaringen te schetsen voor zowel het Genesis-verhaal als voor de huidige situatie 
van kerk en geloof. De verrassende, maar kwestieuze schakel naar de lezing uit 
Genesis 11, ligt in het woord �eenheid�. De voorganger waardeert deze eenheid �één 
van taal en één van spraak� negatief. Van hieruit wordt de verbinding gelegd met het 
negatieve effect van de onderdrukkende beslotenheid die ook de kerken bedreigt. 
Een probleem ontstaat waar deze ervaring geen analogie vindt in de lezing uit 
Handelingen. Daar is immers geen sprake van een besloten eenheid die doorbroken 
moest worden? Dus legt de voorganger naar deze lezing het verband via de lijn van 
de opdracht tot het vullen van de aarde. 
   Wanneer we de preek moeten typeren, dan valt verder op dat er in de preek weinig 
gebruik wordt gemaakt van de parafrase of hervertelling. De schriftlezing wordt niet 
nog eens dunnetjes overgedaan. Het gaat veeleer om de interpretatie van de 
lezingen. Niet de tekst als zodanig wordt toegelicht en uitgelegd, maar de tekst 
wordt geïnterpreteerd in een nieuwe context. In feite wordt de lezing uit 
Handelingen geïnterpreteerd vanuit de context van de lezing uit Genesis. De 
spannende vraag die hierbij overblijft is hoe de lezing uit Genesis zich verhoudt tot 
de context van interpretatie in het hier en nu. Gaat het de voorganger uiteindelijk om 
een pleidooi voor openheid en pluraliteit van geloven waarbij de Genesislezing 
verrassend goed gebruikt kan worden als legitimatie? Of komt deze thematiek als 
vanzelf op uit de lezing van Genesis 11 en brengt deze lezing de voorganger op dit 
spoor?  
   Het zal ongetwijfeld een wisselwerking zijn geweest. Maar het feit dat de voor-
ganger het thema van de openheid van de gemeenschap zozeer benadrukt tegenover 
de negatieve eenheid van de torenbouw, komt ietwat geforceerd over. De keuze voor 
het thema openheid lijkt gemakkelijker te verbinden met de nieuwtestamentische 
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lezing dan terug te lezen in de oudtestamentische lezing. De preek is tekstcentrisch 
opgebouwd maar de applicatiecentrische benadering doet wel mee. 
   Het nieuwe verstaan van de bijbelteksten dat de voorganger op het oog heeft, is 
waarschijnlijk gelegen in de betekenis van het handelen van God als handelen dat 
gericht is op het creëren van ruimte en openheid om elkaar te verstaan en te respec-
teren.  
 
16.3.6. De voorganger als betrokken en deskundig theoloog 
 
De voorganger komt uit deze preek naar voren als iemand met een combinatie van 
grote pastorale bewogenheid en erudiet vermogen tot interpretatie van de schriften. 
De voorganger is niet bang om partij te kiezen, hij doet duidelijk een appèl op de 
hoorders om zich niet vast te klampen aan oude zekerheden en eenheid van weleer, 
ook al weet de voorganger dat dit voor sommigen geen populaire boodschap is 
(sectie 39). Wanneer dit ter sprake komt, aan het slot van de preek, brengt de voor-
ganger alleen daar en voor het eerst ook nadrukkelijk zichzelf in. Voorzichtig, �ik 
denk dat wel�, maar duidelijk �ik weet ook� kiest de voorganger partij. Wanneer de 
voorganger zegt: �ik vraag me af, of dat (geloofszekerheid-FS) het eerste is, waar we 
in ons geloofsleven op uit moeten zijn� (sectie 42) is dat een retorische vraag: het 
antwoord kan alleen maar zijn: nee.  
   Dat de voorganger het vermogen heeft zich in te leven in anderen, blijkt uit de 
manier waarop hij de gevoelens oproept van degene die zich buiten een groep 
gesloten voelt. Met deze mens identificeert de voorganger zich heel duidelijk en in 
veel mindere mate met hen die in de kerk grote moeite hebben met het loslaten van 
zekerheden. Toch blijft er afstand in de preek. De voorganger blijft min of meer een 
tegenover, ook al vanwege de hoge moeilijkheidsgraad van de prediking. Deze 
voorganger is voluit de theoloog, de deskundige en presenteert zich ook als zodanig. 
Hermeneutische lijnen worden op verschillende lagen gelegd. Er is werk gemaakt 
van de exegese, hetgeen ook blijkt uit de verwijzingen naar de Hebreeuwse tekst. 
Daarnaast is de voorganger ook ervaringsdeskundige. Maar daarbij gaat het vooral 
om de geselecteerde ervaringen van anderen. Zelf blijft de voorganger als persoon 
achter de prediking verborgen. 
 
16.3.7. De context van liturgie, kerk en maatschappij 
 
Liturgie 
De orde van dienst verloopt als volgt:3 Na enkele mededelingen door de ouderling 
van dienst, spreekt de voorganger een hartelijk welkom tot de �broeders en zusters, 
jongens en meisjes� en tot de soliste die speciaal zal meewerken in deze dienst. 
psalm 68 vers 3, 7 en 9 worden gezongen: �O God, de wond�ren die Gij deedt�. 
Aansluitend een stil gebed, het �Onze hulp� en een trinitarische groet. De gemeente 
zingt als respons het Klein Gloria.  

                                                        
3 Bij het benoemen van de onderdelen van de orde van dienst gebruiken we op deze plaats de 
aanduidingen die de voorgangers zelf hanteren.  
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Ter inleiding op de dienst benoemt de voorganger het feest van Pinksteren als �Feest 
van bezieling, geestkracht, van enthousiasme, deuren open zetten en grenzen 
overschrijden. De wijde wereld intrekken. Feest van zomaar elkaars taal verstaan. 
Want dat kan, als je elkaar met open oog en open oor tegemoet gaat�. Vervolgens 
wijst de voorganger op de symbolische bloemschikking en het kanselkleed en geeft 
daar een geconcentreerde uitleg over: rood vanwege vuur, bezieling, spreken in 
tongen, met hart en ziel geraakt zijn, getuigen, liefde door lijden. Bloemen op een 
zwart doek vanwege de zeven gaven van de Geest en een tafelschikking die de Drie-
eenheid symboliseert. Tot slot wit, vanwege de vreugde van Pasen en Pinksteren. 
Hierna zingt de gemeente een bede om de Geest: �Kom, Schepper Geest�. 
   De voorganger noemt Pinksteren dan de bekroning van het paasfeest en geeft aan 
dat vanwege de zeven weken, zeven kaarsen aan de paaskaars ontstoken zullen 
worden. Dat gebeurt door een gemeentelid die daarbij een tekst zegt waarin het gaat 
om de vlammen van liefde, leven, licht, hoop, geloof, woord en de vlam van de 
Geest �die alles in allen wil zijn�. In beurtzang met de sereen zingende soliste zingt 
de gemeente Gezang 242 LBK:1,2,3,4,7. �Kom, laat ons deze dag met heilig vuur 
bezingen�. 
   Als gebed �om verlichting met de Heilige Geest� bidt de voorganger om de kracht 
van Pinksteren als vuur, licht, liefde, warmte en energie, �dat wat we vooral willen 
voelen van U�, �dat we het merken�. Tot twee keer toe wordt gebeden of de Geest 
�heel� wil maken, wat �gekwetst is geraakt�. Dit gebed eindigt met een bede om 
vreugde, teneinde feest te kunnen vieren. Een lectrix leest Genesis 11:1-9 en de 
gemeente zingt een kinderlied over �Babelstad� (Alles wordt Nieuw I,4). Vervolgens 
leest de lectrix Handelingen 2:1-13 en zingt de gemeente Gezang 249 LBK, �Wij 
leven van de wind�.  
   Na de preek zingt de sopraan-soliste een aria uit een pinkstercantate van J.S. Bach, 
waarna de voorganger haar bedankt voor het mooie lied. Een korte stilte wijst erop 
dat de gemeente het als indrukwekkend heeft ervaren. Vervolgens zingt de gemeente 
Gezang 247 LBK: �De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt�. Wanneer de 
kinderen terug zijn uit de kindernevendienst spreekt de voorganger hen aan over 
tekeningen en stelt enige vragen waarop de kinderen nauwelijks antwoord weten. De 
voorganger voegt hun dan zelf de clou maar toe: over de toren van Babel waar de 
mensen elkaar niet verstaan en het pinksterfeest waar de mensen elkaar en zichzelf 
wel konden verstaan, door de Heilige Geest. Aangekondigd wordt de dankzegging 
voor een geboorte. De totale dankzegging blijft kort en betreft dank �dat de taal van 
ons hart voor U openligt, dat U die taal kent en dat U ons in die taal wilt bereiken en 
wilt aanspreken�. De voorbede betreft het krijgen van de kans �om elkaars taal te 
verstaan, om elkaar te horen, om elkaar te laten uitspreken� en om aldus verwonderd 
te zijn over de veelkleurigheid van geloof. Na dank vanwege geloofszekerheid wordt 
dan gebeden om op liefdevolle en uitnodigende manier daarmee om te gaan, zodat 
het �mensen die anders voelen en anders denken en anders spreken niet uitsluit�. 
Verder wordt gedankt voor geboorte en gebeden om openheid die tot vrede leidt in 
de wereld, waarna het gebed tot slot terugkomt bij de bede �om nieuwe kracht om 
straks, als we de ander ontmoeten, open te staan�. Na een stil gebed bidt de 
gemeente het �Onze Vader�.  
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Het �delen van de gaven� wordt gevolgd door een slotlied uit Zingend Geloven 
III,30 �Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht�, een lied van hoop en 
dankbaarheid temidden van de erkenning van ademnood en verdriet. Een uitgebreide 
trinitarische zegen besluit de dienst, waarin van de Geest gesproken wordt als 
�Heilige Geest, bron van kracht en leven, die uw geloven ruggengraat geeft, die uw 
talenten vermenigvuldigt en deelt, de Heilige Geest schenkt u vrede�. 
Kerkelijke en maatschappelijke context 
De context van de preek blijkt vooral uit het appèl dat op de hoorders gedaan wordt. 
Blijkbaar ziet de voorganger het gevaar dat de gemeente te zeer een besloten groep 
is, met vaste zekerheden ten aanzien van het geloof, waarbij geen plaats is voor 
andersdenkenden of �andersgeaarden�. Verdere verwijzingen naar contextualiteit 
zijn niet aan de orde. De uitwerking van de preek is vooral gericht op het niveau van 
het groepshandelen als gelovige gemeente en op de persoonlijke levenssfeer van de 
hoorders. 
 
SAMENVATTEND 
Opvallend is de zorgvuldig geconstrueerde spanningsboog in deze dienst. In het 
begin van de dienst wordt duidelijk het besef van Pinksteren opgeroepen en present 
gesteld in informatie en het aansteken van de kaarsen. Wanneer de gemeente het lied 
�Komt laat ons deze dag�, zingt, dan ís het ook Pinksteren. De schriftlezingen en 
liederen zijn vervolgens nauw op elkaar afgestemd en helpen de gemeente een 
proces te gaan waarbij steeds meer duidelijk wordt wat de Geest doet: �een nieuw 
begin�. Het slotlied biedt ruimte en uitzicht op �het komend bruiloftsfeest�. Zowel in 
de inleiding in de dienst als in de preek is de informatiedichtheid hoog. Met name in 
de gebeden lijkt een centrale en concrete thematiek door te schemeren, die we 
eveneens in de preek proefden. Het gebed om heelheid waar mensen gekwetst zijn 
en de nadruk op het ruimte geven aan elkaar en het positief waarderen van 
verschillen, zal ongetwijfeld haar oorzaak vinden in de concrete pastorale praktijk 
van deze gemeente. 
 
16.3.8. De Heilige Geest maakt mensen open 
 
De voorganger is uiterst consequent in de aanduidingen die voor God gebruikt 
worden. Ten aanzien van de lezing uit Genesis klinkt telkens �de HEER� als aandui-
ding voor God (14x). In referentie aan de nieuwtestamentische schriftlezing gaat het 
niet meer over de HEER maar over God (10x) en over de Geest van God of kortweg 
over de Geest (32x). Slechts twee keer wordt de Geest aangeduid als �Heilige 
Geest�. Opvallend is de afwezigheid van Jezus, slechts één keer komt hij ter sprake. 
Dan wordt wel gezegd dat het ook zijn Geest is, die nu in mensen doorwerkt (sectie 
30). En het is Jezus die heeft laten zien waar het de HEER om te doen is.  
   In de preek wordt een duidelijke continuïteit in het handelen van de HEER en van 
de Geest van God verondersteld. De Geest is dus eerst en vooral de Geest van God. 
De Geest is de presentie van God die naar de mensen toekomt en in mensen door-
dringt (sectie 31). Waar de Geest is, is God zelf in mensen en bij mensen: �zoals een 
mantel om je heengeslagen� (sectie 31). De kenmerken van de Geest zijn dat deze de 
mensen openmaakt, ruimte schept, maar hen ook vol maakt met liefde en begrip, 
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daar waar eerst leegte was (sectie 33). De Geest houdt rekening met onderlinge 
verschillen tussen de mensen, vandaar de verschillende talen. De Geest laat zich niet 
vastleggen en doorbreekt grenzen die door mensen zijn gemaakt (sectie 43). Om de 
Geest te ontvangen is het nodig dat de mens zich openstelt (sectie 43). 
 
SAMENVATTEND 
Deze preek representeert een pneumatologie waarbij Jezus grotendeels buiten beeld 
blijft. De Geest is de manier waarop God present is in de mens die zich daarvoor 
openstelt. Deze Geest is de Geest van God die mensen open wil maken voor Gods 
liefde en aanzetten tot begrip voor elkaar. 
 
16.3.9. Typering van de preek 
 
Deze dienst is een voorbeeld van tekstcentrisch-paracletische prediking, waarbij de 
schriftlezingen de uitdrukkelijke voedingsbodem vormen voor inhoud en structuur 
van de prediking. De lezingen zelf worden geëxpliciteerd, toegelicht vanuit hun 
eigen contextualiteit en verbonden met de context van de hoorders vandaag. Het gaat 
hier om tekstprediking die nauw probeert aan te sluiten bij de ervaringen van 
hoorders, maar waarin de boodschap van de prediking wel eenduidig vast lijkt te 
liggen: een zorgvuldig appèl om meer openheid, veeltaligheid en veelkleurigheid 
vanwege de Geest van Pinksteren. De paraclese is vermanend en bemoedigend 
ingevuld: de Geest roept de mens van Godswege op tot een nieuw verstaan wat leidt 
tot meer heelheid voor ieder afzonderlijk en voor de gemeenschap.  
 
 
16.4. PROFIEL VAN DE VOORGANGER 
 
16.4.1. Persoonlijk en professioneel profiel 
 
Voorganger B is 15 jaar predikant in een provinciestadje. Het betreft een mannelijke 
predikant. De kerk van B heeft 675 leden. Ds. B gaat ruim 50x per jaar voor in de eigen 
gemeente en nog zo�n 10x in bijzondere diensten. Het voorgaan in de �gewone� 
zondagmorgendienst heeft de voorkeur van deze voorganger, want �daar vindt de 
ontmoeting met een groot deel van de gemeente plaats�. Bovendien hecht deze 
voorganger waarde aan de continuïteit in thematiek en liturgie van de zondagse 
diensten door middel van  een �preekrooster�. Via een regionaal ruilsysteem gaat hij ook 
regelmatig voor in middag- en avonddiensten elders. Daaraan beleeft deze voorganger 
minder plezier, vanwege de geringe opkomst en het beperkte contact met zo�n 
gemeente. Elders geeft de voorganger ook aan graag voor een �volle kerk� te preken. De 
vragenlijst beantwoordt deze voorganger tamelijk beknopt. 
Theologisch profiel 
Als belangrijkste onderdeel van de kerkdienst, kiest voorganger B de prediking. In de 
preek komen verschillende lijnen bij elkaar en �het Woord wordt erin verkondigd�. 
Daarnaast kwalificeert B de gebeden als �essentieel�, want �juist daarin wordt het 
contact met de Geest ervaren�. Mede daarom ziet deze voorganger een dienst zonder 
preek als volwaardig, want �gebeden, schriftlezingen en liederen met een meditatief 
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karakter kunnen de dienst voldoende gewicht geven�. Een tafelviering hoeft echter geen 
vast onderdeel van de liturgie te zijn. De voorganger beroept zich hiervoor op de 
protestantse traditie waarin �al jaren� de woorddiensten als volwaardig worden gezien. 
Bovendien is een praktisch argument tegen een frequente tafelviering dat diensten 
�overladen� kunnen worden. 
   Aan de voorbereiding van de kerkdienst besteedt de voorganger zo�n 6-7 uren. Een 
eerste oriëntatie van de grondtekst en het maken van de liturgie op maandagmorgen 
kost anderhalf uur, daarna volgen exegese en meditatie op dinsdag en/of woensdag. Dat 
kost ongeveer twee uur, evenals het uitschrijven van de preek. Het definitief doornemen 
van de tekst van de preek kost nog eens een half uur en datzelfde geldt voor het overleg 
met de leiding van de kindernevendienst. Voorganger B geeft aan veel plezier te 
beleven aan het voorbereidingsproces, vooral aan het uitleggen van de teksten en het 
contact met mensen voorafgaande aan de dienst. De leiding van de kindernevendienst 
krijgt voorafgaand aan de zondag de preek al op papier. Die moet dus wel volledig 
uitgeschreven worden, maar dat heeft het voordeel dat de preek ook achteraf voor 
anderen beschikbaar is. Met enige regelmaat bestudeert de voorganger liturgische 
literatuur, homiletische literatuur daarentegen komt zelden op het bureau. Als er iets is 
op het terrein van de homiletiek waarin hij zich nader zou willen bekwamen, dan is dat 
het vergroten van inzicht in communicatieprocessen en het scherper formuleren van 
doelstellingen.  
   Voor de voorbereiding van de pinksterdienst zijn direct na Pasen de eerste afspraken 
met de liturgiecommissie al gemaakt. Daarna is er vooral in de week voor Pinksteren 
gewerkt aan de precieze invulling en afstemming met andere medewerkers, zoals een 
soliste in de dienst. De gedachte die de voorganger bekruipt tijdens de voorbereiding is 
dat de gemeente Pinksteren een moeilijk feest vindt. Daardoor ontstaat met Pinksteren 
soms �een anti-climax�, zodat de uitstorting van de Geest �een historische en abstracte 
gebeurtenis� blijft �waar de gemeente nu niet of nauwelijks deel aan heeft�. De 
voorganger hoopt met deze dienst dat gevoel te doorbreken zodat mensen �begrijpen dat 
het pinksterthema voor ons ook kan zijn: meer openheid�.  
   Achteraf is de voorganger positief gestemd over de dienst vanwege het contact met de 
gemeente. Iets als �Gods aanwezigheid� heeft hij wel ervaren: �Direct bij aanvang viel 
de spanning weg�. �Ik ervaar vaak aan het begin van de dienst al of ik extra inspiratie 
krijg, bijvoorbeeld in de gebeden�. Dat was dit keer het geval. 
 
CONCLUDEREND 
In kerk B hebben we van doen met een ervaren predikant die in betrekkelijk korte tijd 
een kerkdienst kan voorbereiden. Dit gebeurt in een functionele en gerichte interactie 
met de gemeente. In de persoonlijke afweging van de keuzes die de voorganger maakt, 
zoekt deze naar datgene waar de gemeente belang bij zou kunnen hebben. 
 
16.4.2. De voorganger en de bijbeltekst 
 
Meestal volgt predikant B het leesrooster dat de kindernevendienst gebruikt. Een goede 
afstemming met hen en de mogelijkheid tot het volgen van projecten is hiervoor de 
belangrijkste reden. Ds. B schrijft wel af en toe moeite te hebben met de keuzes van het 
betreffende rooster, �omdat bepaalde pericopen te vaak voorkomen�. Hij heeft plezier 
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�in het uitleggen van teksten�. In de preekvoorbereiding bestudeert de voorganger de 
mogelijke exegese van een tekst, maar mediteert er ook over. Beide sleutels tot de tekst 
leveren de belangrijkste aanzetten voor de prediking. 
 
CONCLUDEREND 
Voorganger B zoekt in de uitleg van de bijbeltekst achter de exegese ook naar de 
existentiële geloofsdimensie van de teksten. Studie en meditatie grijpen in elkaar, 
waarbij het gesprek met de gemeente op de achtergrond een rol speelt. 
 
16.4.3. De voorganger en de preek 
 
Het belang van de preek is Woordverkondiging, zo verklaart de voorganger 
verschillende keren. Wat dat precies inhoudt, wordt niet geheel duidelijk maar het lijkt 
voor deze voorganger vooral te betekenen dat de verkondiging �een dieper verstaan� 
van de teksten ontsluit. De prediking belicht deze diepere laag, waardoor de hoorders 
tot nieuw inzicht en een herijking van hun gevoelens en opvattingen kunnen komen. Zij 
zullen �begrijpen dat het pinksterthema ook voor hen openheid� kan betekenen. De 
doelstelling van de pinksterpreek is weliswaar in relatie tot de hoorders, maar 
uiteindelijk toch vooral vanuit het schriftverstaan van de voorganger geformuleerd. Een 
bijeenkomst van een leesgroep Hebreeuws werd een eye-opener bij de 
preekvoorbereiding. De groep kwam tot de ontdekking dat in het Schriftgedeelte over 
de torenbouw van Babel de taal als een gesloten blok fungeerde. Deze ontdekking ging 
vervolgens de thematiek van de preek bepalen. Uit de formulering van de boodschap 
van de pinksterpreek leiden we af dat deze vooral gericht was op het opwekken van het 
besef bij de hoorders dat eenheid �verstikkend� kan zijn: �de Geest wijst ons juist op 
verschillen�. De boodschap richt zich ook tegen hen die �krampachtig vasthouden aan 
het bestaande�. De voorganger hoopt zo de hoorders te bewegen tot het loslaten van 
bepaalde zekerheden en het openstaan voor nieuw inzicht en handelen. Na afloop 
overheerst een positief gevoel over de preek, vanwege de heldere lijn. Enige twijfel 
klinkt vanwege �het teveel dat ik meestal in mijn preken stop�. 
 
CONCLUDEREND 
Deze voorganger ziet de prediking als een centraal onderdeel van de dienst waarin het 
Woord verkondigd wordt. Dat betekent dat mensen komen tot een dieper en 
vernieuwend inzicht aangaande zichzelf en -met betrekking tot de pinksterpreek- 
aangaande het werk van de Heilige Geest. 
 
16.4.4. De voorganger en de context van de pinksterpreek 
 
Liturgie 
Voor een bijzondere dienst als deze overlegt de voorganger liturgische keuzes met de 
liturgiecommissie. Welke inbreng zij hebben gehad, is niet na te gaan. Wel lijkt de 
voorganger steeds een coördinerende rol in het overleg te hebben gehad. Overleg met 
soliste en kindernevendienst vindt plaats op initiatief van de predikant. 
Kerk en maatschappij 
Aan de formulering van de doelstelling en de boodschap van de preek valt af te lezen 
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dat deze gericht is op de gemeente: om �als gemeente nu� deel te hebben aan de 
uitstorting van de Heilige Geest. De maatschappelijke context komt niet terug in de 
beschrijvingen van de voorganger. 
 
CONCLUDEREND 
De keuzes die de voorganger maakt ten aanzien van de thematiek met Pinksteren staan 
in verband met veronderstelde eerdere pinkster-decepties bij de hoorders. Dit speelt met 
name in de preek. 
 
16.4.5. De voorganger en de hoorders 
 
Interactie met de gemeente vindt voorganger B erg belangrijk. Het bepaalt voor een 
belangrijk deel het plezier bij de voorbereiding van kerkdiensten. En het gevoel van 
�contact� met mensen tijdens de dienst, kleurt het oordeel achteraf over de dienst. Het 
kerkbezoek acht hij dan ook van groot belang voor de gemeente. Het hart van de 
gemeente klopt in de eredienst en het onderlinge contact en de gemeenschap vindt daar 
zijn voeding. De voorganger durft zich blijkens de boodschap van de preek, kritisch op 
te stellen richting de gemeente.  
   Tijdens de voorbereiding van een kerkdienst zoekt de voorganger naar afstemming 
met mede-uitvoerenden, waarbij het lijkt alsof het vooral de voorganger is die de lijnen 
uitzet. Opvallend is dat de leiding van de kindernevendienst vooraf de preek op schrift 
ontvangt. Daarmee geeft de voorganger een signaal van betrokkenheid en coaching 
maar wellicht ook van richtingwijzende uitleg. De participatie van gemeenteleden 
tijdens de diensten is gericht op het leveren van een bijdrage in het lezen van de Schrift, 
de muziek en de gebeden.  
 
CONCLUDEREND 
Deze voorganger lijkt rondom de kerkdienst vooral gericht op interactie met de mensen 
die een taak hebben in de diensten. Via de vragenlijst profileert hij zich echter ook als 
gericht op een bredere interactie met heel de gemeente tijdens de dienst. Een interactie 
waarbij de onafhankelijke rol van de voorganger functioneel blijft. 
 
16.4.6. De voorganger en de Heilige Geest 
 
Voorganger B wijst met name op de gebeden wanneer het gaat om het ervaren van de 
Heilige Geest: �juist daarin wordt het contact met de Geest ervaren�. Wellicht speelt 
hier-bij mee dat de voorganger gewend is om tijdens de preekvoorbereiding ruimte te 
maken voor meditatie en daarbij de inspiratie van de Geest van God gewaar wordt. 
Tijdens het voorgaan zelf vormen de gebeden het ijkpunt voor de beleving van Gods 
aan-wezigheid. Toch koestert de voorganger ook ten aanzien van de preek de 
verwachting dat de Geest daardoor de gemeente op nieuwe gedachten kan brengen en 
tot een open houding kan motiveren. Dit bewerken van �openheid� is de belangrijkste 
kwalificatie die deze voorganger aan de Geest toedicht. Het hangt samen met het leren 
zien en waarderen van pluriformiteit in de gemeente: �De Geest wijst ons juist op 
verschillen�. 
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CONCLUDEREND 
In gebed beleeft voorganger B het meest direct de nabijheid van de Heilige Geest. In de 
pinksterpreek belicht de voorganger het werk van de Geest vooral met betrekking tot de 
gemeente. De Geest schenkt mensen de mogelijkheid om hun krampachtigheid los te 
laten en zich voor de ander te openen. 
 
16.4.7. Typering van de voorganger 
 
SAMENVATTEND 
Voorganger B is een ervaren predikant die het werk van de prediking functioneel 
aanpakt. De predikant zoekt naar afstemming van het Woord met de gemeente en 
behoudt daarbij duidelijk de eigen inbreng. Deze voorganger is niet bang voor een 
normatieve insteek waarmee de gemeente geconfronteerd wordt en verwacht daarbij de 
positieve werking van de Heilige Geest die mensen de moed tot openheid geeft. 
 
 
16.5. PROFIEL VAN DE HOORDERS 
Hieronder volgt een kennismaking met de 12 respondenten van kerk B en hun visies op 
kerkdienst en prediking. 
 
16.5.1. Kerkelijk profiel 
 
Kerk B is een zelfstandige gemeente in een provinciestadje. De twaalf respondenten 
zijn op één na min of meer actieve leden van de kerk. Er zijn twee ambtsdragers bij en 
verder een lid van een gespreksgroep, iemand die de crèche doet, een catechisant 
enzovoort. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is niet zo hoog en naar 
verhouding veel, namelijk 10 van de 12 respondenten hebben thuiswonende kinderen. 
De algemene tevredenheid over de kerkdiensten in B is gemiddeld. De meeste 
respondenten zijn tevreden over de gang van zaken of zoals iemand zegt: �ik voel me er 
goed bij�4. Deze positieve kwalificaties betreffen met name de saamhorigheid en 
gemeenschap5 en de gezonde balans tussen traditie en vernieuwing6. Toch blijft er voor 
een deel van de mensen wel iets te wensen over. Er is weinig blijheid7, mensen zijn niet 
blij met vernieuwing8, er zijn haast teveel bijzondere diensten9, de diensten zijn te vol 
met allerlei dingen10, de preken spreken vaak niet aan11 en er is te weinig interactie 
tussen de gemeente en de voorganger12. Opvallend is dat de helft van de respondenten 
het belang van de zegen in de kerkdienst benadrukt. Eén van de mensen verklaart 
simpel �dan kun je weg�13, maar de andere vijf schrijven over de kracht die daarvan 

                                                        
4 Respondent B2. 
5 Respondent B2,B7. 
6 Respondent B12, ook B11 �er wordt gelukkig voor wat afwisseling gezorgd en de spreektaal is modern�. 
7 Respondent B1,B9. 
8 Respondent B9. 
9 Respondent B10. 
10 Respondent B8. 
11 Respondent B1. 
12 Respondent B6. 
13 Respondent B3. 



Het tekstcentrisch-paracletische preektype 
 
 

 355

uitgaat, steun en stimulans voor de komende week maar ook de ervaring van God en 
�het gevoel dat de Heer er voor jou is�14. Kortom: de gemeente is verdeeld over de 
kerkdienst, de waardering en de belangen lopen uiteen. Waar de één blij is met 
verandering en afwisseling, hoeft dat voor een ander allemaal niet zo nodig. 
 
16.5.2. Preekprofiel 
 
Vijf van de twaalf respondenten kiezen de preek als het belangrijkste onderdeel van de 
kerkdienst15 en vier anderen noemen de preek als tweede16 of derde17. De gemeenteleden 
in B benadrukken het belang van de preek  

- als leidraad voor het eigen leven18 
- als kern van de dienst19  
- als uitleg van Gods Woord20 
- als identificatie voor eigen vragen en gevoelens21 

Dit komt overeen met de definitie die respondenten van kerk B geven van een goede 
preek. Een respondent schrijft: een preek is goed �als ik hem de volgende dag nog 
weet�22, en een ander: �een goede preek is een preek waar ik later op de dag of in de 
week aan terug denk�23. Maar liefst negen respondenten geven aan dat een goede preek 
een uitleg van de bijbeltekst24 biedt waarbij �een betekenis voor het hier en nu�25, ofwel 
�toepassing op het dagelijks leven�26 gegeven wordt en wanneer de preek past in het 
tijdsbeeld van nu27. Verder hoopt men dat een preek �herkenning� biedt28, zodat men 
zich �aangesproken�29 en �geraakt� voelt30. 
   Een dienst zonder preek vinden slechts vier respondenten in B acceptabel31. Zij 
benadrukken dat zingen en bidden of lezingen -en korte overdenkingen-32 evenzeer stof 
tot nadenken kunnen geven. De overigen willen wel een preek, eenvoudigweg omdat 
zij �niet anders weten�33, maar vooral omdat men in de preek toch de kern van de dienst 
ziet, waarin alles met elkaar verbonden wordt34. Eén respondent noemt expliciet het 
                                                        
14 Respondent B1,B2,B9,B10,B11. 
15 Respondent B5,B8,B10,B11,B12. 
16 Respondent B1,B2,B4. 
17 Respondent B7. 
18 �ik hoop te horen hoe ik de Bijbel in praktijk moet brengen�, B1, �toepassing op mijn dagelijks leven�, 
B8, �horen wat het kan betekenen voor mijn eigen leven�, B10 en �als leidraad dienend�, B11. 
19 Respondent B4,B5,B12. 
20 Respondent B8, B10. 
21 �Vaak brengt het de dingen bij mij waar ik zelf ook innerlijk mee bezig ben�, B2 en �Jezelf herkennen 
in de preek geeft best wel steun�, B7. 
22 Respondent B1. 
23 Respondent B12. 
24 Vier van hen noemen expliciet �de bijbeltekst�, B1,B4,B5,B8. 
25 Respondent B1,ook B2, B11. 
26 Respondent B4,B5,B6,B8, B10. 
27 Respondent B7,B11. 
28 Respondent B9. 
29 Respondent B7,B10. 
30 Respondent B2, B10. 
31 Respondent B3,B6,B9,B11. 
32 Respondent B11. 
33 Respondent B2, ook B7. 
34 Respondent B1,B4,B5. 
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onopgeefbaar element van de Woordverkondiging35 en een ander ziet een dienst zonder 
preek als �bijeenkomst�, �zoals bijvoorbeeld een gesprekskring�, maar niet als een 
dienst36. 
   Over de diensten in de kerk van B zijn deze kerkgangers gemiddeld �tamelijk 
tevreden�. Daarbij is de score �zeer tevredenen� laag. De score �tamelijk ontevredenen� 
daarentegen relatief hoog. Ook de wens tot verandering van de prediking leeft onder de 
respondenten van kerk B. Slechts twee van de twaalf respondenten geeft een 
onomwonden positieve kwalificatie: �Voor mij zijn het leerzame, gevoelige preken. En 
in het licht van God die ons liefde wil geven�37. De ander schrijft: �De preek heeft een 
boodschap waar ik vaak iets mee kan�38. Eén respondent is eveneens overwegend 
positief maar nuanceert dat met de opmerking dat het de ene keer meer inspirerend is 
dan de andere keer en �dat het goed is om eens een andere predikant te horen�39. De 
categorie antwoorden in de trant van �kan beter�, is vrij groot. Verschillende klachten 
klinken daarin door:  

- een te hoge moeilijkheidsgraad: �Ik vind het moeilijk om de lijn in de preek te 
volgen�,�soms is het moeilijk en lang�, �soms net wat te moeilijk taalgebruik. Kort, 
bondig en directer taalgebruik zou gemakkelijker luisteren�40; 

- te weinig praktisch toepasbaar: �ik heb niet altijd het gevoel dat het gaat over iets 
waar ik iets mee kan�, �als het meer toegespitst is op het dagelijks leven, is het 
gemakkelijker om de aandacht erbij te houden�41; 

- te lang: Diverse respondenten zouden graag een iets kortere preek zien42. Dit 
hangt waarschijnlijk ook samen met de kwalificatie van anderen die schrijven 
over �meestal te saai� of �soms minder inspirerend�43. 

Rechtstreeks gevraagd naar ergernis ten aanzien van de prediking, en wensen ter 
verbetering, zien we hetzelfde beeld: preken zouden iets toegankelijker, korter en nog 
meer op �de betekenis voor het leven van alledag�44 kunnen worden toegespitst. 
Bovendien ergert men zich eraan wanneer de bijbelteksten teveel �naverteld� in plaats 
van verdiepend uitgelegd worden45. Interessant is dat er twee punten van mogelijke 
ergernis genoemd worden waarbij de respondenten opmerken dat deze uitdrukkelijk 
niet gelden voor de eigen predikant. Dit betreft ergernis wanneer een predikant de 
realiteit van problemen waar mensen mee kampen niet onderkent en in algemeenheden 
spreekt: �zo van: wij hebben het allemaal goed of wij zijn allemaal gezond �ik niet dus-� 
en �als men alle ellende naar Jezus toeschuift en roept: wandel in het licht met Jezus�46. 
Een enigszins vergelijkbaar punt is wanneer er �uit het hoofd� en niet �uit het hart� 

                                                        
35 Respondent B8. 
36 Respondent B10. 
37 Respondent B2. 
38 Respondent B4.  
39 Respondent B10. 
40 Respectievelijk respondent B1,B5 en B11. 
41 Respectievelijk respondent B6,B12, ook B2. 
42 Respondent B5,B11,B12, ook B1 en B9. Volgens een respondent duren de preken nu standaard 20 
minuten. 
43 Respondent B3,B10. 
44 Respondent B2. 
45 Respondent B8,B9,B1. 
46 Respondent B1,B7. 
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gepreekt wordt: �mooie woorden zonder echte inhoud�47. Wanneer toch zoveel tamelijk 
negatieve kwalificaties worden genoemd ten aanzien van de prediking, is het ook niet 
vreemd dat bijna de helft van de respondenten �nee� invult op de vraag of de preek voor 
hen gezag heeft. Wanneer het gaat om de vraag of de preek één van de onderdelen van 
de dienst ofwel het centrum van de dienst is, krijgen beide opvattingen precies evenveel 
stemmen van deze respondenten. Op een gesloten vraag naar hetgeen het doel van de 
preek zou moeten zijn, achten elf van de twaalf kerkgangers �persoonlijke 
bemoediging� boven �de gemeente bij de Bijbel bepalen� of het �eren van de Naam van 
God�. 
 
16.5.3. Pinksterdienst 
 
De algehele waardering van de pinksterdienst is positief, voor acht van de twaalf 
respondenten en voor twee respondenten zelfs �bijzonder positief�. Slechts één 
respondent vult �neutraal� in. Men vond de preek naar verhouding boeiend, dichtbij 
het dagelijks leven en uitdrukkelijk ook dicht bij de bijbeltekst. Dat betekent niet dat 
men �de ervaring van Gods aanwezigheid� gemakkelijk benoemt. Die wordt naar 
verhouding weinig gerapporteerd. 
   Acht respondenten kunnen wel een moment in de dienst aangeven dat indruk 
gemaakt heeft, vijf van hen noemen de preek48, drie de gebeden49 en drie de 
symbolische bloemschikking met zeven vlammen van de Heilige Geest50. Twee 
respondenten noemen de liederen51. Degenen die zeggen dat de preek indruk op hen 
gemaakt heeft, wijzen vooral op het pleidooi voor openheid dat hun vernieuwend 
inzicht gaf. �Dan ervaar je hoe je Gods Geest hierbij nodig hebt�52, �nu begrijp ik pas 
echt wat er wordt bedoeld met elkaar verstaan�53. De antwoorden op de vraag naar 
hetgeen men als de boodschap van de preek beluisterd heeft, zijn verrassend 
eenduidig en weinig oppervlakkig. Dat wil zeggen dat tien van de twaalf respon-
denten verklaren dat het ging om het elkaar verstaan op een dieper niveau, namelijk 
dat van het elkaar willen begrijpen en daarom openstaan voor elkaar. Een enkele 
respondent noemt alleen de openheid54 of alleen het verstaan55, maar de meeste 
respondenten noemen ook het verband tussen beide zaken56: �elkaars taal verstaan, 
niet letterlijk, maar door de ander met open oog en open oor tegemoet te gaan�. Er 
niet tegenop zien om daarvoor �grenzen te overschrijden en deuren te openen, met 
behulp van de Heilige Geest�57. De preek heeft mensen aan het denken gezet over 
hun eigen situatie. Een viertal mensen verklaart dat zij in de preek het gevoel hadden 
dat het voor hen persoonlijk bijzonder van toepassing was: �gemiste kansen door 

                                                        
47 Respondent C10. 
48 Respondent B2,B7,B10,B11,B12. 
49 Respondent B1,B2,B9. 
50 Respondent B1,B2,B6. 
51 Respondent B2, met name de soliste door B11. 
52 Respondent B10. 
53 Respondent B7. 
54 Respondent B8,B12. 
55 Respondent B1,B4. 
56 Respondent B2,B5,B7,B9,B10. 
57 Respondent B10. 



Hoofdstuk 16 
 
 

 358

gebrek aan openheid en vertrouwen. Dat herken ik wel in mijn eigen leven. Het gaf 
mij de inspiratie om hier iets mee te doen�58. Een ander voelde zich persoonlijk 
bevestigd in het �erbij mogen horen�59.  
   De gevoelens die respondenten naar aanleiding van de pinksterpreek noteren, zijn 
die van herkenning60, troost61, respect voor anderen62, een gevoel van �tekortschieten� 
maar ook �de aanwezigheid van de Geest, die je boven jezelf uittilt�63 en ten aanzien 
van het inzicht dat openheid er toe doet, vooral gevoelens van hoop en verlangen 
�om daar zelf ook beter mee om te gaan�64. 
   Ten aanzien van de presentatie van de preek klinken kritische geluiden richting de 
predikant. Vanuit een waarderende ondertoon laten negen van de twaalf respon-
denten merken dat zij de dominee nog wel een tip zouden willen geven ter verbete-
ring van de preken. Deze kerkgangers verlangen vooral naar een betere presentatie: 
informeler, losser van papier, persoonlijker en meer bezielend. Uit de antwoorden 
komt een beeld naar voren van gedegen65 maar zo nu en dan saaie preken met 
�dezelfde intonatie�66 die ook nog eens tamelijk lang zijn67. Vier respondenten 
schrijven eensgezind dat de voorganger meer uit het hoofd moet preken en niet alles 
zou moeten uitschrijven68: �tijdens een gespreksgroep bijbelstudieavond luister ik 
graag. Dan hoor je bezieling. Dat mis ik in de preken�. Een ander geeft als bemoedi-
gende aanwijzing: �Waak ervoor dat het geen computerpreken worden. Een verhaal 
dat je op de computer maakt, is boeiend om te lezen maar daarin ontbreekt de 
bezieling, als het voorgelezen wordt�. Improviseer iets meer tijdens het voorlezen 
van de preek. Breng er meer van jezelf in. Die gaven heb je en soms gebeurt dat ook 
wel, maar niet altijd�69. 
 
16.5.4. Typering van de hoorders 
 
In kerk B heerst enige ambivalentie ten opzichte van de prediking. De mensen zijn 
kritisch, verwachten van een preek dat deze vanuit de Bijbeltekst een heldere en 
bruikbare toepassing geeft naar het dagelijks leven, maar ze zijn ook realistisch in hun 
verwachtingen en kennen de preek niet vanzelfsprekend veel gezag toe. De kerkgangers 
waarderen de voorganger zeker maar ze zijn wel wat ontevreden over het niveau van de 
preken die soms moeilijk en abstract zijn en de presentatie van de preken die te wensen 
overlaat. De pinksterpreek is echter een voorbeeld van goede prediking waarmee 
vrijwel iedereen gelukkig is. Deze dienst en preek heeft echt aangesproken. 
                                                        
58 Respondent B10. 
59 Respondent B7. 
60 Respondent B1,B9. 
61 Respondent B1. 
62 Respondent B5. 
63 Respondent B10. 
64 Respondent B1,B9,B11,B12. 
65 Respondent B8 �goed uitdiepen van de bijbeltekst�, B9 �doorgaan met vertellen over totstandkoming en 
compositie van bijbelverhalen�. 
66 Respondent B6. 
67 Respondent B7 �preek zonodig eerder beëindigen, mensen worden vaak onrustig en dan is er minder 
aandacht�. Ook B11. 
68 Respondent B1,B5,B6,B10. 
69 Respondent B10. 
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16.6. DE DRIEHOEK KERKGANGERS, VOORGANGER EN PREEK 
 
Er is één punt waarin de voorganger en de kerkgangers zonder meer op elkaar lijken: in 
de zorgvuldigheid waarmee zij zich ten opzichte van elkaar opstellen. Dat blijkt 
duidelijk uit de vragenlijsten. Maar waar voorganger B tamelijk beknopt is geweest in 
het beantwoorden ervan, hebben de twaalf respondenten veel werk gemaakt van hun 
reacties. Er is goed over de vragen nagedacht en de meeste antwoorden zijn zorgvuldig 
beargumenteerd. Opvallend is een kritische houding ten aanzien van de gebruikelijke 
preekpraktijk waarin men de voorganger niet afvalt, maar deze volstrekt serieus neemt. 
Juist daarom neemt men de moeite mee te denken over verbeteringen. De integriteit en 
de autoriteit van de voorganger worden geen moment betwist. 
   Ten aanzien van de visie op kerkdiensten komen de opvattingen van de voorganger en 
de hoorders in grote lijnen overeen. Veel aandacht voor én een uitleg van de Bijbel én 
een praktische toepassing. Waarbij het perspectief van de voorganger zich vooral laat 
vormen door dat van de Schrift en dat van de hoorders door hun levenspraktijk. Een 
toepassingsgerichte prediking achten de kerkgangers van fundamenteel belang en het 
lijkt erop dat deze voorganger er met Pinksteren beter in is geslaagd om aan deze wens 
te voldoen dan gewoonlijk het geval is.  
   De waardering van de pinksterdienst is namelijk algemeen. Deze valt in elk geval te 
verklaren door de zorgvuldige afstemming van de liturgie, waarin het sfeervolle en 
indrukwekkende begin rondom de kaarsen en de bloemschikking mét het specifieke 
gebed met het verlangen naar de Geest en het respect voor de diversiteit van de Geest 
van meet af aan de toon zet. 
   Het verlangen van de kerkgangers naar een toepassingsgerichte, voor het dagelijks 
leven �bruikbare� prediking, veronderstelt dat de Schrift zich leent voor het verstrekken 
van leefregels en praktijkvoorbeelden. De voorganger lijkt meer gericht op het 
onderzoek naar de innerlijke relevantie van de Schriftwoorden zelf en naar de diepte-
dimensie van betekenissen. Daarbij wordt het dagelijks leven niet uit het oog verloren 
en krijgt het zelfs een belangrijke plaats in de -pinkster- prediking, maar de focus van de 
voorganger is allereerst op een binnen-bijbelse interpretatie gericht. Zo zien we in de 
pinksterpreek hoe de nieuwtestamentische lezing het contrasterende �commentaar� 
wordt bij de oudtestamentische lezing volgens het principe van de Schrift die zichzelf 
uitlegt. De energie die de voorganger door middel van  deze preek in de uitleg van het 
Oude Testament stopt, klinkt niet door in de reacties van de hoorders op de preek. Het 
thema van de onderdrukkende eenheid dat de voorganger er zo duidelijk in verwerkt 
heeft, heeft veel minder respons opgeroepen dan het pleidooi voor verstaan en openheid 
dat er in de preek op volgt en mee samenhangt. Dit pleidooi is integraal opgepikt door 
de hoorders, en zij hebben dit in hun eigen omgeving of persoonlijk leven herkend. Een 
conclusie kan zijn dat de existentiële dimensie van de sfeer van onderdrukkende 
eenheid inderdaad overgekomen is en men van daaruit het pleidooi voor openheid goed 
kon plaatsen. Waar deze existentiële dimensie is overgekomen, blijkt het verhaal 
waaraan dit ontleend is, ondanks de uitvoerige uitleg van de voorganger, naar de 
achtergrond verdwenen te zijn. Slechts één respondent refereert één keer aan het 
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verhaal van de torenbouw van Babel70. De grootheidswaan van Babel, het prestige van 
Nebukadnezar, de steengroeve, het zichzelf een naam willen maken en het verbond van 
de Sinai, we horen het niet terug in de reacties van de hoorders. Maar wel refereren de 
kerkgangers aan de alinea over het elkaar verstaan in de taal van het hart. Ook het 
nieuw-testamentische pinkstergebeuren, de uitleg van oogstfeest en pelgrimage, van de 
vuurvlammen en de uitstorting van de Geest, is in de reacties van de hoorders niet meer 
als zodanig terug te vinden. De kerkgangers hebben een boodschap verstaan en 
relateren die vooral aan hun eigen levenssituatie maar zij reproduceren niet specifiek de 
meer schriftuurlijke, theologische en geloofsveronderstellingen van de preek, terwijl die 
toch het fundament zijn van deze naar zijn aard tekstcentrische prediking. Kortom: dat 
het in de preek ook om Gód gaat die de grenzen van onderdrukkende eenheid 
doorbreekt en dat het de Geest is die wijst op verschillen, is óf niet overgekomen óf zo 
vanzelfsprekend voor mensen dat zij het niet apart benoemen. Dat laatste zal zeker ook 
het geval zijn waar we moeten beseffen dat de preek in het geheel van een liturgische 
context staat waarin God en de Geest aangeroepen worden en het met name de 
intimiteit van de gebeden en de sacrale dimensie van de zegen zijn die de mensen raken 
als momenten waarop God hen nabij is. 
   Niettemin vragen we ons af of het streven naar openheid en respect als boodschap van 
de preek meer in zijn geloofsdimensie of letterlijk �geestelijke� dimensie had kunnen 
worden begrepen. Hoewel we eerlijkheidshalve opmerken dat een enkele respondent 
hierbij wel verwijst naar de gave van de Heilige Geest. Maar de voorganger zelf 
formuleert het �pinksterthema� ook als �meer openheid�. Daarmee lijkt de religieuze 
dimensie van dit thema bij de voorganger zelf ook al iets naar de achtergrond 
verdwenen. Althans, het signalement van de Geest komt in de doelstellingen van de 
voorganger ook nog niet zo scherp aan de orde. Bovendien constateerden we bij de 
preekanalyse ook al de lichte frictie die er zat tussen de doelstelling van de preek en de 
insteek van de schriftlezingen. 
   In elk geval is de beoogde boodschap van de voorganger deels goed overgekomen, 
namelijk het deel dat zich richtte op �openheid leidt tot een dieper verstaan�. En dat deze 
ervaring gezien kan worden als een na te streven doel, daarvan getuigen de hoorders 
vrijwel unaniem.  
   Tenslotte lijkt een belangrijk leerpunt vanuit de confrontatie van de verschillende 
invalshoeken, dat de voorganger wel eens gelijk kan hebben met het idee van een 
�teveel� in de preken. De hoorders doen in feite niets met de toch grote hoeveelheid 
informatie in de preek maar het maakt de preek voor hen wel moeilijker te volgen en 
daar knappen zij af en toe op af. Ook de presentatie van de voorganger lijkt een 
struikelblok te zijn. De vrijheid die de voorganger zich gunt in het formuleren van de 
gebeden, zou wellicht ook aan de preek iets meer bezieling kunnen geven. Dat de 
voorganger zichzelf persoonlijk iets �terughoudt�, bleek ook al in de preekanalyse. Maar 
daar waar de voorganger schrijft juist veel te beleven aan het �contact� met de gemeente 
en zich voor de afstemming van liturgie en prediking richt op de gemeente, zou het niet 
moeilijk moeten zijn om hier enige verandering in aan te brengen. 
   De bij de preekanalyse beschreven huiver dat bepaalde hoorders zich juist door deze 

                                                        
70 Respondent B7 in een poging de boodschap van de preek te verwoorden: �Vergelijking torenbouw 
Babel. Geen �landstalen� maar een taal van begrip en ervoor waken dat we geen �enge� groepjes vormen�.  



Het tekstcentrisch-paracletische preektype 
 
 

 361

preek buitengesloten zouden voelen omdat zij wél vasthouden aan allerlei 
geloofszekerheden en een door de voorganger gediskwalificeerde eenheid nastreven, 
lijkt ongegrond. Blijkbaar is de serieuze en pastorale toon van de preek en de 
empathische houding van de voorganger zo doeltreffend dat de hoorders zich niet 
afsluiten voor een kritisch en confronterend geluid. 
 
SAMENVATTEND 
In kerk B geven de kerkgangers aan de voorganger de opdracht mee dat deze zich meer 
zou moeten richten op een vrijere voordracht van de preek in een sterk op het leven 
gerichte bijbeluitleg. Een surplus aan informatie in de preek schiet zijn doel voorbij. De 
gemeente staat open voor een op de hoorders gerichte, existentiële boodschap maar 
raakt gemakkelijk de link met het bijbelverhaal enigszins kwijt.  
 
 
16.7. OVERIGE PREKEN VAN DIT TYPE  
 
In het onderzoeksmateriaal is één ander exemplaar van dit type preek aangetroffen. Van 
deze preek geven we een korte karakterisering voorzover dit het algemene beeld van dit 
preektype nog iets nuanceert. 
   Preek E is een tamelijk lange, in converserende stijl uitgesproken preek. De thematiek 
van de preek draait om de opdracht die God aan de mens gegeven heeft om zich over de 
aarde te verspreiden. Een �culturele opdracht� en een �zendingsopdracht�. De 
schriftlezing uit Genesis 11, over de torenbouw in Babel, laat zien hoe de weigering om 
deze opdracht te vervullen en de hoogmoed van de mens leidt tot het verstrooid worden 
over de aarde. Pinksteren is daartegenover een contrastverhaal wanneer �mensen uit alle 
windstreken van de aarde vol aandacht naar de boodschap van de discipelen luisteren�. 
Het is een boodschap van ruimte en van de Geest die waait waarheen zij wil. Binnen 
deze ruimte van de Geest zal de mens dan getuigen van Christus en de 
verantwoordelijkheid voor de aarde op zich nemen. 
   In deze preek is de opdracht overigens niet helder uitgewerkt. Met moeite is te 
ontdekken wat de voorganger bedoelt. Zijn ietwat tekortschietende beheersing van de 
Nederlandse taal is daar mede debet aan, hoewel de kerkgangers in hun reacties 
aangeven daar wel enigzins aan gewend te zijn. Maar de structuur van de preek is 
rommelig en verwarrend. De voorganger improviseert erg veel ten opzichte van het 
manuscript van de preek en dat komt de helderheid niet ten goede. De hedendaagse 
voorbeelden die gebruikt worden zijn sterk normatief en suggestief ingekleurd en zó 
verschillend van context dat het voor een hoorder lastig is om steeds om te schakelen. 
Zo gaat het bijvoorbeeld over Abraham Kuyper, over glaasje schuiven op school, over 
de vrouw in het ambt, over New Age, over kernproeven op Murora, over de 
multiculturele samenleving en over communicatie. Deze voorbeelden illustreren details 
in het betoog, maar trekken de aandacht weg bij waar het eigenlijk om gaat. Het 
paracletisch karakter van de preek blijft dan ook vaag: het is niet helemaal duidelijk 
waar de preek toe oproept maar dat de preek een oproep in zich draagt bepaalt van meet 
af aan de toonzetting. Preek E is op deze manier een voorbeeld van een minder 
geslaagde variant van het tekstcentrisch-paracletische type, waarbij de paraclese niet uit 
de verf komt, met name doordat structuur en taalgebruik een vrijwel onnavolgbaar 



Hoofdstuk 16 
 
 

 362

geheel opleveren. Ter illustratie hiervan uit het slot van de preek:  
�Vanuit de kleine ruimte van de ark zijn de nakomelingen van Noach gezonden naar 
de hele wereld. Wij hoeven het niet hogerop te zoeken, in die zin van zelf te 
proberen. Wij richten ons, wat onze verantwoordelijkheid betreft op de aarde, en 
een gebed naar boven, opdat wij kracht mogen ontvangen, door de Geest. In de 
ruimte die God voor ons heeft worden de omtrekken zichtbaar van de nieuwe stad 
en de gestalte van God, de vervulde liefde, gedroomd en verwacht, de Messiaanse 
tegenwoordigheid van de door God gekozen mens, die altijd nieuwe mens, 
waarheen de nieuwe mens Noach, wiens naam trooster of helper is, wijst. Hij die 
heenwijst naar de Grote helper en trooster, de Heilige Geest, die steeds weer ons de 
gestalte Gods in Jezus Christus doet zien�. 

 
 
16.8. EVALUATIE VAN HET TEKSTCENTRISCH-PARACLETISCHE PREEKTYPE 
 
Sterke kanten 
Het tekstcentrisch-paracletische preektype is een preektype waarbij de schriftverklaring 
het instrument vormt waardoor de kerkgangers een mogelijke toepassing van de preek 
aangereikt krijgen of kunnen gaan ontdekken. De interpretatie van het Schriftgedeelte 
wordt van meet af aan gezocht in zijn mogelijke betekenis voor de actualiteit van de 
hoorder. Dat maakt deze vorm van prediking bij uitstek geschikt om een preek te 
maken waarbij werkelijk vanuit de Schrift ingegaan wordt op aspecten van het leven 
van de hoorders of gemeente die op dat moment als relevant beleefd worden. 
Tekstuitleg vormt een belangrijke component in deze preken en dit type preken helpt de 
hoorders om vrijmoedig met hun eigen vragen de Bijbel tegemoet te treden, in de 
verwachting dat zij daarin woorden van leven vinden. 
   Het toepassingsgerichte aspect van deze preken maakt dat de dimensie van het werk 
van de Heilige Geest alle ruimte gegeven kan worden omdat interpretatie en de toe-
eigening juist gezien worden als het werk van de Heilige Geest en dat dit werk 
�paracletisch�, richtinggevend, vertroostend en bemoedigend van karakter is. Dit vereist 
wel een toespitsing van het karakter van het werk van de Geest zodat mensen kunnen 
begrijpen en ervaren waar het om gaat. 
 
Zwakke kanten 
Een gevaar bij dit type preken is dat de toepassingsgerichte dimensie de tekstcentrische 
benadering gaat overheersen in plaats van in een vruchtbare wisselwerking te geraken. 
Dan resteert een applicatiecentrische benadering. Waar een tekstcentrische benadering 
teveel gaat overheersen, haken de hoorders af, zeker wanneer aan het begin van een 
preek een paracletische insteek gesuggereerd wordt. Ook vraagt dit type preek van een 
voorganger de bekwaamheid om naast de cognitieve ook met name de existentiële, 
affectieve en geloofsdimensie van een tekstgedeelte op te sporen, teneinde een brug te 
kunnen slaan naar een mogelijke toepassing door de hoorders. 
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17. Het applicatiecentrisch-kerygmatische 
preektype 

 
 
17.1. INLEIDING 
 
Het applicatiecentrisch-kerygmatische preektype kenmerkt zich door een 
betekenisgeving vanuit het toepassingsperspectief door de hoorder, waarbij de 
prediking anticipeert op de aanvaarding van en instemming met het in de preek 
toegezegde en verkondigde heil. De proclamatie en actualisatie van het heil blijft een 
eigenstandig karakter houden -het kerygmatische aspect- maar de voorganger benadert 
dit vanuit een specifieke toepassingsgerichtheid die verband houdt met de situatie van 
de hoorders. De prediking als Woord van God betekent in dit geval een verkondiging 
waarbij de tekstinterpretatie vanuit de applicatie wordt ingekleurd maar waarbij de 
verkondiging zich actualiserend als boodschap van Godswege tot de hoorders richt. 
   In het onderzoeksmateriaal zijn we van dit type twee nogal verschillende hedendaagse 
voorbeelden tegengekomen, preek P en preek K. Hieronder volgt exemplarisch een 
uitwerking van preek P, met een complete analyse op grond waarvan we tot de 
genoemde classificatie zijn gekomen. Vervolgens komt het portret van de betreffende 
voorganger in beeld, naar aanleiding van de door deze voorganger ingevulde 
vragenlijst. Hierin gaat het om de visie van deze predikant ten aanzien van de 
kerkdienst en prediking in het algemeen en de dienst en preek met Pinksteren in het 
bijzonder. Vervolgens komen de kerkgangers die deze kerkdienst en prediking hebben 
bijgewoond, aan het woord door middel van  de ingevulde vragenlijsten. In een 
slotparagraaf vergelijken we vervolgens de drie empirische invalshoeken van deze 
preek en evalueren we dit preektype naar aanleiding van de concrete kennismaking met 
het casusmateriaal uit kerk P en de vergelijking met preek K. 
 
 
17.2. PREEK P: �DE HEILIGE GEEST OP IEDEREEN�1 
 
De schriftlezing in deze kerkdienst is Handelingen 2:1-21. 
 
GEMEENTE,  
 
(1)In de Kerstnacht heeft de engel gesproken van grote blijdschap. 
�Ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden 
geboren is de Zaligmaker ...�  
 
(2)Diezelfde woorden zouden we op deze eerste pinksterdag kunnen overnemen. �Ziet, 
ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke, die alle vlees wezen zal; namelijk dat 
u heden uitgestort is de Heilige Geest ...�  
 

                                                        
1 Deze titel is door de onderzoeker aan de preek toegevoegd. 
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(3)Grote blijdschap: daar is vandaag alle reden toe.  
Ook omdat op deze eerste pinksterdag 14 leden van de gemeente in ons midden open-
bare belijdenis doen.  
 
(4)Daaraan zien we, aan dat wat toen met Pinksteren begonnen is, vandaag doorgaat. 
De Heere gaat door met zijn werk in deze wereld. Wat eeuwen geleden begonnen is, het 
tijdperk van de Heilige Geest, dat gaat nog steeds door en het zal doorgaan tot de 
jongste dag. 
 
(5)Is dat geen reden tot grote blijdschap? Is dat niet iets om ons als gemeente vandaag 
over te verwonderen?  
Ja. Want het is niet onze prestatie. Nee, het is de trouw van God van geslacht tot 
geslacht.  
Als steeds weer jonge mensen, als steeds weer een volgende generatie de fakkel over-
neemt. Dat is de trouw van de God van het verbond.  
 
(6)Jullie mogen vanmorgen met jullie ja-woord de pinksterpreek van Petrus bevestigen.  
Als je belijdt te geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en 
van de aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige 
Geest, dan, dan weet je wat dat inhoudt. Daar hebben we over gesproken. 
 
(7)Geloven in de Heilige Geest, dat is geloven, dat Hij met de Vader en de Zoon waar-
achtig en eeuwig God is, en dat Hij ook mij gegeven is, en mij troost en eeuwig bij mij 
blijft.  
Dat is geloven in de Heilige Geest. En da�s een bevestiging, da�s een amen op de 
pinksterpreek van Petrus. Geloven in de Heilige Geest, dat is wat we vanmorgen mogen 
horen, dat dat ook voor u en ook voor jou kan.  
 
(8)Pinksteren is een feest van overvloed.  
Het pinksterevangelie is een rijk en een ruim evangelie. Want de Heere heeft beloofd, 
dat Hij Zijn Geest zal uitstorten op alle vlees.  
 
(9)De Heilige Geest voor iedereen daar gaat het om vanmorgen. En we zien dat de 
pinksterbelofte een belofte is  
- om te verkondigen en 
- een belofte om uit te leven. 
 
(10)In de eerste plaats een belofte om te verkondigen want dit moet iedereen ook horen. 
En dit mag heel de wereld ook weten.  
 
(11)En vandaag wordt het ook u en jou, wordt het ons allen gepreekt. Niet alleen wat 
toen, lang geleden, in Jeruzalem, gebeurde, dat de Heilige Geest werd uitgestort. Maar 
ook, dat de Heere aan u en aan jou de Heilige Geest wil geven.  
 
(12)Gelooft u dat?  
En jij, geloof jij dat?  



Het applicatiecentrisch-kerygmatische preektype 
 
 

 365

 
(13)Velen geloven het niet.  
En velen durven het niet geloven. Ook in de kerk. 
En dat is eigenlijk heel triest.  
(14)Dat, met eerbied gesproken, de Heilige Geest wordt gereserveerd voor een 
enkeling.  
Dat is een beeld, een idee, dat wijd verbreid is. 
De Heilige Geest, zo wordt gezegd en gedacht, die wordt maar aan weinigen 
geschonken. Bekering. Dat is hoge uitzondering.  
Slechts een enkeling wordt wederom geboren door de Geest.  
Slechts een enkeling komt tot geloof in de Heere Jezus en ontvangt daarbij de Geest.  
 
(15)En dan, een stap verder dan ook nog het leven in de zekerheid van het geloof, dat is 
dan wel haast helemaal onbereikbaar.  
Dat je door de Heilige Geest met de apostel Paulus gaat roemen in de liefde van God 
in Christus, en dat je weet: ik ben verzekerd, niets kan mij daarvan scheiden.  
Dat, zo wordt gedacht, dat is maar voor een hele enkeling.  
 
(16)Zo wordt er gedacht in de kerk.  
En het leeft ook onder ons.  
 
(17)Maar wat doen we dan de Heere tekort.  
En wat verdraaien we dan het evangelie van Gods genade in Christus.  
Wat, wat loochenen we dan de pinksterprediking!  
 
(18)Want dit is nu juist het nieuwe van Pinksteren, dat de Heilige Geest wordt gegeven 
aan iedereen, op alle vlees, zegt de apostel. 
Dat is de kern van dat het eerste deel van de pinksterpreek van Petrus.  
En dat is daarom ook de kern van de pinksterprediking, die de wereld mag doorgaan.  
Dat is de belofte, die wereldwijd mag worden verkondigd.  
De Heere stort Zijn Geest uit op alle vlees!  
 
(19)In Handelingen 2 verweert Petrus zich daarmee tegen het verwijt van dronken-
schap.  
 
(20)Spotters hadden dat gezegd: �Die discipelen, ze zijn vol zoete wijn�.  
En de rest van de mensen, die weet ook niet, wat ze daarvan denken moeten. Het is zo 
wonderlijk allemaal wat ze zien en horen. Eerst het geluid van die storm. Maar d�r was 
helemaal geen storm, maar wel dat geluid.  
En toen ze naar die plek gingen, waar dat geluid vandaan kwam, toen de menigte zich 
daar verzamelde, toen was d�r ook zoiets, zoiets bijzonders te zien op het hoofd van de 
discipelen, iets wat wel op vuur leek, vlammen als van vuur. 
 
(21)En dat spreken van de discipelen, dat was zo wonderlijk. Iedereen die daar was en 
dat waren mensen uit allerlei landen naar Jeruzalem gekomen voor het pinksterfeest, 
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een oogstfeest van de Joden, al die mensen hoorden de discipelen spreken in hun eigen 
taal, in de taal van het land waar ze wonen.  
Ja, wat moet je daarvan denken?  
Zijn ze dronken?  
 
(22)Nee, zegt Petrus.  
Nee, wij zijn niet dronken.  
Het is pas de derde ure, het is nog morgen. 
Dat is geen tijd waarop je al dronken bent.  
 
(23)Nee, dit is de vervulling van de belofte van de profeet, wat Joël heeft geprofeteerd.  
Eeuwen geleden heeft de Heere het al voorzegd, dat dit zou gaan gebeuren.  
Dat Hij van Zijn Geest zal uitstorten op alle vlees.  
 
(24)Daarom is heel die kring van discipelen, en dat zijn er meer dan alleen de 
apostelen, heel die kring van discipelen heeft de Heilige Geest ontvangen. Dat is wat 
de Heere ook voorzegd had.  
Dat is wat zou zijn in de laatste dagen.  
De Heilige Geest wordt uitgestort, als, ja de laatste dagen zijn aangebroken.  
De laatste dagen, voor de grote dag des Heeren.  
 
(25)De laatste dagen: dat zijn de dagen waar wij ook nu in leven.  
De dagen, waarin het wachten alleen nog is op de wederkomst van de Heere Jezus 
Christus.  
 
(26)Want verder, verder heeft de Heere Jezus Zijn werk volbracht.  
Hij is in de wereld gekomen om de grote vijand van God, om de duivel, te verslaan, en 
hij heeft hem de kop vermorzeld. En Hij heeft voor de zonden van mensen volkomen 
betaald. Hij heeft het offer van Zijn leven gebracht.  
Hij heeft geleden en Hij is gestorven om zondige mensen met God te verzoenen.  
Daarom ging Hij naar het kruis. Daarom stierf Hij. 
 
(27)En op de derde dag stond Hij daarom ook op, om zondaren het leven te geven. Hij 
heeft de dood overwonnen! Die laatste vijand, die kon ook Hem niet de baas. 
De Heere Jezus is waarlijk opgestaan.  
En Hij schenkt het leven aan ieder, die in Hem gelooft.  
Dat is allemaal volbracht!  
 
(28)Alle dingen zijn gereed.  
En zo is de Heere Jezus opgevaren naar de hemel.  
En zo wacht het op Zijn wederkomst.  
Het zijn de laatste dagen.  
Nog even en dan, dan is het de grote dag des Heeren.  
Dan breekt de oordeelsdag aan.  
 
(29)Dan komt Gods Koninkrijk in al zijn heerlijkheid.  
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Dan maakt de Heere alle dingen nieuw.  
Dan is het afgelopen met de macht, die de duivel nu nog heeft.  
Dan is het uit met de macht van de zonde. 
Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.  
En waar geen plaats meer is voor de zonde. Ook geen plaats voor wie in vijandschap 
tegen de levende God blijft volharden. 
 
(30)Alleen wie met God verzoend is,  
alleen wie door het geloof van Christus is,  
wie van zijn zonden, wie van haar zonden is verlost, die kan voor God bestaan op die 
oordeelsdag, die komt. Dat is de ernst van dat evangelie. 
 
(31)En daarom zijn de laatste dagen ook dagen waarin dat nog wel doorgaat, de 
evangelieprediking. Waar tot de jongste dag wordt verkondigd, dat de Heere Jezus 
Christus de Zaligmaker der wereld is, waar tot de jongste dag mensen worden geroepen 
tot geloof. 
 
(32)De laatste dagen zijn de dagen van de evangelieverkondiging.  
Dagen waarin het zendingswerk wereldwijd doorgaat, pinksterfeest is zendingsfeest.  
 
(33)Het mag gepredikt worden tot alle volken en in alle talen.  
De blijdschap van de kerstnacht moet de blijdschap worden van alle volken.  
En ook de vreugde van Pinksteren, moet de vreugde worden van alle volken. 
Daarom stort de Heere in deze laatste dagen Zijn Geest uit op alle vlees.  
Dat is het nieuwe van Pinksteren.  
 
(34)Was de Heilige Geest er voor die tijd dan niet? Jawel, maar niet voor iedereen, op 
deze manier. 
Dat is de doorbraak.  
Eigenlijk een doorbraak in twee opzichten.  
 
(35)In de eerste plaats zal de belofte van het evangelie vanaf Pinksteren niet meer 
alleen in Israël verkondigd worden, daar begint het wel, maar het zal de grenzen 
overgaan, over het rond der aarde.  
 
(36)Ook heidenen zullen vanaf Pinksteren de Heilige Geest gaan ontvangen.  
En u leest het ook in het vervolg van Handelingen.  
Bijvoorbeeld van Cornelius, de Romeinse hoofdman, dat hij de Heilige Geest 
ontvangt. 
 
(37)Jullie treden vanmorgen ook toe tot een kerk, die ten diepste ook wereldkerk is. Je 
wordt niet alleen maar lid van een gemeente hier in P, één van de vele gemeenten in P. 
Maar je wordt lid van een kerk, die deel is van een wereldwijde kerk met mensen uit 
alle volken en uit alle talen, want de Heere stort zijn Geest uit op alle vlees.  
 
(38)Dat is één doorbraak.  
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Maar er is nog een andere. Vanaf nu, vanaf Pinksteren worden ook allerlei soorten 
mensen vervuld met de Heilige Geest.  
Iedereen, die gelooft, ontvangt de Geest.  
 
(39)Onder het Oude Testament was dat alleen weggelegd voor bijzondere ambts-
dragers, profeten en priesters en koningen, die werden ook met olie gezalfd als teken 
dat zij de Heilige Geest ontvingen, met het oog op dat bijzondere werk dat zij moesten 
gaan doen. 
 
(40)Dat was toen niet voor iedereen. Ja, natuurlijk, ook toen werkte de Geest en ook 
toen was het zo als iemand tot geloof kwam in de Heere, dat dat het werk was van de 
Heilige Geest.  
Hij die mensen geestelijk levend maakt. Ook toen.  
 
(41)Maar het verschil is, dat er toen toch niet die volheid was voor iedereen, die er nu 
met Pinksteren wel is. Die volheid, ook van kennis van de Heere, dat was toen alleen 
voor profeten, voor priesters voor koningen, voor bijzondere ambtsdragers in dienst van 
de Heere.  
 
(42)Maar nu, kijkt u maar in het vervolg van onze tekst. Nu wordt er gesproken ook 
over jonge mensen met name. Het is voor jongelingen en voor ouden, jong en oud, 
zonen en dochters.  
En nu, nu delen ook de dienstmaagden en de dienstknechten er zelfs in.  
Mensen, die in de maatschappij niet meetellen.  
Nu geldt de belofte voor jong en oud, voor hoog en laag, voor iedereen.  
 
(43)En daarom is dit een belofte om te verkondigen.  
Want dat moet iedereen dan ook weten.  
 
(44)Deze belofte is een belofte om op te pleiten, voor iedereen die gelooft. Een belofte, 
waar je op mag pleiten, juist op momenten, dat je merkt, dat je het zelf niet kunt en dat 
je het zelf niet redt.  
Als je merkt, dat je de verzoekingen en de verleidingen van de boze niet de baas kunt 
worden. Als je moet zeggen: �ik heb zo weinig echt berouw en er is zoveel onoprecht-
heid bij mijzelf. Ik schiet zo tekort als het gaat om het dienen van de Heer, als het gaat 
om het bezig zijn in het Woord, als het gaat om het gebed�.  
Dan is dit een belofte om op te pleiten.  
 
(45)Want de belofte van de Heilige Geest is niet een belofte voor een enkeling.  
Nee ieder, die de Heere volgt, ieder, die in Christus gelooft, ieder, die met vallen en 
opstaan leeft van wat de Heere Jezus heeft volbracht, die mag op deze belofte pleiten.  
 
(46)En als je dan tot de Heere gaat, om vervuld te worden met Zijn Heilige Geest, 
dan zal Hij je daar ook mee vervullen. Dan zal Hij je volmaken van Zijn Geest.  
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(47)Het kan zijn, dat je later met heimwee terugdenkt aan de dag waarop je belijdenis 
hebt gedaan. Aan de tijd van je leven waarin dat plaatsvond.  
Een seizoen lang zijn jullie intensief bezig geweest met het Woord van God, met de 
inhoud van het geloof, met dingen die ons persoonlijk raken.  
En vandaag geef je je ja-woord.  
 
(48)Dat is een hoogtepunt. Dat is een bijzondere tijd in je leven. 
En het kan zijn, dat je later weer door andere dingen in beslag genomen wordt. Als 
je weer helemaal meegaat in de drukte en in de jacht van het leven. En dat, dat alles 
verslapt. Het lezen in de Bijbel, het bidden, het opgaan in de dienst van de Heere. En 
als je ogen daar dan voor opengaan en als je dat doorkrijgt, en ontdekt, dan val je 
jezelf tegen. Dan kan het zijn dat je met heimwee terugdenkt aan deze tijd. 
Misschien met de gedachte: ja, dat was toen en dat is voorbij. Maar dat is niet 
voorbij, dat is nooit voorbij, want die pinksterbelofte gaat mee, ook met jullie op de 
weg van je leven en daar is altijd weer die weg terug.  
 
(49)Je leven lang, kun je op deze belofte, die je vandaag meekrijgt, blijven pleiten.  
Steeds weer mag je daarop terugkomen.  
 
(50)En hoe vaak je dan ook, beschaamd misschien wel, de Heere onder ogen moet 
komen, twijfel dan toch niet aan deze belofte. Want de Heere, Hij geeft de Heilige 
Geest aan iedereen die Hem bidt.  
Dat is de belofte voor allen en dat niet voor één dag, niet voor Pinksteren alleen, maar 
voor heel het leven.  
Die belofte verkondigen we ook aan u, die al eerder belijdenis deed, misschien wel 
jaren geleden.  
 
(51)U staat toch wel naar de volheid van de Heilige Geest?  
We zijn toch niet tevreden met het geestelijke minimum?  
We gaan er toch niet vanuit dat de vervulling met de Geest iets is wat alleen voor de 
enkeling is weggelegd? Iets wat onbereikbaars is, iets exclusiefs, voor hele bijzondere 
kinderen van God?  
 
(52)Nee, dan doen we de Heilige Geest tekort.  
Dan hebben we ook niets begrepen van Pinksteren.  
Lees het maar en herlees het maar.  
Het staat er echt: �Op alle vlees!�  
 
(53)En als u dan bedenkt, dat wij met dat woordje �vlees� getekend worden als mensen 
in onze diepe val, wat ligt daar dan een ruimte in, de Heilige Geest op vlees, op alle 
vlees. Op vlees, op zondige mensenkinderen, dan mogen we iedereen roepen en 
nodigen.  
 
(54)Ook als u nooit belijdenis gedaan hebt.  
Ook als u misschien zegt, dat er voor u geen genade is bij God.  
U, die de Heere Jezus niet persoonlijk kent, door het geloof.  
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(55)Ook u mogen we deze belofte van de Heilige Geest verkondigen.  
En ook voor jullie, jongens en meisjes, ook voor jullie heeft Petrus op het pinksterfeest 
dit verteld.  
 
(56)Zul jij dat nooit vergeten?  
Als jij de Heere bidt, de Heere bidt of Hij ook jou de Heilige Geest wil geven, dan zal 
de Heere dat doen.  
Dat heeft Hij beloofd.  
 
(57)En dat heeft de Heere Jezus ook verteld.  
Misschien heb je dat wel eens gehoord. Dat de Heere Jezus vertelde van een jongen, die 
bij zijn vader kwam. En die jongen die had trek in eten en die vroeg om brood.  
En, zegt de Heere Jezus die dat vertelt, wat, wat doet een vader dan?  
Geeft zo�n vader dan dat kind een steen?  
Nee, natuurlijk niet.  
Een vader die geeft zijn jongen eten als het honger heeft.  
 
(58)En als die jongen om een stuk vis vraagt, geeft die vader hem dan een slang?  
Nee, natuurlijk niet.  
Dan geef je toch je kind een stuk vis om te eten.  
 
(59)Vaders geven hun kinderen goede gaven. Eten om hun honger mee te stillen.  
En, zegt de Heere Jezus, dat zijn vaders die boos zijn.  
Dat zijn eigenlijk slechte vaders. Want alle mensen zijn zondige mensen, ook de 
vaders hier. Maar toch geven zij hun kinderen goede gaven.  
 
(60)Maar de Vader in de hemel, die is geen boze Vader, geen slechte Vader, geen 
zondig mens, die is volmaakt goed.  
Zal Hij dan, dan ook niet, als jij Hem bidt om de Heilige Geest, jou de Heilige Geest 
geven? Ja, dat zal Hij zeker doen. Hij geeft Zijn Geest aan ieder die hem bidt. 
 
(61)Dat is de belofte van Pinksteren.  
En die belofte, ja die moet iedereen horen! Alle volken, alle vlees. 
En iedereen, die de Naam van de Heere aanroept, die zal zalig worden, zegt vers 21. 
Die zal de Heilige Geest ontvangen, zegt onze tekst. Een belofte voor iedereen om ook 
aan iedereen te verkondigen. 
 
(62)In de tweede plaats een belofte om uit te leven. Want dat heeft gevolgen.  
 
(63)Jongens en meisjes, weet je wat er dan met je gebeurt, als je de Heilige Geest krijgt, 
als de Heilige Geest in je leven komt, in je hart komt wonen?  
Dat wil je natuurlijk weten.  
Hoe is dat dan, wat gebeurt er dan met je? 
 
(64)Dan gebeurt er vooral dit, dat je dan vol wordt van de Heere Jezus.  
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Dat is wat de Heilige Geest doet.  
Die zorgt ervoor, dat je gelooft in de Heere Jezus, en ook meer en meer Hem leert 
kennen.  
Dat je zeker weet: Hij heeft ook voor mijn zonden betaald. Hij heeft voor mij de straf 
gedragen. Hij is voor mij gestorven. En nu mag ik Gods kind zijn. Dat leert de Heilige 
Geest je, dat geeft Hij je.  
 
(65)En dan laat de Heilige Geest je ook, dat je dan ook gaat leven als een kind van God. 
Dat je dan ook de Heere gaat dienen. Dat je naar de Heere gaat luisteren.  
En dat je tegen al dat verkeerde in je leven, dat je daartegen gaat strijden.  
 
(66)Een belofte om uit te leven. Een belofte die je hele leven verandert, dat is de belofte 
van de Heilige Geest. 
En als Petrus daar ook meer van zegt, dan lezen we over profeteren, over gezichten zien 
en over dromen dromen. En ook dat zijn allemaal woorden uit Joël 2. 
 
(67)Zo heeft Joël gesproken.  
En ook dan zien we weer, hoe op Pinksteren de sluizen opengaan.  
Want onder het Oude Verbond was dat voor enkelingen. Daar waren inderdaad 
geroepen profeten, die bijzonder inzicht hadden in de wil van God en in het heilsplan 
van God om dat bekend te maken onder het volk.  
En daar openbaarde de Heere Zich soms aan mensen, aan enkelingen, door dromen en 
door gezichten, zoals aan Abraham en zoals aan Jakob en Jozef.  
 
(68)Dat was toen voor enkelen.  
Maar nu, heeft Joël voorzegd, nu zal iedere gelovige die kennis, die profetische kennis, 
dat profetische inzicht ontvangen. Wat toen alleen profeten zagen, dat zal iedere 
gelovige zien.  
 
(69)Dat is wat we lezen in Jeremia 31, waar het gaat over het Nieuwe Verbond.  
Dat de Heere zegt: �Zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste 
toe.�  
 
(70)Da�s leven uit de belofte van Pinksteren, dat is vol zijn van de kennis van de Heere.  
Vol zijn van geloofskennis van de Heere Jezus Christus.  
Vol zijn van dat evangelie, waarin Hij ons verkondigd wordt.  
Hij die door de profeten is beloofd en die is gekomen en die alles heeft volbracht.  
 
(71)De gelovigen onder het Oude Verbond, zij hebben ook de Christus verwacht en ze 
hebben ook in Hem geloofd.  
Maar veel bleef voor hen verborgen. 
Het wezenlijke wisten ze maar veel was hen onbekend. 
 
(72)Wat de Heere Jezus gedaan heeft, wat Hij geleerd heeft,  
Zijn verzoenend lijden en sterven, het kruis� het lag veelal in de toekomst verborgen. 
Maar nu, nu ligt dat niet meer in de toekomst verborgen. 
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Nee, al die dingen zijn nu geschied, en ze staan nu geschreven, in het Woord, in het 
Nieuwe Testament, en ze worden ons verkondigd. Dat is het nieuwe, ook na Pinksteren. 
 
(73)Dat nu alle dingen bekend zijn. Dat je nu de Heere Jezus kunt leren kennen. En 
Hem nog meer kunt kennen dan de profeten onder het Oude Verbond Hem gekend 
hebben, de Heilige Geest maakt het je allemaal bekend. 
En dan niet alleen zo, dat je het weet, maar dan ook zo, dat je er uit leeft, door het 
geloof. Dat je ook heilig leeft tot eer van de Heere.  
Zo, dat je er ook van gaat spreken.  
 
(74)Leven uit de belofte van Pinksteren, dat is vol zijn van Christus.  
Da�s leven uit de rijkdom van het evangelie, en dan ga je er ook van spreken, dan word 
je daar vol van. 
 
(75)En met minder dan dat mogen wij niet tevreden zijn.  
Ja, een klein geloof is ook een geloof. Het is waar. 
En daar is aanvechting en daar is strijd en daar is twijfel. Het is waar, onze belijdenis is 
vaak die van die vader die alleen maar kan zeggen: �Ik geloof, Heere, kom mijn 
ongelovigheid te hulp.�  
Ook dat kleine geloof, ook dat zwakke geloof, de Heere zal het niet beschamen. �t Is 
waar, maar dat neemt allemaal niet weg, dat wij toch te staan hebben naar meer, naar 
die de volle zekerheid.  
 
(76)Daar heeft de Heere recht op, dat wij ons helemaal op Hem verlaten, en niet 
twijfelen aan de waarheid van Zijn beloften.  
 
(77)Daartoe heeft Hij de Heilige Geest uitgestort. Niet uitgedruppeld, maar uitgestort, 
in overvloed. 
En zo schenkt Hij alles wat Hij vraagt.  
 
(78)Dat mogen jullie ook meenemen vanmorgen.  
Misschien, misschien is je belijdenis vanmorgen toch een nog aarzelende. Dat kan, 
maar leg je daar dan niet bij neer, als dat zo is.  
Want het is Pinksteren geweest.  
De Heilige Geest is uitgestort. Daar is overvloed bij de Heere. Daar is veel meer van 
Hem te krijgen, dan alleen een aarzelende belijdenis. En blijf dat dan ook zoeken en 
zoek dat ook telkens weer. En leef daar ook uit. 
 
(79)Vol zijn van de Heilige Geest, gemeente, dat is vol zijn van Christus, zo vol, dat de 
mond daarvan overloopt. En dat zien we ook heel duidelijk in Handelingen 2. 
 
(80)Jullie belijdenis is niet alleen een belijdenis van vandaag en van deze dienst.  
Is niet alleen iets voor in de kerk, binnen deze veilige muren. 
 
(81)Nee, je wordt ook geroepen om buiten, om in de wereld, om op de plek waar je 
werkt en waar je woont en waar je leeft, om ook daar de Heere Jezus te belijden.  
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En dat is best moeilijk. Daar is ook heel veel wat je dan terughoudt. En als je naar jezelf 
kijkt dan schrik je daar misschien ook voor terug. 
Maar zie dan ook weer op deze zelfde belofte, van de Geest. 
 
(82)Als je daaruit leeft, de Geest op alle vlees, als je die belofte de Heere steeds weer 
voorhoudt, dan maakt de Heere zelf je tot een levende getuige van de Christus. In je 
woorden, maar zeker ook in je daden en in je hele levenshouding.  
 
(83)Daar mag je naar staan, juist ook als je jong bent.  
Petrus noemt niet voor niets, de zonen en de dochters en naast de ouden ook de 
jongelingen.  
 
(84)Da�s vaak toch ook de praktijk, dat jongeren de ouderen voorgaan, als het gaat 
om het getuigenis naar buiten toe, in de praktijk van het evangelisatiewerk?  
 
(85)Dat heeft ons iets te zeggen. Niet, dat ouderen dat dan maar aan de jongeren over 
moeten laten, nee, juist de jongeren die daarin voorgaan bepalen ons daarmee ook bij 
onze roeping, als hele gemeente. Want de Heere belooft de Heilige Geest niet karig 
maar overvloedig en zal dat dan niet merkbaar moeten zijn ook in het getuigenis dat van 
ons uitgaat naar buiten toe. De vraag stellen is hem beantwoorden. De Heilige Geest, 
voor iedereen. 
 
(86)Ja, dan mag het ons wel een vreugde zijn, als het ook vandaag vervuld wordt.  
Zonen en dochters profeteren, zij belijden.  
Zo werkt de Heere langs de lijnen van Zijn verbond, door de geslachten heen. Zonen en 
dochters mogen gaan in het spoor van hen die voorgingen. 
 
(87)Ook dat is de rijkdom van Pinksteren. en we mogen er vanmorgen getuige van 
zijn en daarom verkondigen wij u: grote blijdschap.  
 
(88)Laat jullie ja-woord vanmorgen ook een ja-woord zijn op dit blijde evangelie van 
Pinksteren.  
 
(89)Zalig zijn jullie, als je leeft uit deze belofte van de Heilige Geest.  
En zalig is ieder, zalig is heel het volk, dat naar deze klanken hoort.  
Amen.  
 
 
17.3. ANALYSE VAN DE PREEK 
 
17.3.1. Algemene karakteristieken 
 
Deze preek valt allereerst op door de lengte: de uitgesproken vorm telt 4097 
woorden. Bij het beluisteren ervan blijkt de voorganger een duidelijke stem te 
hebben en in een rustig, maar niet traag tempo te spreken. Zijn toonzetting is 
enthousiasmerend. Hij spreekt met klem. Van meet af aan worden de hoorders 
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tamelijk direct aangesproken, vooral de jongeren die belijdenis doen. Zo krijgt zijn 
preek een min of meer dialogisch karakter waarbij de voorganger echter duidelijk de 
eigen verkondigende insteek voor het voetlicht brengt. Wellicht maakt de gericht-
heid tot de jongeren dat de voorganger in zijn taalgebruik soms kinderlijk eenvoudig 
aandoet. 
 
17.3.2. Opbouw van de preek 
 
De structuur van deze preek wordt door de voorganger zelf aangegeven: de 
thematiek van de pinksterbelofte zal namelijk naar twee richtingen uitgewerkt 
worden. Op grond van de aanduiding van de voorganger krijgen we het volgende 
structuurschema: 
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Figuur 17.1. 
 
Het tweede deel, ofwel de eerste uitwerking van het thema, is naar verhouding erg 
groot. Een onderverdeling van dat deel zou het evenwicht in de preek ten goede 
komen. Wanneer we de feitelijk uitgesproken tekst beschouwen, blijkt dit eigenlijk 
ook gebeurd te zijn, gezien een wisseling van thematiek na sectie 43. Wanneer de 
voorganger dit vooraf geëxpliciteerd had, zou de preek er als volgt uitzien:  
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Figuur 17.2. 
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DEEL I (sectie 1 t/m 9, 392 woorden); 
In de inleiding klinkt direct de thematiek van de preek, het zal gaan om de blijd-
schap vanwege de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees. Een blijdschap die 
vandaag in deze kerk ook zichtbaar wordt doordat 14 leden van de gemeente open-
bare geloofsbelijdenis afleggen. De inleiding van de preek vormt iets minder dan 
10% van de totale preek en eindigt met de afrondende samenvatting: �De Heilige 
Geest voor iedereen, daar gaat het om vanmorgen� (sectie 9). Dan volgt meteen de 
aankondiging dat dit thema op twee manieren uitgewerkt wordt, waarbij door het 
nevenschikkende voegwoord �en� de suggestie ontstaat dat het tweede gedeelte even 
belangrijk als het eerste. De pinksterbelofte is namelijk een belofte �om te 
verkondigen en een belofte om uit te leven�.  
DEEL 2 (sectie 10 t/m 43,1470 woorden); 
De eerste uitwerking van het thema is direct ook de langste: samen met deel 3 omvat 
de uitwerking nagenoeg 60% van de totale lengte van de preek. Het thema dat de 
pinksterbelofte een belofte om te verkondigen is, wordt ingezet met een verkenning 
van veronderstelde misvattingen hieromtrent. Daarna worden de ernst en urgentie 
van de belofte aangescherpt door aan te geven dat dit een belofte voor de laatste 
dagen is. Een belofte die uitsluitend geldt voor ieder die door het geloof met God 
verzoend is (sectie 30). Maar de belofte van de uitstorting gaat wel uit aan iedereen, 
en dat is een doorbraak ten opzichte van het Oude Testament. Het geldt voor 
iedereen en dus moet iedereen het ook weten (sectie 43).  
DEEL 3 (sectie 44 t/m 61, 964 woorden); 
Op dit punt, halverwege de preek, verschuift de thematiek van de eerste uitwerking 
enigszins. Eigenlijk begint er dus een nieuw gedeelte. Waar het aanvankelijk gaat 
om de belofte die moet worden verkondigd, wordt hier uitgewerkt hoe dit een 
belofte is waarop men kan blijven pleiten. Met een indringend appèl worden de 
hoorders opgeroepen dit vooral te blijven doen, want de Vader in de hemel zal de 
Geest geven aan ieder die Hem bidt. En terug bij het uitgangspunt: dit moet ieder 
dan ook weten dus moet het aan iedereen verkondigd worden (sectie 61). 
DEEL 4 (sectie 62 t/m 82, 1030 woorden); 
De tweede uitwerking van het thema is aangekondigd als �een belofte om uit te 
leven�. De voorganger zet dit thema in met de constatering �Want dat heeft 
gevolgen�. Waar dit precies op teruggaat, is niet helemaal duidelijk. Wordt hiermee 
gerefereerd aan de gevolgen van het eerste thema, namelijk de gevolgen van de 
verkondiging, of gaat het om de gevolgen van de ontvangst van de Heilige Geest? In 
het voorafgaande is beide ter sprake geweest. Het lijkt hier echter vooral te gaan om 
het leven vanuit de Geest, dus het resultaat van de ontvangst van de Heilige Geest. 
Er wordt uitgelegd wat het leven vanuit de Heilige Geest inhoudt, opnieuw dat het 
voor iedereen bestemd is en dat de hoorders niet met minder tevreden mogen zijn. 
Een afronding van dit gedeelte komt in sectie 82.  
DEEL 5 (sectie 83 t/m 89, 241 woorden); 
Hier volgen enkele slotalinea�s, met opnieuw de opwekking om hiernaar te �staan� 
(sectie 83), een retorische vraag en een terugkoppeling naar het begin van de preek: 
het thema van de grote blijdschap. Een zaligspreking voor de belijdenis-catechi-
santen en voor �heel het volk�, vormt tenslotte het einde van de preek. 
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17.3.3. Taal van de preek 
 
De taal van de preek is over het algemeen tamelijk direct. De zinnen zijn niet erg 
lang of complex samengesteld. Na een uitweiding met wat langere zinnen krimpt de 
voorganger veelal de daaropvolgende zinnen weer in of komt met enkele zeer 
geconcentreerde, bijna staccato-achtige stellingen of aanspraken. De typografische 
lay-out van de preek zoals de voorganger die verstrekte, laat ook dit patroon van 
korte alinea�s zien. Deze vorm met een hoge mate van redundantie heeft het effect 
dat hetgeen gezegd wordt zeer duidelijk overkomt. Herhaaldelijk worden de 
hoorders direct aangesproken: �Gelooft u dat?� �En jij, geloof jij dat?� (sectie 12). 
�Zo wordt er gedacht in de kerk. En het leeft ook onder ons� (sectie 16). �Zul jij dat 
nooit vergeten?�(sectie 56).  
   Vrijwel de gehele preek is in de tegenwoordige tijd gesteld, in de indicatieve 
vorm, soms in de imperativus, waar het een appèl aan de hoorders betreft. Het feit 
dat de twee hoofdthema�s worden aangekondigd als stellingen, wekt de verwachting 
dat deze in de loop van de preek nader toegelicht en �bewezen� zullen worden. Dit 
type stellingen correspondeert met een betogende preekstijl. We horen vaak het 
woordje �dan� (67x) als gevolgtrekking of �dat is� (37x) waar het gaat om bewijs-
voering of conclusies. De argumentatie van deze voorganger richt zich echter zeker 
niet uitsluitend op het overtuigen van de hoorders van een bepaalde geloofs-
waarheid, het gaat om een overtuigen van de hoorders, zodanig dat zij hun hart 
openstellen voor de gave van de Heilige Geest en de belofte van de Geest 
ontvangen. De prediking is vooral adhortatief getoonzet. Telkens weer worden de 
kerkgangers aangesproken, als gehele gemeente, als belijdeniscatechisanten, als 
jongens en meisjes, als ouderen en jongeren. De voorganger houdt hen als het ware 
bij de les, door steeds te spreken over �jij� (5x) of �je� (104x), over �wij� (20x) of 
�we� (120x) en over �u� (16x). Opvallend is dat de enkele vragen die aan de hoorders 
gesteld worden nauwelijks open vragen zijn. Het zijn veelal retorische vragen (bijv. 
sectie 5,51,57,85) en het zijn vragen waarmee de voorganger de hoorder op het hart 
bindt om toch vooral de woorden aan te nemen en zijn of haar levenshouding daarop 
af te stemmen: �U staat toch wel naar de volheid van de Heilige Geest? We zijn toch 
niet tevreden met het geestelijke minimum?� 
   Als we de woordfrequenties van de preek bekijken, verraadt dat veel over de 
thematiek en de insteek van de preek: aanduidingen voor Geest (22x), Heilige Geest 
(59x), Heere (62x), Jezus (25x), God (24x) en Christus (15x) komen veelvuldig 
voor. Het gaat met Pinksteren om de Heilige Geest, maar deze Geest is innig 
verbonden met God de Vader en de Heere Jezus Christus. Het woord �belofte� komt 
45x voor, veel vaker dan bijvoorbeeld het woord �gave� (3x). De belofte geldt vooral 
voor iedereen: het woord �alle� of �allen� komt vaak voor (75x), evenals �ieder� of 
�iedereen� (38x). De blijdschap die aan het begin genoemd wordt als centraal thema, 
komt 10x ter sprake, en de verkondiging of prediking van het evangelie 19x. 
   Het idioom van de voorganger is sterk bijbels en orthodox-protestants getint, een 
aanduiding als �vlees� voor de mensheid komt regelrecht uit de profetie van Joël in 
de preek terecht. In de benaming van �de Heere Jezus�, en ook verder in de preek 
klinken vele woorden en zinnen min of meer orthodox-bevindelijk, zoals �van 
geslacht tot geslacht� (sectie 5), �een rijk en een ruim evangelie� (sectie 8), dat je 
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�gaat roemen in de liefde van God� (sectie 15), het �pleiten op de belofte�, �de 
verzoekingen en de verleidingen van de boze� (sectie 44), we hebben �te staan naar 
meer� (sectie 75), ook al is er �veel wat je dan terughoudt� (sectie 81). Dit is 
duidelijk taal voor ingewijden, de terminologie wordt bekend verondersteld, zowel 
op het niveau van de kennis als op het bijbehorende affectieve niveau.  
   Retorisch bezien valt op dat de predikant veel gebruik maakt van herhalingen. 
Soms letterlijk, maar vaak wordt er in enkele parallelle zinnen een opbouw gemaakt 
van elkaar versterkende zinnen, waarin bijna hetzelfde net even anders gezegd 
wordt. Niet toevallig is het nogal eens een drievoudige opbouw. Dit zal een verster-
kend effect moeten sorteren: �Maar wat doen we dan de Heere tekort. En wat 
verdraaien we dan het evangelie van Gods genade in Christus. Wat, wat loochenen 
we dan de pinksterprediking� (sectie 17, met een terugkerend �dan�). �Nee ieder, die 
de Heere volgt, ieder, die in Christus gelooft, ieder, die met vallen en opstaan leeft 
van wat de Heere Jezus heeft volbracht, die mag op deze belofte pleiten� (sectie 45, 
met een terugkerend �ieder�). 
 
17.3.4. De hoorders: een aanmoediging voor jong en oud 
 
In de aanhef van de preek worden de kerkgangers met �gemeente� aangesproken. 
Verderop in de preek richt de predikant zich regelmatig expliciet tot verschillende 
�groepen� gemeenteleden: tot de belijdeniscatechisanten, tot de gemeente om hen 
heen, tot de ouderen, maar vaker nog tot de jongeren, tot �meisjes en jongens�, tot 
�hoog en laag�, tot hen die al eerder belijdenis gedaan hebben en zij die dat nooit 
gedaan hebben.  
   De eerste keer dat de hoorders aangesproken worden, is vanwege de blijdschap in 
de gemeente omdat er jonge mensen belijdenis willen doen. Dat is reden tot 
verwondering, �want het is niet onze prestatie. Nee, het is de trouw van God� (sectie 
5). Wat de catechisanten doen, is de trouw van God bevestigen, de preek van Petrus 
beamen. Geloven is dus geen verdienste. Tegelijkertijd weet de voorganger dat er in 
de gemeente mensen zijn die het geloof zelfs niet durven aannemen, bang als ze zijn 
dat het niet voor hen bestemd is. De voorganger bestrijdt deze opvatting, wijst dit 
zelfs aan als een zonde tegen de Heere en een loochening van de pinksterprediking 
(sectie 17). Want, zo houdt de predikant de hoorders voor: de Heilige Geest wordt 
aan iedereen gegeven (sectie 18).  
   Hoewel, bedoeld wordt: aan iedereen die in Christus gelooft en die zich met God 
laat verzoenen (sectie 27,30). De mogelijkheid van vijandschap tegen de levende 
God wordt wel opengehouden en wordt voor de hoorders in feite als opwekking 
geschetst om juist nu, �in de laatste dagen�, gehoor te geven aan de evangelie-
prediking.  
   De catechisanten, ofwel de �jongeren�, ziet de voorganger enerzijds als voorbeeld 
voor de ouderen, zij gaan de gemeente zelfs voor in haar roeping (sectie 85), maar 
anderzijds weet de voorganger dat hun ja-woord misschien slechts een aarzelende 
belijdenis is, en dat zij het moeilijk vinden om van hun geloof te getuigen (sectie 
78,81). In bredere zin dan alleen tot de catechisanten spreekt de voorganger ook over 
de moeiten van het geloof, het besef het zelf niet te kunnen en zelf niet te redden 
(sectie 44), ervaring van verzoekingen en verleidingen van de boze, onoprechtheid, 
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tekort schieten in het dienen van de Heere, het bezig zijn met het Woord en het 
gebed. De voorganger geeft op deze manier in min of meer algemene termen aan de 
moeiten te kennen, maar vermaant de hoorders er niet in te blijven steken. Zij mogen 
immers pleiten op de belofte. En mensen met een aarzelend geloof moedigt de voor-
ganger aan om geen genoegen te nemen met een �geestelijk minimum�. De goede 
Vader wil immers goede gaven geven aan de kinderen. De hoorder wordt opgeroe-
pen te leven uit de belofte, te leven uit de gaven van de Geest, dat wil zeggen leven 
als een kind van God, vol van de Heere Jezus, de Heere dienend en strijdend tegen al 
het verkeerde in je leven.  
   Het grondpatroon is duidelijk: De hoorder is een zondaar, die moeite heeft met 
Gods genade maar aan wie duidelijk de mogelijkheid geboden wordt om de Heilige 
Geest te ontvangen. De voorganger ziet de gemeente als degenen voor wie God de 
belofte van de Geest bedoeld heeft. Hij wil de gemeente de blijdschap van het 
evangelie en de uitstorting van de Heilige Geest voorhouden. Als onverdiende 
genade mag de gemeente deze belofte ontvangen, een belofte die God zeker in zal 
lossen. Een belofte waar ieder ook altijd op terug kan komen. Vol vuur schetst de 
voorganger de trouw van God. Pinksteren betreft een belofte die niet �uitgedruppeld� 
maar �uitgestort� wordt (sectie 77).  
   Maar zo royaal als dit klinkt, zo moeilijk is het ook. De mensen moeten het 
namelijk wel willen aannemen, zich niet blijven verzetten of genoegen nemen met 
een minimum aan geestelijk leven. �De Heere heeft er recht op, dat wij ons helemaal 
op Hem verlaten, en niet twijfelen aan de waarheid van Zijn beloften� (sectie 76). De 
gave van het geloof wordt dus tegelijkertijd afhankelijk van de mens gemaakt. 
Twijfel is zonde, aarzeling ook. Geloof vraagt consequenties, het betekent een 
bewust strijden tegen de zonde, een dienen van de Heere, een �vol zijn van de 
Heilige Geest�. De ambivalentie is dat gaandeweg de prediking, steeds meer het 
beeld ontstaat van hoorders die fors vermaand moeten worden. Ofwel omdat ze 
denken dat zij er niet bijhoren en de Geest slechts voor enkelingen is, ofwel omdat 
ze zich te gemakkelijk rijk rekenen. Per saldo blijft er dan maar één uitweg die de 
voorganger krachtig bepleit: volkomen overgave aan de belofte van God. In het 
onvoorwaardelijk vertrouwen dat Hij doet wat Hij zegt. 
   Opvallend is hoezeer de voorganger steeds in tamelijk abstracte termen spreekt 
wanneer het gaat om de moeiten en de zonden van de hoorders. Wat is dan precies 
de twijfel, op welk punt hebben zij aarzelingen, welke zijn de verleidingen van de 
boze? Het wordt bekend verondersteld en niet nader geëxpliciteerd. Datzelfde geldt 
min of meer voor het ontvangen van de Heilige Geest. De voorganger werkt dit wel 
uit, maar blijft tamelijk algemene bewoordingen gebruiken: het is de Heere Jezus 
leren kennen, beseffen wat Hij voor jou gedaan heeft en leven als kind van God. We 
horen hierin de echo van de klassiek reformatorische geloofsovergave: vast 
vertrouwen en zeker weten, gebaseerd op de heilsfeiten. 
 
17.3.5. De schriftlezing: voorbeelden en bewijsplaatsen 
 
Deze preek is qua vorm een voorbeeld van zogenaamde �tekst�- prediking. De lezing 
als zodanig is niet of nauwelijks aan de orde. De schriftlezing is namelijk thematisch 
verwerkt tot een boodschap, -in feite de tekst- dat de Heilige Geest is uitgestort op 
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alle vlees en dat dat reden is tot grote blijdschap. Het citaat uit de profetie van Joël, 
aangehaald in de preek van Petrus op de pinksterdag, is de leidraad voor deze 
prediking. 
   Over de context van de schriftlezing worden geen mededelingen gedaan. Slechts 
een zeer klein gedeelte van de preek (sectie 19 t/m 24) gaat in op het narratief uit 
Handelingen 2, vanuit de identificatie met de negatieve verwondering van de 
omstanders die Petrus als beschonkene kwalificeren. De lezing wordt er min of meer 
ter adstructie bijgehaald. Verderop in de prediking worden tevens nog andere 
bijbelteksten aangehaald als bewijsplaatsen voor het grensoverschrijdend karakter 
van Pinksteren, voor de beloften van God, en voor de goedheid van God als Vader.  
   De belofte van de profeet Joël wordt synchronisch op onze tijd toegepast. Er 
worden geen pogingen gedaan om door middel van voorbeelden of identificaties de 
tijdsafstand te overbruggen. De verbinding met de tekstlezing wordt associatief 
opgeroepen door het aanspreken van de belijdeniscatechisanten: deze �jongens en 
meisjes� zijn de �zonen en dochters� uit de profetie.  
   De boodschap van de prediking is aldus ingegeven door de tekstlezing, maar lijkt 
vooral gestaafd met behulp van de geloofsleer. Meerdere keren wordt nadrukkelijk 
gerefereerd aan het verlossend werk van de Heere Jezus (sectie 26 t/m 28,64,72). 
Ook komt de eschatologie in beeld: we leven in het laatst der dagen, bijvoorbeeld in 
het herhaalde �dan� in sectie 29.  
   Het vernieuwde verstaan van de bijbeltekst dat de voorganger met deze preek op 
het oog lijkt te hebben, laat zich vooral omschrijven als het benadrukken van de 
belofte van de Heilige Geest voor iedereen, daar waar het in het Oude Verbond 
slechts voor enkelingen was weggelegd en waar vandaag in de gemeente nog steeds 
mensen denken dat het niet voor hen bedoeld is. 
 
17.3.6. De voorganger: vreugde en diepe ernst 
 
De voorganger kent de gemeente, weet wat er leeft en spreekt duidelijk vanuit liefde 
tot en betrokkenheid bij de gemeente. In het bijzonder de jongeren hebben zijn hart, 
zo lijkt het. Opvallend is dat de voorganger de vragen en aarzelingen die in de 
gemeente leven goed schijnt te kennen. De voorganger solidariseert zich er echter 
zelf niet expliciet mee, zegt nergens dat de aanvechting die hij benoemt ook zijn 
eigen aanvechting is. Het �we� of �wij� dat gebruikt wordt, betekent niet dat de voor-
ganger zichzelf met de hoorders identificeert. Er blijft afstand tussen prediker en 
aangesprokenen, maar de toon van de preek is warm en hartelijk, de intense betrok-
kenheid van de voorganger bij het geestelijk leven van de gemeente straalt er vanaf. 
De voorganger spreekt met liefde en zorg, met blijdschap en diepe ernst. De enkele 
keren dat er van een �ik� sprake is, is daar waar de voorganger één van de hoorders 
sprekend invoert (sectie 15,44,75). De predikant is vooral een �tegenover� voor de 
gemeente, degene die de boodschap mag verkondigen en deze aan de gemeente mag 
voorhouden in al haar rijkdom, maar tevens degene die er niet onderuit kan om dit 
evangelie vergezeld te doen gaan van een stevig appèl en een nadrukkelijke 
vermaning. Zowel het evangelie als de hoorders worden door de voorganger serieus 
genomen. Althans, dat is de toonzetting van de preek. Of het ook werkelijk lukt, met 
zulke beperkte, soms algemene en eenzijdige identificaties, dat is de vraag.  
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17.3.7. De context van liturgie, kerk en maatschappij 
 
Liturgie 
De orde van dienst verloopt als volgt2: Na een aantal mededelingen wordt psalm 
86:5 gezongen. In deze lofprijzing �Gij zijt God, ja Gij alleen� zijn direct �alle 
landen� in beeld, waarvan de �heid�nen� tot de HEER zullen komen. Een kleine 
minuut stilte gaat vooraf aan �votum en groet�. Aansluitend zingt de gemeente psalm 
65:1. De voorganger geeft als inleiding op de wetslezing aan dat het met Pinksteren 
gaat om de wet als tucht en belofte. Na de wetslezing volgt het zingen van psalm 
65:2 �Een stroom van ongerechtigheden, had d�overhand op mij�. Maar: �Welzalig, 
dien Gij hebt verkoren, (�) uw heilstem (te) horen�. 
   Dan volgen de voorbeden na een aankondiging van de namen van gemeenteleden 
die in het gebed genoemd worden vanwege ziekte, rouw of terugkeer na een lange 
reis. Tevens wijst de voorganger vooruit naar de pinksterzendingscollecte en 
gebeden voor zendingsdoelen in Soedan, Guatemala en Centraal-Azië. 
   Het gebed zelf, dat bijna 9 minuten duurt, is allereerst een dankzegging voor Gods 
trouw en genade vanwege Pinksteren. Er is dank voor het heilswerk van Christus 
ondanks ons onvermogen. Er wordt gebeden dat de werking van de Heilige Geest 
�ook vanmorgen de rijen zal doorgaan�. Verder wordt gebeden voor degenen die 
belijdenis zullen gaan doen, dat zij ook trouw zullen blijven in de kracht van de 
Heilige Geest. Vervolgens worden zoals aangekondigd de genoemde voorbeden aan 
God opgedragen. 
   Na de schriftlezing uit Handelingen 2 kondigt de voorganger het thema van de 
preek aan �De Heilige Geest op iedereen� naar aanleiding van Handelingen 2:17a als 
tekst. Vervolgens noemt de voorganger de wijze waarop het thema in twee punten 
uitgewerkt zal worden. Dan volgt de collecte tijdens het zingen van psalm 45:1, een 
psalm waarin aan de Geest gerefereerd wordt als degene die �mijn gladde tonge 
drijft� tot het schoonste lied voor de Koning.  
   Na de preek zingt de gemeente psalm 67:1 �D� algoede God zij ons genadig (�) 
Opdat elk genegen zich aan uwe wegen; op deez� aarde wenn��.  
   Het Formulier voor de Openbare Belijdenis des Geloofs wordt gelezen, waarna de 
catechisanten ieder persoonlijk hun ja-woord geven en een door de voorganger 
gesproken bijbeltekst toegesproken krijgen. Dan zingen de nieuwe lidmaten psalm 
86:6 �Leer mij naar Uw wil te hand�len�. De hele gemeente zingt hun vers 3 van 
dezelfde psalm toe. Er volgt een kort persoonlijk woord en zegenwens van de voor-
ganger tot de catechisanten waarbij hun op het hart gedrukt wordt ook �catechisant� 
te zullen blijven onder de prediking van het Woord. Na het vervolg van het 
formulier volgt het dankgebed voor hun belijdenis. Tot slot van de dienst zingt de 
gemeente psalm 89:7 en 8 �Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort� en 
wordt de gemeente gezegend. 
Kerkelijke en maatschappelijke context 
De situatie in de wereld is in de prediking niet aan de orde. Ook zijn er in de preek 
geen verwijzingen naar gebeurtenissen in de kleinere kring van de sociale of maat-
                                                        
2 Bij het benoemen van de onderdelen van de orde van dienst gebruiken we op deze plaats de 
aanduidingen die de voorgangers zelf hanteren. In deze dienst zijn de psalmen gezongen in de oude 
berijming. 



Het applicatiecentrisch-kerygmatische preektype 
 
 

 381

schappelijke context van de gemeente. De kerk is wel groter dan de plaatselijke 
kerk, zij is de wereldwijde kerk, waar de catechisanten lid van worden.  
   De wereld wordt geschetst als zendingsveld: iedereen moet de verkondiging horen. 
Zo is �de wereld� present als �de plek waar je werkt en waar je woont�, als plaats 
waar de hoorder geroepen is om de Heere Jezus te belijden (sectie 81). 
 
SAMENVATTEND 
Gezegd kan worden dat in deze dienst de pinksterprediking is toegespitst op de 
belijdenis van de jongeren in deze gemeente en vervolgens steeds weer verbreed 
wordt naar het getuigenis en belijden van de gehele gemeente in de wereld. De 
dienst van het woord en van de belijdenis duidelijk één geheel vormen. 
 
17.3.8. De Heilige Geest als Degene die je doet leven met Christus 
 
De Heilige Geest is de Geest van de Heere die doorgaat met zijn werk in de wereld. 
We leven in het tijdperk van de Geest, aldus de preek (sectie 4). En geloven in de 
Heilige Geest, dat is �geloven, dat Hij met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig 
God is, en dat Hij ook mij gegeven is, en mij troost en eeuwig bij mij blijft� (sectie 7, 
naar de Heidelberger Catechismus). In de inzet van de preek wordt de Heilige Geest dus 
gedefinieerd vanuit de geloofsleer. De Geest is de Geest van de gekruisigde en 
opgestane Heer. De Geest die bestemd is voor de tussentijd, na het volbrachte werk van 
Christus in afwachting van het Koninkrijk van God en de wederkomst van Christus.  
   De Heilige Geest is voor iedereen, en ieder die daarom bidt zal de Geest ook 
ontvangen. Dat heeft de Heere beloofd. God zelf geeft dus de Heilige Geest.  
   In de loop van de preek wordt duidelijk wat de �werkingen� van de Heilige Geest zijn. 
Door de Heilige Geest gaan we roemen in de liefde van God in Christus. Door de 
Heilige Geest komt een mens tot geloof in de Heere, hetgeen ook al zo was onder het 
Oude Verbond. De Heilige Geest geeft de kennis van de Heere, dat is volheid, het 
�opgaan in de dienst van de Heere� (sectie 48). Als je de Heilige Geest krijgt, word je 
�vol van de Heere Jezus�. De Geest zorgt ervoor, dat je gelooft in de Heere Jezus, en 
ook meer en meer Hem leert kennen�. Dat je weet wat Hij voor je gedaan heeft en dat je 
dat beaamt en �gaat leven als kind van God� (sectie 64,65). 
   De Heilige Geest zet ook aan tot getuigenis, als je vol bent van de Heilige Geest, loopt 
de mond ervan over (sectie 79). Dan ga je ook in je eigen leven de Heere Jezus belijden 
(sectie 81,82). 
   Treffend is dus hoezeer de Heilige Geest in deze vorm van prediking gekoppeld 
wordt aan het belijden van Christus. De Geest is niet op zichzelf staand, los verkrijgbaar 
als kracht om te leven of iets dergelijks. Het is de Geest die de gemeente doet belijden 
dat Jezus haar Heer is. De belofte van deze Geest moet verkondigd worden, maar de 
verkondiging is tegelijkertijd ook een uiting van de Heilige Geest. Prediking is op deze 
manier een kenmerk van de werking van de Heilige Geest. 
 
17.3.9. Typering van de preek 
 
Deze preek behoort tot het type van de applicatiecentrische-kerygmatische prediking. 
Naar aanleiding van de tekst uit Handelingen 2:17a worden twee thema�s breed 
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uitgewerkt. Deze uitwerking is van meet af aan op de applicatio, een toe-eigening door 
de hoorders afgestemd, met name op de catechisanten die belijdenis zullen doen. 
Kenmerkend voor de wijze waarop de voorganger zich tot de gemeente richt is het 
bewogen appèl op de hoorders om zich met hart en ziel te wijden aan de boodschap die 
gepredikt wordt. Deze boodschap heeft een kerygmatisch karakter: het Woord van God 
wordt als gerealiseerd heil verkondigd en tevens als heil dat onder de belofte valt dat het 
zich ook opnieuw zal verwerkelijken. 
   Voor de hoorders schetst de voorganger duidelijke keuzes, maar brengt deze niet 
dwingend maar uitnodigend voor het voetlicht. Belangrijk en kenmerkend is het 
getuigenis van de vreugde en volheid van het heil. 
 
 
17.4. PROFIEL VAN DE VOORGANGER 
 
17.4.1. Persoonlijk en professioneel profiel 
 
Voorganger P is 9 jaar predikant. Op dit moment sinds twee jaar in een buitengewone 
wijkgemeente in een middelgrote provincieplaats. Deze gemeente bestaat in de huidige 
vorm pas 20 jaar. De kerk van P heeft ongeveer 760 leden. In de eigen kerk gaat deze 
predikant 68 keer per jaar voor, in ochtend- en middagdiensten. Het aantal kerkgangers 
is dan respectievelijk ongeveer 600 en 530. Per jaar zijn er zo�n 5 huwelijks- en 4 
uitvaartdiensten waarin de predikant voorgaat. De voorganger zegt het liefste voor te 
gaan in diensten waarin de heilsfeiten centraal staan. Dit omdat er dan �nog meer dan 
anders vanuit het hart van het evangelie kan worden gepreekt�. Het werk met 
betrekking tot de kerkdiensten is het werk dat deze predikant het liefste doet. Daarna 
komen �vorming en toerusting�, �organisatie en beleid� en, anders dan bij veel collega�s, 
pas op de vierde plaats komt het pastoraat. 
Theologisch profiel 
Als belangrijkste onderdeel van de kerkdienst, kiest voorganger P allereerst voor de 
preek, in de tweede plaats voor de Schriftlezingen en ten derde voor het gebed vóór de 
lezingen. Als motivatie voor het belang van de preek geeft deze predikant aan dat de 
preek centraal staat in de kerkdienst, want �door het Woord spreekt de Heere God�. De 
Schriftlezingen zijn daar �nauw mee verbonden� en de gemeente onderstreept in haar 
gebed �om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest� de �hoge 
verwachtingen� ten aanzien van de prediking. Een dienst zonder preek is daarom ook 
geen volwaardige dienst: �In de kerkdienst gaat het om de ontmoeting van de gemeente 
met haar Heere. En de Heere spreekt alleen door Zijn Woord�. Het sacrament 
daarentegen ziet ds. P als �aanvullend op en ondersteunend bij het Woord�, �en daarom 
dient het niet in iedere dienst een plaats te hebben�.  
   De voorbereiding van een kerkdienst kost deze predikant ongeveer 12 uren. De 
voorganger heeft geen vaste structuur in het proces, dat is mede afhankelijk van de 
tekstkeuze en de vragen die erbij naar voren komen. Na de tekstkeuze wordt de 
grondtekst geraadpleegd, alsmede verschillende commentaren, woordenboeken en 
�soms meditatieve lectuur�. Het hele proces speelt zich �vanwege tijdgebrek� meestal 
pas aan het einde van de week af: op vrijdag, zaterdag en in de vroege zondagochtend. 
Dit tijdgebrek breekt de voorganger wel eens op en bederft deels het plezier aan de 
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voorbereiding: �er ligt een behoorlijk spanningsveld tussen enerzijds de hoge 
verwachtingen die ik aan de kerkdienst (en met name de prediking) toeken3 en 
anderzijds de voortdurende druk waaronder het voorbereidingsproces staat. Daarom heb 
ik vaak het gevoel dat het nog onaf is�. Toch is dit niet altijd storend en spreekt de 
voorganger voornamelijk over de vreugde van het voorgaan. 
   Liturgische literatuur leest de voorganger nooit, homiletische literatuur wel, waarbij 
de predikant bijzonder geïnteresseerd is in de vragen van �de vertaalslag van de Schrift 
naar de leefwereld van de moderne mens�. 
 
De voorbereiding van de pinksterdienst was vooral bijzonder omdat 14 jonge mensen 
openbare belijdenis zouden afleggen. Iets wat de voorganger persoonlijk als 
bemoedigend ervaren heeft. Het belijdenisgedeelte van de dienst en de persoonlijke 
teksten voor de nieuwe �lidmaten� zijn al in een vroeg stadium door de voorganger 
voorbereid. De voorganger wilde met deze dienst de gemeente en de nieuwe leden in 
het bijzonder �laten zien, dat ook hen de belofte van de Heilige Geest geldt en dat zij 
dus ook mogen staan naar de vervulling met de Heilige Geest, en daarmee naar meer 
zekerheid in het geloof�. Achteraf is de voorganger �bijzonder positief� gestemd over de 
dienst. �De combinatie van Pinksteren, het heilsfeit van de uitstorting van de Heilige 
Geest en de openbare belijdenis van jonge mensen maakte deze dienst voor mij tot een 
vreugdevolle, feestelijke dienst�. Vanuit de gemeente ontving de voorganger eveneens 
korte reacties van deze strekking. Ook wanneer de voorganger schrijft over de gevoelde 
aanwezigheid van God tijdens de dienst, wordt opnieuw deze vreugde genoemd. Maar 
eigenlijk ervaart de voorganger deze aanwezigheid altijd wel min of meer, �aan het 
begin van een dienst bij het uitspreken van het votum�. Dat ziet de predikant als een 
belijdenis van Gods hulp. Bovendien vertrouwt deze dominee erop dat, wanneer het 
Woord opengaat, �de Heere daardoor spreekt�. En �Hij is er ook door de Heilige Geest�.  
 
CONCLUDEREND 
In kerk P ontmoeten we een predikant voor wie de prediking het centrum van de 
kerkdienst vormt. De predikant acht zich geroepen om de gemeente het Woord en 
daarmee het heil te verkondigen en is ervan overtuigd dat daarin God zelf spreekt. De 
prediking ervaart de voorganger zelf enerzijds als grote vreugde maar anderzijds als 
moeilijke opgave. Juist het spreken van Godswege schept hoge verwachtingen waaraan 
de voorganger zich niet wil onttrekken. 
 
17.4.2. De voorganger en de bijbeltekst 
 
De voorganger wijst herhaaldelijk op het belang van �het Woord�, maar bedoelt dan niet 
zozeer de Schriften. Het Woord is vooral een kwalificatie voor de prediking4. De 
bijbeltekst is evenzeer Gods Woord, verhaalt �historische� feiten, maar lijkt toch pas de 

                                                        
3 �Ik vind ook, dat je goed moet nadenken over wat je in een preek zegt�. 
4 Bijvoorbeeld: �De preek staat centraal in de kerkdienst; door het Woord spreekt de Heere God�. Over het 
gebed voor de Schriftlezingen: �De gemeente bidt om de opening van het Woord en de verlichting met de 
Heilige Geest en onderstreept daarmee de hoge verwachtingen van de prediking (curs. FS)�. Het gaat in 
de kerkdienst �om de ontmoeting van de gemeente met haar Heere. En de Heere spreekt alleen door Zijn 
Woord�. �Het sacrament is aanvullend op en ondersteunend bij het Woord�.  
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aanduiding Gods Woord te krijgen, wanneer het gaat om de geopende bijbel, het 
gehoorde en gepredikte Woord. Het Woord impliceert de Schriftlezing en impliceert de 
prediking5, maar impliceert ook een betrokkenheid op de hoorder. Zo merkt de 
voorganger op dat het in de prediking niet kan gaan om het centraal stellen van de 
bijbeltekst óf om het centraal stellen van het dagelijks leven van mensen, maar dat �het 
dagelijks leven aan de orde komt, als de bijbeltekst centraal staat�. In de Bijbel en de 
prediking daarvan ligt zogezegd het heil en leven vervat. 
   Ten aanzien van de lezingen in de kerkdienst is voorganger P stellig in het afwijzen 
van een leesrooster. Dit heeft te maken bepaalde theologische visies die leesroosters 
zouden vertegenwoordigen: �Ik ben het er bijvoorbeeld niet mee eens, dat in de 
lijdenstijd het verzoenend lijden van Christus niet expliciet aan de orde wordt gesteld�. 
De tekstkeuze bepaalt de voorganger dus zelf, waarbij ook met �vervolgpreken�, 
thematisch of via lectio continua, gewerkt wordt. Het �exegetische handwerk� kost deze 
voorganger gemiddeld vier tot zes uur, een derde tot de helft van de totale 
voorbereidingstijd. Daarbij wordt vanuit de bijbeltekst naar een thema voor de preek 
gezocht -een synthetische benadering-, waarna het thema uitgewerkt wordt op meer 
analytische wijze in verschillende �punten�. De vaststelling van dit �thema� is cruciaal in 
het voorbereidingsproces. Het bepaalt de boodschap en doelstelling van de preek: �om 
een preek te kunnen maken, moet ik me bewust zijn van een duidelijke boodschap, een 
kern die ik wil doorgeven. Deze moet vanuit de tekst opkomen�. De voorganger beijvert 
zich daarbij voor de �vertaalslag� vanuit deze tekst(kern) naar de leefwereld van de 
moderne mens. Vandaar ook de met zorg en persoonlijke aandacht gekozen 
belijdenisteksten uit de Schrift. 
   Voor de pinksterdienst is de tekstkeuze bepaald door het traditionele 
pinksterevangelie naar aanleiding van Handelingen 2 en de profetie van Joël 2. Deze 
keuze voor het benadrukken van het Joël-citaat in Handelingen 2 werd bepaald door 
een �voorverstaan� van dit gedeelte als bemoedigende belofte voor de 14 jongeren en de 
gehele gemeente. Bij de bestudering van Handelingen 2 zocht de voorganger vooral 
naar het �nieuwe� van dit evangelie ten opzichte van de situatie vóór Pinksteren. 
 
CONCLUDEREND 
Voor predikant P is de Bijbel de enige geëigende bron van de prediking en maakt de 
Schrift deel uit van het spreken van God in het Woord. In de keuzes voor de 
Schriftlezingen lijkt de mogelijke toepassing van meet af aan mee te spelen. Maar de 
preektekst is normatief voor de boodschap van de preek. De voorganger zal zich moeite 
getroosten voor een juiste �vertaalslag� naar de mensen toe, waarbij een bemoedigende 
insteek deze voorganger eigen lijkt. 
 
17.4.3. De voorganger en de preek 
 
De preek is voor ds. P het centrum van de dienst en de centrale plaats waar alle lijnen 
samenkomen. De prediking ontleent haar gezag aan het feit dat God zelf daarin te 
beluisteren valt. Opvallend anders dan de meeste andere voorgangers ziet P het �eren 
                                                        
5 Daarom over de kerkdienst: �Daar komt de hele gemeente samen rondom het Woord van God�, maar 
later weer specifiek over de Schriftlezing als Woord van God: de gemeente luistert �naar het Woord van 
God en naar de prediking�. 
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van de Naam van God� als een belangrijker doel van de prediking dan bijvoorbeeld de 
bijbeluitleg of de bemoediging van de gemeente. De prediking is voor deze predikant 
dus zeker ook lofverheffing, een waarachtig spreken van de grote daden van God. Dit 
laatste benoemt de voorganger als belangrijkste functie van de preek: �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�. De prediking is dus niet 
vrijblijvend van inhoud en appèl maar cirkelt steeds om het heilsfeit van de dood en 
opstanding van Jezus Christus, de rijkdom van dit evangelie en de impact die deze 
prediking heeft of zou moeten hebben op de mens. 
   Voor de pinksterpreek is de voorganger vooraf al zeer gemotiveerd. �Ik preek graag 
op en na Pinksteren over de thematiek van de vervulling met de Heilige Geest en de 
rijkdom daarvan�. Het thema van de pinksterpreek werd een appèl dat opkwam uit het 
pinksterevangelie: �Sta naar de Geest�. Als boodschap die op de hele gemeente en de 
nieuw belijdende leden in het bijzonder is toegesneden, formuleert de voorganger: �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 daarom bidt. Sta naar 
deze volheid!� In deze boodschap gaat de indicatief van het heil duidelijk aan de 
imperatief vooraf: �Pinksteren. Dat is niet alleen een historisch feit, maar ook het appèl 
om vervuld te worden met de Heilige Geest�. Het heil realiseert zich dus telkens 
opnieuw. De belofte gaat voorop en de gemeente mag die aannemen. Het lijkt haar 
eigen verantwoordelijkheid of zij dat doet of niet. Achteraf kan de voorganger in elk 
geval dankbaar concluderen: �Ik heb met vreugde over de overvloed van Pinksteren 
gesproken en gemerkt, dat er ook naar geluisterd wordt�. 
 
CONCLUDEREND 
Voorganger P ziet de prediking als gezaghebbend centrum van de kerkdienst. Prediking 
is voor ds. P inhoudelijk gecentreerd rondom �het verzoenend lijden en sterven van 
Jezus Christus�. De voorganger ziet deze verkondiging als het doorgeven van de 
boodschap van Gods heil aan de mensen op een manier die tegelijkertijd eer bewijst aan 
God. Met name de pinksterprediking ligt de voorganger na aan het hart vanwege de 
rijkdom van de belofte die de uitstorting van de Geest met zich meebrengt. Opvallend is 
de dubbelheid van heil en belofte, gave en opgave. 
 
17.4.4. De voorganger en de context van de pinksterpreek 
 
Liturgie 
De voorganger staat in een traditie waarbij de liturgie vooral als dienst van het Woord 
beleefd wordt. Alles wat in de dienst gebeurt, is geconcentreerd rond één kern. Liederen 
en gebeden worden daarvan afgeleid. De keuze van de te zingen psalmen in de dienst 
vindt dus plaats als duidelijk is wat de inhoud van de preek wordt. De voorganger 
schrijft niet specifiek over de voorbereiding of bezinning op de gebeden.  
Kerk 
De bijzonderheid van de pinksterdienst is voor deze gemeente dat er 14 mensen 
belijdenis doen. De voorganger stemt de keuze van de lezingen en de thematiek van de 
prediking daar volledig op af: de belijdenis wordt zo een vreugdevol �teken van Gods 
trouw� voor de gehele gemeente.  
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Maatschappij 
De maatschappelijke context komt niet terug in de beschrijvingen van de voorganger, 
wel in de gebeden. 
 
CONCLUDEREND 
De voorganger richt zich in de pinksterdienst met name op de geloofsopbouw van de 
gemeente en haar nieuwe leden.  
 
17.4.5. De voorganger en de hoorders 
 
Voorganger P ziet het kerkbezoek als �zeer belangrijk� voor de gemeenteleden. �Daar 
komt de hele gemeente samen rondom het Woord van God. Daar wil Christus Zijn 
gemeente ontmoeten. Daar wil iemand, die in Christus gelooft, ook zijn, als het goed 
is�. Vanuit dit diep doorleefde besef voelt de voorganger �heel sterk� de vreugde en 
dankbaarheid vanwege het jawoord van de nieuwe leden. Het bevestigt de voorganger 
in de beleving van Gods aanwezigheid en trouw aan deze gemeente. Met de 14 
belijdeniscatechisanten is een band gegroeid tijdens het catechese-seizoen, zo verklaart 
de predikant en deze zoekt dan ook met zorg een belijdenistekst voor hen uit. In de 
doelstelling van de preek klinkt grote betrokkenheid bij het geloofsleven van de 
gemeente door en dat kenmerkt ongetwijfeld deze voorganger. �Veel mensen worstelen 
met vragen rond de zekerheid van het geloof�. De voorganger brengt dit in verband met 
een �te weinig oog� hebben voor het werk van de Heilige Geest. Daarom wil de 
voorganger de gemeente juist met Pinksteren een bemoedigend woord vanuit het 
evangelie meegeven en hen aanspreken op hun persoonlijk geloof. Dat is de taak van de 
voorganger in het bijzonder. Daarom hebben de kerkgangers ook geen bijdrage �achter 
de microfoon� in kerkdiensten. Zij �luisteren naar het Woord van God en naar de 
prediking, bidden mee met wat de voorganger bidt, zingen en geven in de collecte�. 
 
CONCLUDEREND 
Voorganger P voelt zich als predikant geroepen om de kerkgangers met name in hun 
persoonlijk geloofsleven aan te spreken. De predikant doet dat vanuit een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en persoonlijke betrokkenheid. Bij de voorbereiding van 
de kerkdienst zijn geen kerkgangers betrokken, de voorganger spreekt hierbij niet van 
contacten met anderen. 
 
17.4.6. De voorganger en de Heilige Geest 
 
Voorganger P maakt in uitspraken aangaande de Heilige Geest onderscheid tussen het 
�historische� feit van de uitstorting van de Heilige Geest conform Handelingen 2 en de 
ontvangst van de Heilige Geest door de hoorders nu. Het feit van toen is een belofte 
voor nu: daarom zullen de kerkgangers �staan naar� de vervulling met de Heilige Geest. 
Dit �staan naar� is een vorm van bevindelijk spreken voor vurig verlangen naar en 
biddend hopen op de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest draagt als 
kenmerk dat degene die de Geest ontvangt vervuld wordt van �meer zekerheid in het 
geloof�, en een �volheid� van geloof. De Heilige Geest is de Geest die de mensen 
bevestigt in het geloof. De ontvangst van de Heilige Geest is niet alleen bestemd voor 
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een enkeling in de gemeente, maar in feite voor iedereen en de voorganger vertrouwt 
erop, dat wie bidt om de Heilige Geest, deze ook zal ontvangen. Ook in de eigen 
beleving van de voorganger speelt deze ervaring een rol; de predikant schrijft te ervaren 
dat God in de kerkdienst aanwezig is �door de Heilige Geest�. De ervaring van de 
Heilige Geest maakt dat de voorganger �op en na Pinksteren� graag over �de thematiek 
van de vervulling met de Heilige Geest en de rijkdom daarvan� preekt. 
 
CONCLUDEREND 
De vervulling met de Heilige Geest is voor deze predikant verbonden met het 
ontvangen van zekerheid in het geloof en de belofte van deze vervulling geldt iedereen. 
Het oprechte gebed om de Geest is de voorwaarde tot deze vervulling.  
 
17.4.7. Typering van de voorganger 
 
Voorganger P is predikant binnen de hervormd-gereformeerde traditie waar de 
prediking als Woord van God centraal staat in de kerkdienst. De taak van de voorganger 
is om in de prediking de grote daden van God te verkondigen en het hieruit 
voortvloeiend appèl tot de hoorders te laten klinken. Voorganger P beschouwt dit werk 
van de prediking en met name de prediking van de Heilige Geest als vreugdevol en 
verrijkend, vanuit de ervaring van de rijkdom van het geloof waar deze voorganger zelf 
uit leeft. 
 
 
17.5. PROFIEL VAN DE HOORDERS 
 
Hieronder volgt een kennismaking met de 11 respondenten van kerk P en hun visies op 
kerkdienst en prediking. 
 
17.5.1. Kerkelijk profiel 
 
De respondenten van kerk P zijn op één na allemaal belijdend lid in kerk P. Twee-
derde is vrouw en allemaal zijn ze op één of andere manier betrokken bij het ker-
kenwerk, vooral door middel van  gespreks- en bijbelstudiekringen. Het zijn trouwe 
kerkgangers, alle elf respondenten geven aan dat zij minstens één keer per week de 
kerkdienst bijwonen. Toch voelt niet iedereen zich even betrokken bij de kerk: 
slechts twee respondenten zeggen zich �zeer sterk� betrokken te voelen. De anderen 
zijn nauwelijks (1x), redelijk (4x) of �sterk� betrokken. Als motieven om de kerk-
dienst te bezoeken scoren alle in de vragenlijst genoemde items hoog tot zeer hoog, 
behalve de motieven �tot rust komen� en �om een nieuwe levensstijl te ontwikkelen�. 
Meer dan in andere kerken zijn deze respondenten gewend zich persoonlijk op de 
kerkdienst voor te bereiden. Eén persoon luistert naar het radioprogramma �Laat ons 
de rustdag wijden�6, en vijf personen geven aan op zaterdagavond of zondagochtend 
te bidden voor de dienst7. Twee respondenten lezen het bijbelgedeelte indien dat al 

                                                        
6 Respondent P8. 
7 Respondent P2,P3,P4,P6,P7. 
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bekend is8. Deze kerkgangers zijn niet selectief in hun kerkgang wat de voorganger 
betreft, men gaat altijd, ongeacht wie er voorgaat. De tevredenheid over de kerk-
diensten onder de respondenten in P varieert, op één uitzondering na9, van �tamelijk 
tevreden� (5x)  tot �zeer tevreden� (5x). De tevredenheid betreft vooral de inhoud 
van de prediking: �evenwichtige (zonde en genade) verkondiging, duidelijke tekst-
verklaring en de toepassing van de Heilige Geest en zijn werk in ons wordt goed 
belicht�10. Twee respondenten zouden echter in de diensten wat meer variatie op 
muzikaal gebied zien: meer muziek en zang, �meer gezangen in plaats van alleen 
psalmen�11. 
   Interessant is dat deze kerkgangers vaker dan die uit andere kerken het gebed 
kiezen als één van de drie belangrijkste elementen in de kerkdienst. Dit betreft 
vooral het �grote gebed� ofwel het �gebed voor de prediking� in deze liturgische 
traditie. De waarde van het gebed is dat het je �dichter bij God� brengt12, dat nood en 
zorg voor God verwoord kan worden, om vergeving gebeden kan worden en dat de 
hulp van Gods Geest ingeroepen wordt13. Het besef van God afhankelijk te zijn en 
Gods hulp nodig te hebben, klinkt eveneens door in het benadrukken van het �onze 
hulp�14 en de zegen15. Evenals in andere kerken is het zingen een geliefd onderdeel 
van de dienst, vooral vanwege het loven en eren van God16. 
 
17.5.2. Preekprofiel 
 
Van de elf respondenten kiezen er zes de preek op de eerste en twee de preek op de 
tweede plaats, wanneer het gaat om het belangrijkste onderdeel van een kerkdienst17. 
Als motieven voor het gewicht van de preek gelden vooral: 

- de preek is de uitleg van de Bijbel18 en de Bijbel is Gods Woord; 
- de preek betreft een actueel spreken van God: �door de preek wil God het 

meest tot mij spreken�19 en het is �wonderlijk, hoe het Woord van God nog 
steeds tot ons komt en leeft�.20 

De preek is het centrum van de kerkdienst voor negen van de elf respondenten. Een 
kerkdienst zonder preek is vrijwel ondenkbaar. Drie mensen refereren aan de 
opdracht dat �Gods Woord� verkondigd moet worden en centraal moet staan21 en zes 
anderen geven aan dat zij zonder de prediking het spreken van God tot de gemeente 
ontberen, dat zij de verdieping in het geloof missen en dat zij zonder preek �God niet 

                                                        
8 Respondent P3,P6. 
9 Respondent P1, �zeer ontevreden�. 
10 Respondent P3, ook P6 �kerkdienst wordt eerbiedig ingevuld�, P9 �ik voel me er erg thuis, zowel in het 
gemeente-zijn als onder de verkondiging�. 
11 Respondent P8, P10. 
12 Respondent P4. 
13 Respondent P3,P7,P9. 
14 �de afhankelijkheid die uitgesproken wordt om Gods hulp en zegen te vragen� P6,P10. 
15 �Zonder Gods zegen kan ik niet leven�, P8, P10. 
16 Respondent P4,P8,P10,P12. 
17 Eén respondent geeft aan niet te willen kiezen: �al deze elementen horen bij elkaar�, P5. 
18 Respondent P4,P6,P7,P9. 
19 Respondent P3, ook P12. 
20 Respondent P8. 
21 Respondent P2,P4,P8. 
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leren kennen�22. Vijf respondenten geven onomwonden aan dat de preek voor hen 
gezag heeft �omdat God zelf erin te beluisteren valt�23. Voor anderen is dit gezag 
meer indirect en gekoppeld aan de Schrift24. De prediking is er overigens niet alleen 
omwille van de hoorders, de preek richt zich in de visie van deze kerkgangers ook 
als lofprijzing tot God: het eren van de Naam van God noemen vijf respondenten als 
doel van de preek25, boven de �persoonlijke bemoediging� (2x)26 of �het bepalen van 
de gemeente bij de bijbel� (3x)27.  
Over wat een goede preek is, bestaat in grote mate consensus. In volgorde van 
belangrijkheid beschouwt men een preek als goed wanneer: 

- er een specifieke inhoud wordt verkondigd. Zeven respondenten geven 
inhoudelijk-normatieve criteria aan bij het beantwoorden van deze vraag. 
Bijvoorbeeld: �als Gods genade is verkondigd�, �als Christus gepredikt wordt�, 
�als wet en evangelie erin doorklinken�, �als de liefde van de Heere Jezus aan 
bod komt�;28 

- de bijbeltekst gedegen en duidelijk wordt uitgelegd: �wanneer de aangegeven 
tekst goed uitgewerkt is�, �wanneer de tekstverklaring duidelijk en in de 
context weergeven is�;29 

- er een verbinding met de praktijk en actualiteit gelegd wordt: �een link naar 
deze tijd�, wanneer �de toepassing wordt belicht� en �wanneer je pastoraal 
advies meekrijgt�30; 

- de preek duidelijk is: niet te ingewikkeld31 en helder van uitleg. 
Niet iedereen is overigens even goed over de preken in P te spreken. De categorie 
mensen die �zeer tevreden� aangeeft, is kleiner dan bij de vraag naar de tevredenheid 
over de kerkdiensten als geheel. Zes respondenten zijn �tamelijk tevreden�, drie �zeer 
tevreden� en twee �tamelijk ontevreden�. Tevredenheid is er vooral vanwege inhou-
delijke motieven32, ontevredenheid heeft vooral te maken met saaiheid qua inhoud en 
presentatie33, te lange preken34, teveel herhalingen35 en te weinig praktische predi-
king36.  
   Twee respondenten geven aan dat zij de voorganger iets te steriel vinden. Zij 
missen de persoonlijke betrokkenheid van de predikant, vinden dat er weinig gevoel 
in doorklinkt en dat het nogal �rationeel� overkomt37: �Het zou meer vanuit het hart 
                                                        
22 Respondent P3,P4,P5,P7,P10,P12. 
23 Respondent P3,P4,P5,P7,P12. 
24 Respondent P2,P6,P7,P9. 
25 Respondent P2,P3,P6,P7,P10. 
26 Respondent P5,P8. 
27 Respondent P1,P4,P9. 
28 Respectievelijk respondent P8,P3,P9,P6,ook P5,P7,P12. 
29 Respondent P6,P3, ook P1,P7,P9. 
30 Respondent P1,P3,P6, ook P2. 
31 Respondent P10, ook P2,P3,P9. 
32 �God kan erin spreken en dat doet Hij ook. Hij bepaalt ons dan ook bij onze zonde, onze verlossing en 
leert ons hoe wij Hem daarvoor kunnen danken�, P12, ook P3,P6. 
33 �Onze predikant heeft moeite om de interesse te wekken en de aandacht te houden� P1, �beetje saai�, 
P2. 
34 Respondent P1,P10,P12,P5,P8. 
35 Respondent P2,12. 
36 Respondent P2,P5. 
37 Respondent P5. 
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gebracht mogen worden�38. Daar komt bij dat men de betrokkenheid van de voor-
ganger bij problemen en moeiten in het geloof mist: �de dieptepunten en moeilijke 
kanten van het geloofsleven komen te weinig aan bod�39.  
 
17.5.3. Pinksterdienst 
 
De waardering voor de pinksterdienst is voor vier respondenten �bijzonder positief�, 
voor drie �meer positief dan negatief�, voor twee �neutraal� en voor twee anderen 
meer of bijzonder negatief. Hetgeen indruk gemaakt heeft in de dienst, is vooral het 
jawoord van de 14 belijdeniscatechisanten. Zes respondenten geven aan dat zij hier 
veel aan beleefd hebben: �omdat zij met volle overtuiging Gods Naam beleden�40. 
Drie respondenten refereren aan de preek als indrukwekkend moment omdat het 
correspondeerde met hun eigen gevoelens41. Zes van de respondenten zeggen dat zij 
wel iets van Gods aanwezigheid in de dienst hebben ervaren. 
   Ten aanzien van de preek is de algemene indruk dat deze goed van lengte was, niet 
te lang en niet te kort, tamelijk boeiend, goed te volgen en dicht bij de bijbeltekst. 
Vertroostend was de preek ook, maar echt iets nieuws heeft de preek niet gebracht. 
De preek heeft �enigszins� geholpen om de bijbeltekst beter te verstaan. Slechts drie 
respondenten geven aan dat de preek hun geloof versterkt heeft, twee weten het 
niet42 en zes kerkgangers geven aan �niet bijzonder�.  
   Vrijwel iedereen heeft �een beetje� ofwel �veel� van de preek onthouden. Als 
boodschap van de preek formuleert men in verschillende bewoordingen maar inhou-
delijk steeds hetzelfde: �Gods Geest is er voor iedereen�43. Drie respondenten 
omschrijven deze boodschap in de vorm van een feitelijke gebeurtenis die heeft 
plaatsgehad: �de Heilige Geest is uitgestort�44, één respondent wijst naar de 
toekomst: �God zal z�n Geest uitstorten op alle vlees�45 en vier respondenten hebben 
een conditionele toevoeging: �nu geeft God zijn Geest aan ieder die in Hem gelooft 
(curs.FS), �ieder die de Naam des Heren zal aanroepen� of �ieder die daar om 
vraagt�46. 
   Een vijftal respondenten geeft aan dat zij gevoelens van dankbaarheid, verwonde-
ring en vreugde hebben overgehouden aan de preek. Dit vanwege de inhoud van de 
boodschap: �Heerlijk, wie bidt om de Geest, zal hem ontvangen�. �Vreugde: God 
gaat door met het werk van de Geest�47. Twee respondenten hebben negatieve 
gevoelens aan de preek overgehouden. Dit vanwege het feit dat zij de boodschap 
niet op zichzelf konden toepassen en omdat er in de preek geen aandacht was voor 
                                                        
38 Respondent P6. 
39 Respondent P5,P6. 
40 Respondent P10, ook P2,P7,P8,P9,P12. 
41 �Hemelse Vader, vol liefde, ook voor mij�, respondent P4, �Momenten waarop gesproken werd over de 
liefde van God, over de strijd en moeite die er hier op aarde zijn (�) Reden waarom dat indruk maakte, is 
dat ik m�n geloof momenteel als heel donker ervaar en het idee heb dat God heel ver van me weg is�, P6, 
ook P8. 
42 �Ik kan van mezelf niet zeggen dat ik het ware zaligmakende geloof bezit�, respondent P7. 
43 Respondent P2,P3,P4,P5,P6,P6,P9,P10. 
44 Respondent P2,P5,P10. 
45 Respondent P3. 
46 Respondent P6,P8,P9,P4. 
47 Respondent P8,P3,ook P4,P9,P12. 
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hun vragen en strijd. �Zovelen hebben dit geloof en ik niet, dat ervaar ik als erg�48. 
�Voor mezelf momenteel moeilijk te plaatsen omdat ik weinig van de Heere Jezus 
zie of ervaar en naar mijn idee er wel naar zoek. Dan is de Heilige Geest als trooster 
en als levend makende Geest moeilijk te bemerken�49.  
   Ten aanzien van de voorganger tenslotte, zijn er opvallend veel respondenten die 
deze predikant �redelijk� waarderen. Slechts drie respondenten zeggen de predikant 
�zeer� te waarderen. Zes respondenten hebben iets aan te merken op de presentatie 
van de predikant, die is te saai, te afstandelijk, te eentonig. Vergoeilijkend schrijft 
iemand: �Je raakt eraan gewend dat P niet uitbundig is�50. Als tip geeft deze 
respondent de voorganger mee om te proberen om �de uitstraling en houding aan te 
passen bij de gebruikte woorden: laat zien wat u zegt als het gaat om blijdschap, 
verdriet, moeite, hoop�51. Enkele anderen vragen met name om kortere preken52, 
meer toepassing op dagelijks leven en actualiteit53 en een meer kwetsbare opstelling 
van de predikant naar de gemeente toe54.  
 
17.5.4. Typering van de hoorders 
 
In kerk P zien we een scheiding der geesten lopen tussen hen die zich goed kunnen 
vinden in het oude vertrouwde orthodoxe schema van kerkdienst en prediking zoals 
zij dat gewend zijn en enkele iets meer vernieuwingsgezinde kerkgangers. De 
laatsten vinden niet voldoende beleving bij de herhaling van vaste geloofswaarheden 
maar zoeken meer naar actuele verbinding met hun leven. Ook zijn er mensen die 
min of meer vastlopen bij dit type prediking omdat er te weinig aandacht voor hun 
existentiële nood is. Voor hen zou het veel uitmaken wanneer deze op zich gewaar-
deerde voorganger meer aandacht zou hebben voor de moeitevolle kant van het 
geloof. Naar alle kanten toe geldt dat deze voorganger er goed aan doet om de 
presentatie van de preken te verbeteren.  
 
 
17.6. DE DRIEHOEK KERKGANGERS, VOORGANGER EN PREEK 
 
De confrontatie tussen de verschillende invalshoeken van de �preekgebeurtenis� op 
Pinksteren levert een aantal verschillende bevindingen op: 
   In hun visie op de prediking delen de meeste kerkgangers en de voorganger in P 
eenzelfde uitgangspunt: de preek dient in de kerkdienst centraal te staan en Gods 
Woord moet verkondigd worden. De voorganger spreekt over de vreugde van het 
verkondigen van de grote daden Gods, maar ook de kerkgangers zien in de prediking 
het eren van de Naam van God als doel. De voorganger noemt als kern van de 
                                                        
48 Respondent P7. 
49 Respondent P5. 
50 Respondent P8. 
51 Respondent P8. 
52 Respondent P1,P8,P10. 
53 Respondent P1,P2,P5. 
54 �bewogener�, P2, �Probeer wat dichter bij de gemeente te komen. Bijvoorbeeld door uzelf in de 
prediking kwetsbaar op te stellen, door te vertellen dat u ook zonden en gebreken hebt. U kunt ook meer 
vertellen wat een tekst voor uzelf betekent�, P9. 
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prediking met name de heilsfeiten, voor de kerkgangers komt het vooral neer op een 
beknopte dogmatiek. In elk geval zijn zij het er aan beide kanten over eens dat de 
prediking inhoudelijk genormeerd is en de norm lijkt vooral door de kerkelijke �
orthodoxe- traditie bepaald te zijn. 
   Een aantal kerkgangers kan zich wat minder vinden in dit patroon en zoekt in de 
preek niet naar een bevestiging van hetgeen zij al weten en geloven, maar naar een 
antwoord op existentiële geloofsvragen en actuele vragen. Deze kerkgangers worden 
teleurgesteld door deze predikant, die de existentiële vragen wel ziet en erop in wil 
gaan, maar in feite over de hoofden heen praat. Zo weet de voorganger dat in deze 
gemeente veel mensen vragen rondom geloofs(on)zekerheid hebben. De manier waarop 
de voorganger echter met deze vragen omgaat, lijkt niet adequaat. De vragen worden 
impliciet als �het tekort doen van de Heere� bestempeld en moeten zo snel mogelijk 
overwonnen worden. In de pinksterpreek is de stelling dat wie bidt om de Geest, deze 
ook zal ontvangen. Daarmee wordt de ontvangst van de Geest een norm voor het 
geloof. Wie de Geest niet ontvangen heeft, heeft blijkbaar minder goed gebeden of er 
mankeert iets anders. De voorganger verzuimt om op deze vraag in te gaan, waardoor 
de mensen met én de vragen én een impliciete veroordeling blijven zitten. De 
onzekerheid van het geloof wordt op deze wijze met zekerheden bestreden en dat werkt 
niet bij iedereen of misschien wel helemaal niet55. Slechts weinigen verklaren immers 
dat de pinksterpreek hun geloof versterkt heeft. 
   Opgemerkt moet worden dat er toch heel wat kerkgangers min of meer tevreden zijn 
met de prediking, dat de pinksterprediking hun daadwerkelijk vreugde geschonken 
heeft en dat meer dan de helft van de respondenten zich door deze preek toch op 
enigerlei wijze door God aangesproken heeft gevoeld. En waar in orthodoxe kring 
zoiets niet gemakkelijk gezegd wordt, is dit een hoge score. 
   Wanneer we kijken naar de daadwerkelijke inhoud van de preek, zien we in de 
antwoorden van de hoorders de tekstlezing en uitleg niet meer terugkeren. Gehoord is 
de boodschap van de uitstorting van de Geest op allen. Deze boodschap verwijst naar 
het eerste gedeelte van de preek. Het tweede gedeelte betrof het leven uit de belofte van 
Pinksteren. Hiervan is alleen het conditionele karakter van de belofte overgekomen: het 
leven uit de belofte is versmald tot het gebed om de Geest, het �staan naar de Geest�. 
Het appèl van de preek hebben de hoorders wel opgepikt, maar niet iedereen kan daar 
iets mee. 
   Preek P is ingedeeld in het type van de applicatiecentrische-kerygmatische prediking. 
Bij deze preek verdringt het kerygmatisch karakter enigszins de applicatieve insteek. De 
voorganger hoopt de vreugde van de uitstorting van de Geest voor allen als gerealiseerd 
en mogelijk heil te verkondigen, niemand uitgezonderd. Maar de paradox van 
gerealiseerd én beloofd, gegeven én nog te ontvangen, onconditioneel ��alle vlees�- én 
conditioneel �ieder die erom bidt- maakt dat de verwarring en onzekerheid bij een 
aantal mensen overeind blijft. 
   Niet iedereen heeft daar moeite mee, er zijn mensen die zich in gelovig vertrouwen 
aan de vreugdevolle boodschap wijden en zich verblijden over het evangelie. 
                                                        
55 Vgl. het homiletisch onderzoek van H. van der Geest waaruit blijkt dat het essentieel is voor het 
verstaan van een vreugdevolle boodschap van vernieuwing dat ook en éérst aan gevoelens van moeite en 
tegenwerping, oftewel aan de andere kant van de medaille, recht gedaan wordt. Anders gezegd: 
antwoorden kunnen pas voldoen wanneer ook aan de vragen recht is gedaan. 
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SAMENVATTEND 
De applicatiecentrische aanpak levert een vorm van heldere tekstprediking op, die 
echter enigszins strijdt met de kerygmatische aanpak van de verkondiging. Het kerygma 
dat gebracht wordt is uiteindelijk niet eenduidig en aan de vragen van de hoorders 
wordt niet geheel recht gedaan. 
 
 
17.7. OVERIGE PREKEN VAN DIT TYPE 
 
Op geheel andere wijze dan preek P, vertegenwoordigt preek K het applicatiecentrisch-
kerygmatische preektype. We beschrijven deze preek kort en voorzover het nieuwe 
gezichtspunten oplevert voor het profiel van dit type prediking. 
Preek K is een korte preek die inzet bij de oproep aan hoorders zich te bedenken hoe zij 
zich ergens door aangesproken kunnen voelen. Deze algemene ervaring wordt verdiept 
richting een �pinkster�-ervaring en als het ware opgeroepen met de woorden:  

�God, ik dank U dat ik het mag merken, dat U mij hebt aangeraakt. Ik heb er geen 
woorden voor, maar nu weet ik, ik hoor hier op aarde erbij, ik ben er nodig en heb 
een taak, met U naast mij�. 

De voorgangster veronderstelt dat Lucas met het pinksterverhaal ook iets dergelijks 
wilde zeggen. 
   Vervolgens maakt zij een overstap van Jeruzalem �een wereld niet anders dan nu en 
hier� naar de kerkelijke gemeente die straks de maaltijd zal vieren. De rol van de 
diakenen wordt gememoreerd als fundamenteel in een wereld van �zelfbediening� in 
plaats van �service� en zo is duidelijk:  

�voor die wereld is Jezus gekomen en heeft Hij geleefd. En dat gemeente, moet als 
een lopend vuur, overal, in alle windstreken van de aarde zichtbaar worden door ons 
in woord en daad, in zijn Geest�. 

Zo houdt Pinksteren niet op, is de weg van Jezus niet doodgelopen, want 
�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 
Heil�ge Geest, ik geloof een instrument te zijn van God, dat bewogen wordt om de 
mensen, in de Geest van Jezus, zijn Zoon�.  

Tekstuitleg speelt in deze preek eigenlijk geen enkele rol. Van meet af aan is de preek 
op de ervaring en toe-eigening van de hoorders gericht. De ervaring van het geraakt-zijn 
wordt op evocatieve wijze benoemd en aan het geciteerde slot van de preek als een zich 
van Godswege realiserende werkelijkheid voorgesteld. Preek K laat zien dat 
kerygmatische dimensie van de prediking zich in applicatieve zin erg goed laat 
verbinden met een visie op prediking als het door de kracht van de verbeelding 
opgeroepen Woord van God. 
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17.8. EVALUATIE VAN HET APPLICATIECENTRISCH-KERYGMATISCHE PREEKTYPE 
 
Sterke kanten 
Het applicatiecentrisch-kerygmatische preektype laat zien dat het mogelijk is om vanuit 
een toepassingsgerichte omgang met de Schrift een kerygmatisch geladen preek te 
houden. Dat betekent dat er een grote concentratie mogelijk is op de mogelijke 
toepassing door de hoorders en dat die op volle spanning gebracht kan worden met een 
verwoording van de actuele bemoeienis van Godswege met de mens. Het heil wordt 
gericht verkondigd en niet als een schot hagel. Voor hen bij wie dit goed aansluit is dit 
een zeer bevestigende en overtuigende vorm van prediking. We zien ook hoezeer 
voorganger P bij dit type prediking zelf de boodschap van de preek als een krachtig 
getuigenis brengt.  
 
Zwakke kanten 
Een moeilijkheid bij applicatiecentrische prediking als zodanig is al dat de eigenheid 
van de bijbeltekst op de achtergrond raakt. Daarmee is deze prediking veelal motto- of 
themaprediking, soms ook leerprediking. Wanneer het kerygmatische karakter van de 
preek dan ook nog eens op betrekkelijk eenvoudige en kernachtige wijze verwoord 
wordt, kan versmalling van de insteek van de bijbeltekst dreigen of versimpeling van de 
boodschap van de preek. Het zal niet verbazen dat dit het euvel is waar sommige 
soorten �evangelische� prediking aan leiden. 
   Een gevaar bij dit type prediking is tevens dat de voorganger schuil gaat achter het 
kerygma. Bij voorganger P lijkt dit, hoewel niemand twijfelt aan de authenticiteit van 
de voorganger, enigszins het geval te zijn. 
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18. Het applicatiecentrisch-didactische preektype 
 
 
 
18.1. INLEIDING 
 
Het applicatiecentrisch-didactische preektype kenmerkt zich door een betekenisgeving 
van de tekst vanuit (verondersteld) hoordersperspectief met een gerichtheid op het 
inwijden, leren en instrueren van de hoorders aangaande het heil van Godswege. Als het 
gaat om prediking als Gods Woord dan beoogt dit type prediking dat Woord op een 
gerichte, procesmatige en doelmatige wijze in relatie tot de vragen, situatie en behoefte 
van de hoorders te bemiddelen. 
   In het onderzoeksmateriaal zijn we van dit type vier representanten tegengekomen, te 
weten preek H,I,O en R. Hieronder volgt exemplarisch een uitwerking van preek H, 
met een complete analyse op grond waarvan we tot de genoemde classificatie zijn 
gekomen. Vervolgens komt het portret van de betreffende voorganger in beeld, naar 
aanleiding van de door deze voorganger ingevulde vragenlijst. Hierin gaat het om de 
visie van deze predikant ten aanzien van de kerkdienst en prediking in het algemeen en 
de dienst en preek met Pinksteren in het bijzonder. Vervolgens komen de kerkgangers 
die deze kerkdienst en prediking hebben bijgewoond, aan het woord door middel van  
de ingevulde vragenlijsten. In een slotparagraaf vergelijken we vervolgens de drie 
empirische invalshoeken van deze preek en evalueren we dit preektype naar aanleiding 
van de concrete kennismaking met het casusmateriaal uit kerk H en de vergelijking met 
andere preken van dit type. 
 
 
18.2. PREEK H: �DE HEILIGE GEEST ALS GROTE COMMUNICATOR�1 
 
De schriftlezing in deze kerkdienst is Handelingen 2:1-13. 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
(1)Of ik misschien een draagbare telefoon zou willen aanschaffen. Dat meldt de 
ANWB mij via een folder. Het is natuurlijk een unieke aanbieding, of ik dat wel goed 
doorheb... 
(2)Maar als ik erover nadenk krijg ik al bijna maagpijn bij de gedachte: ook in de 
vakantie nog eens bereikbaar, alsjeblieft niet! Mag een mens niet ook soms even onder-
duiken in een zalig leeg bestaan van niets doen en niets moeten?  
 
(3)Er zijn nauwelijks nog grenzen aan de mogelijkheden tot communicatie in onze 
wereld. Dat verre familielid in Australië is even makkelijk bereikbaar geworden als 
onze buurman of buurvrouw. En dat dan dankzij de zegeningen van de fax, de modem 
en de e-mailtjes van het Internet. Niemand is meer onbereikbaar. 
 

                                                        
1 Deze titel is door de onderzoeker aan de preek toegevoegd. 
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(4)Hoewel?? Bereikbaar en bereikbaar is natuurlijk nog altijd twee. Dat wij altijd 
bereikbaar zouden zijn of zouden kunnen zijn dat lijkt mij een moderne mythe. �Samen 
is tweemaal alleen�, schreef iemand ooit over een huwelijk. En zo kan de bittere werke-
lijkheid zijn. Twee mensen die al vele jaren samenleven, maar elkaar niets meer te 
zeggen hebben en volstrekt onbereikbaar voor elkaar zijn geworden. 
(5)Of het gaat zoals het de dichter Willem Barnard overkwam: Zijn vrouw werd 
dement, haar geest verdween langzaam uit haar lichaam. En Barnard schreef in een 
gedicht dat zijn vrouw �onbereikbaar nabij� was geworden. 
 
(6)Echt bereikbaar zijn heeft niet alleen maar, of niet eens zozeer te maken met de 
vraag of je er bent, lijfelijk aanwezig of dat je aanspreekbaar bent, maar het heeft 
eigenlijk veel meer te maken met de vraag of jij je kunt of wilt openstellen voor de 
ander. Of je bereid bent om jezelf te geven. 
 
(7)En met Pinksteren vieren wij dat alle belemmeringen op dat gebied even zijn 
weggevallen. We vieren dat God en de mensen elkaar verstaan. Dat de communicatie 
naar alle kanten open is horizontaal, maar ook verticaal. Daarom staat er ook veel-
zeggend in dat verhaal in Handelingen: �Een ieder hoorde hen in zijn eigen taal van de 
grote daden van God spreken�. 
(8)Pinksteren maakt mensen open voor God én voor elkaar. 
 
(9)Het is overigens goed om te beseffen dat communiceren en communiceren ook nog 
altijd twee is. Het was Franciscus van Assisi die ooit tegen monniken zei die hij uitzond 
de wereld in: �Draag het evangelie uit met alle kracht die in je is ...desnoods met 
woorden.� 
 
(10)Valt er trouwens wel iets te communiceren als het gaat over het geloof? Een criticus 
omschreef dat geloven ooit als volgt: �Het is in een donkere kamer op zoek gaan naar 
een zwarte hoed die er niet is�. (Gerrit Komrij) 
 
(11)Als je zo over het geloof denkt is het communiceren daarover een hopeloze zaak. 
En ik vermoed zelf dat de leerlingen van Jezus daar iets van ervaren zullen hebben. Na 
de opstanding, want hoe moesten zij iets zo groots en iets zo onvoorstelbaars, hoe 
zouden zij dat kunnen vertellen aan de mensen om hen heen? Hoe zouden zij daarover 
ooit kunnen communiceren met anderen? Wie zou het ooit kunnen geloven? Leek het 
niet een hopeloze zaak? 
 
(12)Pinksteren betekent: de Geest komt onze zwakheid, onze menselijke zwakheid te 
hulp. Ons onvermogen om te communiceren met anderen. God zelf steekt een hand uit, 
of beter gezegd in het beeld van Pinksteren: God zelf blaast Zijn eigen adem, Zijn Geest 
naar ons toe. En die zet mensen letterlijk in vuur en vlam. Hij maakt ze enthousiast. Een 
woord dat letterlijk ook betekent �vol van God!� De Geest doorbreekt de grenzen van de 
taal.  
(13)En opeens weten de leerlingen woorden te vinden voor hun geloof, ze weten 
woorden te vinden voor datgene wat er met Pasen is gebeurd. En er zijn niet alleen de 
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woorden die ze kunnen uitspreken, plotseling gebeurt het ook dat mensen het werkelijk 
horen en verstaan.  
 
(14)Met de catechisanten die vandaag belijdenis doen op deze zondag hebben wij 
eigenlijk al even Pinksteren gevierd en meegemaakt. En ik doel dan op de avond die we 
een week of twee geleden hebben meegemaakt. Het was de �aannemingsavond� zoals 
die naar goed hervormd gebruik heet. En op die avond vertelden de catechisanten en de 
ambtsdragers die er waren uit beide kerken en de predikanten die vertelden aan elkaar 
hun geloofs- en levensverhaal. En het is altijd indrukwekkend om dat te horen en mee 
te maken want je beseft dan, als je al die verhalen hoorde, hoe die beide altijd onlosma-
kelijk met elkaar verbonden zijn: geloof en leven.  
(15)En ik besefte op dat moment hoe het ook alweer is: dat God aanwezig is in het 
leven van ieder mens en dat dat ook altijd op een eigen en unieke manier is. Je zou het 
kunnen samenvatten met dat ene regeltje uit Handelingen 2: �Ieder van ons vertelde in 
zijn eigen taal, van Gods aanwezigheid van de grote daden van God in zijn leven.� 
 
(16)En de rode draad, die er steeds doorheen liep, was naar mijn gevoel dat er vaak op 
breekpunten of op scharnierpunten in het leven dat mensen iets van God zien of 
ervaren. 
(17)Het zijn de momenten in het leven waarop een mens plotseling gaat nadenken: 
Waarom is het in mijn leven gegaan zoals het is gegaan? Vragen die je stelt in verwon-
dering of in verbijstering.  
(18)Waarom, over verbijstering gesproken: Waarom overleed mijn grootvader met wie 
ik het zo goed kon vinden? Waarom overleed die goede vriend of vriendin? Waarom 
treft mij nu dit onheil?  
(19)Of 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. Het zal velen van ons niet onbekend voorkomen. 
 
(20)Als je je geloof belijdt, in het midden van de gemeente, dan geef je eigenlijk een 
bevestigend antwoord op de vraag of God er ook voor jou persoonlijk wil zijn, en of jij 
er ook voor Hem wilt zijn. Je maakt je keuze kenbaar en dat is opnieuw zo�n 
scharniermoment, zo�n belangrijk moment, in je leven. Het betekent niet dat je op dat 
moment, op dit moment pas gelooft, of pas echt gelooft, het betekent ook niet meer dat 
je straks nooit meer zult gaan twijfelen. Nee, maar het is wel het moment waarop je 
even zichtbaar maakt wat jouw geloofskeuze is. Zichtbaar aan andere mensen. Het 
moment waarop je zegt: Het geloof dat mij verteld is, is niet alleen op mij overgedragen 
door anderen, het is nu ook mijn eigen keuze geworden. Destijds werd ik gedoopt, dat 
neem ik nu ook voor eigen rekening.  
(21)En daar sta je dan met je overtuiging. Midden in een groep mensen. En je beseft 
ook, misschien jij zelf nog wel het meeste, dat je daar staat in al je kwetsbaarheid. Want 
weet jij het antwoord op alle vragen die mensen over het geloof je soms voor de voeten 
kunnen gooien?  
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(22)Maar dit ene weet je wel: je gelooft en vertrouwt in God en in Jezus en je weet dat 
je hoe dan ook in de wisseling van het leven zult zijn in Gods handen. En dat dat 
betekent dat je in goede handen bent. 
 
(23)Iemand zei op die avond: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een 
behouden aankomst. 
 
(24)Pinksteren is het feest van de Grote Communicator, de Heilige Geest. 
Na alle verwarring, die er was, de vragen, krijgt alles opeens zijn plaats. Zo verging het 
de leerlingen. Pinksteren was voor hen als het ware een eindpunt van een proces met 
hoogte- en met dieptepunten. Eerst de gruwelijke dood van hun Heer aan het kruis, en 
daarna, plotseling die wonderbaarlijke opstanding en vervolgens zijn plotseling weer 
verdwijnen bij de Hemelvaart. Was Jezus nu voorgoed verdwenen, was Hij werkelijk 
weg? Nee, laat Pinksteren zien, Hij is er op een bepaalde manier nog steeds. Daarvan 
getuigt die uitstorting van de Heilige Geest. 
(25)Een eindpunt in een proces dat evengoed een beginpunt kan worden genoemd. 
Omdat nu, vanaf dat moment, het verhaal van God in Jezus de wereld in zal gaan 
 
(26)Alles krijgt opeens even een plek. Zeker het geloof, zo kan het misschien ook 
voelen als je op een dag als vandaag belijdenis doet. 
 
(27)De Grote Communicator zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen bereiken en dat ze 
elkaar verstaan. Dat God zich laat kennen en dat er met God te communiceren valt. Dat 
Jezus niet verdwenen is, maar dat Hij de Levende Heer is, die wij nog steeds kunnen 
ontmoeten. En dat wij dat verhaal kunnen doorgeven aan anderen. 
 
(28)Alles draait tegenwoordig om communicatie. Neem een abonnement op Flexi-Bel 
om zo flexibel mogelijk te communiceren. Maar allang voor onze technische communi-
catierevolutie was er het pinksterfeest. Dat op zich een revolutie in de communicatie 
was. God schenkt zijn Geest die het mogelijk maakt dat mensen communiceren datgene 
wat in het leven van werkelijk belang is, waar het op aan komt. En Hij zorgt ervoor dat 
wij bereikbaar worden voor elkaar en voor God. Hij doorbreekt de weerstanden in onze 
harten, de weerstanden, de grenzen van de taal. 
 
(29)Natuurlijk, dat is een piekervaring. En het leven bestaat niet alleen uit pieken, uit 
bergen, maar ook uit dalen. Iets daarvan werd gisteren even pijnlijk duidelijk rond dat 
huwelijk van Prins Maurits en Marilène. Er was onenigheid van tevoren tussen 
christenen over de vraag hoe dat nou moest met de viering van de eucharistie, de 
Maaltijd van de Heer. Of niet-roomskatholieken ook wel zouden mogen deelnemen. 
Het was beschamend om dat te horen en te zien. De tafel van de Heer, die plek waar 
mensen samen zouden moeten kunnen komen, zich zouden moeten kunnen verzoenen 
met elkaar, daar werd een streep getrokken, scheiding aangebracht. Dominee ter Linden 
zei terecht: �Op Pinksteren was er nog geen sprake van protestant en rooms-katholiek, 
dat is treurigheid van later�. 
(30)Maar gelukkig lieten ze het feest niet echt bederven, daar gisteren in Apeldoorn. En 
werd er toch op die manier een stukje zichtbaar van wat Pinksteren is: twee mensen die 
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elkaar in liefde vinden. Twee geloven waar niet de duivel tussen slaapt, maar waar licht 
en genade tussen aanwezig is. Dat is Pinksteren. En door die piekervaringen zijn de 
dalen in het leven ook dragelijk. 
 
(31)In Handelingen 2 staat zo�n mooie opsomming van wie er allemaal waren op 
Pinksteren in Jeruzalem. Dat is om aan te geven hoe breed die Geest werkte. En ik heb 
me afgevraagd, tenslotte, hoe die rij eruit zou zien als het vandaag de dag gebeurde. Ik 
stel me Amsterdam voor, midden op de Dam. En volgens mij zouden we dan de 
volgende rij mensen zien: Vreemdelingen en asielzoekers, aanhangers van de Islam, het 
Boeddhisme en New-Age, hetero- en homoseksuelen, meelevende kerkleden en rand-
kerkelijken, protestanten én rooms-katholieken, atheïsten, agnosten en gelovigen: zij 
horen ieder in hun eigen taal spreken van de grote daden van God. 
 
(32)Zou dat Gods communicatierevolutie met Pinksteren niet beogen? 
Amen. 
 
 
18.3. ANALYSE VAN DE PREEK 
 
18.3.1. Algemene karakteristieken 
 
De preek is van een gemiddelde lengte, 1808 woorden. In een eenvoudig, helder en 
modern taalgebruik richt de voorganger zich tot de gemeente. De preek zet in bij een 
illustratieve ervaring van de voorganger zelf: de aanbieding van een mobiele 
telefoon en de grenzenloze bereikbaarheid en communicatiemogelijkheden die 
daarmee werkelijkheid worden. De voorganger erkent de positieve aspecten daarvan 
maar ziet ook een negatieve keerzijde. Daarmee is de problematisering van de 
thematiek gegeven. Het zal in de preek gaan over communicatie, zo wordt meteen 
duidelijk. 
 
18.3.2. Opbouw van de preek 
 
Deze korte, persoonlijk getinte inleiding van de voorganger (sectie 1-2), is dan ook 
direct een onderdeel van het eerste hoofddeel van de preek. Daarna volgen nog vijf 
delen, zodat de structuur van de preek uiteen te leggen is in zes hoofddelen: 
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Figuur 18.1. 

 
Uit bovenstaande grafiek is af te lezen dat het eerste en het derde hoofddeel van de 
preek de meeste aandacht krijgen. 
DEEL 1 (sectie 1 t/m 11, 506 woorden); 
Inleiding en problematisering van de thematiek. Duidelijk wordt dat communicatie 
niet alleen te maken heeft met technische bereikbaarheid, maar dat echte bereikbaar-
heid en communicatie vooral te maken heeft met het kunnen of willen openstellen 
van jezelf. In een kort intermezzo (sectie 7-8) wordt al iets van de betekenis van 
Pinksteren gezegd: wij vieren dat alle belemmeringen even zijn weggevallen. Direct 
aansluitend wordt de problematisering voortgezet: communiceren is niet alleen met 
woorden communiceren en geloofscommunicatie lijkt soms helemaal onmogelijk. 
Daar ligt dan ook de overgang naar de analogie met de ervaring van de Jezus� 
leerlingen: hoe zouden zij iets van de opstanding kunnen communiceren met 
anderen? 
DEEL 2 (sectie 12 en 13, 123 woorden); 
Uitleg van de betekenis van Pinksteren. Dit tweede, korte gedeelte maakt duidelijk 
dat de betekenis van Pinksteren gelegen is in het overwinnen van het onvermogen 
tot communicatie. De Geest doorbreekt grenzen en geeft de leerlingen woorden voor 
het geloof en de mogelijkheid tot écht horen en verstaan. Dit is het enige gedeelte in 
de preek dat direct refereert aan het gelezen bijbelgedeelte. 
DEEL 3 (sectie 14 t/m 23, 580 woorden); 
Uitwerking van de betekenis van Pinksteren in relatie tot de ervaring met de belijde-
niscatechisanten. In dit derde, grootste gedeelte van de preek wordt de overstap van 
de leerlingen van Jezus naar de belijdeniscatechisanten gemaakt. De voorganger 
vertelt hoe op de aannemingsavond ieder zijn of haar levensverhaal vertelde. Dit 
wordt geduid als concretisering van de pinksterervaring: �Ieder van ons vertelde in 
zijn eigen taal, van Gods aanwezigheid van de grote daden van God in zijn leven�. 
De voorganger illustreert vervolgens hoe juist op scharniermomenten, hoogte- en 
dieptepunten in het leven, God ervaren werd. Belijdenis doen is zo�n scharnier-
moment. De betekenis van deze belijdenis is het uitspreken van het in Gods handen 
zijn. Opvallend is dat in dit gedeelte de Geest totaal niet genoemd wordt. 
DEEL 4 (sectie 24 t/m 28, 295 woorden); 
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In dit gedeelte, waar verschillende lijnen samenkomen, wordt de ervaring met de 
catechisanten naar de gehele gemeente verbreed en volgt een interpretatie van de 
werking van de Heilige Geest. Lang voor de technische communicatierevolutie was 
er al de Geest, aangeduid als de Grote Communicator, Degene die weerstanden 
doorbreekt en communicatie met God en met elkaar mogelijk maakt. Als je dat 
ervaart valt alles even op zijn plaats. 
DEEL 5 (sectie 29 en 30, 191 woorden); 
In dit excurs haakt de voorganger aan bij de actualiteit van de dag ervoor: de 
kerkelijke commotie rond de tafelviering bij het huwelijk van prins Maurits en 
Marilène van den Broek. In dit kader is het een voorbeeld van miscommunicatie, al 
wordt dat niet duidelijk gezegd. Tegenover het kerkelijk geruzie zet de voorganger 
de liefde van het bruidspaar, in wezen een pinksterervaring. 
DEEL 6 (sectie 31 en 32, 113 woorden); 
In het slot van de preek komt een nieuw element naar voren: de voorganger roept 
een visioen op naar analogie van de opsomming van de verschillende bevolkings-
groepen in het pinksterverhaal. Daarbij gaat het erom wie er vandaag door de Geest 
zouden zijn aangesproken, als het in Amsterdam zou gebeuren. Met een retorische 
vraag: zou dat Gods communicatierevolutie met Pinksteren niet beogen?, wordt de 
preek afgesloten. Het visionaire karakter van de slotparagraaf komt min of meer uit 
de lucht vallen. De opsomming roept de sfeer op van een communicatie waarbij het 
onderscheid tussen allerlei elkaar uitsluitende groepen in de samenleving wegvalt. 
Door de slotzin blijkt dit de bedoeling van Pinksteren te zijn. Tamelijk abrupt klinkt 
dan het �amen�. Zo worden de hoorders uitgenodigd zelf na te denken over de 
breedte van de werking van Pinksteren. 
 
18.3.3. Taal van de preek 
 
De taal van de preek is zoals gezegd helder, modern en aansprekend. De voorganger 
heeft een vlotte presentatie en duidelijke stem. Een centrale rol speelt het woord 
communicatie. Het komt -in verschillende vervoegingen- 27 keer voor. Deze eigen-
tijdse term, communicatie, vat alles samen wat het werk van de pinkstergeest en de 
betekenis van Pinksteren zijn. De term zelf wordt in de preek afgeleid uit het 
seculiere spraakgebruik rondom de telecommunicatie. Een religieuze betekenis 
ontvangt de term wanneer de Heilige Geest als de Grote Communicator wordt 
aangeduid en Pinksteren als de communicatierevolutie van God (sectie 27,28 en 32). 
Het gaat daarbij om het opheffen van het onvermogen tot communiceren met God 
en met elkaar. Het gaat ook om geloofscommunicatie: het vinden van woorden voor 
de ervaring van Pasen. Hoe deze communicatie echter tot stand komt en wat dit van 
de kant van de mens vraagt, wordt duidelijk door het voorbeeld van het levens-
verhaal dat mensen elkaar vertellen. Dit onderling delen van geloofservaringen 
benoemt de voorganger als werk van de Geest, kortom als Pinksteren. Kenmerkend 
voor de taalvorm van de prediking is dan ook dat grote delen van de preek verwoord 
zijn in taal die verwijst naar ervaringen en existentiële vragen.  
 
 
 



Hoofdstuk 18 
 
 

 402

SAMENVATTEND 
De preek is opgebouwd uit zes opeenvolgende delen. Centraal staat het begrip 
communicatie. Na een problematisering van de onmogelijkheden van communicatie 
wordt de positieve pinksterervaring van de belijdeniscatechisanten als illustratie 
voor de mogelijkheid van communicatie en de werking van de Heilige Geest 
geschetst. Deze uitleg vormt de kern van de preek, daarna volgt een verbreding met 
voorbeelden. Aan het slot wordt een visioen van grensoverschrijdende communi-
catie opgeroepen. 

 
18.3.4. De hoorders: geloof en biografie 
 
De veronderstelde hoorders van deze preek zullen mensen zijn die kennis hebben 
van moderne communicatiemiddelen. Het zijn ook mensen die weet hebben van de 
beperkingen in de intermenselijke communicatie. De voorganger kiest voorbeelden 
van miscommunicatie uit de sfeer van het huwelijk en de relatie met een demente 
partner. Voor iedereen min of meer herkenbare situaties uit een nabije omgeving. 
Ook wanneer de voorganger geanonimiseerde vertellingen van de aannemingsavond 
aanhaalt, zijn het zeer herkenbare voorbeelden uit de individuele levenssfeer, zoals 
het overlijden van een grootvader of vriendin. De voorbeelden betreffen vooral 
existentiële vragen, waaronder een gevoelsdimensie verondersteld maar niet altijd 
benoemd wordt. De voorbeelden van de aannemingsavond zullen bedoeld zijn voor 
iedereen, maar kunnen de uitwerking hebben dat ze een scheiding aanbrengen tussen 
hen die het genoemde gesprek wel en hen die dit gesprek niet hebben bijgewoond. 
Een ander voorbeeld is de schets van een visioen dat gelokaliseerd wordt op de Dam 
in Amsterdam. De vraag is of dat voor de hoorders dichtbij komt of dat de Dam ver 
weg lijkt en het visioen dat ook blijft. 
   De voorganger veronderstelt waarschijnlijk enige intellectuele ontwikkeling of 
poëtische gevoeligheid bij de hoorders of hij wil hen dit meegeven door op toegan-
kelijke wijze achtereenvolgens Willem Barnard, Franciscus van Assisi en Gerrit 
Komrij te citeren. Opvallend is het laatstgenoemde citaat: de voorganger laat hier 
een godsdienstcriticus aan het woord en neemt deze kritiek op als bouwsteen voor 
zijn betoog.  
   De theologische antropologie van de voorganger kenmerkt zich door nadruk op de 
mogelijkheden van de mens om te communiceren met God en met elkaar. Met 
behulp van de Heilige Geest is het voor de mens mogelijk om belemmeringen in de 
communicatie te overwinnen en om woorden te vinden voor Gods aanwezigheid in 
het leven. De Geest van God is het die de mogelijkheden schept en deze Grote 
Communicator gaat dan ook ver uit boven alle menselijke technologische hulp-
middelen tot communicatie. Toch is geloofscommunicatie niet een extra bovenop 
gewone communicatie. Geloof en levensverhaal liggen dicht bij elkaar: in het 
levensverhaal van de mensen is het verhaal van God te duiden. Wanneer dat gebeurt, 
�krijgt alles opeens een plek� (sectie 26). Ook het ontmoeten van de Levende Heer 
en het doorgeven van zijn verhaal, behoort tot de mogelijkheden die de Geest voor 
mensen openlegt. 
   Tegelijkertijd stelt de voorganger dat zo�n communicatie-ervaring een piek-
ervaring is, oftewel: niet de gewone doorsnee ervaring van het leven. De aan het 
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begin van de preek geschetste problematisering blijft dus overeind, alleen er wordt 
iets naast gezet: de mogelijkheid van het herkennen van Gods aanwezigheid in het 
leven en in het geloofsgesprek over �datgene wat in het leven van werkelijk belang 
is� (sectie 28). Hiermee schept de voorganger ruimte voor nieuwe geloofservaring en 
voor het benoemen van ervaring als geloofservaring. De hoorders worden dus 
impliciet gekarakteriseerd als zoekers naar geloofservaring en als degenen die deze 
ervaring ook daadwerkelijk kunnen opdoen. De individuele sfeer waarin de toe-
passing van het werk van de Heilige Geest geplaatst wordt, hangt ongetwijfeld nauw 
samen met het afleggen van de persoonlijke geloofsbelijdenis van een aantal 
catechisanten. Verbazingwekkend is het feit dat de voorganger daarbij niet expliciet 
aan de geloofsgemeenschap refereert. Geen enkele verbinding met de traditie van de 
kerk wordt gelegd, geloof lijkt een individuele zaak, met uitzondering van het 
geloofsgesprek, waaraan expliciet gerefereerd wordt. Maar de kerk als instituut komt 
nauwelijks ter sprake, behalve in haar organisatie van het �goed hervormde gebruik� 
van de aannemingsavond (sectie 14), en op negatieve wijze, in het gekrakeel rondom 
de prinselijke bruiloft.  
   Alleen aan het slot van de preek wordt de individuele toepassing doorbroken: dan 
schildert de voorganger een visioen waarin ook de grenzen tussen groepen in de 
maatschappij overschreden kunnen worden.  
 
18.3.5. De schriftlezing als geloofsverhaal 
 
De preek gaat uit van één schriftlezing: Handelingen 2:1-13. Opvallend is de geringe 
plaats in de preek voor toelichting of uitleg van het pinksterverhaal zelf. Slechts een 
enkel woord verwijst naar de situatie van de leerlingen van Jezus in hun onmacht tot 
communicatie van datgene wat zij met Pasen ervaren hebben. Vrijwel alleen het 
korte, tweede gedeelte van de preek besteedt expliciet aandacht aan het pinkster-
gebeuren. Het gaat de voorganger er blijkbaar niet om dat gebeuren historiserend te 
duiden of de Schrift nader uit te leggen, maar om aan te wijzen waar en hoe de 
pinkstergeest doorwerkt in het leven van alledag. De dagelijkse werkelijkheid is de 
spiegel voor het pinksterverhaal en dan blijkt dat zowel de onmogelijkheid als de 
mogelijkheid tot communicatie in het leven van mensen aan te wijzen is. Ja, ook de 
onmogelijkheid van communicatie blijft overeind, blijkens het voorbeeld van het 
prinselijk huwelijk en het niet voor niets als visioen geschetste beeld van de 
verschillende mensen op de Dam.  
   Al met al wordt het getuigenis uit Handelingen 2 vooral ingebracht als geloofs- en 
ervaringsverhaal, niet als heilshistorie of anderszins. De ervaring van de leerlingen 
van Jezus wordt naast de ervaring van de catechisanten geplaatst met als achtergrond 
een hoopvolle ervaring en als toekomstbeeld een grensoverschrijdende werkelijk-
heid. Op deze manier lijkt het haast alsof het woord in de vorm van de Schrift zelf, 
in dit communicatieproces er tussenuit gevallen is. Dit wordt versterkt doordat er 
slechts één schriftlezing is en referenties aan andere lezingen of schriftwoorden 
ontbreken. Als er gerefereerd wordt is dat niet aan een getuigenis maar aan een 
�ervaring� met Jezus of met God. 
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18.3.6. De voorganger als communicator 
 
Deze voorganger is een modern mens getuige het taalgebruik, een poëzieminnaar 
getuige de gekozen citaten, maar ook een cultuurcriticus, een voorganger die zich 
niet op sleeptouw laat nemen door reclames die de luxe van onbelemmerde bereik-
baarheid voorspiegelen. Uit het slot van de preek blijkt opnieuw een kritische 
houding, ook ten opzichte van de kerk: de voorganger schroomt niet om zich te 
distantiëren van de kerkelijke ruzies. Bovendien hebben in het slotvisioen de rand-
kerkelijken, atheïsten en agnosten, asielzoekers, boeddhisten en homoseksuelen een 
prominente plaats. Voorwaar een politiek correcte opsomming, waarin de mee-
levende kerkleden en gelovigen niet bepaald het middelpunt vormen. 
   Uit de preek blijkt de voorganger niet bang te zijn om zichzelf in te brengen: de 
opstap in de preek is een eigen ervaring. Verder vertelt de voorganger hoe de 
aannemingsavond een persoonlijke geloofservaring werd. Op die manier brengt de 
voorganger zichzelf als mogelijke identificatiefiguur in: wat de voorganger gezien 
en ervaren heeft, kunnen de hoorders op hun beurt eveneens ervaren. Toch is 
opvallend dat het type communicatie en het type ervaring waarover gesproken 
wordt, eerder refereren aan cognitieve en verbale dimensies dan aan een gevoels-
dimensie. Die laatste komt slechts incidenteel ter sprake. Ondanks het citaat van 
Franciscus (sectie 9) gaat het in deze preek toch vooral om communicatie als verbale 
communicatie, als het benoemen van het levens- en geloofsverhaal. 
 
18.3.7. De context van liturgie, kerk en maatschappij 
 
Liturgie 
De orde van dienst verliep als volgt2: Op de voorkant van deze orde van dienst staat: 
�Feest van de uitstorting van de Heilige Geest�. Er zijn twee voorgangers, waarvan 
de één met name in de dienst van het Woord, en de ander in de dienst van de 
belijdenis voorgaat. Voorop de orde van dienst staan de namen van hen de geloofs-
belijdenis afleggen en de namen van negen mensen die meewerken aan de dienst. 
   Vooraf wordt het opwekkingslied �Samen in de Naam van Jezus� gezongen. Het 
lied preludeert op het pinksterfeest: �want de Geest spreekt alle talen en doet ons 
elkaar verstaan�. Na enkele mededelingen door de ouderling van dienst wordt psalm 
146 in de Oude Berijming gezongen. Eén van de voorgangers -niet degene die de 
preek houdt- en de gemeente participeren vervolgens in een wederkerig uitge-
sproken groet, bemoediging en drempelgebed. In dit gebed wordt uitgegaan van de 
gave van de Geest en gebeden om de warmte en kracht van �die Geest�, die �bezielt 
en bemoedigt�.  
   Dezelfde voorganger vervolgt met het wijzen op de feestelijk versierde kerk en de 
aankondiging van het kinderlied ��t Is feest vandaag�3. Daarna gaan de kinderen naar 
de kindernevendienst en volgt het �gebed van de zondag�. In dit gebed klinkt dank-
baarheid voor het samenzijn met velen en de bede dat daarin niemand zich verloren 
                                                        
2 Bij het benoemen van de onderdelen van de orde van dienst gebruiken we op deze plaats de 
aanduidingen die de voorgangers zelf hanteren.  
3 H. Lam, W. ter Burg, Verzamelbundel Alles wordt nieuw. Bijbelliederen voor de jeugd, Nijkerk 1983, I, 
28, 53. 
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voelt. Er wordt gebeden dat �dat wat eens gebeurde op het pinksterfeest, ook ons ten 
deel zal vallen� en daartoe klinkt de bede: �Kom Schepper Geest�. 
   Na de lezing uit Handelingen 2 door een lectrix, zingt de gemeente Gezang 
242:1,7 LBK �Komt; laat ons deze dag met heilig vuur bezingen�.  
   In de �uitleg en verkondiging�, komt de tweede voorganger aan het woord. (Dit 
betreft de voorganger die meewerkt aan dit onderzoek). Na de preek wordt in beurt-
zang met de cantorij het lied �Die licht geeft aan het oog� gezongen. Dit is een lied 
waarin op impliciete wijze het werk van de Geest benoemd wordt in verschillende 
verschijningsvormen, waarna in het laatste couplet klinkt: �het is en altijd weer, zal 
zijn dezelfde Geest, die leeft en die regeert: God op het pinksterfeest!� 
   De eerste voorganger houdt vervolgens een als gesprek met de kinderen bedoelde 
monoloog met uitleg over belijdenis doen. Na de presentatie van de geloofs-
leerlingen, een gebed, de afzwering van het kwade en de gezamenlijke geloofsbelij-
denis wordt Gezang 14:1,2 LBK �De Heer is mijn Herder� gezongen. Volgend op de 
vragen aan en antwoorden van de geloofsleerlingen geschiedt de handoplegging 
door de voorgangers en het toespreken in de vorm van een bijbeltekst. De geloofs-
leerlingen ontsteken dan een kaars tijdens het zingen van een Taizé-lied door de 
cantorij. Tot slot van dit gedeelte van de dienst zingen allen Gezang 341:2,3 LBK 
�Nu ik U heb gegeven mijn woord op deze dag�, een typisch belijdenislied met 
daarin een bede om de Geest.  
   De gaven worden ingezameld, een toelichting over de bestemming staat op de orde 
van dienst. De gebeden worden door de voorganger van het eerste gedeelte van de 
dienst gedaan. Er is voorbede vanwege de Aids Memorial Day op 30 mei. De 
gebeden worden steeds afgewisseld met de gezongen acclamatie: �Kom, Geest van 
God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt�. Er wordt dank 
uitgesproken vanwege het �gedoopt zijn in de Geest� en vanwege de belijdenis. Er 
wordt gebeden �kom met uw Geest� voor de nieuw belijdende leden. Er wordt 
gebeden voor hen die werken in de zending, voor HIV-geïnfecteerden, AIDS-
patiënten, nabestaanden van overledenen en voor de plaatselijke kerk, waarbij de 
thematiek van de preek weer wordt opgepakt en opnieuw gebeden wordt �om de 
gaven van uw Geest waar wij zo naar uitzien en soms zo�n tekort aan hebben�.  
   Als slotlied wordt het lied �God die ons heeft voorzien� gezongen, een bemoedi-
gend lied over Gods trouw in Jezus en door de Geest met referenties aan Romeinen 
8:31 en 35.  
   De voorganger die de preek gehouden heeft, leidt de zegen in: �de Geest gaat met 
ons mee�. De beleving van Pinksteren zal dan �hopelijk� zijn �dat muren tussen 
mensen wegvallen�. Vervolgens klinkt de apostolische zegen. 
Kerkelijke en maatschappelijke context 
In de preek schemert iets door van de gebruiken van de plaatselijke gemeente: er is 
sprake van een hervormde aannemingsavond. In het slot van de preek wordt 
verwezen naar de actualiteit van het bewuste weekend. Het voorbeeld van de 
mobiele telefonie aan het begin van de preek geeft aan dat deze gehouden is in de 
tijd dat de mobiele telefonie nog niet algemeen verspreid was. Ook de genoemde fax 
lijkt inmiddels een communicatiemiddel van een voorbije tijd. De tijdgeest en 
cultuur klinken op deze manier door in de preek. Dat neemt niet weg dat de focus 
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van de preek vooral gericht is op de individuele levenssfeer: de meso- en macro-
structuren van de samenleving zijn behalve in het toekomstvisioen niet in beeld. 
 
SAMENVATTEND 
In deze dienst is de prediking sterk afgestemd op de belijdenis van de geloofs-
leerlingen temidden van de cultuur waarin zij leven. In en via hen wordt de 
gemeente aangesproken. Qua thematiek van de preek �communicatie�, staat het 
thema ietwat los van de dienst als geheel. Dit komt wellicht doordat er twee 
verschillende voorgangers zijn die ieder hun eigen aandeel hebben. Opvallend van 
de voorganger die de gebeden doet is veel gebed om de Heilige Geest, terwijl aan 
het begin de aanwezigheid van de Geest al zo krachtig benoemd was. Dat lijkt later 
iets teruggenomen te worden, zeker in de voorbeden waarin meer om de komst dan 
om de doorwerking van de Geest gebeden wordt. 
 
18.3.8. De Heilige Geest ofwel God als de grote Communicator 
 
In feite gaat het in deze preek om God en pas in afgeleide zin om de Heilige Geest. 
De benaming �God� komt 30x voor, de benaming �Geest� of �Heilige Geest� slechts 
10 keer. Zo ontbreekt in het begin van de preek, in de uitleg van wat we met 
Pinksteren vieren, een verwijzing naar de Heilige Geest. �We vieren dat God en de 
mensen elkaar verstaan�, het gaat om �de grote daden van God� en �Pinksteren maakt 
mensen open voor God en voor elkaar� (sectie 7 en 8). In de daarna volgende uitleg 
(sectie 12 en 13), is wel sprake van de Geest. Deze Geest is de Geest van God, als 
het ware God die ons de hand toesteekt, onze zwakheid te hulp komt en de adem 
inblaast (sectie 12). Het effect van de gave van de Geest is dat mensen vol worden 
van God en woorden weten te vinden voor hun geloof.  
   Wanneer deze pinksterervaring in het derde deel van de preek uitvoerig present 
gesteld wordt in de vertelling over de aannemingsavond, gaat het daar wel om de 
aanwezigheid van God en het vertrouwen op God, maar de Geest van God blijft 
onbenoemd. Het belijden van het geloof wordt niet in het teken gesteld van het 
belijden aangaande of door de Heilige Geest. Pas wanneer opnieuw de terug-
koppeling met de ervaringen van de leerlingen van Jezus plaatsvindt, wordt de Geest 
geïntroduceerd als de �Grote Communicator� (sectie 24). De Heilige Geest is dan 
Degene die getuigt van de presentie van de Opgestane Heer, van Jezus. In het 
vervolg van de preek blijkt de Geest de facilitator en de katalysator van inter-
menselijke communicatie te zijn, maar ook van de communicatie in relatie tot God, 
want: waar het om gaat is dat God zich laat kennen, dat er met God te 
communiceren valt en dat Jezus niet verdwenen is maar nog steeds te ontmoeten is 
als de Levende Heer (sectie 27). En in de slotzin van de preek blijkt eens te meer: 
het gaat om de communicatierevolutie van God, dát is Pinksteren. 
 
SAMENVATTEND 
In deze preek gaat het eigenlijk niet zozeer om de Geest als wel om het werk van God 
zelf, door middel van  de Geest. De Geest is de Grote Communicator van Godswege, 
degene die doet wat God eigenlijk zelf ook al doet: de mens in staat stellen om met God 
en met elkaar te communiceren. Wat dit communiceren precies inhoudt, wordt 
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exemplarisch geconcretiseerd in het voorbeeld van de geloofsgesprek op de 
aannemingsavond van de catechisanten.  
 
18.3.9. Typering van de preek 
 
Deze preek behoort tot het type van de applicatiecentrisch-didactische prediking. 
Voorop staat de levenservaring van mensen als de plaats waar Gods aanwezigheid 
valt te duiden. Ook de Schrift wordt vanuit dit perspectief uitgelegd. De hoorders 
zijn degenen die door middel van verschillende voorbeelden worden uitgenodigd en 
aangemoedigd om hun eigen levensverhaal in het perspectief van geloof te gaan 
zien. De hoorder leert zo de eigen levensweg opnieuw verstaan en kan in vrijheid de 
keuze maken om zich te engageren met het visioen dat de preek laat zien. 
 
 
18.4. PROFIEL VAN DE VOORGANGER 
 
18.4.1. Persoonlijk en professioneel profiel 
 
Voorganger H is een mannelijke predikant. Hij is 12 jaar predikant. H is een kleine 
plaats in het midden van het land. De kerk van H heeft 520 leden en deze voorganger 
leidt jaarlijks 42 kerkdiensten in de eigen gemeente. Het zijn altijd ochtenddiensten met 
zo�n 120 kerkgangers. Er is geen middag- of avonddienst in H Per jaar gaat deze 
predikant tevens voor in ongeveer drie trouwdiensten, zes uitvaartdiensten en af en toe 
een dienst naar aanleiding van een jubileum of anderszins. De predikant geeft aan op 
vrije zondagen �soms wel, soms niet� de eigen kerk te bezoeken. Als voorganger heeft 
deze predikant voorkeur voor �diensten die worden voorbereid met gemeenteleden of 
anderen�4. Bij dit type diensten heeft H het gevoel dat �ik de kerkgangers het beste kan 
bereiken�. Bovendien zegt hij: �daarin kan ik het beste mijn creativiteit kwijt�. Zulke 
diensten hebben niet zo�n vast stramien�. Het laagst in voorkeur aangeschreven staan 
diensten in een andere gemeente, met voor de voorganger onbekende mensen: �omdat 
ik niet zeker weet of ik die mensen daar ook werkelijk bereik�. 
   Als werksoort van voorkeur noteert H de kerkdienst bovenaan, gevolgd door pastoraat 
en vorming en toerusting.  
Theologisch profiel 
Als belangrijkste onderdeel van de kerkdienst, wijst deze voorganger allereerst op het 
belang van het geheel van de dienst, de sfeer en de toon. Die wordt voor hem in heel 
belangrijke mate bepaald door het zingen: �woorden en melodie zijn erg belangrijk voor 
mij�. Op de derde plaats staat voor hem de preek, �omdat daarin een verbinding wordt 
gelegd tussen de bijbeltekst en de wereld van vandaag�. De preek is echter niet 
onmisbaar en de voorganger acht een dienst zonder preek een volwaardige kerkdienst5. 
De preek kent volgens deze voorganger ook �veel beperkingen en eenzijdigheden als 
communicatiemiddel�. Waaraan de predikant toevoegt dat �een stilte in plaats van een 
                                                        
4 �Zoals diensten voor jong en oud (jeugddiensten) en school-gezinsdiensten voorbereid met 
onderwijzend personeel en kinderen�. 
5 Als voorbeeld wijst H op de dienst van Goede Vrijdag. �Dan is er al jaren een dienst zonder preek die 
voor veel kerkgangers als bijzonder indrukwekkend wordt ervaren�. 
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preek� ook �zeer inspirerend kan zijn!� In theorie ondersteunt deze voorganger het 
pleidooi voor wekelijkse Maaltijdviering, maar in de praktijk ervaart deze voorganger 
het niet als noodzakelijk om altijd een dienst van Schrift en Tafel te houden.  
   De voorbereiding van een kerkdienst kost de predikant ongeveer 12 uren. Wanneer de 
cantorij participeert in de dienst, wordt al enkele weken van tevoren de orde van dienst 
gereed gemaakt. In andere gevallen maakt hij eveneens het grootste gedeelte van de 
liturgie voordat met de preek begonnen wordt. De exegese van de schriftlezingen wordt 
gewoonlijk voorbereid in een collegiale groep. Is dat bij uitzondering niet het geval, dan 
bestudeert hij de tekst, eventueel in grondtekst, �kijkt wat het bij me oproept� en 
raadpleegt commentaren en homiletische literatuur. De feitelijke preek wordt dan aan 
het einde van de week geschreven, zaterdag bijgeschaafd en zondag gehouden. Ter 
ondersteuning van de voorgangerstaak bestudeert deze predikant regelmatig liturgische 
en homiletische literatuur6.  
De predikant beleeft �tamelijk veel� plezier aan de voorbereiding van de kerkdiensten, 
want �ik ben graag bezig met taal en teksten en ook graag met levensvragen. En ik ben 
gek op muziek, liederen en zingen�. 
   Mocht de predikant nog eens gelegenheid tot bijscholing in de homiletiek krijgen, dan 
staat de vraag naar de presentatie van de preek bovenaan. Het �losser van papier preken� 
is iets waarin deze voorganger zich nader zou willen bekwamen. 
   De voorbereiding van de pinksterdienst stond in het teken van de nauwe 
samenwerking met een collega-voorganger, vanwege de gedeelde voorgangerstaak in 
een dienst waarin catechisanten van twee kerken belijdenis doen. De Schriftlezing is 
tevoren met de catechisanten doorgesproken en de voorganger hoopt vooral �een goede 
en inspirerende ervaring te bieden aan degenen die belijdenis doen�. En dat de dienst zal 
worden tot �een goede en positieve ervaring voor alle kerkgangers, waarin de vreugde 
van het samenzijn van twee gemeenten wordt ervaren en de �heilzame� boodschap van 
Pinksteren wordt vernomen�7.  
   Achteraf is de voorganger �bijzonder positief� gestemd over de dienst. �Ik kreeg veel 
positieve reacties na afloop. Ik zag dat enkele van de belijdeniscatechisanten er veel aan 
beleefden tijdens de dienst. Ik was er tevreden over dat we eindelijk de dienst qua tijd 
binnen redelijke perken hadden weten te houden, namelijk vijf kwartier. De vorige 
jaren was het soms langer dan anderhalf uur. Ik vind het fijn om samen met mijn 
collega voor te gaan, je bent dan niet meer alleen verantwoordelijk en bovendien vul je 
elkaar aan�.  
   Op de vraag naar het ervaren van �iets van Gods aanwezigheid� tijdens de dienst, 
antwoordt de voorganger: �Normaal ben ik zo druk met wat ik moet doen, dat ik er niet 
erg voor open sta. Ik heb in de pinksterdienst iets van God ervaren op het moment dat 
mijn collega voorging in de voorbeden. En toen we de belijdeniscatechisanten 
zegenden. Dat vind ik altijd een ontroerend moment. Iemand de handen te mogen 
opleggen namens God�.  
 
CONCLUDEREND 
In kerk H ontmoeten we een predikant voor wie de preek niet zozeer het centrum van 
                                                        
6 Waarbij als homiletische literatuur de Postille genoemd wordt. 
7 Als �losse woorden� voegt H toe: �samenzijn, lofprijzing, geloof uiten en belijden, gezegend zijn en 
worden, gemeenschap, blijdschap, hartverwarmend, ontroering, aangeraakt door God, bemoediging�. 
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de kerkdienst vormt. Voorganger H heeft veel aandacht voor het geheel van de liturgie, 
de vele vormen van communicatie in de liturgie en is gevoelig voor de sfeer in een 
dienst. Het liefst werkt hij samen met anderen aan voorbereiding en uitvoering: de 
kerkdienst als een gezamenlijke onderneming. Dat maakt de kans op welslagen van de 
communicatie groter en geeft bovendien een zekere rust voor de persoonlijke beleving 
van de voorganger. 
 
18.4.2. De voorganger en de bijbeltekst 
 
Voorganger H geeft aan graag met �teksten� bezig te zijn. Zo benadert H ook de Bijbel 
met name als �tekst�, als tekst die ook vandaag iets voor mensen kan betekenen. De 
Bijbel heeft niet automatisch gezag, de preek ook niet, maar de bijbeltekst kan gezag 
krijgen wanneer deze voor de hoorder �tot leven komt�. Bijbeltekst en dagelijks leven 
dienen zo een even belangrijke plaats te hebben in de prediking en het doel van de 
prediking is eerder samen te vatten als persoonlijke bemoediging voor mensen dan als 
een poging om de mensen bij de Bijbel te bepalen. 
   Ten aanzien van de lezingen in de kerkdienst, volgt de voorganger meestal een rooster 
conform �de Eerste Dag�. Dit vanwege de samenwerking met exegesegroep, cantorij en 
kindernevendienst. Bovendien verhindert de voorganger zichzelf op deze manier om 
�stokpaardjes te berijden�. Een keurslijf mag het rooster echter niet worden, aldus H, die 
zich ook vrij voelt om ervan af te wijken in geval van bijzondere diensten zoals doop en 
avondmaal, een themadienst of gewoon �omdat ik niet over een tekst wil preken�.  
   Voor de pinksterdienst is de tekstkeuze bepaald op een bijeenkomst met de 
belijdeniscatechisanten. Zowel Handelingen 2 als Johannes 20:19-23 werden daar 
gelezen en besproken. Maar de tekst uit het Johannesevangelie riep zoveel discussie 
over zondenvergeving op, dat �we met z�n allen tot de conclusie zijn gekomen dat we 
beter Handelingen 2 konden lezen�. De discussie over zondenvergeving stond �naar ons 
idee� te ver verwijderd van het pinksterverhaal.  
   Met de tekst uit Handelingen had de voorganger wel enige affiniteit. Vooral vanwege 
de �mooiste� zin uit het gedeelte: �een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken over 
de grote daden van God�. �Het is alsof even alle gebreken en barrières binnen de taal 
wegvallen en mensen elkaar en God volledig verstaan Dat is toch prachtig?� 
 
CONCLUDEREND 
Voor predikant H gaat het bij de bestudering van de bijbeltekst met het oog op een 
kerkdienst vooral om het creëren van een verstaansmogelijkheid voor de hoorders. De 
hoorders bepalen in hun acte van verstaan welk mogelijk gezag en welke betekenis een 
tekst krijgt. Wanneer een tekst bij het eerste horen teveel afleidende associaties oproept, 
kiest de voorganger met een gerust hart iets anders. Voor de pinksterdienst gaf een 
persoonlijke associatie bij de tekst de belangrijkste leidraad aan de prediking.  
 
18.4.3. De voorganger en de preek 
 
Voorganger H relativeert het belang van de preek in een dienst. Het gaat uiteindelijk om 
het geheel van de dienst, waarin de preek één van de onderdelen vormt. De eigen 
functie van de preek is het leggen van de relatie tussen de bijbeltekst en de wereld van 



Hoofdstuk 18 
 
 

 410

vandaag. De bijbeltekst �te laten landen in de wereld van vandaag�. �Om duidelijk en 
concreet te maken wat zo�n tekst vandaag voor mensen zou kunnen betekenen. Om 
luisteraars te bemoedigen en zo nodig een kritisch geluid te laten horen�. De preek kan 
gezag krijgen door de inhoud ervan. �Als de luisteraar er iets aan heeft en de bijbeltekst 
voor hem/haar tot leven komt en hij/zij zo misschien ook iets van God ervaart�. Doel 
van de preek is vooral persoonlijke bemoediging van de hoorders. De liefde van deze 
voorganger voor teksten uit zich in het feit dat de voorganger veel zorg besteedt aan de 
tekst van de preek, deze wordt niet alleen volledig uitgeschreven, maar naderhand ook 
nog in detail �bijgeschaafd�. 
   Voor de pinksterpreek heeft de voorganger zich laten leiden door twee 
gebeurtenissen: de keuze van Handelingen 2 als lezing door de catechesegroep en de 
persoonlijke levensverhalen die op de �aannemingsavond� van de catechisanten een rol 
speelden. Binnen de lezing van Handelingen 2 werd de voorganger zelf geraakt door de 
thematiek van de taal. Als boodschap van de preek formuleert de voorganger een 
tamelijk uitgebreide uitleg over �Gods communicatierevolutie� en het effect daarvan8. 
Opvallend is dat de boodschap van de preek niet in hoorder-gerelateerde 
ervaringstermen is beschreven. Terwijl dat bij de formulering van het doel van de 
kerkdienst wel het geval was en het vooral ging om �ervaring�, en ervaringsgerichte 
begrippen als ontroering, aangeraakt, gezegend worden, enzovoort.  
   Achteraf is de voorganger iets minder tevreden positief over de preek dan over het 
geheel van de dienst. Hoewel drie of vier mensen zeiden �dat ze het een mooie c.q. 
goede preek hadden gevonden�, schrijft de voorganger vooral moeite gehad te hebben 
met het maken van de preek. Dit had te maken met een �blokkade� vanwege het 
onderzoek. �Ik vond het idee beoordeeld te worden door de kerkgangers uiteindelijk 
spannender dan ik tevoren dacht�. Uiteindelijk �is alles wel weer goed gekomen� en is 
de voorganger wel tevreden over de preek. �Niet het beste dat ik ooit gemaakt heb, maar 
ook niet het slechtste. Ik heb mijn uiterste best gedaan en meer kan en hoeft een mens 
niet van zichzelf te verlangen�. 
 
CONCLUDEREND 
Voorganger H ziet de preek als het element van de kerkdienst waarin de directe 
verbinding tussen de bijbeltekst en het dagelijks leven van hoorders wordt gelegd. In 
die verbinding kan de ervaring van God opgedaan worden.  
 
18.4.4. De voorganger en de context van de pinksterpreek 
 
Liturgie 
Voorganger H schrijft niet specifiek over keuzes met betrekking tot de liturgie van de 
pinksterdienst, maar in het algemeen blijkt hij een grote liefde voor liturgie ontwikkeld 
                                                        
8 �Het lijkt wel dat wij door de communicatierevolutie van onze dagen elkaar altijd kunnen bereiken, maar 
dat is maar schijn. Er zijn zoveel barrières die we niet zomaar kunnen slechten. De uitstorting van de 
Heilige Geest betekent dat God ons daarbij behulpzaam is. Met de uitstorting van zijn Geest bereikt Hij 
dat wij Hem en elkaar kunnen bereiken en dat het verhaal van de Opgestane Heer verder gaat. Gods 
communicatierevolutie heeft al vele eeuwen geleden plaatsgevonden met Pinksteren. 
Een wel heel laat bijkomend motief was ook om in de preek uiting te geven aan de algemeen gevoelde 
schaamte en boosheid over de kerkelijke ophef rond het huwelijk van Maurits en Marilène op de zaterdag 
voor Pinksteren�.  
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te hebben en ook gewend te zijn eerst de liturgie en daarna pas de preek te maken. Niet 
de preek stempelt de liturgie, maar andersom. 
Kerk 
De bijzonderheid van deze pinksterdienst is dat er mensen uit twee verschillende kerken 
belijdenis doen en dat dat in een gezamenlijke dienst plaatsvindt. Catechisanten en 
kerkenraadsleden zijn betrokken geweest bij de aan de belijdenis voorafgegane 
�aannemingsavond�. Dit komt later terug in de preek. 
Maatschappij 
De maatschappelijke context klinkt door waar de voorganger na het nieuws van de 
zaterdag besluit om de discussies rondom de eucharistieviering van een Nederlandse 
prins van Oranje op kritische wijze op te nemen in de preek. Cultuurkritische noties 
klinken ook door in de constatering dat het wel �lijkt� alsof wij �door de 
communicatierevolutie van onze dagen� elkaar altijd kunnen bereiken, maar dat dat 
�slechts schijn� is. 
 
CONCLUDEREND 
De voorganger richt zich in de pinksterdienst en �preek grotendeels op de belijdenis 
van de nieuwe leden maar geeft ook het actuele nieuws een plaats in de preek. 
 
18.4.5. De voorganger en de hoorders 
 
Voorganger H ziet het kerkbezoek als �enigszins belangrijk� voor de gemeenteleden, 
maar wijst erop dat het als criterium om iemands geloof of kerklidmaatschap te 
beoordelen �te mager� is. Tegelijkertijd erkent deze voorganger dat de kerkdienst �als 
ontmoetings- en inspiratiepunt en als bindmiddel� een belangrijk gegeven blijft in het 
kerkelijk leven. �God ontmoeten� en �elkaar ontmoeten� en �inspiratie opdoen voor het 
dagelijks leven�, zijn de motieven waarvan de voorganger veronderstelt dat de hoorders 
ze belangrijk vinden, evenals het gebed voor en met anderen. De hoorders zelf zijn 
degenen die betekenis hechten aan een bijbeltekst of preek. Aan de voorganger de taak 
om deze tekst dicht bij hun leefwereld te brengen.  
   Het liefst bereidt deze voorganger, net als met Pinksteren, de diensten samen met 
gemeenteleden voor omdat de voorganger daardoor de mensen beter denkt te kunnen 
bereiken. In de dienst zelf wordt eens per maand de �dienst van toenadering�9 door een 
gemeentelid gedaan. De voorganger vindt het de spannende taak van de preek �of ik iets 
kan overbrengen zodat mensen dichter bij de werkelijkheid van God worden gebracht�. 
Verder horen we vooral termen die te maken hebben met bemoediging, inspiratie, 
samenzijn enzovoort. In de doelstelling van de preek komen alleen abstracte 
verwijzingen naar de hoorders voor maar elders beschrijft de voorganger hoe de 
gesprekken met de catechisanten op de aannemingsavond inspiratie gaven bij de 
prediking en ertoe leidden dat de voorganger in de preek naar deze avond zou 
verwijzen. Met de boodschap van de pinksterpreek zegt de voorganger in te haken op 
veronderstelde �wanhoop betreffende miscommunicatie tussen mensen en mensen en 
tussen mensen en God�. Waaruit de voorganger deze wanhoop afleidt, is niet duidelijk, 
maar wellicht is het iets wat uit de gesprekken van de aannemingsavond voortvloeit. 

                                                        
9 Het gedeelte van de dienst voorafgaand aan de dienst van het Woord. 
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CONCLUDEREND 
Voorganger H wil de hoorders graag een inspirerende en bemoedigende ervaring 
meegeven in de dienst. Daartoe gaat deze voorganger graag in gesprek met 
gemeenteleden. Tegelijkertijd komen de hoorders in de doelstelling van de preek 
nauwelijks voor en lijkt de voorganger daarbij vooral van eigen gedachtegangen uit te 
gaan. Voor de toe-eigening van de preek is duidelijk dat de voorganger daarbij de volle 
verantwoordelijkheid bij de hoorders zelf legt: zij bepalen wat voor hun van waarde is. 
 
18.4.6. De voorganger en de Heilige Geest 
 
Voorganger H beschrijft het werk van de Heilige Geest als �Gods 
communicatierevolutie�. Hierbij doelt de voorganger op de beschrijvingen uit 
Handelingen 2. Op grond van deze communicatierevolutie van �vele eeuwen geleden� 
kunnen mensen nu de hoop hervatten dat bepaalde barrières geslecht kunnen worden. 
Het is de pinksterervaring die maakt dat mensen elkaar en God kunnen verstaan en 
bereiken. De uitstorting van de Geest betekent dat God daarbij helpt. Deze ervaring is 
ook, maar blijkbaar niet exclusief, verbonden met het verhaal van de opgestane Heer: 
een verhaal dat dóórgaat. De voorganger zelf ervaart de Geest van God met name 
tijdens de gebeden � waarin de collega voorgaat- en tijdens de handoplegging. Dit zijn 
vooral momenten van ontvangen en doorgeven: van sacraliteit en intimiteit. 
 
CONCLUDEREND 
De Heilige Geest is voor deze voorganger de kracht van God die mensen helpt in hun 
(geloofs-)communicatie. Dit bemoedigende gegeven wil de predikant graag doorgeven, 
waarbij hij beseft dat er meerdere vormen van geloofscommunicatie mogelijk zijn. 
 
18.4.7. Typering van de voorganger 
 
Voorganger H is een predikant die zich beijvert om in goede communicatie met de 
hoorders de kerkdienst en prediking tot een inspirerende ervaring te maken. De 
prediking is echter slechts één van de instrumenten die een mogelijke ervaring van iets 
van Gods aanwezigheid bemiddelen maar wordt niet als unieke vorm van het spreken 
van Godswege geclaimd. De voorganger ziet het als taak om bijbeltekst en dagelijks 
leven op kritische wijze met elkaar te verbinden, waarbij de kerkganger daar vervolgens 
de eigen weg mee gaat.  
 
 
18.5. PROFIEL VAN DE HOORDERS  
 
Hieronder volgt een kennismaking met de 13 respondenten van kerk H en hun visies op 
kerkdienst en prediking. 
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18.5.1. Kerkelijk profiel 
 
Onder de respondenten van kerk H is het opleidingsniveau tamelijk hoog: er zijn 
veel HBO-opgeleiden. Negen van de dertien respondenten zijn op enigerlei wijze bij 
kerkelijke activiteiten betrokken �zoals kindernevendienstleiding, wijkmedewerkster 
of �kerkrijdienst�-, maar er zijn geen ambtsdragers bij. Vormen van voorbereiding 
op de kerkdienst komen we onder deze kerkgangers niet tegen, of het moet zijn �het 
besluit om naar de kerk te gaan�10. De tevredenheid over de kerkdiensten in H is 
�tamelijk� groot. Drie respondenten geven uitsluitend positieve ervaringen weer11. 
Twee van hen wijzen daarbij op de progressiviteit van de gemeente, waarbij één dit 
meer kerkelijk12 en de ander maatschappelijk13 invult. Een derde wijst op de 
�frisheid� van de diensten, �geen hoogdravend woordgebruik�, maar �gericht op onze 
houding in dit leven en onze omgang met de medemens in de breedste zin�14. De 
overige zes respondenten die hun antwoord toelichten, wijzen op positieve aspecten 
van de kerkdiensten maar vinden eigenlijk dat vernieuwingen niet ver genoeg gaan. 
Zij reflecteren vanuit een tevreden maar kritische houding die er vooral op neerkomt 
dat het �wel goed� gaat, de diensten verschillend en vrolijk zijn, maar dat het ook �te 
saai�, �voorspelbaar� en �ouderwets� kan zijn en dat met name �de jongeren wel wat 
meer van hun gading in de diensten zouden willen vinden�15.  
   Als het gaat om een keuze voor de belangrijkste onderdelen van de kerkdienst, 
noemen vier respondenten de preek als eerste. Eén van hen heeft als motief dat God 
tot ons spreekt �door zijn woord, de Bijbel�16, een ander schrijft dat een preek �de 
verbinding legt tussen God en het dagelijks leven�17. De overige respondenten die de 
preek op de eerste, tweede of derde plaats in belangrijkheid hebben staan, wijzen op 
het element van het �leren�: een preek biedt uitleg, helpt het geloofsleven te 
ontwikkelen, kortom, �je kunt ervan leren�18. Motieven van herkenning, bevestiging 
en troost worden slechts door twee mensen genoemd19. 
   Bijzonder is dat in kerk H twee respondenten �stilte� het meest belangrijke onder-
deel van een kerkdienst noemen20. Stilte helpt hen concentreren en werkt verdiepend 
door de mogelijkheid van contemplatie21. 
 

                                                        
10 Respondent H10. 
11 Respondent H5,H6,H8. 
12 �met openheid naar nieuwe benaderingen, maar vasthoudend aan kerkelijke en liturgische structuren�, 
respondent H6. 
13 �De maatschappelijke ontwikkelingen worden min of meer gevolgd in de kerk. De kerk is in beweging�, 
respondent H5. 
14 Respondent H8. 
15 Respondent H1,H2,H3,H7,H10,H12. H10: �Ik ben tevreden over aspecten van de geloofsgemeenschap, 
over de sociale betrokkenheid maar minder over de vernieuwingen met betrekking tot de schriftuitleg. Er 
is gebrek aan verrassende presentatie en mogelijkheden voor de preek door middel van beeld en geluid en 
de liturgie is nogal traditioneel�. 
16 Respondent H9. 
17 Respondent H5. 
18 Respondent H3,H4,H7,H10. 
19 Respondent H6,H7. 
20 Respondent H4,H6. 
21 Respondent H4,H10. 
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18.5.2. Preekprofiel 
 
Op de vraag naar de relatie van de preek tot de andere delen van de liturgie 
antwoorden de respondenten uit H consequent dat de preek één van de delen en niet 
het centrale element van de dienst behoeft te zijn. In kerk H is naar verhouding ook 
het hoogste percentage respondenten, namelijk 10 van de 13, die een dienst zonder 
preek als volwaardige dienst beschouwen. Terugkerend argument is dat je ook op 
andere wijze kunt worden aangesproken en kunt �bijtanken�22. Een aantal mensen 
noemt daarbij vooral zang en muziek, want �een gezongen boodschap hoeft niet 
onder te doen voor een gesproken woord�23. Twee respondenten wijzen op de beper-
kingen van het medium preek24 en één respondent begint bij het idee van een dienst 
zonder preek daar direct naar te verlangen25. 
Over hetgeen een goede preek is, hebben de respondenten veel ideeën: Een goede 
preek is -in volgorde van belangrijkheid-: 

- een preek die aanspreekt, waardoor je geraakt wordt26. Dat heeft te maken met 
inspiratie, met de authenticiteit van de voorganger, met troost en bemoediging; 

- een preek die de Bijbel toepast op het dagelijks leven27. Dit uit zich in voorbeel-
den uit de Bijbel, in �bijbeltaal�, in het verwerken van gegevens vanuit de 
Bijbel28 verwerkt en in het aanreiken van nieuwe mogelijkheden vanuit de 
studie naar modern bijbelonderzoek29. Dat maakt een preek actueel en 
verrassend; 

- een preek die niet te lang30, helder en boeiend is31. De preek moet kort zijn en 
boeiend, dat wil zeggen inhoudelijk spannend. Kortom: een �goed verhaal�32. 

Uit het kwantitatieve deel van de vragenlijst blijkt dat de respondenten conform 
bovenstaande als doel van de preek ook eerder de persoonlijke bemoediging dan 
specifiek schriftuitleg verwachten. 
   Over de prediking van de eigen voorganger zijn de kerkgangers in H best 
tevreden. Deze tevredenheid koppelt men aan het vermogen van deze voorganger 
om de actualiteit ter sprake te brengen33 en de preken af te stemmen op het dagelijks 
leven34. Ze zijn �praktisch� en informatief. Slechts twee respondenten zijn ietwat 
kritisch, waarvan er één een moderner vormgeving zou willen zien35. 
Ergernis over de prediking ontstaat door twee dingen: 

                                                        
22 Respondent H8,H9,H10,H12,H13. 
23 Respondent H5, ook H3,H9,H11,H13. 
24 �Een preek is niet altijd een uitnodiging om open te staan. Alle andere elementen kunnen dat wel 
bewerkstelligen�, H6, ook H2. 
25 �Het lijkt mij fijn om eens een dienst mee te maken met alleen maar zingen en bidden en danken�, H 11. 
26 Respondent H4,H5,H6,H7,H9,H11,H12,H13. 
27 Respondent H3,H5,H6,H7,H10. 
28 �Een preek die actueel is maar (curs. FS) toch gegevens uit de Bijbel�, H7. 
29 Respondent H10. 
30 �Maximaal 15 minuten� respondent H3. 
31 Respondent H1,H2,H3,H8,H11. 
32 Respondent H2. 
33 �actuele dominee�, H2, �eigen predikant verweeft het actuele nieuws erin�, H5. 
34 �De dominee vertelt vaak dingen waar je wel iets mee kan in het dagelijks leven�, H3. �De preek is goed 
afgestemd op de dagelijkse werkelijkheid�, H4. �Ze sluiten vaak aan op het dagelijks leven�, H5. 
35 Respondent H7 H10. 
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- moraliserende preken waarmee de predikant zich boven de gemeente stelt: �als 
de dominee staat te vertellen wat je wel en niet moet doen�, �als het te betutte-
lend is�36; 

- herhalingen, �geijkte zinnen en uitdrukkingen�37, en preken die te oppervlakkig 
of te weinig voorbereid zijn38. 

Eén respondent heeft een ander inhoudelijk punt van ergernis. Daarbij gaat het om 
een verschil van mening in theologische zin. Gebrek aan een bepaalde christelijke 
normativiteit levert deze kerkganger ergernis op: �Als Jezus Christus niet als Zoon 
van God maar als bijzonder mens wordt afgeschilderd. Als de opstanding in twijfel 
wordt getrokken�39. 
 
18.5.3. Pinksterdienst 
 
De pinksterdienst is hoog gewaardeerd, tweederde van de respondenten antwoordt in 
de categorie �bijzonder positief�. Twee aspecten die veel indruk maakten springen 
eruit bij de antwoorden: 

- de openbare geloofsbelijdenis van drie mensen40. Vooral het Taizélied �Peace I 
leave you�, dat tijdens de handoplegging gezongen werd, heeft mensen geraakt; 

- de preek41, waarbij twee mensen het visioen van Pinksteren op de Dam 
noemen42 en twee respondenten refereren aan hetgeen de predikant zei naar 
aanleiding van de discussie rondom de eucharistieviering van het prinselijk 
huwelijk de voorgaande dag43. 

In vergelijking met respondenten uit andere kerken, geven de hoorders uit H aan dat 
zij veel hebben onthouden van de preek. Opvallend hoog scoort de preek waar het 
gaat om actualiteit en vernieuwende aspecten.  
   De gevoelens die deze preek opgeroepen heeft, zijn die van blijdschap44 en 
uitdaging vanwege het appellerende karakter van de preek: �de oproep om elkaar te 
accepteren�, �trachten ieder in z�n waarde te laten�45. 
   De boodschap die men uit de preek haalt wordt niet vertaald in betekenisgevende 
termen rondom het werk van God, Christus of de Heilige Geest, maar in 
appellerende termen rondom het thema communicatie. Het sleutelwoord 
�communicatie� keert vijf keer in de antwoorden terug: �Communicatie tussen God 
en mensen maar vooral tussen mensen onderling, mogelijk door Gods Geest�, 
�communicatie met je naaste�, �communicatie is moeilijk�46. Nauw verwant hiermee 
hebben mensen vooral de oproep gehoord om zichzelf open te durven stellen voor 

                                                        
36 Respondent H1,H6,H8. 
37 Respondent H2,H4,H5. Hierbij noemt men ook �dogmatische preken� en �dogma�s�, H 4 en H5.  
38 Respondent H12,H10,H7. 
39 Respondent H9. 
40 Respondent H1,H2,H3,H4,H6,H7,H11,H12. 
41 Respondent H2,H4,H5,H8,H9,H10. 
42 Respondent H8,H9. 
43 Respondent H5,H8. 
44 Respondent �een glimlach in m�n hart�, H6, ook H3,H7,H12. 
45 Respondent H4,H8, ook H5,H10. 
46 Respondent H9,H7,H2, ook H3,H12. 
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God en voor elkaar en om écht bereikbaar te zijn47. Dit omdat alle mensen �hetzelfde 
zijn voor God�48. In deze antwoorden klinkt dus sterk het appèl tot een open 
communicatie door. 
   Over de presentatie van de preek en het geheel van de dienst ontvangt de voor-
ganger vrijwel uitsluitend positieve waardering. Eén respondent geeft wel aan 
vragen te hebben overgehouden die niet aan de orde gekomen zijn: �Hoe ontvang ik 
de Heilige Geest?� �Hoe werkt Gods Geest in mijn leven, alleen als communicator? 
Er kwamen mensen tot geloof in Jezus. Was dat de werking van de Heilige 
Geest?�49. Tegelijkertijd beaamt ook deze hoorder: �In z�n geheel was het een mooie 
dienst�.  
   Driekwart van de respondenten geeft aan dat zij in de dienst iets van Gods aanwe-
zigheid ervaren hebben. Ten aanzien van de preek is dat iets minder, maar nog 
steeds ruim de helft weet zich in de pinksterpreek door God aangesproken.  
 
18.5.4. Typering van de hoorders 
 
In kerk H is men blij met een eigentijdse vorm van kerkdiensten en prediking. De 
prediking is niet specifiek het centrum van de dienst, de liturgie als geheel wordt 
evenzeer belangrijk gevonden als de prediking. Ook de pinksterdienst is daar een 
voorbeeld van, met name de belijdenis heeft daarbij indruk gemaakt. De 
appellerende en nauw bij actualiteit en dagelijks leven aansluitende prediking in de 
dienst vindt over het algemeen goed weerklank bij de mensen.  
 
 
18.6. DE DRIEHOEK KERKGANGERS, VOORGANGER EN PREEK 
 
De voorganger en de kerkgangers in H stemmen overeen in hun opvattingen aangaande 
de verhouding liturgie en prediking. Hoewel de preek belangrijk is als bemoediging 
vanuit de Bijbel met het oog op het dagelijks leven, realiseren voorganger en gemeente 
zich dat andere elementen in de kerkdienst evenzeer in staat zijn om als inspirerende 
ervaring de mens iets van God te doen ervaren. Dit leidt er wellicht toe dat de mensen 
in H van de preek vooral verwachten dat zij er niet alleen een bemoediging in 
ontvangen, maar er ook iets van leren. Dat duidt op een evenwichtige verhouding tussen 
de cognitieve en affectieve dimensie in liturgie en preek.  
   De kerkdiensten in H voldoen over het algemeen aan de verwachtingen, maar meer 
vernieuwing en verrassende elementen zouden voor de kerkgangers wel wenselijk zijn. 
Creativiteit van de voorganger daarin wordt dus ook breed gewaardeerd. De positie van 
de voorganger die graag samenwerkt met gemeenteleden, komt overeen met de 
waardering die de kerkgangers hebben voor het feit dat de voorganger zich niet boven 
de gemeente opstelt. De voorganger beschouwt de kerkgangers als degenen die zelf hun 
gevolgtrekkingen kunnen maken uit hetgeen er gepreekt wordt en de kerkgangers op 
hun beurt houden niet van bevoogdende voorgangers. Een kritisch geluid daarentegen 
wordt wel gewaardeerd en dat geeft de voorganger de vrijmoedigheid om dat te uiten. 
                                                        
47 Respondent H5,H6,H8,H11. 
48 Respondent H1,H4. 
49 Respondent H9. 
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Per saldo heeft deze voorganger de waardering voor de prediking toch vooral te danken 
aan de verrassend gelegde relatie met de actualiteit en met het dagelijks leven. Dat is 
waar de mensen voor komen, althans wat de preek betreft. Noch de Bijbel, noch de 
preek hebben een vooraf vastgesteld gezag, maar ze bewijzen hun waarde in het feit dat 
ze situaties verhelderen en de mensen bemoedigen in hun dagelijks leven. De 
voorganger lijkt er steeds weer in te slagen deze relatie te leggen, zonder dat daar in de 
voorbereidingsrapportage van de voorganger uitdrukkelijk over geschreven wordt. 
Waarschijnlijk is de fase waarin de voorganger de relatie legt met de actualiteit een 
tamelijk onbereflecteerde of vanzelfsprekende stap in het proces in de 
preekvoorbereiding. De voorganger heeft in elk geval een goede antenne voor wat er bij 
de mensen leeft. 
   Met deze aandacht voor �actualiteit� en �dagelijks leven� lijkt het alsof de theologische 
dimensie van de prediking eerder op een �innerweltliche� dan op een transcendente 
Godsbeleving is betrokken. Het gaat erom dat God te kennen is in het dagelijks leven, 
niet om vaststaande betekenissen van Gods heilshandelen als zodanig. Zo wordt het 
effect van het werk van de Heilige Geest vertaald in termen van communicatie, termen 
die zo uit de alledaagse werkelijkheid weglopen en in de preek terechtkomen. We 
vinden in deze gemeente en bij de voorganger voorkeur voor een niet-orthodoxe 
benadering van de Schrift, waarin geloof meer te maken heeft met ervaring en inspiratie 
dan met voor-waar-houden en belijden. Datzelfde komt ook in de belijdenisdienst naar 
voren. De belijdenis wordt toegespitst op de persoonlijke geloofservaring van de 
enkeling, waarbij de geloofsinhoud een subjectieve zaak wordt. Ook de toe-eigening, de 
sterk applicatieve dimensie van de prediking, is individueel bepaald. Daar past bij dat in 
deze kerk het element van de �gemeenschap� niet heel sterk lijkt te spelen. Noch de 
voorganger, noch de kerkgangers refereren hier uitdrukkelijk aan en in de preek speelt 
het zoals gezegd ook een ondergeschikte rol. 
   De waardering van de pinksterdienst is groot, wellicht bij de kerkgangers nog iets 
uitbundiger dan de voorganger in bescheidenheid constateert. Opvallend is dat de 
kerkgangers de preek wel kunnen memoreren in termen van �communicatie�, 
�openheid� en �bereikbaarheid�, maar dat de meest indrukwekkende momenten zich 
toch vooral rondom de belijdenis hebben afgespeeld. Degenen die getroffen zijn door 
de preek, zijn dat doordat ze een citaat of voorbeeld herkenden en op zichzelf toepasten, 
niet zozeer doordat ze het betoog over communicatie als zodanig aansprekend vonden. 
Dit geeft aan dat de voorganger de thematiek van de communicatie vooral cognitief 
heeft overgedragen en het werkelijke verstaan pas is overgekomen door de voorbeelden 
in de preek en door het concreet zicht- en hoorbare jawoord van de 
belijdeniscatechisanten. 
 
SAMENVATTEND 
De theologische keuze van voorganger H waarbij de hoorders zelf de interpreet zijn van 
hun eigen geloofservaring, correspondeert met de opvattingen van de hoorders dat zij 
vooral de mogelijkheid aangereikt willen krijgen om in hun eigen leven iets van God en 
geloof te herkennen. Hun geloofsweg is in die zin een weg van ervaringsleren. Daaraan 
kunnen liturgie en prediking dienstbaar zijn. 
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18.7. OVERIGE PREKEN VAN DIT TYPE 
 
In het onderzoeksmateriaal laten zich nog drie andere preken als applicatiecentrisch-
didactisch indelen. Deze preken worden kort beschreven met het oog op datgene wat zij 
bijdragen aan nadere nuancering en invulling van dit preektype. 
   Preek I is een lange preek (3100 woorden) waarin de voorganger verschillende 
betekenissen van het pinksterfeest vanuit de Joodse wortels naast elkaar zet en door 
middel van  verhalen verheldert. In het slot van de preek richt de boodschap van de 
preek zich op de praktijk van de gemeente en het handelen van de hoorders. Het 
grootste gedeelte van de preek bestaat evenwel uit problematisering van de vraag naar 
een betekenis van het pinksterfeest. Daarmee ligt de inzet van de preek bij het vieren en 
niet allereerst bij het bijbelverhaal als zodanig. Dat wordt tamelijk globaal en 
thematisch behandeld. Het gaat in de preek namelijk om verschillende, naast elkaar 
bestaanbare interpretatiemogelijkheden van het pinksterfeest en om de mogelijke 
toepassing in het persoonlijk leven maar vooral ook in het kerkenwerk. Zo neemt de 
voorganger deze hoorders mee op zoek naar relativering en ruimte voor diverse 
verstaansmogelijkheden voorbij iedere absolute waarheidsclaim. De hoorders worden 
slechts af en toe expliciet en dan vooral vragenderwijs bij de preek betrokken. De preek 
is op uitleg gericht, maar bevat een enkel evocatief gedeelte waarin de beweging 
gemaakt wordt van het zich realiseren van de huiveringwekkende majesteit van God 
zoals die zich toonde op de Sinaï, tot het zich realiseren van het besef dat God van 
iedereen houdt en aan iedereen de zegen wil geven. De dominante lijn in de preek is 
echter explicatief en instruerend van aard, maar in vrije omgang met de Schrift en 
gericht op een vrije interpretatie door de hoorder. 
   Preek O begint met een uitvoerige beschrijving van het verschijnsel van de 
opkomende charismatische beweging als inleiding tot de vraag hoe het vandaag de dag 
gesteld is met de �charismata van de Heer�. De voorganger beschrijft wat mensen met 
charisma oproepen aan bezieling, legt dan uit wat gaven zijn in verband met het Joodse 
Wekenfeest waar men �vrijwillig geeft naar de zegen die men van God verkregen 
heeft�. Langzamerhand gaat het dan over zegen en zegeningen en vooral over het 
antwoord van de mens op de gave van God. Zo ook het antwoord van de mens op de 
gave van de Geest. De voorganger legt uit wat het spreken in �andere tongen� inhoudt, 
wat bekering kan zijn en dat wie de Geest ontvangt een gezondene wordt. Het slot van 
de preek veronderstelt dat wanneer de hoorders zich openstellen voor de genadegave 
van God, dat die dan ook ontvangen wordt. Dat het dan ook niet meer koud en kil blijft 
in de kerk. 
   Deze preek is applicatiecentrisch omdat zij zich richt op de interpretatie van het 
verschijnsel van de charismatische beweging versus de kilte in de kerk. Het 
tekstgedeelte komt vooral door middel van  een enkel citaat maar niet zelfstandig aan de 
orde. De voorganger is sterk cognitief gericht en houdt een betoog dat vooral op 
overtuiging van de hoorders gericht is. Een didactische prediking die op argumenten 
gebaseerd is en zich nauwelijks richt op het gevoel en de wil van mensen. 
   Preek R worstelt deels met dezelfde vragen als preek O. In deze preek de inzet: �Hoe 
zit het nou met de Heilige Geest? Hoe kunnen we weten wat de Heilige Geest is en wat 
niet?� Door middel van  de contrastverhalen Genesis 11 en Handelingen 2 zoekt de 
voorganger naar een antwoord op de gestelde vragen, waarbij tekstuitleg op vrije wijze 
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verbonden wordt met hedendaagse interpretaties:  
�Welaan, laten wij ons een stad maken met een toren waarvan de top tot in de hemel 
reikt, opdat wij niet over de aarde verstrooid worden�.  
�De zonen zijn bang. Zonen zijn vaak banger dan dochters, ze moeten meer en 
verwachten meer dan de dochters en dat roept meer angst op. Achter de hoogmoed 
gaan vaak bange harten schuil�. 
�(�) De mensen van Babel willen alleen maar hun eigen knusse leventje: het eigen 
paradijsje, het eigen tuintje. Maar wat kan God dan nog met zijn wereldwijde akker 
als mensen hun kop alleen in het eigen perkje steken?�  

In het tweede gedeelte van de preek komt de voorganger tot een omschrijving van de 
Geest aan de hand van verschillende kenmerken die benoemd en geïllustreerd worden. 
De Geest is Geest van liefde, openheid en eenheid, is de Geest van de universele 
mensenrechten. Hoorders kunnen deelhebben aan die Geest en het slot van de preek is 
een evocerende beschrijving van wat er gebeurt waar de Geest gegeven is: 

�Die heelmakende 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 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�. 

Zo is deze preek, hoewel tamelijk dicht bij de tekst blijvend, toch allereerst een 
uiteenzetting voor de hoorders omtrent de betekenis en kenmerken van de Heilige Geest 
maar met een zeer affectief geladen slot. 
 
 
18.8. EVALUATIE VAN HET APPLICATIECENTRISCH-DIDACTISCHE PREEKTYPE 
 
Sterke kanten 
Het applicatiecentrisch-didactische preektype is een preektype waarbij de 
schriftverklaring volledig ten dienste van het leerproces van de hoorders staat. De 
hoorders zelf worden ingewijd in het verstaan van de Schrift en in de praktijk van het 
geloofsleven. Het verstaan van de Schrift wordt bij dit preektype niet als een verstaan 
op zichzelf gezien, maar als een op de menselijke ervaring gericht verstaan. De 
schriftuitleg bij dit type prediking wordt dus van meet af aan op de zeef van de 
mogelijke toepassing gehaald. Dat heeft als voordeel dat dit type preken een grote 
betrokkenheid op het dagelijks leven en de geloofspraktijk kan ontwikkelen. Het gaat 
immers niet om schriftuitleg als zodanig, maar om wat de tekst in het hier en nu zou 
kunnen betekenen voor concrete hoorders. Dit kan op veel manieren naar voren 
gebracht worden, zodat de hoorders zich één en ander kunnen toe-eigenen. 
 
Zwakke kanten 
Een voor de hand liggend bijverschijnsel bij dit type preken is dat de subjectiviteit van 
de hoorders en hun belang in het leer- en verstaansproces tamelijk los komt te staan van 
de kerkelijke traditie en eventueel ook van de uitleggingstradities van de Schrift. De 
subjectiviteit van de hoorder vormt dan de norm voor alles wat van belang wordt 
geacht, waarbij het collectief van de christelijke gemeente en haar opdracht in de wereld 
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op de achtergrond kan geraken. Het kan echter ook anders, wanneer het leerproces 
daarentegen de gemeente als geheel betreft. 
   Bovendien vraagt dit type preken van de voorganger nog meer dan gemiddeld de 
vaardigheid in het selecteren van de voorbeelden en mogelijkheden van een 
�applicatio�. 
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19. Het applicatiecentrisch-paracletische preektype 
 
 
 
19.1. INLEIDING 
 
Het applicatiecentrisch-paracletische preektype kenmerkt zich doordat een 
betekenisgeving in de preek vanuit het toepassingsperspectief van de hoorders 
opgebouwd wordt. Daarbij is de preek erop gericht om het Woord te vertolken met een 
focus op de mens in de concrete situatie van het leven en dus ook met een focus op de 
uitwerking van het heil in het dagelijks leven. 
   In het onderzoeksmateriaal zijn we van dit type twee representanten tegengekomen, 
preek D en V. Hieronder volgt exemplarisch een uitwerking van preek D, met een 
complete analyse op grond waarvan we tot de genoemde indeling zijn gekomen. 
Vervolgens komt het portret van de betreffende voorganger in beeld, naar aanleiding 
van de door deze voorganger ingevulde vragenlijst. Hierin gaat het om de visie van 
deze predikant ten aanzien van de kerkdienst en prediking in het algemeen en de dienst 
en preek met Pinksteren in het bijzonder. Vervolgens komen de kerkgangers die deze 
kerkdienst en prediking hebben bijgewoond, aan het woord door middel van  de 
ingevulde vragenlijsten. In een slotparagraaf vergelijken we vervolgens de drie 
empirische invalshoeken van deze preek en evalueren we dit preektype naar aanleiding 
van de concrete kennismaking met het casusmateriaal uit kerk D en de vergelijking met 
preek V. 
 
 
19.2. PREEK D: �VREDE IN CHRISTUS�1 
 
De schriftlezingen in deze dienst zijn Handelingen 2:1-11 en Johannes 20:19-23. 
 
Gemeente van Christus, 
 
(1)Vrede in Christus.  
Verschillende talen, maar één taal waarin we het kunnen zien. Het zijn drie woorden 
die vandaag op deze pinksterzondag centraal staan. 
Het zijn woorden die we misschien zo vaak horen, dat daardoor de waarde, dat daar-
door de kracht van de woorden vermindert. 
Vrede in Christus. 
(2)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, wat je in eerste instantie raakte.  
De waarde, de kracht van het lied vermindert. 
(3)Of als die man, die vrijdags zijn bosje bloemen meeneemt naar huis en zegt: �ik 
hou van je�. Een mooi gebaar, of niet? Maar als �ie dat elke vrijdag gaat doen, dan 
                                                        
1 Deze titel is door de onderzoeker aan de preek toegevoegd. 
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denk je na de dertigste keer ook: daar heb je hem weer met z�n bloemen [gelach]. De 
waarde vermindert. 
 
(4)En zo kan dat ook gebeuren met woorden als Vrede in Christus. 
Je hoort ze zo vaak, dat de woorden hun kracht verliezen. 
Doet het u wat als u in de dienst gegroet wordt met de woorden: Genade zij u en 
Vrede? 
Wordt u nog geraakt als aan het eind van de dienst u de woorden hoort: 
Ga heen in Vrede? 
Of bij de vredesgroet bij de viering van de maaltijd? 
 
(5)Vrede zij u. Met die woorden worden de ogen van de discipelen en hun toekomst 
geopend.  
(6)Op de avond van de eerste dag van de week zitten de discipelen bij elkaar. Achter 
gesloten deuren. Bang als ze zijn dat zij ook als volgelingen van Jezus opgepakt 
zouden worden. 
En dan, op die avond, op Paasavond staat daar plotseling de Opgestane. Onvermoed. 
Onverklaarbaar. 
Ondanks alle belemmeringen die er zijn, is daar de ontmoeting met Jezus. 
En hij zei: �Vrede zij u�. Een alledaagse groet.  
(7)Maar vanuit de mond van Jezus, vanuit de mond van de Opgestane, wordt deze 
gewone groet een vervulling van een belofte. 
Want vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. 
Dat had Jezus voor zijn sterven beloofd aan zijn discipelen.  
(8)En nu, met het tonen van de handen en zijn zij, laat Jezus zien dat Gods vrede 
niet van voorbijgaande aard is. 
Het onrecht, de leugen, de onvrede hebben niet het laatste woord. Als de discipelen 
dat ervaren, dat zien, dat Gods vrede niet van voorbijgaande aard is, dan zijn ze 
verheugd. 
Verheugd dat die vrede nog met hen is. 
 
(9)En die vrede wordt ons vandaag op Pinksteren aangezegd. 
Vrede zij u.  
(10)De vrede waar de 10 woorden ons naar verwijzen. 
De vrede die we zien in Jezus die vrede brengt tussen mens en God, tussen mensen 
onderling. De vrede die we zien in de vriendelijkheid van Jezus tegenover de 
uitgestotenen, de hoeren, de tollenaars. Die vrede is niet van voorbijgaande aard, die 
vrede blijft bestaan.  
En om de vrede van God waarnaar de 10 woorden verwijzen te waarborgen heeft 
God zelf Jezus gezonden in de wereld. 
 
(11)En zoals de discipelen, zoals Jezus gezonden werd door God, zo worden de 
discipelen op hun beurt gezonden. Zoals de vader mij gezonden heeft zo zend ik u. 
Gezonden om in de wereld iets te laten zien van de vrede van God. De vrede van 
God die door Jezus een vrede in Christus is. 
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(12)En de discipelen, ze worden uit hun besloten ruimte gehaald en ze worden op 
pad gestuurd. Om mensen de zonde kwijt te schelden, om bij mensen de onvrede 
weg te nemen. 
Om de zonde kwijt te schelden, om mensen de vrede van God, de vrede in Christus 
te verkondigen. Daarvoor krijgen ze de Geest. Om die vrede uit te dragen.  
(13)De discipelen, wij op onze beurt, mogen met Gods hulp, met de Heilige Geest 
op weg om te vertellen, om te laten zien dat Gods vrede het niet aflegt tegen onze 
onvrede, tegen ons onrecht, tegen onze strijd.  
(14)Het geloof in de vrede met Christus mag een zaak van onze handen worden. 
Dan kunnen mensen zien dat het waar is, waar wij op vertrouwen. 
(15)We mogen, ieder in zijn eigen taal spreken van de grote daden van God. En als 
ieder dat doet in zijn eigen taal, zal iedereen het kunnen zien, omdat wat we zien, 
hetzelfde is. We mogen vertellen aan elkaar waar we merken dat er vrede van God 
is. Waar we mogen vertellen aan elkaar, waar we merken: Hij is er weer. We 
vertellen elkaar de goede woorden om het uit te houden in een wereld waar slechte 
woorden ons overspoelen. 
Als mensen zo God ervaren in ons handelen, dan merken mensen dat God hen in 
hun eigen taal aan kan spreken. 
Dan kan ieder zien dat Gods werk� doorgaat.  
(16)Jezus is niet dood, Hij leeft, Hij is onder ons. De vrede van God in Christus leeft 
en is aanwezig. 
En die paasboodschap mogen wij vandaag, op Pinksteren, doorgeven. 
Waar dat gebeurt, waar mensen dat ene zien, kunnen door Gods Geest verschillende 
volken dezelfde taal spreken.  
Die ene taal als het gaat om de vrede in Christus. 
 
(17)Een vrede die niet scheidt, maar een vrede die bindt. Een vrede die iets laat zien 
van het nieuwe Jeruzalem, Jeru-sjaloom, de stad van vrede. De stad waar ruimte is 
voor alle volken.  
(18)Vandaag mogen we vieren dat we door de Geest van God een kerk zijn die daar 
weet van heeft. Een kerk die weet dat we nu al door de vrede in Christus tot die 
eenheid opgeroepen worden. 
Niet als een eenheidsworst maar als een gemeente waarin ieder met zijn eigen gaven 
terecht kan. 
(19)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? Geeft de vredesgroet geen plaats aan iedereen, of je nu Hans heet of 
Margriet of je nu katholiek bent of protestant? 
(20)Wat denkt u, is het mogelijk om elkaar in de kerk in Gods naam te groeten met 
de woorden �vrede zij met u� en opgesloten te blijven zitten in je eigen kerkje, in je 
eigen groep?  
Dan kunnen de deuren toch niet anders dan open gaan, open naar de ander toe. 
Is het mogelijk om aan het eind van de dienst te horen dat je mag heengaan in vrede 
en dan niet samen op weg gaan om die vrede te laten zien? 
(21)Vrede zij u. 
Amen. 
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19.3. ANALYSE VAN DE PREEK 
 
19.3.1. Algemene karakteristieken 
 
Het gaat om een betrekkelijk korte preek: in totaal 1084 woorden. De oorspronke-
lijke geschreven versie van de voorganger is zelfs nog 100 woorden korter. 
Opvallend aan de lay-out van de geschreven preek zijn de korte zinnen. Nieuwe 
zinnen vormen veelal tevens het begin van een nieuwe alinea. De korte zinnen, soms 
slechts bestaand uit één woord, geven de preek het karakter van een grote intensiteit. 
Iedere zin staat min of meer op zichzelf en heeft een eigen draagkracht nodig. Dit 
hangt waarschijnlijk samen met de ruimte waar de preek gehouden wordt: een grote, 
hoge kerk met veel echo-werking. De voorganger moet het spreektempo daaraan 
aanpassen. Doordat de zinnen vooral op zichzelf staan en ieder voor zich korte 
fragmenten zijn van een doorlopend geheel, is de structuur van de preek niet 
gemakkelijk weer te geven. 
 
19.3.2. Opbouw van de preek 
 
Bij nader inzien en mede op grond van de lay-out die de voorganger verstrekte, zijn 
er vier hoofddelen in de preek te onderscheiden: 
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Opbouw preek D

Figuur 19.1. 
 
DEEL 1 (sectie 1 t/m 4, 242 woorden); 
Introductie van het thema. Met de eerste woorden van de preek wordt de thematiek 
neergezet: Vrede in Christus. Drie woorden die centraal staan en waarvan de voor-
ganger zich bewust is dat deze woorden weinig evocatieve kracht hebben omdat ze 
zo overbekend en vaak herhaald zijn. Dit betekenisverlies wordt niet alleen 
opgemerkt maar versterkt met twee alledaagse voorbeelden en twee voorbeelden van 
liturgisch gebruik van deze woorden. Dat is een merkwaardige insteek, want van 
meet af aan is duidelijk dat het de voorganger juist om de kracht van deze woorden 
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te doen is. Blijkbaar beoogt de voorganger door hernieuwde aandacht voor deze 
woorden de zeggingskracht weer op te roepen. 
DEEL 2 (sectie 5 t/m 11, 271 woorden); 
Verwijzing naar de evangelielezing. Vervolgens wordt het gelezen schriftgedeelte 
opgeroepen met als inzet het letterlijke citaat van Jezus: �Vrede zij u�. De voor-
ganger vertelt kort hoe de discipelen in een sfeer van angst bijeen zijn en hoe Jezus 
als de Opgestane onvermoed in hun midden komt en hen groet met de woorden: 
�Vrede zij u�. Direct daarna gaat de vertelling over in een beschrijving van de 
betekenis van deze groet: Jezus laat daarmee zien dat de vrede van God niet 
afgelopen is maar nog steeds met hen is. Een verband met de Tien Woorden van 
God wordt gelegd, woorden die volgens de voorganger dezelfde vrede op het oog 
hebben. Deze vrede moet in de wereld zichtbaar gemaakt worden. En zoals God 
daartoe Jezus gezonden heeft, zo zendt Jezus nu de discipelen. 
DEEL 3 (sectie 12 t/m 17, 377 woorden); 
De uitwerking van de vredegroet bij de discipelen en bij de hoorders.  In boven-
staande grafiek is te zien dat dit gedeelte van de preek het meest uitvoerig is. Het 
betreft de uitwerking van de vredegroet bij de discipelen en bij de hoorders. De 
discipelen worden door Jezus erop uitgezonden, �om mensen de zonde kwijt te 
schelden, om bij mensen de onvrede weg te nemen� om de vrede van God, de 
vrede in Christus te verkondigen� (sectie 12). Daartoe krijgen zij de Geest. En �wij, 
op onze beurt� (sectie 13), krijgen dezelfde opdracht, om Gods vrede te laten zien, 
met Gods hulp, met de Heilige Geest. Het �laten zien� blijkt dan vooral het vertellen, 
�het spreken van de grote daden van God� (sectie 15), maar veronderstelt ook het 
handelen, zodat mensen kunnen zien dat Gods werk doorgaat. De aard van dat werk 
is de Paasboodschap: Jezus leeft en �de vrede van God in Christus leeft en is 
aanwezig� (sectie 16). Waar die boodschap doorgegeven wordt, gaan mensen 
dezelfde taal spreken. 
DEEL 4 (sectie 18 t/m 21, 194 woorden); 
Toespitsing op de situatie van de gemeente in Samen op Weg-verband. De vrede van 
Christus verbindt mensen. In dit laatste gedeelte van de preek worden de kerk-
gangers direct aangesproken en wordt een dringend appèl op hen gedaan. Op grond 
van de vrede in Christus is de kerk tot eenheid geroepen. Dat betekent in de optiek 
van de voorganger dat de vredegroet niet vrijblijvend kan worden ontvangen, maar 
moet leiden tot een concreet samen op weg gaan, ook met een zusterkerk. Vervol-
gens besluit de voorganger met �Vrede zij u�. Het mag de kerkgangers dan inmiddels 
duidelijk zijn dat deze groet consequenties dient te hebben. 
 
19.3.3. Taal van de preek 
 
Er is één woord dat de preek domineert: �vrede�. Het komt 7 keer voor in de 
combinatie �vrede in Christus� en verder als �vrede van God�, �vrede zij u� en 
�vrede�. Het woord speelt in de gehele dienst een belangrijke rol en is in verschil-
lende talen (paix, paz, peace, enzovoort) zichtbaar vooraan in de kerk aangeplakt. In 
de preek wordt even de vervreemding opgeroepen van een willekeurig woord of 
gebaar dat door het vele gebruik aan kracht inboet, maar vervolgens wordt nagelaten 
om dit vervreemdingseffect echt uit te buiten voor het begrip �vrede� zelf. De 
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vervreemding -en dus de openheid voor een werkelijk nieuwe inzet- krijgt niet echt 
een kans wanneer de voorganger in de preek al snel aan het verklaren en vooral 
beweren slaat. Nergens in de preek worden echte vragen gesteld of wordt er een 
dialoog aangegaan. De enige vragen die gesteld worden, zijn retorische vragen aan 
het slot van de preek. Op betogende, stellende wijze wordt uitgelegd wat deze 
vredegroet inhoud. Maar het blijven abstracta, zoals �de vervulling van een belofte� 
(sectie 7), �de onvrede niet het laatste woord� (sectie 8), de vrede �waarnaar de Tien 
Woorden verwijzen� (sectie 10). Vertrouwde terminologie die een bepaalde sfeer 
van herkenning oproept, maar waarschijnlijk geen impuls geeft voor een vernieuwd 
verstaan. Slechts op één manier wordt de vrede geconcretiseerd, namelijk in de 
vriendelijkheid waarmee Jezus de uitgestotenen -de hoeren en de tollenaars- tege-
moet trad (sectie 10).  
   Deze zelfde abstractie en algemeenheid blijft overeind wanneer het gaat om de 
vrede die de hoorders zelf zullen uitdragen: vrede als �een zaak van onze handen� 
(sectie 14), elkaar �de goede woorden� (sectie 15) vertellen en elkaar wijzen op �Hij 
is er weer� (sectie 15). Wat er precies mee bedoeld wordt, blijft open. Des te merk-
waardiger is het wanneer in het slot van de preek opeens wél een nadrukkelijke 
precisering volgt: een uitwerking van de vrede in Christus is dat je als kerken samen 
viert en samen op weg gaat. De drie opeenvolgende retorische vragen waarmee dit 
appèl naar voren gebracht wordt, laten nu geen enkele ruimte voor andere inter-
pretatie meer open. De �vrede in Christus� uit het begin van de preek, is gaandeweg 
de preek veranderd in een opdracht tot het nastreven van de eenheid tussen de 
kerken. Het �vrede zij u�, waarmee de preek afsluit, heeft een duidelijk performa-
tieve klank: deze vrede moet waargemaakt worden door de hoorders.  
   Tenslotte: één van de moeilijkheden van deze preek qua taal is, dat de preek 
eigenlijk niet draait om een bepaalde term of conceptueel begrip, namelijk het woord 
�vrede�, maar dat het gaat om de groet die Jezus zijn leerlingen toespreekt en 
waarmee de mensen in de kerk eveneens in de liturgie worden aangesproken, zowel 
in de zin van een groet als in de zin van zegen. Het woord als zodanig heeft dus al 
performatieve klank en wordt in een ritueel kader gebruikt. In feite probeert de 
voorganger door middel van uitleg de kracht en betekenis van het ritueel handelen te 
herstellen. Dat is een eenzijdige en dus incomplete benadering, want de voorganger 
vergeet hierbij om nader op de ervaringswerkelijkheid, die juist bij ritueel handelen 
zo belangrijk is, in te gaan. Wat er met de mensen gebeurt bij het uitspreken of 
ontvangen van deze �vrede�, blijft onder het oppervlak verborgen. 
 
19.3.4. De hoorders: ter verantwoording geroepen 
 
De hoorders zijn mensen van wie verondersteld wordt dat zij weinig ervaren 
wanneer de vredegroet in de kerkdienst wordt uitgesproken. Mensen die zich echter 
wel kunnen voorstellen wat het is wanneer je een dierbaar woord of gebaar einde-
loos herhaalt. Het gelach dat opklinkt in de kerk bij het voorbeeld van de man die 
voor de dertigste keer op vrijdag een bosje bloemen meeneemt, geeft aan dat de 
voorganger herkenning oproept. De hoorders waarderen de humor van de voor-
ganger. In de loop van de preek wordt de gemeente aangesproken met een identifi-
cerend �wij� van de voorganger. �We mogen� (sectie 15) ieder in onze eigen taal, 
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spreken van de grote daden van God. Het �we� blijft een collectief, de gemeente 
wordt als geheel aangesproken. Theologisch gezien hanteert de voorganger een 
antropologie waarin plaats is voor de mens als medewerker van God en Jezus, in het 
verlengde van de apostelen. 
   De collectieve aanspraak geldt zeker het slot van de preek, waar de �toepassing� 
van de gemeente als geheel verwacht wordt in het samen met andere kerken op weg 
gaan. Waarschijnlijk zijn er in de gemeente tegengeluiden, individuen of groepen 
die weliswaar �in de zomer� elkaar de vrede van Christus wensen, maar in de rest 
van het jaar zich weer in hun eigen kerk willen terugtrekken (sectie 19,20). Deze 
mensen krijgen vanaf de kansel en in feite in naam van Christus de wind van voren: 
zij saboteren de vrede van Christus. Niet dat de voorganger ingaat op argumenten 
die deze groep mensen mogelijk heeft, maar er wordt slim ingespeeld op de 
authenticiteit van hun geloof. Als men nota bene aan de Maaltijd van de Heer de 
eenheid ervaart en de vredegroet deelt, waarom dan niet elders evenzeer? Waarmee 
in feite gezegd wordt dat die viering van de eenheid niet echt of volledig kan zijn 
geweest, wanneer niet dezelfde conclusie getrokken wordt als die welke de voor-
ganger aan de hoorders voorhoudt. De hoorders, hun mogelijke argumenten en hun 
beleving, worden niet benoemd en aldus niet serieus genomen. 
   Een harde constatering, maar daarbij moeten we eerlijk aangeven dat uit de band-
opname blijkt dat deze voorganger de gemeente erg goed kent en omgekeerd. Het 
dringende appèl van de voorganger is door de hoorders wellicht minder zwaar 
ervaren dan dat het in de geschreven tekst oplicht. Om het anders te zeggen: 
misschien heeft deze voorganger een dusdanige relatie met de hoorders dat de voor-
ganger het wel kan maken om in een netelige kwestie als �tegenover� van de 
hoorders te fungeren, om hen op die manier uit te dagen hun standpunten te herzien. 
Dit laatste neemt natuurlijk niet weg dat we ons af kunnen vragen of de voorganger 
op deze wijze op een eerlijke en open manier datgene bereikt waar het om te doen is. 
Zowaar een retorische vraag. 
 
19.3.5. De schriftlezing als aangever voor een appèl op de hoorder 
 
De schriftlezing uit het Johannesevangelie komt vooral in het tweede deel van de 
preek aan de orde. Verder nauwelijks, het zwaartepunt van de preek valt op de 
toepassing in deel 3 en deel 4. Uit de gelezen perikoop wordt de groet die Jezus 
uitspreekt het motto en de leidraad voor de preek. Opvallend is de minimale uitleg 
van de schriftlezing. Er wordt niet ingegaan op de herhaling van de groet die Jezus 
uitspreekt, op de betekenis per se, of op andere elementen uit de lezing die mogelijk 
vragen bij de hoorders oproepen. Te denken is daarbij aan de verschijning van Jezus 
waar �de deuren gesloten waren�, of de implicaties van de uitspraak van Jezus: �Wie 
gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden, wie gij ze toerekent, die 
zijn ze toegerekend�. Summier wordt alleen de kwijtschelding later herhaald, maar 
de wellicht moeilijker te verklaren toerekening wordt weggelaten.  
   De betekenis van de vredegroet wordt afgeleid van de context van de verschijning, 
namelijk de verschijning van de Opgestane. Dat zijn vrede doorgaat, dat daarin Gods 
vrede doorgaat, dat is de boodschap. Maar wat Gods vrede dan precies is? Dat wordt 
pas geconcretiseerd in de toepassing op de situatie van de gemeente. Daardoor 
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ontbreekt er een hermeneutische schakel in deze preek. Zonder dat er duidelijk 
gemaakt is wat de vrede in Christus zou kunnen zijn, wordt er wel een toepassings-
veld aangewezen. De schakel van de uitleg in de context van toen naar de context 
van nu, ontbreekt. De verbinding die gelegd wordt, is die via de eenheid. Vrede 
betekent streven naar eenheid. Maar niet eerder is plausibel gemaakt waarom vrede 
en eenheid met elkaar te maken hebben. Het gegeven van de ene taal van Pinksteren 
�als dat al bedoeld is- heeft in elk geval niets met de vredegroet te maken. 
   Bovendien worden er twee betekenisvelden door elkaar heen gehaald. De 
betekenis van de vredegroet in de schriftlezing wordt als het ware naadloos over-
geheveld naar de betekenis van de vredegroet of zegen in de liturgie. Daarmee wordt 
noch recht gedaan aan de eigen aard van het schriftgedeelte, noch aan de eigen aard 
van de groet in de liturgie. Daarmee ontstaat een probleem, want het liturgisch 
gebruik van de groet en de beoogde consequentie hiervan voor het handelen van de 
kerkgangers, worden gelegitimeerd met het gebruik van de groet door Jezus in de 
schriftlezing. Maar juist die verbinding is niet geëxpliciteerd en hebben de hoorders 
gemist, waardoor zij het appèl gemakkelijk naast zich neer kunnen leggen. Het is 
immers niet duidelijk hoe dit met de Schrift te maken heeft. Slechts één ding is 
duidelijk: hier spreekt de voorganger, en niet zozeer Christus.  
 
19.3.6. De voorganger kiest partij 
 
De voorganger is een mens met humor, die zich in kan leven in het alledaagse leven 
van de hoorders. Waarschijnlijk is de voorganger ook iemand met een positieve en 
optimistische inslag. Nergens in deze preek blijkt namelijk dat de voorganger echt 
ingaat op problemen van hoorders of vragen die zouden kunnen oprijzen bij het 
horen van het woord �vrede� alleen al. Simpelweg wordt gesteld: Óndanks alle 
belemmeringen, is daar de ontmoeting met Jezus (sectie 6). �Het onrecht, de leugen, 
de onvrede hebben niet het laatste woord� (sectie 8). Het tonen van de handen en de 
zij van Jezus krijgt geen verwijzing naar het lijden van Jezus, maar naar de vrede 
van God die niet voorbij gaat (sectie 8). Wij mogen, met Gods hulp, laten zien dat 
Gods vrede het niet aflegt �tegen onze onvrede, tegen ons onrecht, tegen onze strijd� 
(sectie 13). Zouden de hoorders werkelijk zo gemakkelijk en optimistisch denken? 
Doordat mogelijke vragen niet serieus genomen worden, wordt de preek geen 
moment echt spannend. En sterker nog: in feite dreigt de voorganger met een flinke 
dosis optimisme en overtuigingskracht over de hoorders heen te walsen. Hoewel het 
goed mogelijk is dat de gedrevenheid van de voorganger bij de meeste mensen juist 
aanstekelijk werkt en zij op het eerste gehoor mogelijke problemen vergeten en 
kracht ontvangen uit het gesprokene. Ook het feit dat de voorganger door de 
akoestiek van de grote kerk met een bepaalde gedragenheid spreekt, kan voor de 
hoorders de woorden van de preek een extra verheven lading geven. 
   Tenslotte laat de voorganger zich uitermate kennen in de slotalinea, als een voor-
ganger die de gemeente kent en die partij durft te kiezen in een blijkbaar omstreden 
kwestie (zie ook de vorige paragraaf). 
 
19.3.7. De context van liturgie, kerk en maatschappij 
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Liturgie 
De orde van dienst verloopt als volgt2: de �intochtspsalm� is psalm 68:7 en 11. De 
�bemoediging� wordt ingeleid met de woorden: �Aan het begin van deze dienst 
mogen we belijden�� De groet wordt trinitarisch uitgesproken. De voorganger 
kondigt het �kyriegebed� aan als: �Laten we aan het begin van de dienst hetgeen op 
onze schouders ligt, voorleggen aan God�� en bidt dan �vanuit de wereld waar het 
onrecht schijnt te heersen en de vrede soms ver te zoeken is�. Gebeden wordt om 
vergeving voor de �gescheidenheid� van de kerk en om inspiratie voor de kerk en 
voor onszelf. Als terugkerende bede tussen de intenties klinkt telkens �laat ons iets 
ervaren van uw Geest, van uw vrede�.  
Het aansluitende Glorialied is Lied 30 uit ZG/3 �Zolang wij ademhalen�, een lied 
waarin de kracht tot zingen zelf met de Geest in verband wordt gebracht. Ook de 
thematiek van het �elkaar gegeven zijn� en �muren die kunnen vallen� komt naar 
voren tegen de achtergrond van de erkenning van de gebroken stem, ademnood, 
angst en verdriet. 
   De lezing van de Tien Woorden uit Exodus 20 wordt ingeleid met een verwijzing 
naar de 50e dag na de uittocht in relatie tot de 50e dag na Pasen. In samenzang met 
de cantorij volgt Gezang 243 LBK, eindigend in een bede om de Geest. Direct 
aansluitend volgt opnieuw in beurtzang met de cantorij Gezang 250 LBK �Kom, 
Heil�ge Geest, Gij vogel Gods�, aangekondigd als �gebed om de Heilige Geest�.  
   Na de schriftlezing uit Handelingen volgt een kinderlied: ��t Is pinksterfeest�. En 
na de lezing uit Johannes 20 wordt Gezang 448 LBK gezongen. Dit lied heeft 
dezelfde melodie als het eerder gezongen �Zolang wij ademhalen�. Qua tekst is het 
een vreugdevol lied van hoop tegen de wanhoop in, van God die ons �het goede 
doet�.  
   De kinderen in de kerk hebben allemaal kaartjes met het woord �vrede� in 
verschillende talen erop. De voorganger gaat daarover in gesprek met hen en komt 
met de kinderen tot de conclusie dat de vrede er toch in alle talen hetzelfde uitziet: 
geen oorlog, samen spelen. De kaartjes worden op een groot bord rondom het woord 
�Christus� gehangen. 
   Na de �uitleg en verkondiging� en orgelspel zingt de gemeente Gezang 249 LBK 
�Wij leven van de wind�.  
   In de �voorbede� wordt God allereerst gedankt �dat U uw belofte trouw blijft, dat 
uw vrede het wint (�), dat U ons vertrouwt om uw vrede in Christus uit te dragen�. 
Het gebed is vooral om hulp bij alle pogingen daartoe. Om de Heilige Geest wordt 
gebeden �daar waar wij denken verder te moeten, alleen, zonder U�. Er wordt 
voorbede gedaan voor het werk van de kerk naar buiten toe, voor zending en 
werelddiakonaat, ook buiten de plaatselijke kerk. In een slotbede wordt gedankt �op 
dit pinksterfeest� dat �U een God bent van mensen, niet van ons, hier in de kerk, niet 
van ons, hier in het westen, maar van mensen, wereldwijd�. Bij de inzameling van de 
gaven komt �de wereld� dichtbij doordat het doel van de collecte wordt toegelicht 
door iemand van de ZWO-commissie. Tevens wordt aandacht gevraagd voor een 
schrijfactie van Amnesty International.  

                                                        
2 Bij het benoemen van de onderdelen van de orde van dienst gebruiken we op deze plaats de 
aanduidingen die de voorgangers zelf hanteren.  
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Het slotlied is nr. 29 uit Eva�s lied I: �De Geest van God waait als een wind�, met als 
slotregels: �Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel�. 
Kerkelijke en maatschappelijke context 
Op grond van de preek is in elk geval één ding duidelijk: in deze gemeente speelt het 
Samen op Weg proces -en wellicht ook samenwerking tussen katholieken en 
protestanten- een rol. Blijkbaar is er sprake van gemeenschappelijke en gescheiden 
vieringen en zijn er stromingen pro en contra een verdergaande integratie van 
vieringen. De toepassing van de preek richt zich vooral op deze context van de 
gemeente, verder blijft het algemeen.  
 
SAMENVATTEND 
We zien dat het thema van de vrede als een rode draad door de dienst heenloopt. Een 
vrede waarvoor de inspiratie eerder in Christus dan bij de Geest gezocht wordt. Het 
thema van de verdeeldheid van de kerk speelt behalve in de preek ook in de gebeden 
een rol. Op verschillende plaatsen in de dienst komt duidelijk �de wereld� binnen, 
ook in de veeltalige vredeswoorden bij het kindergesprek. De liederen verraden een 
open en hoopvolle spiritualiteit, geen triomfalisme maar nieuw elan dat ontstaat door 
het vuur van de Heilige Geest.  
 
19.3.8. De vrede van Christus en de Heilige Geest 
 
Het gaat niet allereerst om de Heilige Geest in deze preek. Slechts terloops komt de 
Geest ter sprake, in totaal drie keer. Dan wordt van de Geest gezegd dat die gegeven is 
om de vrede in Christus te verkondigen (sectie 13). Het is Gods Geest, waardoor we 
kerk zijn, weet hebben van deze vrede (sectie 18) en de Paasboodschap kunnen 
doorgeven. In relatie tot de Johanneslezing wordt niets gezegd over de Geest die Jezus 
de discipelen toeblaast. Pinksteren is vooral een voortzetting van de Paasboodschap: de 
vrede van God gaat door en Gods werk -in Jezus zichtbaar geworden- wordt voortgezet 
door mensen, met behulp van de Heilige Geest. De relatie tussen de Geest (3x) en God 
(20x) wordt wel gelegd, die tussen de Geest en Jezus wordt niet expliciet benoemd. De 
presentie van Jezus is een realiteit door middel van  de vredegroet. Zo lijkt de �vrede in 
Christus� in deze preek bijna een synoniem te worden voor de Heilige Geest. Want het 
is immers deze vrede die niet alleen zichtbaar wordt en uitgedragen mag worden, maar 
waar deze vrede ingang vindt, daar zullen mensen ook streven naar eenheid. Het 
ontvangen van de vredegroet wordt dus zoiets als het ontvangen van de Heilige Geest 
zelf, waardoor de mensen in staat zijn om de deur naar de ander open te zetten en �ieder 
in zijn eigen taal (te) spreken van de grote daden van God� (sectie 15). 
 
19.3.9. Typering van de preek 
 
Bij de typering van deze preek komen we op de lijn van het schriftgebruik terecht bij 
applicatieve prediking. Het thema �vrede� wordt uit de schriftlezing gelicht, nader 
uitgewerkt en toegespitst op de situatie van de gemeente, waarbij de lezing als 
zodanig naar de achtergrond verdwijnt. Daarbij zien we in deze preek eveneens een 
vorm van een directief ingevulde paracletische prediking waarbij de toe-eigening 
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door de hoorders niet vrij is, maar nadrukkelijk ingevuld wordt door de voorganger. 
Deze appelleert concreet aan de bereidwilligheid van de hoorders om zich in te 
zetten voor het samen als verschillende kerken vieren van de vrede van Christus. 
 
 
19.4. PROFIEL VAN DE VOORGANGER 
 
19.4.1. Persoonlijk en professioneel profiel 
 
Voorganger D is een mannelijke parttime-predikant in een middelgrote plaats ergens in 
het centrum van het land. De kerk telt een kleine 700 leden. D is 7 jaar predikant. Per 
jaar gaat deze voorganger zo�n 20 keer voor in kerk D, waarbij het aantal kerkgangers 
�s morgens rond de 300 en �s avonds rond de 30 bedraagt. Jaarlijks leidt deze 
voorganger gemiddeld nog 2 huwelijksdiensten, ongeveer 3 uitvaardiensten en 3 
andersoortige bijzondere diensten. Op vrije zondagen gaat de voorganger vrijwel altijd 
naar de eigen kerk. Het liefst gaat de dominee voor in diensten �waarin naast de nadruk 
op het Woord ook plaats is voor verbeelding en eventuele hedendaagse muziek�. Dit 
omdat in zulke diensten �meerdere zintuigen geprikkeld worden�. Jeugddiensten 
genieten niet de voorkeur van de predikant, want �over het algemeen zijn het 
traditionele diensten met medewerking van een koor waarin het nog altijd van de preek 
en predikant verwacht wordt�.  
   Het werk aan de kerkdienst is het werkterrein waarop deze voorganger zich het liefst 
beweegt. Op de tweede plaats komt het pastoraat. Over het algemeen is deze predikant 
tamelijk beknopt in de antwoorden op de vragenlijst. 
Theologisch profiel 
Als belangrijkste onderdeel van de kerkdienst, kiest voorganger D allereerst voor het 
zingen. Als samenbindend element overstijgt het �gezongen woord� �het gesproken 
woord�, aldus de predikant. Daarbij wijst de voorganger op het belang van de 
verbeelding: �beelden helpen de oren om met de ogen het woord te verstaan�. Niettemin 
acht deze voorganger de preek belangrijk: �in de uitleg van het Woord is het mogelijk 
om te laten zien dat vanuit de Bijbel het leven van vandaag ter sprake kan komen�. 
Maar een dienst zonder preek is een volwaardige dienst, want �een preek is maar één 
manier om de boodschap over te brengen of bij het thema stil te staan. Er zijn andere 
mogelijkheden�.  
   Een Maaltijdviering hoeft echter geen vast onderdeel uit te maken van de kerkdienst: 
�de gemeenschap met elkaar als lichaam van Christus, de vergeving en verzoening, kan 
ook in andere onderdelen tot uiting komen�. 
   De voorbereiding van een kerkdienst kost deze predikant ongeveer 10 uren. Na de 
tekstkeuze zoekt de predikant eerst in de eigen bestanden en boekenkast welk materiaal 
er over de tekst voorhanden is. Daarna volgt het lezen van de tekst, het lezen van het 
gevonden materiaal en het formuleren van een �kapstok� voor de preek. Vervolgens 
worden de liederen uitgekozen, de preek geschreven en de gebeden voorbereid. Voor 
het schrijven van de preek noteert deze predikant 6 uren. Wanneer het snel lukt om een 
kapstok te vinden, duurt het schrijven vaak lang, en omgekeerd, wanneer de tekst 
geruime tijd kan �gisten� voordat een kapstok gevonden wordt, gaat het schrijven 
meestal sneller. De voorganger zegt �tamelijk veel� plezier te beleven aan de 
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kerkdienstvoorbereiding. Dat komt vooral door de ontdekkingen die de voorganger doet 
waardoor liederen binnen de orde van dienst een onvermoede zeggingskracht krijgen en 
er nieuw licht op bekende woorden valt. De voorganger bestudeert regelmatig 
liturgische en homiletische literatuur en heeft op het gebied van de homiletiek met 
name aandacht voor de vraag hoe de interactiviteit tussen hoorders en predikant 
vergroot kan worden. 
   De voorbereiding van de pinksterdienst verliep niet anders dan gewoonlijk. Als �doel� 
van de dienst als geheel formuleert de voorganger: �Dat de Geest ons aanzet om verder 
S.O.W. te gaan�. Achtergrond hiervan was dat dit de eerste S.O.W.-pinksterdienst zou zijn 
en de voorganger de mensen vanuit de vrede en eenheid in Christus zou willen 
motiveren tot een verder samengaan. In reacties van gemeenteleden hoorde de 
voorganger terug dat men het een �mooie dienst� gevonden heeft. Terugkijkend is de 
voorganger zelf ook positief over de dienst en wil de voorganger ook wel schrijven dat 
er �iets van Gods aanwezigheid� te beleven viel. Dat ervaart deze predikant wanneer 
�gewone� woorden �je meer raken dan gewoonlijk�. En dat was het geval bij het slotlied 
en de zegen waar het woord �vrede� méér werd dan het woord alleen. 
 
CONCLUDEREND 
In kerk D ontmoeten we een predikant die zich niet alleen bewust is van de verbale, 
maar vooral ook van de bredere auditieve en visuele dimensie van de communicatie in 
de kerkdienst. De predikant wil het gesproken woord ook graag zichtbaar en ervaarbaar 
maken. 
 
19.4.2. De voorganger en de bijbeltekst 
 
We zagen al dat voorganger D bijzonder hecht aan andere vormen dan uitsluitend 
verbale communicatie. De tekst kan op verschillende manieren ter sprake komen. De 
predikant zoekt in de voorbereiding naar een �kapstok� om de preek aan op te hangen. 
Deze �kapstok� is een thema of gethematiseerd voorbeeld naar aanleiding van de lezing. 
We horen de voorganger niet over een zelfstandige bestudering van de grondtalen bij de 
preekvoorbereiding. Het lijkt erop alsof de voorganger zich vooral concentreert op 
bestaand materiaal over de tekst ��commentaren, dagboeken, meditaties� en van daaruit 
zoekt naar een eigen invalshoek voor de preek. De tekstkeuze laat deze predikant 
bepalen door een leesrooster, in casu �De Eerste Dag�. Dit geeft continuïteit aan de 
prediking en het bepaalt de voorganger bij de tekst �en niet andersom�. 
   Voor de pinksterdienst richtte de predikant zich vooral op de vraag hoe beide 
schriftgedeelten -Handelingen 2 en Johannes 20- te verbinden zouden zijn en hoe de 
thematiek zichtbaar gemaakt zou kunnen worden. 
 
CONCLUDEREND 
Voorganger D lijkt vooral toepassingsgericht met de Bijbeltekst om te gaan. De 
voorgegeven tekstkeuze is leidraad bij de kerkdienstvoorbereiding en wijst erop dat de 
voorganger de Schriften een eigen plaats wil geven, onafhankelijk van de subjectieve 
voorkeur van de predikant. Over een specifieke of zelfstandige omgang met de 
Schriften als zodanig vinden we geen nadere aanwijzingen bij deze voorganger. 
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19.4.3. De voorganger en de preek 
 
Voorganger D relativeert het belang van de preek. Het is één van de onderdelen van een 
kerkdienst en vormt niet per se het centrum ervan. De preek kan, net als andere 
elementen in een kerkdienst, een moment van �verheffing� zijn. Persoonlijke 
bemoediging is een belangrijk doel van de preek maar als functie ziet de predikant 
vooral �uitleg en verkondiging�. Wat dit precies betekent blijft wat vaag, maar het gaat 
er in elk geval om dat vanuit de Bijbel �het leven van vandaag ter sprake kan komen�. 
   De voorganger beleeft �tamelijk veel� plezier aan de preekvoorbereiding. Het �spelen 
met taal en woorden en de vindingen uit de voorbereiding� geven voldoening. De preek 
wordt altijd helemaal uitgeschreven, want �dat voorkomt geleuter en herhaling en bij 
een rustig tempo is er genoeg tijd om de mensen aan te kijken�. 
   Voor de pinksterpreek formuleert de predikant van tevoren de doelstelling, de 
�kapstok om de preek maar ook de rest van de dienst aan op te hangen�. De boodschap 
van de preek luidt �Vrede in Christus schept een eenheid die wij door de Heilige Geest 
mogen uitdragen�. De toespitsing van de deze boodschap ging richting het S.O.W. 
proces ter plaatse. De voorganger wilde de mensen stimuleren om �verder S.O.W. te 
gaan�, immers: �Pinksteren als het feest van het ontstaan van de kerk roept ons op tot 
eenheid: veel gaven, één Geest�. Achteraf is de voorganger ook positief over de preek 
maar kan dit niet toelichten. Een reactie van hoorders die op de preek kwam was: �Je 
wilde zeker een bemoedigend woord voor hen die S.O.W. willen�.  
 
CONCLUDEREND 
Voorganger D zoekt bij de preekvoorbereiding naar een kernachtige, thematische 
boodschap vanuit de schrift, waarbij de toepassing veel aandacht krijgt. Ten aanzien 
van de pinksterpreek werd het thema �vrede in Christus� en �eenheid� op het Samen Op 
Weg proces van de kerken ter plaatse toegesneden. 
 
19.4.4. De voorganger en de context van de pinksterpreek 
 
Liturgie 
Hoewel de voorganger het belang van de preek enigszins relativeert, besteedt de 
predikant wel veel tijd aan het schrijven ervan. Maar duidelijk is dat de prediking valt 
�binnen� het raamwerk van de liturgie: de voorganger zoekt ook vóór het schrijven van 
de preek de liederen uit. 
Kerk 
Een aanmoediging in het kader van het plaatselijke Samen Op Weg proces wordt de 
boodschap van de preek. De voorganger ziet dit als een consequentie van het 
pinksterevangelie. 
Maatschappij 
De maatschappelijke context komt niet terug in de beschrijvingen van de voorganger. 
 
CONCLUDEREND 
De voorganger richt zich in de pinksterdienst met name op de plaatselijke, kerkelijke 
situatie. 
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19.4.5. De voorganger en de hoorders 
 
Voorganger D ziet het kerkbezoek als �belangrijk� voor de gemeenteleden. De 
kerkdienst blijft �ondanks het belang van de doordeweekse gemeente-opbouw het 
samenbindende element tussen groepen binnen de kerk�. De voorganger denkt ook dat 
het motief �om elkaar als gemeente te ontmoeten� de belangrijkste reden voor mensen 
vormt om naar de kerk te gaan. Daarbij hoopt men �te horen dat ik een kind van God 
mag zijn� en vooral dat men een nieuw begin aangereikt krijgt. Daar komt ruimte voor 
na het belijden van schuld en ontvangen van vergeving. Het daadwerkelijke nieuwe 
begin klinkt dan in het �Gloria� van de gemeente.  
   De gemeenteleden zelf zijn incidenteel betrokken bij de voorbereiding van een dienst 
en structureel betrokken in het lectoraat. Als boodschap voor de pinksterdienst roept de 
voorganger de hoorders op om verder S.O.W. te gaan. De voorganger acht dit een 
belangrijke boodschap vanwege het feit dat dit de eerste S.O.W. pinksterdienst is. Aan 
enkele reacties te merken, hebben de hoorders dit opgepikt. 
 
CONCLUDEREND 
Voorganger D spreekt niet over structurele contacten met gemeenteleden inzake de 
kerkdienstvoorbereiding. De preek krijgt het karakter van een pleidooi voor het S.O.W. 
proces, hetgeen enkele hoorders achteraf ook opmerken. 
 
19.4.6. De voorganger en de Heilige Geest 
 
Voorganger D heeft bij de voorbereiding van de preek gezocht naar een verbinding 
tussen de beide Schriftlezingen. Deze heeft geleid tot de koppeling van de �vrede in 
Christus� uit de Johanneslezing met de �eenheid door de Heilige Geest� uit 
Handelingen. De Heilige Geest is dan de kracht die mensen aanzet tot het streven naar 
eenheid tussen de kerken. 
 
CONCLUDEREND 
De Heilige Geest is voor deze voorganger de kracht die het streven naar eenheid tussen 
kerken bevordert. Deze eenheid is een afspiegeling van �de vrede in Christus�. 
 
19.4.7. Typering van de voorganger 
 
Het profiel van voorganger D is vanwege de korte antwoorden van de voorganger 
nauwelijks uitgediept. Maar het beeld dat ontstaat is dat van een voorganger die vooral 
vanuit de eenheid van de liturgie werkt en dit thematisch uitwerkt. Bovendien is de 
voorganger niet bang om de gemeente met een bepaalde boodschap te confronteren 
wanneer de predikant denkt dat die boodschap van belang is. Op theologisch en 
geestelijk niveau klinkt in deze vragenlijst weinig reflectie door. Het intermenselijk 
niveau van (kerkelijke) geloofscommunicatie klinkt bij deze predikant sterker door dan 
persoonlijke spiritualiteit die in relatie met God gebracht wordt. Zo wordt van de 
kerkdienst bijvoorbeeld met name het samenbindend element benadrukt. 
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19.5. PROFIEL VAN DE HOORDERS 
 
Hieronder volgt een kennismaking met de 12 respondenten van kerk D en hun visies op 
kerkdienst en prediking. 
 
19.5.1. Kerkelijk profiel 
 
Voor zover het de kwantitatieve gegevens betreft zijn er voor kerk D niet veel 
aspecten die afwijken van het gemiddelde beeld van de hoorders in andere kerken. 
Wel heeft naar verhouding een groot deel van de respondenten een HBO-achter-
grond. Van de 12 respondenten zijn er zeven betrokken bij de kerkelijke organisatie 
via het ambt van diaken, de ZWO-commissie, kindernevendienst of via de �stappen-
plancommissie S.O.W.�. Eigenlijk geen van deze mensen is gewend om zich vooraf 
voor te bereiden op de dienst. Hooguit wordt gekeken wie er voorgaat en of er 
bijzondere dingen in de dienst staan te gebeuren. 
   De waardering voor de kerkdiensten in D is overwegend positief. De meeste 
respondenten zijn tamelijk tot zeer tevreden. Twee respondenten zijn minder 
positief: de één zou graag meer aandacht voor de jeugd en vlottere liederen zien3 en 
de ander vindt het allemaal �te vrijblijvend�4. De laatste meent dat �echte verkondi-
ging van het evangelie (vaak) ontbreekt, bijvoorbeeld met betrekking tot Gods 
liefde, zonde en vergeving�. 
   De positieve geluiden van respondenten ten aanzien van de kerkdiensten hangen 
samen met: 

- de aandacht voor volwassenen en kinderen tijdens de diensten. Een viertal 
respondenten wijst op �voldoende aandacht voor de kinderen�, maar ook op 
�opgevoerde betrokkenheid van de gemeente bij de dienst� en �ruimte voor alle 
gemeenteleden�, �zowel voor volwassenen als kinderen�5; 

- het beleven van een goede sfeer tijdens de diensten6. Volgens de beide respon-
denten die dit opmerken komt deze goede sfeer vooral op het conto van de 
voorgangers. Beide respondenten bepleiten tevens �meer gemeenschappelijke 
diensten�; 

- een consistente liturgie: twee respondenten wijzen op de kwaliteit en samen-
hang van de liturgie7.  

Over de kwaliteit van zang en muziek is men het overigens niet eens: de één is blij 
met �veel ruimte om te zingen�8, een ander wil vlottere liederen9 of vindt dat het koor 
meestal �van die sombere liederen zingt�10. 
   Wanneer het gaat om het kiezen van de belangrijkste elementen van een kerk-
dienst, dan kiezen vijf respondenten de preek op de eerste plaats, en nog drie 
anderen kiezen de preek als tweede of derde. Voor twee kerkgangers die de preek 
                                                        
3 Respondent D2. 
4 Respondent D10. 
5 Respectievelijk respondent D3,D6,D8,D5. 
6 Respondent D4,D6. 
7 Respondent D1,D8. 
8 Respondent D3. 
9 Respondent D2. 
10 Respondent D5. 
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bovenaan hebben staan, is dat vanwege het besef dat de preek Gods Woord 
belichaamt en dat het daar toch om �draait�11. De anderen wijzen vooral op het 
belang van de preek voor henzelf als hoorders: de bezinning die de preek geeft12, de 
uitleg en het nieuwe inzicht dat daardoor ontstaat13, maar ook �de geestelijke voeding 
voor de rest van de week�14.  
   In kerk D zijn vijf respondenten voor wie het zingen erg belangrijk is15, daarbij 
wordt vooral het saamhorigheidsgevoel genoemd als belangrijke belevingsfactor16. 
Het belang van dit saamhorigheidsgevoel klinkt eveneens door bij twee respon-
denten die het gemeenschappelijk gebeden �Onze Vader� op de tweede plaats 
noemen waar het gaat om het belangrijkste onderdeel van de kerkdienst17. Dit gebed 
verbindt hen voor het gevoel met gelovigen over de hele wereld.  
   Voor de pinksterdienst is de waardering groot. De momenten die indruk gemaakt 
hebben, zijn vooral: 

- het gesprek met de kinderen: vier respondenten refereren hier aan: �de sponta-
niteit en het onderricht� en: �toen de dominee in gesprek was met de kinderen 
over het woord vrede, zei een meisje van vijf jaar: �voor mij is het vrede als 
kinderen met elkaar spelen�. Ik dacht toen: Ja, dat is het!�18; 

- de preek: �een goede preek�, waarbij twee respondenten voorbeelden uit de 
preek noemen, zoals de verwijzing naar de actualiteit van de oecumenische 
discussie19. Een ander noemt met name de stilte aan het einde van de preek 
indrukwekkend20; 

- het benadrukken van de vrede in Christus. Aan de bijzondere dimensie van de 
vredegroet hebben twee respondenten veel beleefd: �Ik voel altijd iets heel 
bijzonders als de dominee aan het einde van de dienst de zegen uitspreekt en 
zegt �vrede zij met u allen�, die vrede die je voelt is de Heilige Geest, een 
prachtige ervaring is dat!�21; 

- de liederen. Een respondent is getroffen door de �mooi gekozen liederen, goed 
aansluitend op de dienst� en een ander is zeer aangesproken door één specifiek 
lied, met name de tekst daarvan22.  

Over de pinksterdienst merken de meeste respondenten op dat zij daarin Gods 
aanwezigheid ervaren hebben. 
 
19.5.2. Preekprofiel 
 

                                                        
11 Respondent D4, ook D11. 
12 Respondent D1,D3. 
13 Respondent D1,D10,D11,D12. 
14 Respondent D5, ook D8. 
15 Respondent D3,D4,D8,D9,D10. 
16 Respondent D3,D4,D8,D10. 
17 Respondent D5,D10. 
18 Respondent D8, ook D4,D6,D9. 
19 Respondent D3,D5. 
20 Respondent D10. 
21 Respondent D5, ook D4. 
22 Respectievelijk respondent D3,D1. 
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Voor twee respondenten is een dienst zonder preek een volwaardige dienst: �een 
dienst met enkel schriftlezingen in de stille week� kan ook �heel mooi� zijn en 
wanneer een preek ontbreekt, kan er �een moment van bezinning� in een andere 
vorm plaatsvinden23.  
   Zeven andere kerkgangers geven aan dat naar hun besef een preek niet gemist kan 
worden. Daarbij speelt gewoonte een rol, �het hoort er gewoon bij� en �zonder preek 
vind ik een dienst niet compleet�24. Daarnaast speelt echter het verlangen om in een 
kerkdienst �iets nieuws te leren�, �iets te leren waarmee je verder kunt in het 
dagelijkse leven�25 en het besef dat een preek het centrale gedeelte in een dienst is26. 
Slechts één respondent noemt als argument: �het draait toch om Gods Woord, de 
bijbel�.  
   De tevredenheid omtrent de prediking in D is �tamelijk� groot, maar er zijn nogal 
wat mensen die wel iets meer wensen. Tevredenheid is er bij vier respondenten, 
vooral over de verhouding tussen de bijbelteksten en de mate waarin het dagelijks 
leven ter sprake komt. Dat is bemoedigend, het gaat om een �blijde boodschap� met 
humor gebracht en �ik kan er vaak wat mee doen� of �ik kan ermee uit de voeten�27. 
Vier anderen zijn duidelijk minder tevreden over de prediking. De kritiek is vooral 
inhoudelijk: �te oppervlakkig�, �niet altijd even duidelijk� en �te vaak bevatten ze 
niet de kern van het evangelie�28.  
   Ergernis over de preek komt zo nu en dan voor. Twee kerkgangers wijzen op 
ergerniswekkende herhalingen in een preek, ook waar het een parafrase van de 
bijbeltekst betreft29. De anderen hebben vooral inhoudelijke �ergernissen�. Meestal 
betreft dit een preek waarin de voorganger al teveel persoonlijk stelling neemt en er 
�met de bestraffende vinger�30 gesproken wordt, wanneer de voorganger �persoon-
lijke stokpaardjes�31 berijdt en �uitspraken doet, die niet de mijne zijn en ik dan niet 
in staat ben of de moeite ervoor doe het er daarover met hem/haar te hebben�32. 
Opnieuw klinkt ergernis vanwege het feit dat het soms �erg aan de oppervlakte 
blijft�, maar nu is het een andere respondent die dit schrijft33. Eén respondent schrijft 
zich te ergeren �als er teveel over symboliek wordt gepraat. Ik houd van duidelijk-
heid en realiteit�34. Wensen zijn er eveneens op het inhoudelijk niveau: �meer achter-
grondinformatie bij de bijbeltekst, meer �boeiende uitleg�35 en degene die het 
evangelie soms zegt te missen wil liever �meer een preek die gemaakt is naar aanlei-
ding van een bepaald bijbelgedeelte� dan naar aanleiding van �allerlei voorbeelden 
uit het dagelijks leven�36.  
                                                        
23 Respondent D5,D1. 
24 Respectievelijk respondent D12,D8, ook D6. 
25 Respectievelijk respondent D11,D3. 
26 Respondent D10,D11. 
27 Respectievelijk respondent D8,D5,D4,D6. 
28 Respectievelijk respondent D10,D11,D12, ook D2. 
29 Respondent D1,D3. 
30 Respondent D3. 
31 Respondent D10. 
32 Respondent D6. 
33 Respondent D8. 
34 Respondent D5. 
35 Respondent D9,D3. 
36 Respondent D11. 
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Een goede preek is voor de respondenten in D een preek die: 
- begrijpelijk, boeiend, kort en bondig is. Deze vormkenmerken worden door 

drie kerkgangers genoemd37; 
- de uitleg van de Bijbel verbindt met het dagelijks leven. Dit criterium wordt 

ook door drie kerkgangers aangedragen. �Gods woord geplaatst in de actualiteit 
van vandaag�38. Een �uitleg van de bijbel, die zodanig is dat er iets blijft 
hangen, waar je mee verder kunt�39; 

- iets nieuws te ontdekken geeft. Eveneens drie kerkgangers hopen erop dat een 
preek iets nieuws brengt �om te leren�40, dat er aan het einde van de preek �iets 
is veranderd in je mening�41 of dat je zegt: �Hé, zo kun je het ook zien en 
beleven�42; 

- in het algemeen: iets oplevert voor de hoorder. Andere respondenten noemen 
niet specifiek de Bijbel of het dagelijks leven, maar vinden een preek goed 
wanneer deze �mij aanspreekt�43, �me raakt�44 en �als ik er iets aan heb of iets 
mee kan�45, iets wat aanleiding geeft tot �gespreksstof thuis�46.  

Slechts één respondent heeft normatieve eisen ten aanzien van de theologische 
inhoud van de preek. Een goede preek is voor deze kerkganger: �Als in de preek 
God als een betrokken God naar voren komt. Als het leven, sterven en de opstanding 
van onze Heer Jezus genoemd wordt�47.  
 
19.5.3. Pinksterdienst 
 
De boodschap van de pinksterpreek is hoofdzakelijk in twee varianten overgekomen 
bij deze hoorders. Vijf mensen hebben vooral het �vrede in Christus gehoord� als een 
�bevestiging van de boodschap van Pasen� of meer als een constatering. Deze 
mensen hebben tevens het bijbehorend appèl verstaan, namelijk dat zij zelf deze 
boodschap moeten uitdragen, erbij stil staan en ernaar leven48. Anderen hebben niet 
zozeer een appèl als wel een constatering vernomen of een �stand van zaken� 
gehoord: �zonde dat we nog steeds vanuit zoveel gemeenschappen de ene Heer 
dienen�, �vrede is meer dan gereformeerd zijn�49. 
 
19.5.4. Typering van de hoorders 
 
De respondenten vinden het nogal moeilijk om gevoelens naar aanleiding van de 
preek te formuleren. Er volgen op de vraag naar gevoelens vooral beweringen in de 
                                                        
37 Respondent D3,D4,D7. 
38 Respondent D4. 
39 Respondent D1, ook D8. 
40 Respondent D11. 
41 Respondent D5. 
42 Respondent D1. 
43 Respondent D2. 
44 Respondent D3. 
45 Respondent D12. 
46 Respondent D10. 
47 Respondent D9. 
48 Respondent D1,D3,D4,D5.D7. 
49 Respondent D6,D10, ook D9,D11,D12. 
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vorm van constateringen: �sommige dingen zijn zo gewoon dat we vergeten dat ze er 
zijn�, �dat Jezus voortleeft in ons door de Heilige Geest�, �dat de Heilige Geest mij 
helpt om vrede met elkaar te hebben� en vrede = S.O.W.50 Twee respondenten hebben 
aan de preek een gevoel van saamhorigheid en vrede overgehouden en twee anderen 
vooral vragen: �waarom preken over vlammetjes met het woord vrede en niet over 
het pinksterfeest?� en machteloosheid: �dat er nog steeds geen wereldvrede is�. Over 
het niveau van de preek schrijft vrijwel ieder dat het gemakkelijk te volgen was. 
Maar per saldo bracht de preek eigenlijk niet veel nieuws. 
   Over de presentatie van de preek is men zeer tevreden: deze was (héél) goed, 
humoristisch, betrokken en herkenbaar. Slechts twee personen schrijven �niet zo 
boeiend� en �niet spectaculair�51. Als tip voor de voorganger schrijven vijf personen 
onomwonden �Ga zo door� en zij complimenteren de voorganger met de �onbevan-
gen�, �constructieve, positieve en vooral dicht-bij-de-mensen-staande manier van 
voorgaan�52. Twee anderen vragen meer aandacht voor de bijbel, deze moet �voor 
zich� mogen spreken53. 
 
SAMENVATTEND 
Hetgeen men in kerk D opmerkt over de pinksterdienst lijkt exemplarisch voor de 
normale situatie. Er is niet veel opvallends te melden, de meeste mensen zijn 
tevreden en er is tamelijk veel waardering voor de voorganger. Tegelijkertijd is er 
dus weinig échte opgetogenheid over de diensten of de prediking en ook maar 
weinig diepgevoelde ergernis. Hoewel er wel een klein aantal respondenten is dat 
hartstochtelijk pleit voor meer verdieping van de bijbelteksten in de prediking. 
 
 
19.6. DE DRIEHOEK KERKGANGERS, VOORGANGER EN PREEK 
 
De vergelijking van bevindingen vanuit de drie invalshoeken van kerkdienst en 
prediking in kerk D, leidt tot de volgende constateringen: 
   De voorganger in D heeft sterker dan de gemeente de neiging om het belang van de 
preek te relativeren. Waar de voorganger andere vormen van geloofscommunicatie 
zeker zo belangrijk en doeltreffend zal vinden, blijft de gemeente �tenminste deze 
respondenten- zeker ook gehecht aan de preek als uitleg en met name als toepassing van 
het bijbelgedeelte in het dagelijks leven. Men wil iets nieuws ontdekken en iets leren 
van de preek. Het liefst iets wat in het dagelijks leven tot steun en bemoediging kan 
zijn. 
   De voorganger zit met de voorliefde voor illustraties in de preek op een goed spoor 
om bij deze gemeente gehoor te vinden. De �praktische� insteek van de voorganger en 
de kerkgangers corresponderen op dit terrein. Juist doordat de voorganger het liefst een 
�kapstok� voor de preek formuleert in relatie tot het dagelijks leven of in de vorm van 

                                                        
50 Respondent D12,D5,D7,D10, ook D4,D6,D8. 
51 Respondent D9,D2. 
52 Respondent D6,D4,D5,D8,D12. 
53 �Wat ik in het algemeen bij onze gemeente vind is dat de predikanten opmerken: �Ja, het staat er wel zo 
maar je mag dat ook anders uitleggen� En met dat anders kun je je zo snel in een schemergebied 
begeven�, D9, ook D11. 
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een thema of voorbeeld uit het dagelijks leven, sluit hij aan bij de behoefte van 
kerkgangers. Toch zit hieraan een keerzijde. Verschillende kerkgangers geven aan dat 
zij graag meer verdieping van het bijbelgedeelte zien. Anderen zijn bang voor 
oppervlakkigheid. Of dit oppervlakkigheid is op het gebied van de schriftuitleg of 
sowieso op het gebied van de geestelijke dimensie van de preek, blijft onduidelijk. Feit 
is wel dat de bij voorkeur thematische insteek van de voorganger het gevaar loopt de 
tekst niet meer voldoende recht te doen. Een andere discrepantie dreigt daar waar de 
voorganger al te zeer directief gaat spreken. De kerkgangers ergeren zich daaraan en 
hebben het direct door wanneer de voorganger een �stokpaardje� van stal haalt. Of het 
pleidooi voor Samen Op Weg in deze categorie valt, is de vraag, maar getuige de 
reactie van enkele hoorders is wel duidelijk dat de gemeente haarfijn aanvoelt dat de in 
pinkstergewaad gehulde boodschap van vrede en eenheid in Christus toch vooral het 
persoonlijk S.O.W. pleidooi van de voorganger betreft. Het resultaat van de wat 
betogende, stellende en directieve stijl van prediking van deze voorganger, is dan ook 
eerder dat mensen reageren met een constaterende houding en reactie, dan dat zij laten 
merken dat zij werkelijk gemoveerd,, geëmotioneerd of gemotiveerd zijn door de 
pinksterpreek. 
   In algemene zin geven de kerkgangers aan gevoelig te zijn voor een positieve sfeer in 
de dienst, een sfeer waarvoor de inzet van deze predikant in grote mate bepalend is. 
Bovendien hecht men waarde aan de aandacht voor verschillende leeftijdscategorieën in 
de gemeente en de liefde voor een zorgvuldig opgebouwde liturgie is eveneens wat de 
gemeente en de voorganger op positieve wijze verbindt.  
   Opvallend is dat eigenlijk maar twee van de respondenten af en toe specifieke 
geloofstaal gebruiken of verwijzen naar geloofsinhoud of geloofsvooronderstellingen. 
De terughoudendheid van de voorganger op dit gebied vinden we dus tevens bij een 
groot deel van de respondenten. Met andere woorden: de �geestelijke ligging� van de 
gemeente en de voorganger is weinig expliciet religieus getoonzet. Waarmee natuurlijk 
niet gezegd is dat er geen religieus besef is. Maar op dit gebied is er mogelijk een 
discrepantie tussen het vieren van de liturgie en het preken en spreken over de 
prediking. De liederen en gebeden vormen voor de gemeente een kader om tot God en 
over God te zingen en te spreken, maar in het gewone spraak- en taalgebruik klinkt 
deze dimensie een stuk minder door. Ook wanneer het het spreken over de preek 
betreft. 
   Preek D is ingedeeld in het type van de applicatiecentrisch- paracletische prediking. 
Een type preek waarbij de preek van meet af aan gericht is op toepassing door de 
hoorders en waarbij het spreken van Godswege geschiedt op een wijze die 
correspondeert met de modus van de paraclese. Dat wil zeggen dat het werk van de 
Geest wordt gezien als de wijze waarop de mens door de prediking geïnspireerd kan 
worden. Voor deze voorganger en deze gemeente lijkt het erop alsof de Geest vooral 
verwacht wordt te werken in het samenbinden van de gemeente rondom een positief en 
optimistisch klinkende boodschap van eenheid. Het streven naar eenheid tussen de 
geloofsgemeenschappen onderling wordt gezien als gewild en geïnspireerd door de 
Heilige Geest maar als een streven waar mensen de vorm aan moeten geven. 
 
SAMENVATTEND 
De applicatiecentrische aanpak van deze voorganger is evident en levert voor de 
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hoorders een duidelijk toepassingsgerichte vorm van prediking op. De meeste hoorders 
zijn daar min of meer gelukkig mee, maar het zou kunnen zijn dat bij alle aandacht voor 
het dagelijks leven en de praktische kant van geloven de geestelijke en 
schriftgerelateerde kant van geloof tekort komt. 
 
 
19.7. OVERIGE PREKEN VAN DIT TYPE 
 
Preek V is eveneens een representant van dit type. Het is een lange preek (3164 
woorden), waarbij de beide schriftlezingen uit Handelingen 2 en Johannes 20 in één 
kader worden geplaatst. Deze preek is een klassiek voorbeeld van tekstprediking en de 
tekst is �Vrede zij ulieden�. Deze �vredegroet� vormt niet alleen het thema maar heel de 
rode draad door de preek heen. Op bescheiden maar besliste wijze spreekt de 
voorganger over deze �kern van het evangelie� met het oog op de toe-eigening door de 
hoorders, waardoor zij hun opdracht als door Christus gezondenen zullen verstaan. De 
toe-eigening is van meet af aan het oogmerk van deze bevindelijk getoonzette preek. De 
preek begint dan ook met een verwijzing naar de gezongen psalm 84 en de vreugde en 
het Godsverlangen dat daaruit spreekt en de voorganger eindigt met het aanhalen van 
het lied: �Heer, ik hoor van rijke zegen�. Op deze wijze is een sfeer van verlangen en 
verinnerlijking opgeroepen waarin de hoorders bij zichzelf te rade zullen gaan hoe zij 
de vredegroet van hun Heer kunnen verstaan. Het paracletisch karakter van deze preek 
richt zich op de vertroosting van de harten van de gelovigen en op de individuele 
aanvaarding van het heil. 
 
 
19.8. EVALUATIE VAN HET APPLICATIECENTRISCH-PARACLETISCHE PREEKTYPE 
 
Sterke kanten 
Het applicatiecentrisch-paracletische preektype laat zien dat het mogelijk is om vanuit 
een toepassingsgerichte omgang met de Schrift ruimte te scheppen voor de paraclese. 
Het mooie van dit type prediking is dat het in principe aan de hoorders alle ruimte geeft 
om zelfstandig te ontdekken wat het werk van de Heilige Geest voor hen vandaag de 
dag betekent. De focus van de hoorders is bij dit type sterk gericht op de praktische 
betekenisgeving van het geloof in het dagelijks leven. Voorbeelden in de prediking zijn 
daartoe zeer behulpzaam en onontbeerlijk. Het verschil met het meer didactische 
preektype is dat er minder een vorm van inwijding en onderricht centraal staat maar 
meer een directe toepassingsgerichtheid. Het is sterker casuaal gericht. Dat maakt deze 
preekvorm zeer geschikt om op tamelijk directe wijze in te gaan op specifieke vragen 
en situaties. Het maakt de preek in de meeste gevallen ook goed toegankelijk, het werk 
van de Geest wordt doorvertaald tot in de finesses van de toepassing. 
 
Zwakke kanten 
Een gevaar bij dit type prediking is de valkuil van moralisme. De praktische 
toepassingsgerichtheid in combinatie met casuïstiek vereist een erg zorgvuldig omgaan 
met voorbeelden om niet in moralisme te vervallen. Bij preek D is het directieve 
karakter de zwakke kant van de preek. Een meer open dialogische preek zou meer 
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ruimte voor de hoorders laten om hun eigen toepassing te ontdekken. Bovendien laat 
preek D ook zien dat het gevaar bij een al te zeer thematische en applicatiecentrische 
insteek altijd weer is, dat de tekst als zodanig naar de achtergrond verschuift en mensen 
alleen de �kapstok� overhouden waar zij weliswaar hun eigen jas aan kwijt kunnen, 
maar volstrekt niet meer weten waaraan de kapstok zelf haar stevigheid of draagkracht 
ontleent. 
   In de paracletische modus van de prediking is de boodschap van de preek bovendien 
meer gerelateerd aan de werking van de Heilige Geest dan aan het handelen van God of 
Christus aan de mens. Dat brengt soms een bepaalde vaagheid met zich mee, waarbij de 
immanente en soms verborgen werking van de Geest haast onzichtbaar en 
onbenoembaar wordt. 
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20. Evaluatie van het onderzoek, conclusies en 
aanbevelingen 

 
 
 
20.1. DE VRAGEN VAN HET ONDERZOEK 
 
In hoofdstuk 1 is de vraagstelling van dit onderzoek als volgt geformuleerd: Langs 
welke lijnen heeft de visie op prediking als Woord van God zich historisch 
ontwikkeld, hoe verhoudt deze zich tot de verwachtingen, opvattingen en ervaringen 
van hedendaagse voorgangers en kerkgangers en op welke wijze kan de kwalificatie 
van prediking als Woord van God in de huidige theorie en praktijk van protestantse 
prediking een constructieve rol spelen? 
Uit deze algemene vraagstelling zijn vier deelvragen afgeleid: 

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

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

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

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

In antwoord op de eerste deelvraag is in hoofdstuk 2 t/m 9 beschreven hoe de 
ontwikkeling van verschillende kwalificaties van prediking als Woord van God 
langs de lijnen van sacramentalisering, actualisering en referentie gestalte heeft 
gekregen.  
   De tweede vraag is beantwoord in de hoofdstukken 10, 11 en 12. In hoofdstuk 10 
zijn de richtinggevende factoren uit het ontwikkelingsproces van de prediking 
onderscheiden en gerelateerd aan een homiletisch model. De operationalisatie van 
deze factoren met het oog op het empirisch onderzoek in de vorm van vragenlijsten, 
is te vinden in hoofdstuk 11. Hoofdstuk 12 beschrijft een typologie van de prediking 
op grond van de homiletische concepten die uit de ontwikkelingslijnen van de 
prediking naar voren zijn gekomen. Deze typologie biedt een kader om de vanuit het 
homiletisch model geanalyseerde preken te kunnen classificeren. 
   Een antwoord op de derde deelvraag is gegeven in hoofdstuk 13 t/m 19. Hoofdstuk 
13 geeft een totaaloverzicht van de resultaten van het survey-onderzoek onder 
voorgangers en kerkgangers. Een specifiek in het onderzoek opgenomen pinkster-
kerkdienst dient daarbij als concrete casus. Van de voorgangers in deze pinkster-
diensten zijn hun opvattingen en verwachtingen ten aanzien van kerkdienst en 
prediking, maar ook hun specifieke manier van preekvoorbereiding geanalyseerd 
vanuit de vraag naar de preek als Woord van God. Voor de kerkgangers geldt dat het 
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gaat om hun opvattingen, verwachtingen en ervaringen met kerkdienst en prediking 
in het algemeen en rondom de pinksterdienst in het bijzonder. De feitelijke inhoud 
van de onderzochte preken komt aan de orde in een exemplarische preekanalyse van 
de zes verschillende typen preken waarbij de analyse in verband gebracht wordt met 
de voorbereiding en terugblik door de voorganger en met de receptie van deze 
preken door de kerkgangers. Dit resulteert in de beschrijving van zes typen in 
hoofdstuk 14 t/m 19. Van elk preektype is weergegeven op welke wijze dit type het 
Woord van God gestalte kan geven, wat de sterke en zwakke kanten van het type 
zijn en hoe zich dit verhoudt tot de receptie van de hoorders. 
   Tenslotte zal in dit afsluitende hoofdstuk een antwoord geformuleerd worden op 
de vierde en laatste deelvraag van dit onderzoek, namelijk de evaluatie van de 
onderzoeksresultaten met het oog op de homiletische theorievorming. 
 
 
20.2. EVALUATIE VAN DE EMPIRISCHE ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
De resultaten van het empirisch onderzoek zijn afkomstig uit verschillende bronnen, 
namelijk uit het survey-onderzoek onder voorgangers en kerkgangers en vanuit de 
theoriegestuurde preekanalyse. Deze resultaten worden in de volgende paragrafen 
afzonderlijk belicht en vervolgens in hun samenhang geëvalueerd. 
 
20.2.1. Vergelijking resultaten kerkgangers en voorgangers 
 
De belangrijkste conclusies voor wat betreft de verwachtingen, opvattingen en 
ervaringen van de kerkgangers ten aanzien van kerkdienst en prediking zijn als volgt 
samen te vatten: 

1. Hedendaagse kerkgangers komen in de eerste plaats naar de kerk om �God te 
ontmoeten�, dus uit godsdienstige, spirituele en op transcendentie gerichte 
motieven. 

2. Van de preek verwachten zij een bemoedigende uitleg van de Bijbel waar zij 
voor hun handelen in het dagelijks leven inspiratie uit putten. Zij hopen op 
een actualiserende en verdiepende prediking. 

3. Voor ongeveer de helft van de ondervraagde kerkgangers vormt de prediking 
het belangrijkste element en het centrum van de kerkdienst. 

4. De �ontmoeting met God� tijdens de kerkdienst kan op verschillende 
manieren gestalte krijgen. Niet alleen de preek, maar andere onderdelen van 
de liturgie, zoals bijvoorbeeld een zegening, dragen evenzeer bij aan het 
mogelijk opdoen van de ervaring van Gods nabijheid of van een �Woord van 
God�. 

5. Overwegend zijn de kerkgangers tevreden over de kerkdiensten die zij 
bijwonen en vinden zij er hetgeen zij zoeken. Over de kwaliteit van de 
prediking zijn zij echter iets minder tevreden. 

De resultaten van het onderzoek onder de voorgangers geven het volgende beeld: 
1. Voor de meeste voorgangers vormt de kerkdienstvoorbereiding het type werk 

waaraan zij het meeste plezier beleven. 
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2. Zij vinden de kerkdienst vooral belangrijk omdat de geloofsgemeenschap 
daar samenkomt om te vieren.  

3. Van de voorgangers beschouwt ongeveer een derde van de respondenten de 
prediking als het belangrijkste onderdeel van de kerkdienst. Een woorddienst 
beschouwen zij als een complete dienst. Het merendeel van de voorgangers 
heeft geen behoefte aan een wekelijkse viering van de Maaltijd van de Heer. 

4. De voorgangers besteden gemiddeld bijna 10 uur per kerkdienst aan 
voorbereiding, waarvan het grootste deel gereserveerd is voor de preekvoor-
bereiding. 

5. Tijdens de preekvoorbereiding bezinnen voorgangers zich vooral op de studie 
van de tekst. Er vindt geen systematische bezinning op de hoorders plaats. 

6. Het voorgaan in de kerkdienst beleven de meeste voorgangers als inspirerend, 
zij ervaren de �ontmoeting met God� vooral in voelbare betrokkenheid van 
kerkgangers tijdens de dienst. 

7. De voorgangers hebben echter weinig zicht op de receptie en het effect van 
hun prediking en doen daar ook geen navraag naar. 

 
Uit het onderzoek blijkt dat er veelal een goede wisselwerking bestaat tussen de 
opvattingen en verwachtingen van de predikant en die van de kerkgangers. De 
voorgangers bekleden het ambt in een kerkelijke gemeente waar zij qua opvattingen 
passen, ofwel zij staan voor datgene wat men van hen verwacht. Op een viertal 
fundamentele punten lopen de opvattingen van predikanten en kerkgangers over het 
geheel genomen echter toch uiteen:  

1. De kerkgangers stellen de preek eerder centraal dan de voorgangers. Zij 
beschouwen een kerkdienst zonder prediking niet als een volwaardige dienst. 
De meeste voorgangers denken daar anders over. 

2. Als doel van de prediking hechten de kerkgangers meer dan de voorgangers 
aan een expliciet gelegde relatie met hun dagelijks bestaan. Dit heeft alles te 
maken met het centraal stellen van de prediking, omdat juist in de prediking 
de verbinding gezocht wordt tussen het schriftwoord en het dagelijks leven. 
De voorgangers richten zich echter allereerst op tekstuitleg en in mindere 
mate op de actualiteit waarin de kerkgangers zich bevinden. 

3. Voorgangers veronderstellen dat de kerkgangers tenminste ook morele 
aanwijzingen van de prediking verwachten, terwijl dat in werkelijkheid 
nauwelijks het geval is. De kerkgangers hopen vooral op een persoonlijke 
bemoediging. 

4. De �ontmoeting met God� is voor de kerkgangers de eerste reden om naar de 
kerk te gaan. Kerkgangers zoeken de sfeer van transcendentie, het bereik 
waarin het gewone dagelijks leven door de dimensie van het goddelijke, van 
God zelf, vervuld kan worden. Zij ervaren dit op een gedifferentieerde 
manier: allereerst bij de zegen of in andere rituele handelingen, in de 
gemeenschappelijkheid en ontroering bij het zingen, bij de voorbeden, maar 
ook in de prediking. Het gebeurt wanneer er iets �tussenuit� springt: een 
bijzonder gebaar, een mooi lied, een veelzeggend, vaak onverwacht en daar-
door verrassend woord. Voor de voorgangers is de motivatie voor de kerk-
dienst vooral verbonden met de gezamenlijke viering en manifestatie van het 
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kerk-zijn. Voor hen lijkt de beleving van de �ontmoeting met God� vooral 
samen te hangen met hun rol als voorganger en gekoppeld aan de momenten 
waarop er een ervaarbare wederkerigheid tussen de betrokkenheid van de 
voorganger en de betrokkenheid van de kerkgangers ontstaat. Ook dit kan op 
verschillende momenten in de liturgie plaatsvinden, vooral waar de voorgan-
gers zich verwonderen wanneer zij zich dankzij èn ondanks hun eigen 
woorden en handelingen van Godswege aangesproken en geraakt weten. 

De kerkgangers en de voorgangers zijn het erover eens, dat de ervaring van de 
aanwezigheid van God in de kerkdienst zich niet tot de prediking beperkt. Deze 
ervaring van transcendentie overstijgt het verbale aspect van de kerkdienst. 
   De centrale plaats die de kerkgangers aan de preek toekennen, is dus niet 
gekoppeld aan de verwachting dat zij specifiek of uitsluitend in de preek Gods 
nabijheid zullen ervaren, maar wel aan de verwachting en de ervaring dat de preek 
hen verder helpt met het verstaan en interpreteren van hun relatie tot God in het 
perspectief van de Schriften en met het oog op het dagelijks leven. De preek vormt 
een venster waardoor de kerkganger zicht krijgt op mogelijke Godservaring in de 
wereld en in het eigen leven. Voor kerkgangers van orthodoxe snit staat bij voorbaat 
vast, dat schriftgetrouwe prediking een normatief spreken van Godswege vertegen-
woordigt. Dit komt overeen met een sacramenteel gekleurde visie op de preek als 
Woord van God. Bij veel andere gelovigen zal de preek niet bij voorbaat Gods 
spreken vertegenwoordigen, maar waar de preek een verhelderend, vertroostend of 
confronterend zicht biedt op het bestaan, opent de preek een weg tot herkenning van 
het spreken van God in de actualiteit. Opmerkelijk is dat hoorders dit laatste 
daadwerkelijk verwachten. Ook wanneer de preek niet bij voorbaat, op grond van 
zijn relatie tot de Schrift, een zeker gezag als �Woord van God� geniet maar wanneer 
de preek dit moet bewijzen door kwaliteit, gaan de hoorders er van uit dat de preek, 
in de actualisatie of referentie aan een Woord van God, betekenisgevend voor hen 
zal zijn. Dat maakt het niet minder dan logisch dat voor de meerderheid van deze 
protestantse kerkgangers de preek een eigen, centrale en onmisbare plaats in de 
kerkdienst heeft. 
   De meeste voorgangers uit het onderzoek zijn op dit punt terughoudender. Zij 
relativeren het belang van de preek meer dan hun hoorders en neigen er eerder toe de 
preek niet als onmisbaar te zien. Dat zal te maken kunnen hebben met hun visie op 
de kerkdienst als geheel: zij denken eerder vanuit het belang van de voortgang van 
het kerk-zijn en de gemeenschappelijke samenkomst dan vanuit de individueel 
gekleurde wens van de hoorder dat de kerkdienst iets van een ontmoeting met God 
met heet oog op de eigen situatie teweeg brengt. Ondanks relativering van het 
belang van de kerkdienst besteden deze voorgangers veel aandacht aan de 
preekvoorbereiding. We zien daarbij vooral een schriftgeoriënteerde, functionele, 
mede door persoonlijke interesse gerichte benadering prevaleren. Theologische 
posities van de voorgangers bepalen ook hier de visie op de prediking als Woord van 
God in meer sacramentaliserende, actualiserende of referentiële zin. 
 
CONCLUDEREND 
Het belang van de preek binnen de protestantse liturgie is voor kerkgangers evident. 
De preek geeft aan de kerkdienst een meerwaarde, omdat in de preek expliciet een 
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relatie tussen de wereld van de Schrift en die van hun dagelijks leven gelegd kan 
worden. Zij verwachten ook dat dit gebeurt en dat de preek hen op deze manier zicht 
geeft op een het verstaan van een Woord van God voor hun totale bestaan. 
 
20.2.2. Resultaten met betrekking tot de waardering van preken 
 
Het onderzoek naar de ontwikkelingslijnen van de protestantse prediking, heeft 
geresulteerd in een typologie waarbij zes verschillende typen prediking onder-
scheiden zijn. De basislijnen van het onderscheid worden gevormd door de twee 
polen van een tekstcentrische tegenover een applicatiecentrische benadering, waarbij 
beide typen vervolgens ingedeeld kunnen worden naar de modus waarin zij Gods 
Woord primair vertolken: kerygmatisch, didactisch of paracletisch. Deze indeling 
van de typen is voortgekomen uit het inzicht dat er binnen de protestantse traditie op 
verschillende manieren gedacht is over de wijze waarop Gods Woord zich in de 
wereld manifesteert. De in dit onderzoek uitgevoerde preekanalyse is er op gericht 
geweest om de concrete prediking te kunnen indelen in deze typologie. De typologie 
zelf is bedoeld als een raster waarmee voorgangers door middel van preekanalyse op 
het spoor kunnen komen in welke lijn hun prediking zich beweegt, teneinde zich 
nader te kunnen beraden op hun theologische spoor in relatie tot de praktische 
consequenties en effectiviteit van de prediking als Woord van God. 
   Hoewel het empirisch onderzoek niet opgezet is vanuit de vraag naar de 
effectiviteit van de preektypen als zodanig, kan er wel iets geconcludeerd worden 
met betrekking tot de mate waarin de concrete exempla van deze typen gewaardeerd 
worden door de hoorders1. Vervolgens vergelijken we de resultaten van de algemene 
waardering met de antwoorden op de vragen die verwijzen naar een benoemde 
ervaring van Gods aanwezigheid, een ervaring van het beluisteren van het spreken 
van God of in bredere zin de mate van geloofsversterking die de preek heeft 
opgeroepen2. Wanneer we dit doen, ontstaat het volgende beeld: 

                                                        
1 Het gaat hier om de resultaten van vraag 32 en 36 (laatste item van deze vraag) uit de vragenlijst van de 
kerkgangers. 
2 Dit betreft de score op vraag 35, 38 en 43 van de vragenlijst. 
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Figuur 20.1 

 
20.2.2.1. De meest gewaardeerde preken 
 
De vier preken die het meest gewaardeerd worden3, zijn met hoofdletters en 
vetgedrukt aangegeven: S,C,N,I. Daarvan behoren er drie tot het didactische type. 
Twee daarvan zijn tekstcentrisch, de derde applicatiecentrisch. De vierde preek is 
tekstcentrisch-kerygmatisch. 
   Van deze vier preken springt de tekstcentrisch-kerygmatische preek er uit als de 
preek waarvan mensen het meest verklaren dat zij zich daarin door God aange-
sproken voelden, dat zij iets van Gods aanwezigheid ervaren hebben en dat de preek 
hun geloof versterkt heeft. Dit lijkt te corresponderen met de doelstelling van een 
kerygmatisch opgevatte prediking. Overigens is het niet zo dat alle als goed 
gewaardeerde preken even hoog scoren als het gaat om �Godservaring�. Omgekeerd 
is het wel zo dat minder gewaardeerde preken per definitie laag scoren wanneer het 
gaat om �Godservaring�. Maar bijvoorbeeld preek N is een voorbeeld van een hoog 
gewaardeerde preek waarbij juist weinig kerkgangers verklaren dat zij in de preek 
iets van God ervaren hebben. 
   Waar het gaat om het verstaan van de bijbel, hebben van deze vier meest 
gewaardeerde preken vooral preek I en N verheldering gebracht, hetgeen goed past 
bij het didactisch karakter van deze preken. 

                                                        
3 Preek C,I,N,S. 
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   Waar het gaat om het vertroostende element van de preek, scoren van deze vier 
vooral preek C en I hoog. De kerkgangers geven bovendien aan dat zij van preek C 
ook nog eens veel onthouden hebben. Dit laatste correspondeert met het sterk 
geprofileerde didactische karakter van C. 
 
20.2.2.2. De minst gewaardeerde preken 
 
De vier preken die het minst gewaardeerd worden4, zijn in het schema gecursiveerd 
en met kleine letter aangegeven. Hiervan behoren er twee tot het applicatiecentrisch-
kerygmatische type. Preek P is weliswaar als bijbelgetrouw maar ook tamelijk saai 
en als weinig helpend voor het dagelijks leven ervaren en in preek K heeft men juist 
de bijbeluitleg gemist. Uit deze voorbeelden blijkt hoe moeilijk het is om een 
applicatiecentrische benadering te verbinden met een kerygmatische aanpak. 
Uiteindelijk komt bij de ene preek het perspectief van de hoorder tekort (preek P) en 
bij de ander (preek K) het perspectief van de bijbeltekst. 
   Beide andere minder goed gewaardeerde preken zijn tekstcentrisch, waarvan één 
didactisch en één paracletisch. De didactische preek blijkt niet aan te slaan, vooral 
vanwege de autoritatief en normatief didactische aanpak die als ouderwets wordt 
ervaren. Bovendien blijkt juist deze preek sterk door de geloofsleer te zijn 
ingegeven. De minder goed gewaardeerde paracletische preek mist de positieve 
waardering niet zozeer vanwege gebrek aan paraclese, maar vanwege gebrek aan 
structuur van de preek zelf. 
 
20.2.2.3. De overige preken 
 
Een bijzondere vermelding in het geheel is weggelegd voor preek H en preek V. 
Beide onderscheiden zich doordat veel respondenten bij deze preken getuigen van 
een vorm van Godservaring. Preek H is daarbij als vernieuwend en actualiserend, 
preek V vooral als vertroostend en bijbels ervaren. Opvallend en voorspelbaar is ook 
dat van het tekstcentrisch-didactisch type de preken F en L hoog scoren waar het 
gaat om het inzicht dat zij hebben verschaft in de bijbeltekst. Preek B scoort als 
paracletische preek nergens extreem goed of slecht, maar laat wel een duidelijke 
binding zien tussen een tamelijk hoge tekstgebondenheid en een sterke relatie tot het 
dagelijks leven. Preek D scoort vrijwel nergens opvallend, evenals de preken O en 
R. 
 
20.2.3. Evaluatie van de preektypen 
 
Welke conclusies kunnen we uit bovenstaande afleiden? Het is duidelijk dat de 
gepresenteerde voorbeelden van deze typen prediking vanwege zichzelf meer of 
minder gewaardeerd worden. Preek I is gehouden door een onstuitbaar enthousiaste 
voorganger, preek S is zeer actualiserend, preek C bevat een sprekend voorbeeld dat 
mensen nog lang bijblijft en preek N is een meeslepende vertelling. Hoe typerend is 
dit alles nu voor de preektypen? Kunnen we op grond hiervan iets concluderen met 

                                                        
4 Preek E,K,P,T. 
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betrekking tot de manier waarop kerkgangers de prediking verstaan als Gods 
Woord? 
   Ook al is de ene preek iets gemakkelijker te classificeren dan de andere preek, op 
grond van het onderzoek zien we hoe de onderzochte preken aangemerkt kunnen 
worden als �exempla� van de typen. Zo is een door voorganger C gebruikte 
illustratie typerend voor de didactische aanpak in preek C, terwijl het didactisch 
karakter op een andere manier eveneens geldt voor de vertelling van N die de 
hoorders uitnodigt tot identificatie. De actualisering van S is hét kenmerk van 
kerygmatische prediking en de uitvoerige vergelijkingen tussen interpretaties zijn bij 
I karakteristieken van de onderwijzende preek. Daarbij zagen we bij vrijwel ieder 
type prediking in de analyse meer en minder geslaagde voorbeelden.  
   Het is opvallend dat meer dan de helft van de onderzochte preken behoort tot een 
didactisch type. Ook al pretendeert dit onderzoek geenszins representatief te zijn, 
vrijwel de gehele bandbreedte van de PKN is in het onderzoek vertegenwoordigd. 
Niettemin vinden we overwegend didactische prediking. Wanneer we echter de 
achtergrond en ontwikkeling van de protestantse prediking in ogenschouw nemen, is 
dit niet verbazingwekkend. Het onderwijzend karakter van de prediking laat zich 
immers in een min of meer continue lijn herleiden tot de Joodse traditie. Dat is een 
traditie die de protestantse preekdienst sterk beïnvloed heeft. Daarbij zien we de 
catechetische impuls die de Reformatie aan de prediking gaf als een belangrijke 
factor die de protestantse preektraditie tot op vandaag gestempeld heeft, zelfs tot in 
de huidige ontwikkelingen toe (zie hoofdstuk 1). Juist exempla van didactische 
prediking ontvingen in dit onderzoek de hoogste waardering van de kerkgangers. 
Het verhelderende, vernieuwende inzicht dat dit type prediking oplevert, is 
kenmerkend aanwezig in preek C, N en I. Theologisch gezien gaat het om nogal 
verschillende preken waarbij preek C een klassiek gereformeerde, I een ietwat 
evangelisch getinte en preek N een vrije narratieve vorm van prediking vertegen-
woordigt. De hoorders van preek I geven dan ook meer dan bij beide andere preken 
aan dat zij zich in de preek door God aangesproken voelen. Dit houdt verband met 
met de applicatiecentrische benadering van preek I. Preek C en preek N blijven wat 
dat betreft meer op afstand en laten de toepassing vooral uit de tekst zelf opkomen. 
Bij deze twee preken zeggen de hoorders minder snel dat zij zich door God 
aangesproken voelen. Wellicht hangt dat samen met het semantisch veld dat de 
voorganger creëert, waarin ook niet met zoveel woorden expliciet op een gods-
ervaring gezinspeeld wordt. Maar ook dat hangt samen met het doel van de preek, 
het tekstcentrisch-didactisch type is eerder verwijzend van aard dan dat zelf het heil 
direct tegenwoordig stelt. Ook de hoorders zullen daarbij wellicht minder of in een 
verwijzende zin iets van een �door God aangesproken worden� weergeven. In 
applicatiecentrische prediking zoals in preek H in preek V, is dit eerder het geval. 
Waarmee we overigens niet kunnen concluderen dat applicatiecentrische prediking 
per definitie eerder de ervaring van Gods aanwezigheid of het aangesproken zijn 
door God oproept.  
   De bijzondere positie van preek S verdient ook een vermelding. Deze tekst-
centrisch-kerygmatische preek laat de kracht zien van een sterk actualiserende 
prediking waarbij de hoorders van meet af aan in de actualisering betrokken worden. 



Evaluatie van het onderzoek, conclusies en aanbevelingen 
 
 

 451

Ten aanzien van de paracletische prediking, constateren we dat deze niet bijzonder 
opvallend uit de verf komt in het onderzoek. De didactische preken met appellerend 
en paracletisch slot scoren beter in waardering door de hoorders dan de vooral 
paracletisch getoonzette preken. Dit kan er op wijzen dat de paraclese in feite een 
ondergrond nodig heeft van kerygmatische en/of didactische aard. Vertroosting en 
vernieuwing in de concrete situatie van een mens zullen allereerst voortkomen uit 
het komen tot inzicht in de aard van het heil dat verkondigd en geleerd wordt.  
 
Wanneer we tenslotte de ontwikkelde typen evaluatief in schema brengen, 
constateren we het volgende. 
De kracht van kerygmatische prediking komt het beste tot uitdrukking in prediking 
waarin een directe actualisatie vanuit de Schrift naar voren komt die de hoorders 
aanspreekt in een existentiële geloofsdimensie waarin een bevrijdend perspectief 
geopend wordt. Kerygmatische prediking zal concreet moeten zijn waar het gaat om 
de mogelijke relatering van het evangelie aan de situatie van de mens. De vorm van 
de directe actualisatie is daarbij cruciaal: de mens die in déze wereld, op dit moment 
en in de situatie waarin hij of zij zich bevindt, in relatie tot de lezing uit de Schrift 
iets �ontvangt�, iets wat niet samenvalt met het eigen bewustzijn maar wat een 
meerwaarde heeft en het zelfverstaan vanuit de ontmoeting met Gods heil kan 
duiden en vormgeven. Dit kan ook in applicatiecentrische prediking gewekt worden, 
maar de voorbeelden die wij daarvan onderzochten gaven aan dat de eigen 
zeggingskracht van de tekst niet sterk naar voren kwam. Het applicatiecentrisch-
kerygmatische type zal mogelijk in evangelische kringen veel opgeld doen. In het 
onderzoeksmateriaal kwam dit (nog) niet naar voren. 
   De kracht van didactische prediking komt het beste tot uitdrukking waar het lukt 
om hetzij tekstcentrisch, hetzij applicatiecentrisch, een duidelijke ruimte te scheppen 
voor schriftuitleg verbonden met geloofsinterpretatie en waar de gemeente op 
heldere wijze wordt voorgegaan in het verstaan van de Schrift in relatie tot het 
dagelijks leven. Het tegoed van de teksten zelf kan het Woord van God doen 
oplichten. Eigentijdse didactische prediking ontleent haar waarde aan een fijnzinnige 
mix van argumentatieve helderheid met een autoritatieve overtuigingskracht. 
Didactische prediking zal blijvend moeten balanceren tussen de vrijheid van de 
hoorder en de heenwijzende inhoud.  
   De kracht van paracletische prediking komt het beste tot uitdrukking daar waar de 
casuïstiek vraagt om een specifieke benadering van de hoorders of waar de Schrift 
zelf aanleiding geeft tot gearticuleerde invulling van de weg van het verstaan van het 
Woord van God. Paracletische prediking staat per definitie in het spanningsveld van 
�comfort� en �challenge�, van troost en vermaan, van bevestiging en uitdaging van 
de hoorder. 
   De ontwikkelde typologie functioneert op deze wijze als een raamwerk dat de 
predikant kan helpen om de theologische keuzes ten aanzien van de functie van de 
prediking te verhelderen. Wellicht wint de praktijk van de prediking hierdoor al aan 
doelgerichtheid5. Het gaat om een bewustzijn van waaruit de voorganger kan 

                                                        
5 J.S. McClure gaat er van uit dat het zich bewust zijn van hun �theological consiousness� bij voorgangers 
onmiskenbaar leidt tot �more effective preaching�, B.Z. Cooper, J.S. McClure, Claiming Theology in the 
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anticiperen op de wijze waarop de bemiddeling van heil van Godswege plaats kan 
vinden. Dit bewustzijn helpt bij ontwerpen van een geëigende vorm en inhoud van 
prediking. Om dit te bevorderen, geven wij in dit hoofdstuk enkele aanwijzingen 
voor de preekvoorbereiding die voortvloeien uit het onderzoek. 
 
20.2.4. Slotconclusies ten aanzien van de methodiek van het empirisch onderzoek 
 
Ter afsluiting van de resultaten van het empirisch onderzoek, volgen nu enkele 
conclusies voor wat betreft de gevolgde methodiek van het onderzoek. Met 
betrekking tot het survey-onderzoek noteren we puntsgewijs: 
Ten aanzien van de respondenten: 

- De betrokkenheid van de respondenten is erg groot geweest en de respons 
ongekend hoog. De werving via scriba�s verliep zeer succesvol. Er zijn op de 
formulieren herhaaldelijk opmerkingen toegevoegd over het nut van liturgie- 
en preekonderzoek. Kerkgangers geven aan dat er bijna nooit gevraagd wordt 
naar de visie van hoorders en dat mist men blijkbaar toch. Opvallend is boven-
dien dat er vrijwel geen klachten zijn gekomen over de toch lange vragenlijst. 

- De populatie van de kerkgangers is te eenzijdig gebleven: ondanks de gerichte 
vraag naar spreiding aan de scriba�s is uiteindelijk toch overwegend de iets 
oudere groep trouwe en betrokken kerkgangers gevraagd om te reageren. Het 
voordeel daarvan is dat zij weten waar ze het over hebben en dat zij het huidige 
draagvlak van de prediking vormen. Het nadeel is dat zij mogelijk te sterk 
gericht zijn op het handhaven van de status quo omtrent de prediking zoals zij 
die gewend zijn. Toch blijkt uit het onderzoek wel dat men kritisch durft te 
zijn, vooral loyaal-kritisch. Bij enkele kerken zijn wel duidelijk één of twee 
echt �dissidente� geluiden te horen, maar die vormen een minderheid in de 
onderzoekspopulatie. 

- Het laten beantwoorden van de vragenlijst direct na afloop van de kerkdienst 
heeft het voordeel van de directe herinnering, maar mist het effect van een 
bezonken reflectie en de mogelijke doorwerking van een preek, waardoor 
onduidelijk blijft of men bijvoorbeeld later in de week nog iets �gehad� heeft 
aan de preek.  

- Er is bij de respondenten een zekere terughoudendheid in het bekritiseren van 
de eigen voorganger. De loyaliteit is groot, behalve als de predikant structureel 
steken laat vallen en men middelmatige prestaties van de eigen predikant moe 
is. De relatie voorganger-gemeente speelt sowieso een ongekend grote rol bij 
de beoordeling van de diensten/preken. Vooral het persoonlijk kennen van de 
voorganger en pastorale contacten lijken zeer bepalend voor de uiteindelijke 
beoordeling van de preekpraktijk van de predikant. Dus bij een onderzoek naar 
prediking door gastvoorgangers of prediking in een �vreemde� kerk zal men 
waarschijnlijk gemakkelijk objectiever en kritischer (durven) zijn.  

- Het effect van één preek is niet te isoleren van het geheel van religieuze 
inculturatie en het bijwonen van honderden kerkdiensten en preken. Onderzoek 

                                                                                                                                  
Pulpit, Louisville, London, 2003, 1. Het materiaal waarop hij deze conclusies baseert, is echter (nog) niet 
gepubliceerd. 
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naar de receptie van één concrete preek, levert echter wel informatie op over 
datgene waar mensen op letten, wat zij belangrijk achten en welke concrete 
informatie er overkomt. 

 
Ten aanzien van het meetinstrument van de vragenlijsten voor de kerkgangers zou 
nadere verfijning mogelijk zijn. 

- De onderzoeksconcepten en de verwerking ervan in de vragenlijst zouden meer 
gericht kunnen zijn op het verbinden van de existentiële en de propositionele 
taal van wat men waarneemt. Kerkgangers reageren sterk vanuit een begrips-
matig inzicht, ook waar het gevoelens betreft. Religieuze ervaring is voor wat 
betreft de protestantse preek sterk verbonden met een propositionele inhoud. 
Het werken met meetinstrumenten inzake religieze ervaring zoals binnen de 
godsdienstpsychologie gebruikelijk is, zou een aanvulling kunnen zijn. De 
praktische theologie kan voor de duiding hiervan echter niet zonder een 
verbinding met de geloofsinhoud. 

- Kerkgangers blijken af en toe inconsistent te antwoorden. In een gesloten vraag 
naar het doel van de prediking met drie antwoordcategorieën kiezen zij 
bijvoorbeeld voor het belang van de bijbeluitleg terwijl zij op een open vraag 
naar hetgeen zij zelf een goede preek vinden, de categorie van persoonlijke 
bemoediging noemen en niet meer aan de Bijbel refereren. De indruk bestaat 
dat de gesloten vragen de respondenten soms teveel in een bepaalde termino-
logie dwingen. Maar ook lijkt men ten aanzien van gesloten vragen meer vanuit 
veronderstelde wenselijke antwoorden te kiezen, terwijl de open vragen eerder 
de persoonlijke antwoorden van de mensen zelf betreffen. Bij de gesloten 
vragen waarbij men kan kiezen uit vijf nuances tussen twee polen (bijvoorbeeld 
een gemakkelijk te volgen versus moeilijk te volgen preek) levert dat het 
bekende verschijnsel van vooral �veilige� midden-antwoorden op, wanneer de 
respondenten blijkbaar niets kunnen met een vraag, de categorieën niet 
begrijpen of gewoon niet weten wat te kiezen. 

- De categorieën antwoorden bij de gesloten vragen differentiëren niet altijd 
voldoende. Kerkgangers hebben de neiging alles belangrijk tot zeer belangrijk 
te vinden. Hier spelen ongetwijfeld sociaal wenselijke antwoorden een rol. 

- Respondenten hadden soms moeite om vragen ten aanzien van de dienst als 
geheel en ten aanzien van de preek uit elkaar te houden. Dit wijst erop dat 
mensen de dienst soms met de preek vereenzelvigen. Sommige vragen leken 
ook teveel op elkaar: Bijvoorbeeld de vraag ten aanzien van de pinksterkerk-
dienst: �zijn er momenten in de dienst geweest die indruk op u hebben 
gemaakt?�en ten aanzien van de preek: �was er iets in de preek waarvan u 
dacht: dat is precies voor mij?�. 

Voorgaande punten vormen een argument voor kwalitatief en complementair 
onderzoek in de vorm van diepte-interviews. 
 
Ten aanzien van de vragenlijsten voor de voorgangers merken we op: 

- De voorgangers klagen soms over de lengte van de vragenlijst. Het kost hun 
(te)veel tijd. Wellicht is daardoor de respons ook iets lager dan bij de kerk-
gangers. 
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- De vragenlijst is geen ideaal instrument voor de voorgangers, want op 
sommige punten blijft de respons te oppervlakkig. Een aantal voorgangers 
antwoordt summier en dan is niet duidelijk of er sprake is van het ontbreken 
van een bepaald besef, of van het niet benoemen van een bepaald besef. 

- Gesloten vragen waarbij niet om een nadere toelichting en motivatie wordt 
gevraagd, leveren weinig op. Dit omdat het aantal voorgangers zo klein is dat 
er ook geen sprake kan zijn van enige representativiteit. Een voorbeeld van 
zo�n vraag: �Als u zelf niet voorgaat, bezoekt u dan kerkdiensten waarin een 
ander voorgaat?� Deze vraag hoort bij het cluster vragen dat beoogt inzicht te 
verschaffen in de visie van de predikant op �het belang van- de kerkdienst en 
het inlevingsvermogen in de eigen positie als gelovige en kerkganger, maar 
zonder nadere motivatie is er uit een gegeven antwoord (vrijwel nooit, soms 
wel/soms niet, vrijwel altijd) weinig af te leiden. 

- Documentatie van het concrete voorbereidingsproces van een specifieke 
kerkdienst, geeft echter goed inzicht in de afwegingen en beslissingen die 
voorgangers maken. Daartoe zou een iets meer gestructureerd vraaggedeelte 
nog helderder informatie opleveren. 

- In de vragenlijst voor de voorgangers is weinig expliciet gevraagd naar opvat-
tingen ten aanzien van de liturgie als geheel. Dat was niet de focus van het 
onderzoek, maar nu blijft de relatie liturgie-preek enigszins onderbelicht. 

 
Ten aanzien van het verzamelde kerkdienstmateriaal blijft van belang: 

- De vergelijking van het bandopname-materiaal met het script van de voor-
ganger levert zicht op de verhouding van de feitelijke communicatie van de 
preek tot het oorspronkelijke materiaal. Dit is zeker interessant voor wat betreft 
het onderzoek naar de voor- en nadelen van preken van een script of via 
memorisatie. Voor nadere analyse van het communicatieve proces zou een 
gelijktijdig gemaakte video-opname van zowel voorganger als hoorders nodig 
zijn. 

- Een eenduidige transcriptie van de verwerking van gesproken tekst is moeilijk. 
Daardoor zijn de preken toch vooral als �proza� opgenomen. Stiltes kunnen 
namelijk pas adequaat worden aangegeven in relatie tot spreektempo en de 
resonantie-tijd in het kerkgebouw. Stemnuance, nadruk, volume, enzovoort is 
niet nader aangegeven. 

Al deze aspecten maken inzichtelijk dat een empirisch onderzoek naar prediking een 
�gelaagde� methodiek verlangt waarbij de nadruk, afhankelijk van de vraagstelling, 
veelal zal liggen op kwalitatief onderzoek. 
 
 
20.3. AANKNOPINGSPUNTEN VOOR EEN ACTUELE VERTOLKING VAN DE PREDIKING 

ALS WOORD VAN GOD. 
 
Het doel van dit onderzoek is om de homiletische theorievorming te bevorderen 
waar het gaat om een hedendaagse visie op de prediking als Woord van God. In de 
volgende paragrafen schetsen we eerst de huidige homiletische situatie zoals we daar 
nu meer zicht op hebben gekregen, vervolgens bieden we een beknopte handleiding 
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voor de preekvoorbereiding die ontworpen is vanuit de conclusies van het onderzoek 
en tenslotte formuleren we een aanzet voor een homiletische theorie omtrent de 
actuele vertolking van de prediking als Woord van God vanuit de dynamiek van 
Woord en Geest. 
 
20.3.1. Recente ontwikkelingen nader bezien vanuit de empirie 
 
In hoofdstuk 1 zette dit onderzoek in met de constatering dat de prediking in de 
Nederlandse protestantse kerkdiensten nog steeds een belangrijke rol speelt. Maar in 
een wisselende kerkelijke en maatschappelijke context verandert de prediking 
voortdurend. Het signaleren van veranderingstendensen was de achtergrond van de 
vraag naar de uniciteit en toekomst van protestantse prediking. In het eigenlijke 
onderzoek zijn deze tendensen niet zelfstandig onderzocht maar zijn zij doorvertaald 
in de contextuele factoren in het homiletisch model (liturgie, kerkelijke gemeente, 
maatschappij). Vanuit het empirisch onderzoek kunnen we nu ten aanzien van de 
gesignaleerde tendensen voorzichtig enkele conclusies trekken. We noemen deze 
tendensen in de volgorde van hoofdstuk 1: 
 
1. Een toenemende liturgische inbedding van de prediking die de �status aparte� 

van de prediking doorbreekt. 
De prediking wordt door zowel kerkgangers als voorgangers gezien in samenhang 
met de totale liturgie. Een positieve waardering van de kerkdienst door de 
kerkgangers gaat veelal samen met een positieve waardering van de prediking. Ten 
aanzien van de preek lijkt men echter iets kritischer dan ten aanzien van de liturgie 
als geheel. De kwaliteit van de prediking wordt over het algemeen iets minder 
gunstig beoordeeld dan het totaal van de liturgie. Als motief voor hun tevredenheid 
omtrent de kerkdiensten, noemen kerkgangers allereerst de kwaliteit van de liturgie: 
de inhoud en afstemming van het geheel van de dienst. Verder blijkt hoezeer zij de 
liturgie met name waarderen vanuit een belevingsaspect: zij noemen het zingen, de 
zegen en de voorbeden als onderdelen van de dienst waaraan men de verbondenheid 
met elkaar (zingen, voorbeden) en met God (de zegen) beleeft. Voor wat betreft de 
onderzochte pinksterkerkdienst geldt hetzelfde. Daarbij noemt ruim een derde van 
de kerkgangers iets uit de preek als datgene wat het meeste indruk maakte, terwijl 
eveneens een derde van de kerkgangers daarbij naar een sacramentele handeling in 
andere onderdelen van de liturgie verwijst. Opvallend is dat de voorgangers, minder 
dan de kerkgangers, bezwaar maken om de liturgie te beschouwen als bestaande uit 
verschillende �onderdelen� en daaraan een verschillend belang toe te kennen. De 
voorgangers gaan er meer van uit dat de liturgie één geheel is en de preek een 
onderdeel daarvan, terwijl de kerkgangers eerder de preek centraal stellen en als het 
meest belangrijk beschouwen. Verder zien de kerkgangers meer dan de voorgangers 
de dienst als een op zichzelf staande, incidentele gebeurtenis. De voorgangers 
denken meer in de lijn van het kerkelijk jaar en opeenvolgende diensten. Hun 
voorbereiding brengt ongetwijfeld een meer intensieve concentratie op de achter-
eenvolgende zondagse vieringen met zich mee. Het lijkt erop dat bij de voorgangers 
hun doordeweekse tijdsbeleving mede door de zondag wordt beïnvloed, terwijl dat 
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bij de kerkgangers net andersom is: de alledaagse tijdsbeleving beïnvloedt de 
zondagse beleving en de viering maakt in feite �inbreuk� op het alledaagse. 
 
CONCLUSIE 
Het belang van een consistent opgebouwde en zorgvuldig uitgevoerde liturgie is 
evident. Toch zien de kerkgangers de preek daarbinnen als een min of meer 
zelfstandig onderdeel van de kerkdienst. Naast de zeer gewaardeerde liturgische 
aspecten van het gemeenschappelijk zingen en het ervaren van sacramentele 
handelingen, is er een duidelijke behoefte aan een verhelderend, actualiserend en 
bemoedigend Woord van God waarin Schrift en actualiteit verbonden worden. Al 
deze aspecten dragen evenzeer een belevingsaspect in zich en daarmee de mogelijk-
heid tot het ervaren van een Woord van God. Een verantwoorde liturgische 
inbedding van de preek schept ruimte waarin de eigenheid van de prediking tot haar 
recht kan komen. 
 
2. Een ontwikkeling van de catechetische functie van de prediking in de richting 

van thematisering van de prediking. 
In de evaluatie van de preektypen zagen we dat het type van de applicatiecentrische-
paracletische prediking het sterkste voorbeeld van een neiging tot thematisering 
vertoont. Dat is niet vreemd, omdat de insteek van de preek bij dit type direct 
bepaald wordt door en gericht is op een toepassing door de hoorders. In de andere 
applicatiecentrische typen van prediking vinden we eveneens veel gerichtheid op 
thema�s en datzelfde geldt voor didactische prediking. De thema�s functioneren 
meestal als samenvattende inhoud van de preek. Voorgangers maken niet altijd 
onderscheid tussen het thema van de preek en hetgeen zij als doelstelling van de 
preek aanmerken. Dat veroorzaakt een gerichtheid op de inhoud van een thema 
boven dat wat deze inhoud voor de hoorders kan uitwerken. 
   Bijzondere vieringen als de pinksterdienst blijken ook aanleiding te zijn tot nadere 
thematisering in de vorm van een toevoeging als bijvoorbeeld: �de Geest voor 
iedereen� omdat �Pinksteren� als zodanig blijkbaar niet voldoende aan beleving 
oproept. Zeker wanneer met een voorbereidingsgroep gewerkt wordt, zien we 
vrijwel altijd een thema opduiken. 
   Verder zagen we in het empirisch materiaal hoe een thema behalve in de 
prediking, veelal in de gehele dienst terugkeert. Dit beoogt de eenheid van de dienst 
te vergroten en de herkenning en beleving te bevorderen. Het kan echter leiden tot 
een ietwat vermoeiende opeenstapeling van steeds weer dezelfde gedachten in steeds 
een iets andere vorm. Wanneer de mate van redundantie hierdoor te groot wordt, 
reduceert dat het verrassingsaspect van de dienst. 
 
CONCLUSIE 
We kunnen concluderen dat thematisering van de prediking vaak samengaat met een 
gerichtheid op applicatiecentrische prediking. Thema�s worden weliswaar vooral 
verbonden met een zekere inhoud, maar de selectie daarvan is afgeleid van de 
vragen en belangen van degene die het thema bepaalt. Een thematische aanpak 
versterkt dus mogelijk de consistentie van de viering maar dreigt de eigenheid van 
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liturgie en Schrift te reduceren waardoor een grote helderheid voor de kerkganger 
kan worden tot een grote voorspelbaarheid.  
 
3. Een toenemende oecumenische, maar vooral binnenkerkelijke gerichtheid van de 

prediking. 
De oecumenische gerichtheid van voorgangers is wisselend. Zij komt in dit 
onderzoek tot uitdrukking in het volgen van een oecumenisch leesrooster, hoewel 
dat vooral ook pragmatische redenen heeft. Op het punt van de binnenkerkelijke 
gerichtheid kunnen we constateren dat de onderzochte preken het beeld versterken 
van een prediking die zich vooral richt op de geloofsopbouw en versterking van de 
kerkgangers, waarbij in de preken vooral van �binnen� de kerk naar �buiten� gedacht 
wordt. Alsof de kerkgangers niet veeleer �buiten� de kerk leven en de buitenwereld 
maar al te goed kennen, namelijk �van binnenuit�. Het pinksterevangelie noopt 
voorgangers wel tot het noemen van missionaire motieven. Toch blijft grote nadruk 
liggen op de binnenkerkelijke relaties en op de opbouw van de kerk zelf die met 
Pinksteren �jarig� is. De preek is vooral gericht tot de gelovige gemeente. Aandacht 
voor hetgeen zich in de maatschappelijke context afspeelt, vinden we vooral en 
vrijwel uitsluitend terug in de voorbeden. Die functioneren soms min of meer als 
�bezemwagen� achter de preek. 
 
CONCLUSIE 
Van een oecumenische gerichtheid is in de diensten en de preken nauwelijks sprake. 
De prediking wordt niet door specifiek hedendaagse vragen gestempeld, behalve 
wanneer het binnenkerkelijke vragen betreft. 
 
4. Een tendens tot particularisering van de prediking en gerichtheid op het 

individu. 
In de onderzochte preken zijn de illustraties en identificaties grotendeels gericht op 
een vorm van individuele toe-eigening. Bij een aantal preken zien we een zeer 
persoonlijk gerichte aanspraak en bij andere preken blijft het eventuele appèl op de 
gemeente meer tot het collectief gericht. De gesignaleerde tendens tot particularise-
ring en in samenhang daarmee tot ervaringsgerichte prediking zien we echter niet 
zozeer terug in het materiaal. Vooral tekstcentrische prediking weerspreekt deze 
tendens. 
 
CONCLUSIE 
De onderzochte prediking weerspiegelt niet de gesignaleerde tendens tot particulari-
sering maar stelt juist herhaaldelijk het collectief van de gemeente of het belang van 
de tekst boven het individuele perspectief. Tekstcentrische benaderingen benadruk-
ken de Schrift als de gemeenschappelijke bron van het geloofsverstaan. Liturgie en 
prediking proberen zo de beleving van de gemeenschap in Christus, de koinonia, te 
bevorderen. Het zou dus kunnen zijn dat juist in de prediking gezocht wordt naar een 
tegenwicht tegen een geïndividualiseerde kerk en cultuur. We zien in de preken 
echter een weinig gedifferentieerde reflectie op de verhouding tussen individu en 
gemeenschap. Dat kan betekenen dat er wellicht meer geloofsgemeenschap 
verondersteld wordt dan reëel, mogelijk of zelfs wenselijk is.  
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5. Een ontwikkeling in de richting van een verdergaande ritualisering van de 

prediking 
Van een tendens tot ritualisering van de prediking zien we in het onderzoeksmate-
riaal bij de voorgangers meer terug dan bij de kerkgangers. De kerkgangers 
beschouwen de prediking als een moment van actuele aanspraak of toespraak en zij 
luisteren loyaal-kritisch naar de inhoud. De voorgangers hebben de neiging om het 
belang van de preek enigszins te relativeren. Zij beseffen maar al te zeer dat het 
gesproken woord zijn beperkingen heeft en zij veronderstellen dat de taal van de 
liturgie als geheel minstens zoveel zegt als de taal van de preek alleen. Hier en daar 
proeven we ook een bepaalde bescheidenheid van voorgangers die maar al te goed 
weten dat hun preken niet altijd even sterk zijn. Het besef dat de Maaltijd van de 
Heer een onvervreemdbaar element van de liturgie van een christengemeente zou 
(moeten) zijn, komt niet als zodanig naar voren, noch bij de kerkgangers, noch bij de 
voorgangers. De Woorddienst representeert het heil gewoonlijk blijkbaar volledig 
genoeg en de Maaltijd kan dus een uitzonderlijke gebeurtenis blijven. Bij degenen 
die bij voorkeur een leesrooster volgen, zien we grote terughoudendheid ten aanzien 
van een eigen, vrije en persoonlijke keuze en omgang met de Schriften. Zij gaan er 
vanuit dat de Schriften zelf de thematiek voor de prediking in geregelde en 
�preekbare� orde aandragen. Toch lijken ook bij deze groep eerder pragmatische dan 
principieel liturgische argumenten te leiden tot het volgen van een leesrooster. 
 
CONCLUSIE 
Latente ritualisering van de prediking zien we min of meer terug in het soms 
onbereflecteerd of uit pragmatische overwegingen volgen van een lectionarium. 
Kerkgangers verwachten echter juist van de prediking een geëxpliciteerde, 
actualiserende visie op het leven vandaag in relatie tot de Schrift.  
 
SAMENVATTEND 
De in hoofdstuk 1 gesignaleerde tendensen zijn vooral daar terug te vinden waar het 
gaat om een verdergaande liturgische inbedding van de prediking, om een 
thematisering van de prediking en om het binnenkerkelijk karakter van de prediking. 
Een duidelijke particularisering of ritualisering van de prediking komt vanuit dit 
onderzoeksmateriaal minder sterk naar voren. 
 
20.3.2. Een model voor de preekvoorbereiding 
 
Op grond van de bevindingen van ons onderzoek, presenteren we hieronder een 
beknopte vorm van een preekvoorbereidingsmodel waarin gepoogd wordt om zowel 
de tekstcentrische als de applicatiecentrische benadering binnen de context van 
vandaag recht te doen. Vanuit de gedachte dat de Geest van God tekst en hoorder 
met elkaar verbindt, achten wij het van groot belang dat de voorganger bij de 
voorbereiding van de preek zich expliciet bezint op de wijze waarop zij of hij in de 
bestudering van de tekst en van de homiletische situatie anticipeert op de werking 
van de Heilige Geest. Want deze theologische vraag verbindt tekst en toepassing. 
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Een concrete preek is het resultaat van het voorbereidingsproces dat in meerdere 
stappen of fasen verloopt. In de homiletische literatuur zijn veel van deze modellen 
te vinden. Dit onderzoek levert een aanvulling op bestaande modellen in de vorm 
van onderstaande derde fase, waardoor het model een expliciet theologische lading 
krijgt. Zonder deze derde fase is het model weliswaar geschikt voor iedere vorm van 
toespraak, maar komt de specifieke dimensie van de prediking als �Woord van 
Godswege� er niet in tot uitdrukking. 
In het voorbereidingsproces van de prediking onderscheiden we achtereenvolgens: 

1. De oriëntatiefase. Dit is de fase waarin de voorganger vooral waarneemt. Het 
is de fase van oriëntatie op de homiletische situatie, die zowel de tekst(keus) 
als de hoorder(s), alsmede de context van beide impliceert6. Daarbij is van 
belang dat er direct ook een theologische vraag gesteld wordt: op welke wijze 
is God mogelijk werkzaam in deze tekst en context? Het gaat in deze fase 
vooral om het verzamelen van materiaal, het verkennen van de tekst via 
exegetische methoden en een bezinning op de persoonlijke betrokkenheid, 
theologische positie en het geloof van de voorganger7. 

2. De hermeneutische fase. Dit is de fase waarin de voorganger vooral interpre-
teert. In deze fase gaat het om de omgang en verwerking van het Woord en 
worden de resultaten van de oriëntatie gewogen, geselecteerd en toegespitst 
op hun betekenis. De �exegese van de bijbeltekst� en de �exegese van de 
situatie� wordt op elkaar betrokken. In deze fase bepaalt de voorganger de 
richting van de preek, die in de diverse literatuur als �scopus�, focus, function 
en/of doelstelling wordt aangeduid. Uit deze fase zal blijken op welke wijze 
de voorganger met de bijbeltekst en met de hoorders in gesprek is. Onder-
scheidend is of de doelstelling van de preek haar uitgangspunt neemt in een 
explicatie van de tekst, of in de applicatie door de hoorder. De vraagrichting 
is daarbij van belang: gaat het om een zicht krijgen op de eigen werkelijkheid 
vanuit de tekst en/of gaat het om het vanuit de eigen werkelijkheid zicht 
krijgen op de tekst? Vaak zal het gaan om een preek waarin een wissel-
werking beoogd wordt en waarin zowel de explicatie als de applicatie een 
plaats krijgt. Dan wordt beslissend voor het eindresultaat dat niet een formele 
maar een inhoudelijke verbinding tussen beide aspecten gelegd wordt en 
vanuit welk gezichtspunt deze vorm krijgt. 

3. De theologisch-reflexieve fase. Dit is een fase van bezinning en toetsing van 
de gewonnen inzichten, een fase waarin de voorganger zich expliciet verstaat 
met de theologische en spirituele dimensie van de preek. Mogelijke interpre-
taties en de beoogde doelstelling worden getoetst, niet alleen met het oog op 
exegese en bijbelse theologie, maar ook en met name aan de geloofstraditie 

                                                        
6 Voor een oriëntatie op de homiletische situatie vanuit het perspectief van de hoorders is de �rondetafel�- 
preekvoorbereiding een goede insteek, ook als men de uitgangspunten van �conversational preaching� niet 
deelt. Het dient dan in elk geval om bewust te willen luisteren naar gemarginaliseerde stemmen, zie L.A. 
Rose, Sharing the Word, Preaching in the Roundtable Church, Kentucky 1997. Consequent doorgedacht 
levert dit een pleidooi op voor preekvoorbereiding met niet-(reguliere) kerkgangers. 
7 In deze fase kan de methodiek van de �contemplatieve� lezing van de tekst hulp bieden, zie bijvoorbeeld 
J.R. Douma, Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces, Kampen 2000, 235-250 en J.A. 
Wallace, R.P. Waznak, How to create a spiritual sermon, in: G. Immink, C. Stark (ed.), Preaching, 
Creating Perspective, (Studia Homiletica) 4, Utrecht 2002, 196-201. 
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en de beoogde religieuze betekenis voor de hoorder8. De voorganger vraagt 
zich in deze fase af: op welke geloofsdimensie wordt de hoorder aangespro-
ken en wat zal deze preek bij kunnen dragen aan het geloofsleven van de 
hoorder? De voorganger legt in deze fase van de voorbereiding expliciet 
rekenschap af van de manier waarop God ter sprake kan komen in de preek. 

4. De retorisch-communicatieve fase. In deze �productie�- en uitvoeringsfase 
van de prediking concipieert de voorganger de preek op een wijze die past bij 
de inhoud en de beslissingen uit fase 3. De voorganger richt zich hierbij 
uitdrukkelijk op de hoorders en bouwt vanuit een structuurschema aan een 
uitwerking van de preek. Op communicatief gebied maakt de voorganger 
keuzes ten aanzien van de stijl en beoogde intentie van de preek: te onder-
scheiden als informeren, emotioneren en overtuigen. Deze stijl zal overeen-
komen met de gekozen focus en werking van de preek. Op het niveau van de 
taal kiest de voorganger een meer directieve, dialogische of evocatieve 
aanpak, ook weer overeenkomstig de intentie van de preek. 

 
Fase 2, 3 en 4 omvatten behalve verschillende stadia in het voorbereidingsproces 
ook verschillende velden waarop beslissingen genomen worden ten aanzien van de 
uiteindelijke gestalte en het theologische en communicatief gehalte van de 
prediking. Deze keuzes die tijdens het voorbereidingsproces van de preek gemaakt 
worden, vinden hun weerslag in de uiteindelijke prediking. Dat de keuzes van de 
voorganger ook de mogelijkheden van toe-eigening door de hoorders beïnvloeden, is 
duidelijk geworden uit de beschrijving van de preektypen. 
 
 
20.4. AANZET TOT THEORIEVORMING: DE EIGENHEID VAN PROTESTANTSE PREDIKING 
 
20.4.1. De preek als noodzakelijke en kritische articulatie van geloof 
 
In de protestantse traditie is de prediking niet de enige wijze waarop heil van 
Godswege bemiddeld wordt, maar zij is wel de unieke wijze waarop het heil van 
God gestalte krijgt. Deze uniciteit heeft alles te maken met de situationele 
omstandigheden in de tijd van de Reformatie, toen de verspreiding van het 
gesproken en geschreven woord als zodanig al een cultuurbepalende factor was. 
Deze omstandigheden hebben de �woordcultuur� zonder meer bevorderd. Maar er is 
meer dan een culturele verklaring voor de dominantie van het Woord in de 
Reformatie. Het besef van prediking als heilsbemiddeling ontleent zijn bestaans-
grond aan het theologisch besef van een sprekende God. In haar prediking maakt de 
kerk daar ernst mee en continueert het besef dat het evangelie in de vorm van een 
levend Woord, de persoon van Jezus zelf, gestalte heeft gekregen9. Dat wil niet 

                                                        
8 Vgl. de theosymbolische code van J.S. McClure in The Four Codes of Preaching, Augsburg 1991. 
9 A.C. Barnard schrijft hierover n.a.v. het pinksterfeest: �dat sy Evangelie woorde was, die Woord, 
waarvan Hyself die inhoud en doel was, en steeds die middel by uitstek was (en nog is) waardeur sy 
dissipels dieselfde boodskap in die wêreld uitgedra het met die krag van die Heilige Gees, sodat daardeur 
die geloof en die Kerk van Christus kon ontstaan, blyk dat nie te veel van die prediking verwag word nie, 
maar alleen hoe veel daarvan verwag word, Die Pinksterfees in die kerklike jaar, 1954, 160. 
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zeggen dat in de huidige tijd geen nieuwe en andere dan louter verbale communica-
tieve mogelijkheden van het Woord zouden kunnen worden benut. De preek is niet 
de enige en in veel opzichten ook niet de meest effectieve vorm waarin het 
getuigenis van het evangelie mensen kan bereiken. Maar de preek vertegenwoordigt 
op haar eigen wijze een zich steeds vernieuwende heilvolle aanspraak van God 
vanuit de Schriften tot de in vrijheid aangesproken mens. Daarnaast ontleent het 
besef van prediking als heilsbemiddeling zijn bestaansgrond aan het ecclesiologisch 
besef dat Woord en Sacrament ieder op een eigen wijze de gemeente van Christus 
verenigen en constitutief zijn voor het geloof. Daar waar de gemeente in de Naam 
van God en van Jezus Christus verzameld is en van daaruit de wereld in gaat, daar 
wil de stem van God en van Jezus Christus gehoord en vertolkt worden. In de 
prediking ontmoet de gemeente dus de wortel van haar existentie, het samenge-
roepen zijn door God. Dit besef vinden we sterk terug in het empirisch materiaal, bij 
de ondervraagde kerkgangers. Uiteindelijk blijven de mensen niet naar de kerk gaan 
omdat zij daar gelijkgezinden aantreffen, saamhorigheid ervaren, omdat de koffie 
goed smaakt of omdat zij een taak hebben die hun een bepaalde positie verleent. Zij 
komen naar de kerk omdat zij het bereik van Gods tegenwoordigheid zoeken, omdat 
ze zich willen laten raken door Woord en Geest, om bemoedigd en toegerust te 
worden in hun geloof. 
Tenslotte zien we een communicatief besef op grond waarvan de prediking haar 
unieke plaats kan blijven claimen. De bemoediging en geloofstoerusting vragen 
immers om articulatie, om een talig kader van begrip en duiding dat helpt om de 
geloofservaring op te roepen, te ondersteunen en te versterken. Fides qua heeft fides 
quae nodig, en prediking kan beide verbinden. De prediking helpt mensen om taal te 
vinden voor het geloof. Zonder deze taalvormige articulatie versmalt geloof tot een 
individuele ervaring waarover geen communicatie mogelijk is. Dan vervalt tevens de 
mogelijkheid tot kritische bezinning op het geloof en op wat �gezond� geloof is en 
wat niet. Dat neemt niet weg dat de articulatie van geloof in taal nooit alle ervaring 
kan omvatten. Het geloof blijft altijd in zekere zin een betrokkenheid op een 
geheimenis, want het aardse, de mens, is beperkt in het bevatten van het transcen-
dente en �niemand heeft ooit God gezien�10. Dit besef leidt in de protestantse traditie 
echter nooit tot de opvatting van geloof als louter mysterie. Altijd wordt er gebeden 
om verlichting, om de Heilige Geest. De epiclese is een terugkerend element, als 
liturgisch refrein vergezelt ze consequent de toewending van de mens naar het 
geloofsmysterie, bij Woord en Sacrament. Waar de mens zich richt op God, wordt 
om wederkerige en vernieuwende toewending van Gods Geest naar de mens 
gebeden: �Kom, Schepper, Geest�. In deze ruimte hoeft de mens niet altijd direct zelf 
te spreken, maar is allereerst de ontvangende, de aangesprokene, degene die ook kan 
wachten op, ergens, ooit, een verlossend woord, in het besef dat het laatste Woord 
over de mens en de geschiedenis niet aan de mens, maar aan God is. 
 
 
 
 

                                                        
10 Johannes 1:18. 
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20.4.2. Het Woord in zijn sacramentele dimensie 
 
Omdat geloof niet alleen als mysterie beleefd kan worden, maar in handelen tot 
uitdrukking komt, is in de protestantse liturgie het delen van brood en wijn rondom 
de tafel altijd verbonden met het delen van het Woord rondom de geopende Bijbel. 
Oók rond de tafel, waar het mysterie van geloof beleden wordt en de gemeenschap 
met Christus beleefd wordt, klinkt het gearticuleerd lofprijzend gebed, de gedachte-
nis en de verkondiging �totdat Hij komt�. Het sacrament van de Maaltijd is per 
definitie �geladen� door het Woord. De betekenis van het Woord in de protestantse 
traditie weegt dusdanig zwaar, dat het vieren van de Maaltijd in de liturgische 
praktijk gewoonlijk achterwege blijft en ook kan blijven. Het Woord heeft immers 
de functie van de tafel voor een groot deel overgenomen, de prediking legt het 
geloof in de harten en de prediking kan zelf, zij het op verschillende manieren, een 
sacramenteel gehalte hebben. In de liturgische praktijk zagen we dan ook dat de 
dienst van gaven en gebeden bij protestanten inhoudelijk vaak meer verbonden 
wordt met de dienst van het Woord dan met de dienst van de tafel.  
   Het �delen van het Woord� en de articulatie van het geloof hebben overigens niet 
alleen betrekking op de prediking, zij vinden plaats in het geheel van de liturgie die 
een verkondigend, lerend en vermanend karakter draagt. Maar met name de preek 
expliciteert deze verkondiging specifiek naar de situatie van vandaag en maakt 
ruimte voor een toe-eigening van het heil die betrekking heeft op het actuele 
geloofsleven van de mens voor Gods aangezicht. De prediking als Woord van God 
omvat op die manier alle drie de dimensies van het �komen van God in het Woord� 
en is al naar gelang de situatie primair kerygmatisch, didactisch of paracletisch van 
aard, waarbij de Schrift tekstcentrisch of applicatiecentrisch benaderd kan worden. 
De ontworpen typen van prediking kunnen alle zes Gods heil vertegenwoordigen, 
hetgeen gegeven is met de veronderstelling dat Gods heil via alle drie de 
onderscheiden modi door de werking van de Heilige Geest tot de mens kan komen. 
Het is daarom kenmerkend voor het medium van de vrije verkondiging van Gods 
Woord, dat zij verwoord wordt op een wijze die past bij de Schrift, de tijd en de 
situatie. Dat het veelkleurig palet van preektypen in de protestantse traditie elk zijn 
eigen tegoed en tekort heeft, is in het voorafgaande zichtbaar gemaakt. 
 
20.4.3. De Heilige Geest in sacramentalisering, actualisering en referentie 
 
De manier waarop de Geest werkzaam is en de manier waarop de Woord van God 
zich verhoudt tot de actualiserende vertolking in de preek, is in het protestantisme op 
uiteenlopende manieren ingevuld, namelijk sacramenteel, actualiserend of als 
referentie. We zagen dat protestantse prediking in dit opzicht veelkleurig en 
veelstemmig is, precies zoals het Woord van God zelf. Maar dat betekent niet dat 
alle vormen altijd even passend zullen zijn: tijd en omstandigheden vragen een 
eigentijdse aanpak, in relatie tot de verwachtingen en ervaringen die we in het 
onderzoek op het spoor gekomen zijn. Vandaar dat we de uit het onderzoek 
opgekomen drie manieren waarop we de prediking als Woord van God hebben 
geduid, namelijk sacramentaliserend, actualiserend en refererend, in de preektypolo-
gie hebben vervangen door de praktisch theologische termen van Firet die de 
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werkzaamheid van God in de wereld door de Heilige Geest aanduiden in de drie 
�modi� van kerygma, didache en paraclese. We bezien nu in het kort hoe de drie 
vormen van vertegenwoordiging van Gods Woord zich in de praktijk kunnen 
verhouden tot deze drie modi van de preektypen. 
   Wanneer men als uitgangspunt neemt dat de preek op sacramentele wijze Gods 
Woord tegenwoordig stelt, is de werking van de Heilige Geest vooral betrokken op 
de innerlijke dynamiek van het Woord van God zelf. Het heil dat de preek 
representeert en realiseert, is gericht op, maar niet afhankelijk van de menselijke 
verstaansconditie. De sacramentele visie op de prediking kan nauw verbonden zijn 
met een visie op het sacramenteel gehalte van de liturgieviering als geheel, wanneer 
men aan bijvoorbeeld de Schriftlezing op zichzelf genomen sacramentele waarde 
toekent. Het geconstateerde concept van sacramentaliteit ten aanzien van de 
prediking laat dan ook zien dat er slechts een flinterdunne scheiding is tussen het 
gelezen schriftwoord en de vertolking ervan in de prediking. Toch is de prediking in 
dit concept niet beperkt tot een �nazeggen� of herhalen van Gods Woord zoals zich 
dat in het schriftwoord openbaart. Daarom heeft liturgie prediking nodig. Pas de 
prediking realiseert de bijzondere eigen en actuele dynamiek van het schriftwoord, 
zij is sacramenteel geladen vanwege de presentie van God die in de prediking 
gestalte krijgt. Zo is de prediking sacramenteel van karakter, waarbij God zelf het 
Woord door middel van de prediking als het ware �activeert�. Vanuit deze typering 
van sacramentaliteit kunnen we stellen dat een sacramentele presentie van het 
Woord van God in de prediking zich in de empirie het gemakkelijkst laat verbinden 
met typen van kerygmatische prediking. 
   Wanneer men als uitgangspunt neemt dat de prediking het Woord van God op 
actualiserende wijze present stelt, heeft de werkzaamheid van de Heilige Geest 
vooral betrekking op het vertolken én het verstaan van het Woord van God in de 
prediking. De veronderstelling hieronder is dat de Heilige Geest een specifieke 
toepassing van het Woord van God in relatie tot de context mogelijk maakt. De 
prediking bemiddelt dan het Woord van God juist in haar situationele gerichtheid. In 
de protestantse liturgie zien we deze visie naar voren komen daar waar heel 
specifiek om de verlichting door de Heilige Geest gebeden wordt bij de �opening 
van het Woord� en waarbij dit gebed inhoudelijk vooral betrekking heeft op het 
toepassen van het Woord door voorganger en hoorder in de situatie van het eigen 
leven. De meer of minder vrije actualisatie die de preek biedt is de wijze waarop het 
Woord van God mensen kan aanspreken. Vanuit dit concept van actualisering van 
het Woord van God in de prediking ligt hier een relatie naar zowel didactische maar 
eveneens naar paracletische prediking. 
   Wanneer men als uitgangspunt neemt dat de prediking niet zozeer het Woord van 
God presenteert of actualiseert, maar aan het Woord van God refereert, is de 
werking van de Heilige Geest eveneens voorondersteld. In deze visie zal een preek 
niet zelf als Woord van God aangemerkt worden en is er ook ruimte voor relative-
ring van het gezag van de Heilige Schrift als Woord van God. Toch is ook in deze 
visie het besef aanwezig dat de preek kan bijdragen aan het ontsluiten van het 
inzicht bij de mens dat er een Woord van Godswege in de preek te beluisteren valt. 
De werkzaamheid van de Heilige Geest in dit proces heeft net als bij de actualisering 
betrekking op zowel het vertolken als op het verstaan, maar richt zich daarin toch 
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vooral op de toe-eigening van de prediking door de hoorders. De onderliggende 
veronderstelling is dat het Woord van God slechts fragmentarisch en specifiek in de 
contingente situatie van het moment als Woord van God kan doorklinken, als �zien, 
soms even11�. Deze refererende omgang met het Woord van God in de prediking 
verbindt zich vooral met vormen van didactische of ook met paracletische prediking. 
   Ons onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de prediking wees al uit dat 
het protestantse concept van prediking nauw verbonden is met de notie van 
prediking als bemiddeling van heil door de werking van de Heilige Geest. De 
verschillende invullingen hiervan delen het kenmerk dat de essentie van de 
prediking gelegen is in een onlosmakelijke band tussen de prediking en het Woord 
van God12, waarbij het �Woord van God� staat voor de openbaring van God in de 
Schriften van het Oude en Nieuwe Testament en in de persoon van Jezus Christus. 
Zelfs wanneer de �objectiviteit� van het Schriftwoord onder kritiek komt te staan 
door een veranderende schriftbeschouwing waarbij de menselijke ontstaans- en 
interpretatiegeschiedenis het schriftverstaan domineert, blijft de claim overeind dat 
woorden van de Schrift verwijzen naar de ervaring van mensen dat God met hen in 
contact treedt door middel van dat Woord, dat deze ervaring heil bemiddelt en dat 
die ervaring zich opnieuw wil voordoen in het leven van mensen vandaag, daar waar 
zij als gemeente van Christus samen zijn maar ook daarbuiten. Het is altijd de 
werking van de Heilige Geest dat de Bijbel, als geschreven Woord en de prediking 
als gesproken Woord van God de mens in het hart raakt en de hoorder op die manier 
deel krijgt aan de ervaring van een Woord van God. Zo is de bedoeling van het 
geschreven en gesproken Woord uiteindelijk het geleefde Woord van God en dit 
�opleven� van het Woord realiseert zich slechts daar waar mensen vieren, denken en 
handelen in de Geest van dit Woord, dat wil zeggen in de Geest van God en van 
Jezus Christus. De Geest wekt hoorders en voorgangers op en rust hen toe om het 
Woord als heilswoord te kunnen verstaan. De Geest van God is dus de eigenlijke 
bemiddelaar van het Woord en het is de Geest die een erkenning van de preek als 
Woord van God, langs verschillende wegen, mogelijk maakt. 
   Het �is gelijk teken� (=) tussen Woord van God en prediking kent in de protes-
tantse traditie dus weliswaar verschillende vormen en gradaties maar rekent altijd 
met de werking van de Heilige Geest en dat is voor wat ons betreft onopgeefbaar 
voor prediking die in de protestantse traditie wil staan. Want prediking die deze 
claim opgeeft heeft haar noodzakelijkheid en urgentie verloren. Waaraan zal zij haar 
relevantie ontlenen als zij in feite niets anders is dan een willekeurige interpretatie 
door een willekeurig mens van een willekeurige tekst op een willekeurige zondag 
voor willekeurige hoorders? De vraag naar de prediking als Woord van God is dus 
een vraag naar de relevantie van de prediking en naar de relevantie van het geloof in 
een openbaring van Godswege. Een relevantie die niet alleen theologisch 
onderbouwd wil worden maar die ook aan de preekpraktijk af te lezen is, wil zij 
werkelijk geloofwaardig zijn. Prediking die de pretentie heeft om een Woord van 
God te kunnen zijn, zal op één of andere wijze ook door hoorders als zodanig 
                                                        
11 naar H. Oosterhuis. 
12 Zo leidt J.H. van der Laan eveneens uit onderzoek naar Luther, Calvijn, Bullinger en negen 20e eeuwse 
theologen af dat de theologische kwaliteit van de preek als Gods Woord nog steeds �breed gedragen 
consensus� geniet, Hoge woorden over de preek. (Kamper oraties), no. 17, Kampen 2001, 12. 
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ervaren moeten kunnen worden en sporen van dit spreken van God in de wereld 
achterlaten. Kortom: de prediking als Woord van God is een theologische belofte 
waarvan de empirische uitwerking zichtbaar moet zijn. Wanneer de prediking die 
pretentie opgeeft of de hoorders het niet meer als zodanig benoemen, kán zij 
natuurlijk evenzeer een spreken van Godswege zijn, maar dan vervalt op zijn minst 
de mogelijkheid dat voorganger en hoorders bewust anticiperen op het spreken van 
God in Woord en Geest. 
 
20.4.4. De epiclese als onderstroom van de prediking 
 
Theologisch bezien is het de Heilige Geest die het verstaan en de duiding van de 
prediking als Gods Woord mogelijk maakt. De prediking als mensenwerk maakt 
deel uit van het herscheppende en vernieuwende werk van God, in Christus, door de 
Heilige Geest. De prediking hoort dus niet alléén bij het werk van God, maar ook bij 
dat van Jezus en dat van de Heilige Geest. Deze trinitarische notie kan wellicht 
nader vruchtbaar gemaakt worden voor de prediking, om te voorkomen dat een 
pneumatologische insteek in de homiletiek haar verbinding met de theologie en de 
christologie verliest. Uit het preekmateriaal van de pinksterkerkdiensten blijkt 
namelijk dat de Geest óf benoemd wordt als de Geest van God, óf als de Geest van 
Christus, maar dat er weinig sprake is van een expliciete verbinding tussen de Geest 
van God en de Geest van Christus. Wat dat betreft is de belijdenis van Nicea-
Constantinopel niet geheel ingedaald in de prediking en hangt de invulling van de 
prediking nauwer samen met de gekozen schriftlezingen dan met het oecumenisch 
symbool13. Los daarvan is er in het preekmateriaal een grote variëteit in het spreken 
over de Geest te vinden. Waar in systematische zin het heilshistorisch en het 
heilsordelijk werk van de Geest soms onderscheiden worden of in sommige 
richtingen nader gedifferentieerd zijn naar de verschillende �toe-leidende� of 
�eigenlijke� werken en naar de �vruchten� van de Heilige Geest, zien we in de 
praktijk van deze pinksterprediking allerlei soorten van werkzaamheid van de Geest 
de revue passeren: het gaat om de Geest die leven geeft, de Geest die 
belemmeringen wegneemt, die mensen zekerheid geeft in het geloof, om de Geest 
die mensen oproept tot navolging van Jezus, om de Geest die moed geeft in 
moeilijke situaties, om de Geest als energetische kracht, om de Geest die 
(kerk)grenzen overschrijdt, om de Geest die de verkondiging van Jezus voortgang 
doet vinden, enzovoort. In een heel aantal preken wordt de gave van de Geest 
verbonden met het gebed om de Geest. Vaak in conditionele zin: er moet om de 
Geest gebeden worden, er moet naar de Geest verlangd worden en mensen moeten 
zich openen voor de Geest. Waar dat gebeurt zal de Geest zeker werkzaam zijn, 
maar hoe dat gebeurt en hoe mensen zich zullen openen of deelgenoot worden van 
het werk van de Geest, wordt niet altijd even duidelijk. Er lijkt sprake van een 
tamelijk willekeurige �zapplicatie� van de functie van de Heilige Geest. Kortom, met 
het oog op de prediking zou een inzicht bij voorgangers en hoorders aangaande de 
presentie en de werking van de Heilige Geest verhelderend kunnen werken, waar dat 

                                                        
13 Waar gekozen is voor de lezing uit Genesis 11 komt vooral de Geest van God ter sprake, waar gekozen 
is voor Johannes 20, komt vooral de Geest van Jezus (of: Christus) ter sprake. 
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nu nauwelijks het geval is. Als aanbeveling voor nader onderzoek en theorievorming 
bepleiten wij daarom het belang van de bezinning op het wezen en het werk van de 
Heilige Geest met betrekking tot het spanningsveld tussen tekst en toe-eigening. Het 
besef dat er meerdere preektypen zijn waarin het Woord van God in de prediking 
doorklinkt, kan voorgangers helpen om te kiezen voor de vorm die in de betreffende 
situatie het beste past 
   We merken dit op omdat juist de epiclese, het erbij-roepen van de Heilige Geest, 
altijd een grote plaats heeft gehad in de liturgische traditie. Dit vanuit het besef dat 
de liturgie nooit zonder meer een Godsontmoeting teweeg brengt. Waar en wanneer 
dit mensen overkomt, is het een gave van de Geest. Zoals bij de Tafel vanouds 
vooraf wordt gebeden om de Geest ter toerusting van de gelovigen tot het ontvangen 
van de gave van het Sacrament, zoals tijdens de communie wordt gebeden tot de 
Geest om de transformerende werking van het Sacrament en zoals na de communie 
wordt gebeden tot de Geest om de gemeenschapsversterkende werking van het 
Sacrament, zo wordt in feite binnen de Reformatie op dezelfde wijze de ontvangst 
van de Schrift vergezeld van de bede om de Heilige Geest. Vóór schriftlezing én 
prediking klinkt het gebed om de Verlichting met de Heilige Geest, om het 
wegnemen van de belemmeringen in het verstaan en het zich openen voor het heil. 
De preek zelf, waarin het Woord gedeeld wordt, is gericht op het aanspreken van en 
het veranderen van de harten van de mensen en na de preek klinkt het gebed om de 
doorwerking van hetgeen gehoord is. De anamnese en de epiclese horen langs deze 
weg bij elkaar. Het gedenkend lofprijzen, het verkondigen van de grote daden van 
God en de bede om de creativiteit van de Heilige Geest ten behoeve van het 
dagelijks leven, vormen in feite één grote spanningsboog waarin kerkganger en 
voorganger participeren aan de liturgie. 
   De Heilige Geest begeleidt het Woord en maakt geloof mogelijk. Geloof in de zin 
van het vertrouwen dat volgt op de kennisname en de aanvaarding van het heil zodat 
mensen zich terugvinden in herwonnen vrijheid en een hoopvol perspectief ten 
opzichte van God en van elkaar. Steeds weer is het de Heilige Geest die niet 
rechtstreeks maar �door middel van� en �met� het verkondigde evangelie werkt. De 
Heilige Geest is de werkzame en relationele kracht waardoor de mens belemme-
ringen in het horen kan overwinnen en het inzicht ontvangt opgenomen te zijn in de 
kring van degenen die het Woord van God �horen, verstaan en toepassen�. 
 
 
20.5. PROEVEN VAN DE PREEK ALS GODS WOORD14 
 
Het onderzoek naar de preek als Woord van God laat zien dat er zowel in de 
geschiedenis als in de actualiteit verschillende varianten en preektypen voorkomen, die 
ieder op hun eigen wijze de ervaring van een Woord van God kunnen 
vertegenwoordigen. Verschillende �proeven� van prediking zijn daartoe nader 
geanalyseerd, zowel vanuit het perspectief van de tekst als vanuit het perspectief van de 
toepassing. Het intentionele karakter van de prediking komt daarin op uiteenlopende 
                                                        
14 �De taal van preken moet (�) niet alleen iets doen horen, maar ook doen zien, tasten, ruiken, proeven, 
voorzover dat althans met het medium van taal binnen bereik ligt�, J.J. van Nijen, De preek, in: 
Eredienstvaardig, 13e jrg. no.4, Zoetermeer 1997, 108. 
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manieren tot uitdrukking. Daarom verdient het aanbeveling om in de homiletiek en in 
de preekvoorbereiding expliciet te reflecteren op de voor protestantse prediking 
onlosmakelijke relatie tussen Woord en Geest, waarbij de functie van beide afzonderlijk 
en in hun onderlinge relatie, nadere articulatie verdient. Protestantse prediking leeft van 
het feit dat zowel de hoorder als de voorganger in de prediking een impuls ontvangt tot 
vrije, zelfstandige en kritische omgang met het Woord van God, niet alleen binnen de 
kerkmuren, maar in het alledaagse bestaan. De kerkgangers hebben dit besef bewaard. 
Zij rekenen op de prediking en verwachten er nog steeds veel van. Zij hopen op 
geestelijk voedsel, op manna voor onderweg, op een preek als Woord van God. 


