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6. De verlichting van de mens en verlichte prediking 
 
 
 
6.1. EEN EERSTE PROTESTANTSE HOMILETIEK 
 
Het is niets nieuws dat in onze tijd meer daadwerkelijk gepreekt wordt, dan dat er 
over de prediking gereflecteerd wordt. In de tijd na de Reformatie was dat niet 
anders. De praktijk van de prediking gaat vooraf aan de homiletiek. Zo zien we in 
de tijd van de Reformatie aanvankelijk eigenlijk alleen het werk van Melanchton, 
die wel doceert maar niet zelf preekt, als een min of meer systematische aanzet tot 
een retorische, homiletiek. Daaraan is ongetwijfeld een grote behoefte geweest bij 
de voorgangers in de nieuwe leer. 
   Andreas Gheeraerdts (1511-1564)1, bekend geworden als �Hyperius�2, hoogleraar 
te Marburg, is de auteur van wat gezien wordt als de eerste protestantse 
homiletiek3. In dit werk ruimt hij voor de homiletiek een zelfstandige plaats in ten 
opzichte van de retorica en filosofie, die beide de status van hulpwetenschap ten 
opzichte van de homiletiek innemen4. Voor heel zijn theologie kiest Hyperius de 
Heilige Schrift, �het ware en levende Woord van de ware en levende God�5 als 
methodisch principe waaruit alle leer wordt afgeleid6. Op scholastiek-
schematiserende wijze zet hij uiteen hoezeer dit schriftprincipe de homiletiek 
bepaalt. Daarbij is de functie van de consolatio, de vertroosting, voor Hyperius het 
meest eigenlijke gebruik van het Woord van God, want daarin raakt Christus het 
diepst aan de nood van de mens7. In zijn nadruk op de Heilige Schrift benadrukt 
Hyperius hoezeer God zelf daarmee verbonden is: in één adem spreekt hij zowel 
over het werkzame Woord als over God zelf. Het Woord van God moet in 
onderwerping en in gebed aanvaard worden. �Maar dit kan eerst geschieden, 
wanneer wij geloven, dat God van zijn eigen Woord beslist niet ver verwijderd is. 
Wanneer en zover als het Hem behaagt, zal Hij door het Woord als door een 

                                                             
1 Ofwel André Gheeraards, P. Biesterveld, Andreas Hyperius, voornamelijk als homileet. Rede gehouden bij 
de overdracht van het rectoraat aan de theologische school van de Gereformeerde Kerken in Nederland op 6 
dec. 1895, Kampen, 1895, 135. 
2 van Yperen, naar zijn geboorteplaats. 
3 A. Hyperius, De formandis concionibus sacris, sue de interpretatione Scripturarum populari, Libri II, 
eerste uitgave 1553, herzien en vermeerderd, Marpurgi 1562. Hierin zien we het consequent gebruik van de 
aanduiding �concionare� voor de prediking. Concionare is de Latijnse vertaling van het Griekse �homilein�, 
als aanduiding voor het preken. Bij Biesterveld heet de prediker �concionator�. 
4 P. Biesterveld, Hyperius, 118, W. van �t Spijker, Principe, methode en functie van de theologie bij 
Andreas Hyperius, (Apeldoornse Studies), no. 26, Kampen 1990, 29. 
5 W. van �t Spijker, Principe, 14. 
6 2 Timotheus 3:16 fungeert als kerntekst waarmee Hyperius het nut (utilitas) van de Heilige Schrift 
uiteenzet: als onderwijzing (doctrina), weerlegging (redargutio), opvoeding (institutio), verbetering 
(correctio) en vertroosting (consolatio). 
7 W. van �t Spijker, Principe, 20. 
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geschikt instrument zijn werk volbrengen8. Het Woord werkt op eenzelfde manier 
als de sacramenten, aldus Hyperius. Het eigenlijke werk wordt door God bewerkt en 
betreft het in beweging brengen van het menselijk hart, zodat berouw en geloof 
mogelijk gemaakt wordt. Daartoe is wel nodig dat het menselijk hart zich bij het 
lezen en bij het horen geheel en al richt op God, en dat men nauwkeurig de 
woorden van de Schrift overweegt. Wanneer dit gebeurt kan dan op wonderlijke 
wijze de goddelijke kracht werkzaam worden. Men mag daar op rekenen, aldus 
Hyperius, want God zal �bekering en geloof, zijn Heilige Geest en andere 
geestelijke gaven welwillend verlenen�9.  
   Wij zien hierin hoezeer Hyperius de traditie van de Reformatie hoog houdt10 waar 
het gaat om de Heilige Schrift als principe van de theologie, maar evenzeer waar 
het gaat om de soevereiniteit van het goddelijk handelen. Tegelijkertijd is bij hem 
duidelijk dat de mens zichzelf moet inspannen om de woorden van de Heilige 
Schrift te verstaan. Er wordt geen vanzelfsprekende continuïteit meer verondersteld 
tussen de auteurs van de bijbelverhalen en de hoorders in hun eigen tijd, die 
opnieuw moeten leren verstaan wat het Woord te zeggen heeft.  
   Opvallend aan de homiletiek van Hyperius is de aandacht voor het doel en de 
�bestemming� van de prediking, de �locus attentionis�. De erkenning dat de situatie 
van de hoorders al een rol speelt in de keuze van de thematiek van de preek11, geeft 
aan dat Hyperius twee thema�s verenigt die in de latere orthodoxie weer uit elkaar 
zullen groeien: namelijk de aandacht voor de zelfstandige keuzes van de mens 
enerzijds12 en de aandacht voor de goddelijke genade, het �sola gratia�, anderzijds. 
Waarbij we opmerken dat als Hyperius schrijft over de individuele gelovige, -over 
het persoonlijk bijbellezen bijvoorbeeld- hij op de achtergrond steeds de gemeente 
van Christus veronderstelt13. Het Woord van God is aan de gemeente gegeven om 
het uit te leggen, voor te leven en door te geven. 
 
 
6.2. ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND 
 
De synode van Dordrecht betekent een overwinning van de Contra-remonstranten 
in Nederland. De calvinistische orthodoxie vergroot haar macht en invloed in het 
kerkelijke, sociale en politieke leven en maakt een scholastieke bloeitijd door, 
waaraan o.a. de naam van Gijsbertus Voetius (1588-1676) verbonden is. Voetius 
bevordert in Nederland een vorm van gereformeerd piëtisme, de zogenaamde 
�Nadere Reformatie� die zich kenmerkt door een verinnerlijkte vorm van religiosi-

                                                             
8 Geciteerd uit De Sacra Scriptura Lectione, W. van �t Spijker, Principe, 22. 
9 W. van �t Spijker, Principe, 23. 
10 De gereformeerde T. Hoekstra noemt hem de �vader� der gereformeerde homiletiek, Gereformeerde 
Homiletiek, Wageningen z.j. (1926), 142. 
11 P. Biesterveld, Hyperius, 39, 69, 71, 100, 101, 106. 
12 Hieruit blijkt de invloed van het Humanisme bij Hyperius. 
13 Vgl. �interpretatio popularis� in onderscheid van de �interpretatio scolastica�, overeenkomstig de twee delen 
waaruit de homiletiek van Hyperius is opgebouwd, P. Biesterveld, Hyperius, 98. 
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teit, een sterke nadruk op de praxis pietatis, afkeer van de wereld en een organisatie 
in conventikels, binnen en buiten de officiële kerk14. De prediking van de 
�voetianen� heeft als bijzondere karakteristieken: 

- een brede applicatie, met navenant weinig tekstverklaring;  
- een strenge boeteprediking, min of meer op de wijze van de Moderne Devotie; 
- een bevindelijke inslag, interesse voor de �geestelijke toestand� waarin een 

mens kan verkeren; 
- aandacht voor godsdienstpsychologische elementen, ontleding van mogelijke 

menselijke motieven;  
- indeling van hoorders in een classificatiesysteem ten aanzien van hun �onder-

scheidelijke� staat en stand van geloof15; 
Deze vorm van prediking zal gedurende de 17e eeuw het Calvinisme in Nederland 
stempelen. De kerkpolitieke overwinning van de calvinisten in Dordrecht betekent 
echter nog niet dat zij het ideaal van een theocratie kunnen verwezenlijken. De 
staat blijft onafhankelijk van de kerk en zal aan allerlei religieuze stromingen, 
waaronder Remonstranten en Doopsgezinden16, een zekere mate van vrijheid 
verlenen. Zo blijft bijvoorbeeld de invloed van de Remonstranten in de sociale 
geschiedenis van de Nederlanden duidelijk aanwijsbaar, zij het meer op het 
wetenschappelijke dan op het kerkpolitieke vlak. Via met name de Remonstranten 
vormt het gedachtegoed van Erasmus, Hugo de Groot en anderen een 
voedingsbodem voor het verlichtingsdenken. Ook de invloed in Nederland van 
Franse protestantse vluchtelingen, de Hugenoten, draagt daaraan bij.  
   Aan het einde van de 17e eeuw is de strijd over de godsdienst in West-Europa 
grotendeels geluwd. De aandacht voor het �ware geloof� verslapt, de kerk treedt 
meer en meer uit het politieke krachtenveld terug. Vanuit het denken van de 
Renaissance, door nieuwe inzichten in de natuurwetenschappen en een zich 
emanciperende burgerij ontwikkelt zich een nieuwe, wereldlijke cultuur, die van de 
�Verlichting�. Kenmerk van deze cultuur is een intellectualisme, waarbij het 
menselijk vermogen tot denken en oordelen als bron van kennen en als norm voor 
het ethisch handelen centraal staat. In verbinding met en deels als reactie op deze 
cultuur van de Verlichting ontstaat met name in Duitsland een beweging van 
Idealisme, Subjectivisme en Romantiek. Al deze lijnen vinden we terug bij degene 
die aan het einde van de 18e eeuw in Duitsland een nieuwe impuls geeft voor het 
verstaan van de prediking: Friedrich Schleiermacher. 
 
 
6.3. F. D. E. SCHLEIERMACHER (1768-1834): PREDIKING ALS COMMUNICATIEF EN 

REPRESENTEREND HANDELEN 
 
                                                             
14 K. Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, Tübingen 198116, § 106 a,b,c. 
15 T. Brienen, De prediking van de Nadere Reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de 
klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie, Amsterdam, 1974, 69-75. 
16 T. Brienen beschrijft de prediking bij de doopsgezinden, de luthersen, de remonstranten en de waalsen in 
deze periode, Nadere Reformatie, 55-62. 
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Met recht kan Schleiermacher aangemerkt worden als de theoloog waarmee �een 
nieuw tijdperk� in de hermeneutiek en dus in de homiletiek, aanbreekt17. Het 
denken over prediking als mogelijke manifestatie van Gods Woord krijgt bij hem 
een nieuwe impuls. Hij is �de eerste moderne theoloog, die de nieuwe tijd in zijn 
theologisch denken verdisconteert�18 en wordt als �Vater der modernen Predigt� 
aangemerkt19. Tegen de achtergrond van woelige jaren rond en na de 
eeuwwisseling van de 18e naar de 19e eeuw, waar de kritische geest van de Franse 
revolutie Europa in haar greep heeft en het Duitse koninkrijk zich begeeft in een 
langdurige oorlog, ontwikkelt Schleiermacher zijn theologische visie. Het 
christelijk geloof en de persoonlijke vroomheid worden daarin opnieuw doordacht 
vanuit het kritisch-rationalistisch besef van de Verlichting, het Duits idealisme en 
de subjectieve hang van de Romantiek. In een grote openheid naar de cultuur laat 
Schleiermacher de geslotenheid van de protestantse scholastiek achter zich. Het 
gaat Schleiermacher om de ontdekking van de menselijke mogelijkheid tot 
zelfervaring. Receptiviteit, gevoel en reflectie vormen het kader waarbinnen 
ervaring tot stand komt. �Dit leidt tot een nieuw verstaan van religie en kerk dat, 
wars van elke vorm van autoriteitsgeloof, langs de weg van subjectieve reflexie en 
rationele oordeelsvorming tot stand komt�20. Schleiermacher heeft daarbij oog voor 
de eigen dynamiek van de geloofservaring. Dat wil zeggen dat hij deze ziet als 
resultante van twee processen die in elkaar grijpen: enerzijds de 
geloofscommunicatie met anderen en anderzijds het persoonlijk zelfverstaan 
waarbinnen de geloofservaring opkomt en opgewekt wordt.  
   Persoonlijk gevormd door de spiritualiteit, leer en liturgie van de Herrnhutter 
broederbeweging, echter stukgelopen op haar orthodoxie, zoekt hij naar mogelijk-
heden van �Union� tussen de gereformeerde en de lutherse kerken. Gedurende het 
grootste gedeelte van zijn werkzame leven heeft Schleiermacher het ambt van 
hoogleraar aan de theologische faculteiten (Berlijn, Halle) gecombineerd met het 
ambt van predikant21. Deze �dubbelfunctie� heeft aan de ene kant belangwekkend 

                                                             
17 B. Rössler, Die Theorie des Verstehens in Sprachanalyse und Hermeneutik. Untersuchungen am 
Beispiel M. Dummetts und F.D.E. Schleiermacher, Berlin 1990, 167. 
18 G. Heitink, Praktische Theologie, geschiedenis-theorie-handelingsvelden, Kampen 1993, 34. 
19 W. Trillhaas, Schleiermachers Predigt, Berlin/New York 1975, 203 (van een voorwoord voorziene 
onveranderde herdruk van de eerste uitgave: Leipzig 1933) In deze studie is tevens een chronologisch 
overzicht van alle in druk verschenen preken van Schleiermacher opgenomen. 
20 G. Heitink, Praktische Theologie, 31. 
21 Waarbij de keuze voor het dubbele ambt Schleiermachers persoonlijke wens was: �Wie ich für mein Leben 
nichts schöneres zu wünschen weiß als die Vereinigung des Katheders und der Kanzel�, geciteerd door V. 
Weymann, F.D.E. Schleiermacher, in: Chr. Möller, Geschichte der Seelsorge in Einzelporträts, Bnd. 3, 
Göttingen/Zürich 1996. Zo ook W. Trillhaas, die aangeeft hoezeer het predikantsambt Schleiermacher op het 
lijf geschreven was: �Alle Zeitgenossen hatten von Schleiermacher den Eindruck, daß die Kanzel der Ort sie, 
wo er sich am eigentlichsten entfaltete�, Schleiermachers Predigt, 19. De vraag in hoeverre Schleiermacher 
op de kansel �christelijker geloofde� dan in zijn ontvouwing van de theologie -en bijgevolg zijn preken 
ongeschikt zouden zijn voor een evaluatie van zijn theorie- blijft hier achterwege. Vgl. C. Meier-Dörken, Die 
Theologie der frühen Predigten Schleiermachers, Berlin/New York, 1988, 9, en E. Brunner, Die Mystik 
und das Wort. Der Gegensatz zwischen moderner Religionsauffassung und christlichen Glauben 
dargestellt an der Theologie Schleiermachers, Tübingen 19282, 365. 
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homiletisch gedachtengoed opgeleverd22 en aan de andere kant een grote hoeveel-
heid preken die door toehoorders en leerlingen op schrift gesteld zijn. 
 
6.3.1. De eigen aard en het doel van de prediking 
 
Voor Schleiermacher is geloof niet een vorm van rationalistisch aannemen van 
bepaalde waarheden of het instemmen met een vastomlijnde leer. Het valt ook niet 
samen met een bepaalde houding van christelijke ethiek of deugdzaamheid. Op die 
manier zou het geloof min of meer �verzelfstandigd�, buiten de mens om bestaan, 
en zou de mens zelf buiten beschouwing kunnen blijven. Geloof is echter een 
geheel eigen dimensie van het bestaan, een besef van het oneindige, het �Gefühl der 
schlechthinnigen Abhängigkeit23. Dit afhankelijkheidsgevoel leidt automatisch tot 
een onmiddellijk innerlijk spreken, een bepaalde reflectie aangaande het �reine� 
Godsbewustzijn dat de mens als �Urdatum� aantreft24. Dit �Godsbewustzijn�25 is 
niet hetzelfde als het �zelfbewustzijn� van de mens. Het Godsbewustzijn 
manifesteert zich in en door het menselijk zelfbewustzijn. En het zelfbewustzijn is 
het instrument van de mens waarmee deze het eigen bestaan beleeft en 
bereflecteert.  
   Voor het geloof is van belang dat het zelfbewustzijn van de mens zich laat 
communiceren. Het sociale aspect behoort tot het eigene van de menselijke natuur 
en van de religie zelf. Gemeenschap en communicatie, bijvoorbeeld in de vorm van 
prediking, zijn onontbeerlijk. De gemeenschap van de kerk geeft individuen de 
mogelijkheid om hun aanleg tot religie, hun �godsbewustzijn�, te ontdekken, te 
communiceren en te cultiveren. De prediking brengt het innerlijke naar buiten en 
geeft er taal aan. De taal van een groeiend bewustzijn, een eigen, specifiek 
religieuze taal die betrekking heeft op het aanschouwen en het gevoel. Langs deze 
weg is de prediking ook meer �kunst� dan �wetenschap�.  
   Schleiermacher benoemt de prediking als �religiöse Rede� en definieert haar als 
�Darstellung christlich frommer Gemütszustände�26, als �Die Mitteilung des zum 
Gedanken gewordenen frommen Selbstbewußtseins mit dem Ziel, das religiöse 
                                                             
22 Vooral te vinden in de 4e van de Reden über die Religion, F.D.E. Schleiermacher, Kritische 
Gesamtausgabe, H. Fischer (Hrsg. U.a.), Schrifte und Entwürfe I, Bnd 12, Berlin/New York 1995/2003, in 
Der Christliche Glaube nach den Gründsatzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt, 
F.D.E. Schleiermacher, Kritische Gesamtausgabe, R. Schäfer (Hrsg.) I, Bnd 13, Berlin/New York 2003, 
�von der praktischen Theologie in Kurze Darstellung des theologischen Studiums, F.D.E. Schleiermacher, 
Kritische Gesamtausgabe, D. Smid, (Hrsg.) I, Bnd 6, Berlin/New York 1998, par. 257-338. 
23 F.D.E. Schleiermacher, Kritische Gesamtausgabe, I, 13, par. 3, 22-32 en par. 32, p.201vv. Hierbij moet 
steeds weer bedacht worden dat het woord �gevoel� bij Schleiermacher niet zozeer slaat op de emotie maar 
eerder op een min of meer verzelfstandigd besef van fundamentele intuïtie. Het is een kentheoretisch begrip. 
Zie bijv. J.P. Wils, Hermeneutiek en verlangen. Over godservaring en ethiek in het spoor van Friedrich 
D.E. Schleiermacher, (inaugurele rede KUN), Nijmegen, 1997, 9. 
24 F. Christ, Menschlich von Gott reden. Das Problem des Antropomorphismus bei Schleiermacher, 
Gütersloh 1982, 195. 
25 Godsbewustzijn niet zozeer als het besef �dat er een God is�, als wel het �zijn van God� dat zich 
verinnerlijkt (incarneert) in de mens. 
26 W. Schütz, Geschichte der Predigt, Berlijn 1972, 178. 
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Bewußtsein der Gemeinde als durch Jesus Christus begründete Bewußtsein der 
Gnade zu stärken und die Teilnahme am Gesamtleben der Christen, wie es aus dem 
Wirken des Heiligen Geistes hervorgeht, zu vertiefen�27. De communicatieve 
dimensie hiervan komt duidelijk naar voren: de prediking legt zich erop toe om 
�die Menschen über ihr eigenes Gefühl zu verständigen�28. Hermeneutiek heeft bij 
Schleiermacher dus niet, zoals vóór zijn tijd gebruikelijk is, uitsluitend betrekking 
op het uitleggen van een tekst, maar zij richt zich op het complete proces van het 
verstaan, vertolken en toepassen waarin tekst en mensen wederkerig betrokken zijn. 
   Het doel van de prediking is de �Erbauung�29, �opbouw�, of, in archaïsch Neder-
lands: �stichting�. Hetgeen de mens als opbouwend ervaart is de werking die van 
het gevoel naar de wil uitgaat en deze beïnvloedt. Langs deze weg groeit de mens 
naar een vorm van steeds grotere volkomenheid. 
   De prediking of �religieuze rede� vormt voor Schleiermacher het hart van de 
eredienst, in zijn terminologie bewust �Kultus� genoemd. Deze benaming hangt 
samen met zijn insteek om het geestelijke hoger te achten dan het materiële. De 
prediking stelt hij boven de symboliek van het katholicisme, hetgeen hij 
�verringerte Christlichkeit� noemt30. Het is dan ook niet toevallig dat hij de 
eredienst aanvankelijk omschrijft als bestaande uit drie elementen: prediking, lied 
en gebed. Schleiermacher volgt hierin de Herrnhutter orden van dienst, die een 
scheiding van preekdienst en liturgie kenden. Pas later voegt Schleiermacher aan 
zijn driedeling de �liturgie� toe, waarmee hij deze wel een meer zelfstandige plaats 
toekent en haar gewicht voor de werking op het gemoed van de mens honoreert31. 
Evident blijft echter dat liturgie bij Schleiermacher aangelegd is op de prediking, 
en niet andersom32. 
 
6.3.2. Prediking en Christuspresentie 
 
In Schleiermachers theorie over de prediking neemt Christus als Verlosser 
(�Erlöser�) een centrale plaats in. Het is de Logos uit Johannes 1, het geïncarneerde 
Woord Jezus Christus, die het goddelijk bewustzijn in de mens aanspreekt en 
                                                             
27 citaat weergegeven door H.M. Müller, Homiletik. Ein evangelische Predigtlehre, Berlin/New York 1996, 
100. 
28 W. Trillhaas, Schleiermachers Predigt, 18. 
29 �Sie ist eine zusammenhangende Folge von Gedanken; der Zweck zu dem sie aufgestellt wird, ist kein 
anderer als das religiöse Bewußtsein der Anwesenden zu beleben, so wie wir schon früher gesagt haben, die 
ganze Anstalt des Cultus sei eine Anstalt für die Circulation des religiösen Bewußtseins. Daß nun hier die 
Belehrung auch ein Moment bildet, ist natürlich nicht zu läugnen, aber nur ein untergeordnetes. Die 
Hauptsache bleibt immer die Belehrung des religiösen Bewußtseins, die Erbauung� geciteerd in Chr. 
Albrecht, Schleiermachers Liturgik, Halle 1960, 44. 
30 Chr. Albrecht, Schleiermachers Liturgik, 44. 
31 Chr. Albrecht, Schleiermachers Liturgik, 84, 99, 120. 
32 Het schijnt dat halverwege de 17e eeuw het gebruik toenam dat mensen pas tegen de tijd van de prediking 
de kerk binnenkwamen, om na de preek deze zo snel mogelijk weer te verlaten, vooral als het avondmaal 
gevierd werd. Zie Chr. Albrecht, Schleiermachers Liturgik, 122. Hetgeen in de Middeleeuwen dus het geval 
was bij de communie (alleen dáárvoor kwamen de mensen), is ten tijde van de Reformatie en later het geval 
bij de preek. 
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versterkt33. Niet op de wijze van de klassiek protestantse leer waarin Christus door 
zijn lijden en sterven de in zonde gevallen mens met God verzoent. Consequent zet 
Schleiermacher ook hier bij de mens in: het is de mens in wie het goddelijk bewust-
zijn woont, maar onvolkomen. Zonde is geen structureel kwaad buiten de mens om, 
zonde is de sluier over de kennis en het ware inzicht. God woont dus (nog) niet ten 
volle in de mens, en daarom is Jezus Christus als Verlosser nodig. In Hem zijn de 
Schepper en het schepsel één van wil en Godsbewustzijn. In Hem is sprake van een 
�ongestoorde� identiteit tussen zijn Godsbewustzijn en zijn zelfbewustzijn34. 
Christus beeldt God als het ware af: Hij is het �Urbild�, �in vorzüglicher Weise Gott 
adäqat, sein Abbild und seine Selbstdarstellung�35. Op deze manier 
vertegenwoordigt Christus het nieuwe leven, en komt de mens door de 
Christusprediking tot een hoger zelfbewustzijn. Christus als �der Führer zum 
höheren Leben�36. De mens schouwt deze werkelijkheid door de Heilige Geest. In 
de prediking ontstaat niet een uiterlijke, maar een innerlijke binding met Christus. 
De bron van de prediking is Christus zelf. Hij representeert zichzelf in de 
prediking, de prediking is een �Darstellung� van Christus, het �Christus voor ogen 
schilderen�, hetgeen indruk maakt op de mens en effect sorteert. Dit effect, het 
verlossende werk van Christus, is tweeledig: Christus neemt de gelovigen op in de 
kracht van zijn Godsbewustzijn, zij krijgen daar deel aan en tegelijkertijd brengt 
zijn werk hen in verbinding met de werking die van het Godsbewustzijn uitgaat. 
Het resultaat is een vernieuwende geestkracht, een nieuw bewustzijn dat als een 
vitaal principe het leven en de maatschappij transformeert. 
   Als het gaat over Christuspresentie in de prediking dan is daar bij 
Schleiermacher zeker sprake van. Christus werkt in de prediking, door de 
prediking. De prediking is het medium van de Christuspresentie in de kerk37. De 
incarnatie van Christus is als het ware de metafoor voor de spirituele vooruitgang 
van de mens zelf. Langs de weg van de prediking incarneert Christus steeds meer 
in de mens en zal de mens het Christusbewustzijn kunnen uitstralen. 
 
6.3.3. De Heilige Schrift en de prediking 
 
Schleiermacher relativeert het belang van de schriftlezing in de eredienst. Hij 
verzet zich hevig tegen een pericopendwang, de voorschriften van de Lutherse 
Agenden van 1816 en schaart zich daarmee in de traditie van de �Reformierten�. 
Juist het centraal staan van het vrije woord van de prediking verdraagt in zijn 
optiek geen uit de Romeinse traditie geïmporteerde leesroosters. Zo is hij van 
                                                             
33 Johannes 1:14 kan worden aangewezen als kerntekst voor de dogmatische insteek van Schleiermacher, zo 
bijvoorbeeld H. Berkhof, 200 Jahre Theologie. Ein Reisebericht, Neukirchen/Vluyn 1985, 56. 
34 Waarbij het Godsbewustzijn de menselijke natuur van Christus overheerst. Zo kan niet gesproken worden 
over lijden van Christus als betekenishebbend, maar de overgave aan het lijden kan deze betekenis wel 
krijgen. 
35 F. Christ, Menschlich von Gott reden, 220. 
36 W. Trillhaas, Schleiermachers Predigt, 185. 
37 D. DeVries, Jesus Christ in the Preaching of Calvin and Schleiermacher, (Columbia Series In Reformed 
Theology), Louisville 1996, 95. 
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mening dat het naast elkaar lezen van verschillende schriftlezingen in de eredienst, 
waar niet over gepreekt wordt, de mensen slechts afleidt van waar het werkelijk 
over zal gaan. Met een gerust hart kan men eventueel ook de schriftlezing 
weglaten38.  
   Hermeneutisch neemt Schleiermacher afstand van de leer van de meervoudige 
schriftzin. Voor hem is het niet van belang om op verschillende �lagen� van de 
tekst naar evenzovele betekenissen te zoeken, want de betekenis wordt in feite 
gegeven in het proces van verstaan zelf, waar de thematische of grammaticale 
betekenis van de tekst -de uiterlijke betekenis- zich verstaat met de subjectieve 
interpretatie van de individu. De tekst stelt dus maar één bepaalde werkelijkheid 
present39, kent één innerlijke betekenis, waar zowel auteur als uitlegger deel aan 
hebben. Het is de taal van de prediking die bemiddelt in deze analogie tussen tekst 
en bewustzijn.  
   Op deze manier is de Bijbel voor Schleiermacher niet zozeer de enige 
�Glaubensquelle für die Predigten�40, maar de geschriften zijn wel �vom Heiligen 
Geist eingegeben und die Sammlung derselben ist unter der Leitung des h. Geistes 
entstanden�41. Door de manier waarop de Bijbel aan de orde komt in de prediking 
van Schleiermacher wordt hem een vorm van biblicisme verweten, hij werkt veel 
met verwijzingen en �bewijsplaatsen� als legitimering en regulering voor het vrome 
bewustzijn. De Bijbel op zich wordt door Schleiermacher niet zonder meer als 
�Woord van God� aangemerkt, en dient ook niet tot fundament van geloof. Zij geldt 
echter voluit als neerslag van ervaringen van het vrome zelfbewustzijn die, 
bemiddeld in de prediking, weer uitgangs- en herkenningspunt kunnen zijn voor 
nieuwe ervaringen van anderen. 
 
6.3.4. De prediker en de hoorders; ambt en gemeente 
 
Kenmerkend voor Schleiermachers theologie en prediking is de wijze waarop hij de 
mensen, de gelovigen, serieus neemt. Principieel ziet hij de kerkgangers als mensen 
die christen zijn, niet als degenen die dat nog moeten worden42. De kerkgangers 
zelf zijn degenen die net als de voorganger de religieuze ervaring in zich dragen, 
kunnen ontvangen en kunnen bemiddelen: �Jeder ist Priester, indem er die Anderen 
zu sich hinzieht auf das Feld, welches er sich besonderes zugeeignet hat, und wo er 
sich als Virtuosen darstellen kann: jeder ist der Laie, indem er der Kunst und 

                                                             
38 W. Trillhaas, Schleiermachers Predigt, 134, Chr. Albrecht, Schleiermachers Liturgik, 67, 69, 124 
Schleiermacher stelt dat het nut van het hardop lezen van de Schrift in de eredienst vervalt op het moment dat 
de mensen in staat zijn zelf een Bijbel aan te schaffen en te lezen. Dat is naar zijn inschatting in zijn tijd het 
geval. 
39 B. Rössler, Theorie des Verstehens, 168. 
40 Naar het oordeel van W. Trillhaas, Schleiermachers Predigt, 27. 
41 F.D.E. Schleiermacher, Der christliche Glaube, 2e Aufl. 1830/1831, Kritische Gesamtausgabe, II, 13, 
par.130, 323. 
42 F.D.E. Schleiermacher, Die praktische Theologie nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im 
Zusammenhange dargestellt, Sämtliche Werke (S.W.), J. Frerichs (Hrsg.), Berlin 1850, photomechanischer 
Nachdruck Berlin/New York 1983, I, 13, 239. 
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Weisung eines Andern dahin folgt, wo er selbst Fremder ist in der Religion�43. 
   Schleiermacher uit grote kritiek op de verkondigingspraxis van zijn dagen. De 
monologische structuur van de prediking acht hij in feite ongeschikt om te raken 
aan de werkelijke verlangens en vragen van de mens. Autoritaire structuren 
vervreemden de mensen van hun eigen bewustzijn en werken een veruiterlijkt 
geloof in de hand. Aan de andere kant realiseert Schleiermacher zich, dat �het volk� 
het zo wel goed vindt en graag passief blijft44. De hervorming die Schleiermacher 
voor ogen staat impliceert een wederkerige vorm van prediking, waartoe allen in 
staat zullen zijn. Hierin weerspiegelt zich zijn idealistisch mens- en kerkbeeld.  
   In de visie van Schleiermacher is de prediker zich van meet af aan bewust dat hij 
een �dubbele dialoog� houdt, met de tekst en met de gemeente45. In het bijzonder 
heeft Schleiermacher oog voor de context waarbinnen de prediking plaatsvindt. De 
prediking �kann ihre Funktion nur dann hinreichend erfüllen, wenn ihre 
Einbettung in den liturgischen Kontext berücksichtigt wird�46. Dat deze context van 
belang is, volgt uit het feit dat Schleiermacher de prediking als �Darstellendes 
Handeln� ziet. Het handelen is immers handelen door en aan mensen, in een 
bepaalde vorm van communicatie. De communicatieve context is de liturgie, 
subject van handelen is de gemeente zelf en ieder individueel. De functie van de 
preek is dat zij de individuele ervaring veralgemeniseert, en waardoor ook weer 
nieuwe ervaring gewekt, �erzeugt� kan worden. De voorganger is daarbij als het 
ware de �aangever�47, degene die een duidende activiteit op gang brengt en ook zelf 
transparant is voor de presentatie van het Christusbewustzijn48. 

                                                             
43 F.D.E. Schleiermacher, Reden über die Religion, 102. Elders: wanneer een leek zelfstandig en in vrijheid 
het eigen religieus gevoel ontplooit, kan deze �unmöglich Laie bleiben�, Vierte Rede Über die Religion, 
Kritische Gesambtausgabe, I, 12, 198. 
44 W. Gräb, Predigt als Mitteilung des Glaubens. Studien zu einer prinzipiellen Homiletik in praktischer 
Hinsicht, Gütersloh, 1988, 179. 
45 E. Winkler, Aus der Geschichte der Predigt und der Homiletik, K.H. Bieritz (Bearb.), in: Handbuch der 
Predigt, Berlin 1990, 599. 
46 W. Gräb, Predigt als Mitteilung, 1988, 215. 
47 In de terminologie van de Verlichting vaak �leraar�of �godsdienstleraar� genoemd. 
48 Hoe Schleiermacher dit zelf als voorganger in de praktijk bracht, is af te lezen uit zijn preken en de 
schaarse berichten over de receptie van zijn prediking: �Noch nie habe ich jemand so ruhig und zugleich so 
innig sprechen gehört; das Edelste und Göttlichste erschien in der größten Einfalt. Nichts von einer 
kanzelentweihenden Bitgotterie, nichts von der Kanzelkoquetterie, nichts von gesuchter Aufklärungssucht � 
die ruhigste, reinste Begeisterung�. Uit een brief van A. Müller, leerling van Schleiermacher die hem tijdens 
zijn professoraat in Halle als prediker beluistert. 
Een ander meldt over een kerkdienst in 1847: �Noch muß ich Schleiermacher erwähnen. Ich ging eines 
Morgens nach der französischen Kirche neben dem Schauspielhaus, wo er predigen sollte. Unter dem Thore 
mußte man sich für einen Groschen das eigens gedrückte Lied kaufen, und wieder für einen Groschen bekam 
man im Innern einen Stuhl, der mir nahe am Altar hingestellt wurde. Es war eine Versammlung eleganter 
Damen, ich dachte in einen vornehmen Thee gerathen zu sein; man sah fast keine Männer�. Endlich 
erschien der Redner auf der Kanzel; eine kleine, ziemlich pesserliche und unendlich lebendige Figur. Der 
Vortrag war so elegant, und wie der Mann zu sagen pflegte virtuos, und verwickelte sich dermaßen in 
dialektische Kunststücke und Seiltänzereien, daß ich, der Schüler Hegel�s, nichts espirte: die Damen machten 
erbaute, d.h. verwirrte Gesichter, und der Effekt war erreicht�. Chr. Albrecht, Schleiermachers Liturgik, 
1960, 45. 
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   Het veel gemaakte verwijt dat bij Schleiermacher de prediking verdampt in zuiver 
subjectiviteit49, is onterecht. Schleiermacher bepleit wel degelijk een 
intersubjectieve vorm van geloofscommunicatie, die nodig is voor de sociale 
gestalte waarin godsdienst zich voordoet50. Bovendien heft Schleiermacher de 
prediking theologisch uit boven het zuiver subjectivistisch verstaan, want de 
�Dienst am göttlichen Wort�51 impliceert ruimte voor het aanreiken van een Woord 
�van buiten�. Hier blijft Schleiermacher duidelijk binnen de grenzen van het 
reformatorisch preekbegrip52: het effect van de dienst van het Woord is gegeven 
met de werking van de Heilige Geest die het uiterlijk Woord als een innerlijke 
werkelijkheid doet ervaren. Bij Schleiermacher is de inhoud van deze ervaring 
echter niet bij voorbaat al dogmatisch-soteriologisch gestempeld. 
 
6.3.5. Conclusies 
 
De nieuwe inzet van Schleiermacher in de homiletiek betekent een fundamentele 
verschuiving met betrekking tot de thematiek van ons onderzoek. We concluderen: 
De prediking als Woord van God 
Waar de protestantse prediking in haar oorsprong sterk de nadruk legt op de autori-
teit van het goddelijk Woord als geopenbaarde wil van God, daar is hier de mens 
subject van de prediking geworden. De mens kleurt zelf het verstaan van de 
prediking. Het woord van de prediking is analoog aan de menselijke natuur, het 
sluit aan bij deze natuur. De menselijke geest (nous) wordt door de Heilige Geest 
gebruikt als orgaan om deze steeds verder te leiden in een proces van het 
�eensgeestes� worden met de Heilige Geest. Dit proces kan gezien worden als de 
uiterste consequentie van de incarnatie van Christus, nu in de vorm van Gods Geest 
in de menselijke geest van het zelfbewustzijn. Het Woord van God is geen �verbum 
externum� waaraan het geloof zich hecht. Het is de goddelijke Logos, het Woord 
van God in Christus, die de mens aanspreekt. Deze ervaring en dit besef, worden in 
de prediking aanschouwelijk gemaakt en present gesteld door de voorganger en de 
gelovigen zelf. Het Woord van de prediking draagt Christus, precies zoals Christus 
zelf het Woord draagt.  
Homiletische noties en de hoorders 
We zien bij Schleiermacher een dialectisch spanningsveld ontstaan, waarin de 

                                                             
49 �An Schleiermacher hat eine Predigt ihre Typisierung erfahren, die abgeblich jeden kerygmatischen 
Anspruch von sich abstreift und nichts anderes sein will als ein Akt der Verständigung des als Faktum schon 
in Anspruch genommenen christlichen Bewusstseins über sich selber�, E. Hirsch in W. Gräb, Predigt als 
Mitteilung, 1988, 171. 
50 �Het gaat principieel om de mens in gemeenschap, om de aangesproken mens�, F.G. Immink, In God 
geloven, 2003, 139,140. 
51 W. Gräb, Predigt als Mitteilung, 1988, 225. 
52 In de zin van de Augusburgse Confessie, (V), waar beleden wordt dat de werking van de geloof 
bewerkende Geest niet �sine verbo externo�, niet zonder het externe woord werkt: �vervloekt worden de 
anabaptisten en anderen, die menen dat de Heilige Geest de mensen bereikt zonder het Woord van buitenaf, 
maar door eigen voorbereidingen en werken�, Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in 
Nederland, ingeleid door K. Zwanepol, Zoetermeer/Heerenveen 2004, 25. 
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presentie van God in het mensenwoord fundamenteel is in het proces van verstaan. 
Zo geldt voor het Woord van God hetzelfde als wat Schleiermacher voor de 
goddelijke presentie in het sacrament stelt: de handeling zelf stelt de verbondenheid 
present53. Hierbij blijft de vraag naar de �duur� en de �doorwerking� van de 
presentie open en dus wordt de handeling van de prediking mede onderwerp van 
onderzoek. 
   We constateren een verandering in de positie van de mens: deze is niet langer 
�instrument� van de Heilige Geest, maar krijgt zelf steeds meer op autonome wijze 
deel aan deze Geest. Nu staat dat laatste uiteindelijk ook bij Schleiermacher niet 
aan de mens, maar aan God ter beschikking. Het geeft echter wel aan dat de mens 
in deze optiek bepaalt wanneer prediking als Woord van God gekwalificeerd kan 
worden en wanneer niet. Het subjectief bewustzijn is hier het criterium, waarbij 
Schleiermacher dit echter verbreedt tot de onderlinge vrije communicatie 
aangaande het geloof54. 
 
 
6.4. �VERMITTLUNG� ALS BRUG TUSSEN MODERNISME EN CHRISTELIJK GELOOF 
 
De theologie van de 19e eeuw kan niet meer achter Schleiermacher en het 
Verlichtingsdenken terug: men zal zich van nu af aan rekenschap moeten geven 
van de mens als het mede-subject van de verkondiging. Op verschillende manieren 
werkt dit door, waarbij hetzij de subjectieve beleving van de mens, hetzij de 
geopenbaarde waarheid, hetzij de bemiddeling tussen beide, voorop staat. We zien 
dit terug in de theologie van de spirituele opwekkingsbeweging, in het modernisme 
en in de zogenaamde �bemiddelingstheologie�. 
   Binnen de opwekkingsbeweging zoekt men de eigenheid van het christelijk geloof 
veilig te stellen tegenover relativerende invloeden van de voortschrijdende weten-
schappen. Dit doet men door de objectieve werkzaamheid van de openbaring te 
benadrukken, waar de mens zich door laat overtuigen met hart en ziel, met het 
gehele gemoed. Deze beweging neigt naar openbaringsobjectivisme, gekoppeld aan 
een min of meer piëtistische vroomheid. De prediking is een �gegenwärtiges Wort 
Gottes�55 dat een eigen werkzaamheid bezit door de kracht van de Heilige Geest. 
Zij is niet �slechts� een �darstellendes� handelen, -zoals bij Schleiermacher- , maar 
�darreichendes und im Darstellen und Darreichen göttlicher Lebenswahrheit 
wirksames Handeln56.  
   Het modernisme karakteriseert zich daarentegen door het benadrukken van het 
                                                             
53 M. Ohst, Schleiermacher und die Bekenntnisschriften. Eine Untersuchung zu seiner Reformations- und 
Protestantismusdeutung, (Beiträge zur Historischen Theologie no. 77), Tübingen 1989, 250. 
54 �Het tussenmenselijk discours kán tot een Woord van God worden, dat wil zeggen, het kan ons gemoed zó 
prikkelen en activeren dat wij ons bewust worden van onze betrokkenheid op God. In die tussenmenselijke 
communicatie wordt echter niet een zakelijk �iets� overgedragen, maar gaat het er juist heel persoonlijk aan 
toe; het gaat om een mededeling van de éne mens aan de andere�, F.G. Immink, In God geloven. Een 
praktisch-theologische reconstructie, Zoetermeer 2003, 148. 
55 Aldus C. Harms in: H.M. Müller, Homiletik, 114. 
56 Th. Christlieb in: H.M. Müller, Homiletik, 115. 
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menselijk verstand als criterium voor het kennen, ook voor het kennen van de 
openbaring. Het gelovig bewustzijn richt zich naar hetgeen het menselijk verstand 
redelijkerwijze kan narekenen. In de theologie betekent dit dat gevraagd wordt naar 
de ervaringswerkelijkheid achter de dogmatiek. Er ontstaat ruimte voor een meer 
empirische benadering van de theologie. Ten aanzien van de prediking ziet men de 
eigenheid vooral in haar educatieve functie, als leerrede is zij een bijdrage tot 
geestelijke bewustwording van de mens en bevordert zij een deugdzaam leven. 
   De Duitse �Vermittlungtheologie�57 tenslotte blijft zich temidden van dit span-
ningsveld richten op een vruchtbare synthese van moderne levensvragen en 
christelijke openbaring. Men ziet voor beide een eigen legitimiteit. Het gelovig 
zelfbewustzijn van Schleiermacher geldt als aanknopingspunt voor de christelijke 
prediking, zonder de prediking daarvan geheel afhankelijk te maken. Zo stelt C.I. 
Nitzsch in plaats van Schleiermachers christelijk zelfbewustzijn het objectieve en 
subjectieve principe van het Woord Gods als de weg waarlangs de mens zich het 
geloof kan toe-eigenen. De prediking is voor hem �nun nicht mehr Darstellung 
christlichen Bewußtseins, sondern �die fortgesetzte Verkündigung des Evangeliums 
zur Erbauung der Gemeinde des Herrn, eine Verkündigung des durch heilige 
Schrifttexte vermittelten Wortes Gottes, welches mit lebendiger Beziehung auf 
gegenwärtige Zustände und durch berufene Zeugen geschieht��58. Deze betrokken-
heid bij de situatie waarin de verkondiging plaatsvindt, vereist een afstemmen van 
het Woord Gods op de menselijke situatie, zoals die zich voordoet59. Voor het eerst 
zien we hier in de theorie van de prediking een principiële en tevens methodische 
belangstelling voor de empirische werkelijkheid waarin de prediking plaatsvindt60. 
De gemeente zelf is het handelend subject van de verkondiging geworden. 
 
 
6.5. PREDIKING IN DE NEDERLANDSE SITUATIE 
 
Toenemende liberalisering en voorzichtige democratisering maken ook in 
Nederland de burgers bewust van het belang van de mens als individu. De 
groeiende industrialisering biedt in de 19e eeuw een voedingsbodem voor 
optimistisch vooruitgangsgeloof. In het protestants kerkelijk leven domineert een 
onorthodoxe theologie, waarin intellectualisme en rationalisme de boventoon 
voeren. Als gevolg daarvan en als reactie daarop manifesteren zich in Nederland 
naast een vorm van �Vermittlungstheologie� meerdere vernieuwingsbewegingen die 
elk op hun eigen wijze met dit spanningsveld van de moderne tijd omgaan.  
   Als �opwekkingsbeweging� geldt zowel de Afscheidingsbeweging van 1834, als 

                                                             
57 De term �Vermittlungstheologie� is afkomstig van het tijdschrift �Theologische Studien und Kritiken� van 
1828 dat als doel heeft: �den �wahren Vermittlungen� zwischen dem modernen wissenschaftlichen 
Bewußtsein und der Idee des Christentums dienen zu wollen�, H.M. Müller, Homiletik, 109. 
58 H.M. Müller, Homiletik, 111. 
59 Voor wat betreft het pastoraat gebruikt Nitzsch hier de term �orthotomie�, en analoog betrekt hij dit 
principe op de prediking, H.M. Müller, Homiletik, 111. 
60 G. Heitink, Praktische Theologie, 54-59. 
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de beweging van het Reveil61. De beweging van de �Afscheiding� bouwt voort op de 
orthodox-piëtistische vroomheid die sinds de Nadere Reformatie vooral in de huis-
gemeenten, de zogenaamde �conventikels�, bewaard is gebleven. Zij vindt haar 
aanhang met name in de lagere sociale klassen en is op die manier ook een vorm 
van verzet tegen de hiërarchische structuren in kerk en maatschappij. De predikers 
van de �Afscheiding� zijn veelal zogenaamde �oefenaars�, niet-wetenschappelijk 
geschoolde voorgangers, aangesteld op grond van hun geprofileerde roeping en 
gaven. In deze prediking wordt sterk afstand genomen van de verlichte theologie. 
Nadruk op objectieve geloofswaarheden -trouw aan de belijdenis, met name de 
Dordtse Leerregels met zijn predestiniaanse inslag- wordt verbonden met een 
subjectieve bevindelijke praxis pietatis. 
   De beweging van het Reveil is in tegenstelling tot de Afscheiding geen afsplitsing 
van de Nederlandse Hervormde Kerk. De beweging karakteriseert zich door haar 
verzet tegen de verlichte theologie en de dominantie van de bijbelkritiek. Zij is 
sterk door de Romantiek beïnvloed in haar nadruk op het gevoelsleven en de 
religieuze ervaring62 en zoekt aansluiting bij de 16e eeuwse calvinistische 
opvattingen aangaande Schrift en belijdenis. In sommige opzichten is het een 
restauratieve beweging, fel gekant tegen de verworvenheden van de Franse 
revolutie, maar politiek engageert zij zich met de sociaal achtergestelden. In 
Nederland heeft de beweging invloed uitgeoefend via met name Willem Bilderdijk, 
Isaäc da Costa en Guillaume Groen van Prinsterer, die niet zozeer via de preekstoel 
als wel via geschriften en politiek hun invloed uitoefenden.  
   Anders dan de beweging van Afscheiding en Reveil distantiëren de zogenaamde 
�Groninger Godgeleerden63� zich niet zozeer van �de geest der eeuw�. De theologie 
van de �Groningers� komt aan het begin van de 19e eeuw op als Nederlandse 
variant van verlichtingstheologie die in veel opzichten doet denken aan de 
theologie van Schleiermacher, maar zich vrijwel onafhankelijk daarvan ontwikkeld 
heeft64. De Groninger richting ziet zichzelf echter vooral als voortzetting van een 
specifiek Nederlandse vorm van gereformeerde theologie en bijbels humanisme, in 
de lijn van onder meer Thomas à Kempis, Wessel Gansfort, Erasmus en latere 
doopsgezinden en remonstranten65. Van belang is de grote nadruk die de 
Groningers leggen op het kerkelijk leven: hun theologiseren staat volledig in dienst 
van de kerkelijke praktijk in de context van de wereld waarin zij als christenen een 
opdracht hebben. Zij keren zich tegen het rationalisme en supra-rationalisme dat 
heerst in de dogmatiek en benadrukken in hun leerontwerpen het belang van de 
                                                             
61 Als opwekkingsbeweging min of meer een voortzetting van het gedachtegoed van de Nadere Reformatie. 
Vgl. A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie in de 
negentiende en twintigste eeuw, Kampen 19812, 75. 
62 A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 71. 
63 J. Vree beschrijft hoe deze term meer recht doet aan de aard en intentie van de beweging dan bijvoorbeeld 
aanduidingen als �Groninger school� of �Groninger richting�, De Groninger Godgeleerden. De 
oorsprongen en de eerste periode van hun optreden (1820-1843), Kampen 1984. 
64 J. Vree, Groninger Godgeleerden, 153-164. 
65 A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 47. Doopsgezinden en remonstranten participeerden in de 
Groninger vriendenkring, J. Vree, Groninger Godgeleerden, 332. 



De verlichting van de mens en verlichte prediking 
 
 

127 

persoonlijke verbondenheid met de levende Christus66. De kern van de menselijke 
spiritualiteit acht men gelegen in het gemoedsleven en hier raakt de beweging aan 
de theologie van Schleiermacher. Godsdienst wordt gedefinieerd als een besef van 
afhankelijkheid, �sensus dependentiae� en tevens als behoefte, �sensus indigentiae� 
en liefde, �sensus amoris�67. Deze groeiende aandacht voor het menselijk aandeel in 
de �toe-eigening� en praktisering van het geloof is een kenmerkend aspect van de 
Groninger theologie. In deze lijn past ook het wijdverbreide 19e eeuws 
evolutionistisch denken, waarbij aan de prediking met name opvoedende en 
onderrichtende waarde wordt toegekend. De preek wordt niet voor niets in dit 
tijdsbestek voornamelijk aangeduid als �leerrede�. Eén van de vertegenwoordigers 
van de Groninger richting, de theoloog en predikant Willem Muurling, heeft 
uitvoerig over de prediking geschreven. Zijn homiletisch handboek, als onderdeel 
opgenomen in zijn �Practische Godgeleerdheid�, bevindt zich op het snijvlak van 
Groninger richting en de moderne theologie, waar Muurling later toe over zal 
gaan68.  
 
6.5.1. Een praktijkbericht van midden-19e eeuwse prediking 
 
Een voorbeeld van 19e eeuwse Hervormde dorpsprediking vinden we in de beschrij-
vingen van C.E. van Koetsveld, �Schetsen uit de Pastorij te Mastland�69. Van 
Koetsveld beschrijft hoe hij als beginnend predikant de gewoonte van zijn tijd volgt 
door vóór de prediking een zogenaamde �voorafspraak� te houden, al dan niet naar 
aanleiding van de tekst van de prediking. Na deze voorafspraak volgt het gebed 
voor de prediking. De preek zelf omvat naar vaste gewoonte drie delen, die elk op 
scholastieke wijze in, soms meerdere, onderverdelingen uiteengezet worden. Het 
eerste gedeelte van de preek is een toelichting over de tekst, in het tweede, meest 
omvangrijke gedeelte, wordt �de waarheid, daarin vervat, uit rede, bijbel en 
ervaring nader bewezen�70, en het derde gedeelte wordt �met eenige toepasselijke 
aanmerkingen besloten�71. Deze aanmerkingen betreffen meestal ondeugden die 
bestraft en deugden die aanbevolen worden�72. 
   Na enige tijd op deze manier gepreekt te hebben, komt Van Koetsveld steeds 
meer tot de overtuiging dat zijn prediking langs deze weg de hoorders maar zeer 
ten dele bereikt. Hij wijt dit aan het rationalistische en scholastieke gehalte van de 
prediking. Vanwege het uitvoerige tweede gedeelte lijken de preken nog het meest 
op �godgeleerde verhandelingen�, zo stelt hij ontgoocheld vast73. En hoewel Van 
Koetsveld het goed recht van de theologie op geen enkele wijze bestrijdt, beseft hij 
                                                             
66 J. Vree, Groninger Godgeleerden, hoofdstuk VI, 330-342. 
67 A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 48. 
68 A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 120. 
69 C.E. van Koetsveld, Schetsen uit de Pastorij te Mastland. Ernst en Luim uit het leven van den 
Nederlandschen Dorpsleeraar, Schoonhoven (1844) 189710

. 
70 Waarbij de rede significant als eerste genoemd wordt, C.E. van Koetsveld, Pastorij te Mastland, 59. 
71 C.E. van Koetsveld, Pastorij te Mastland, 59. 
72 C.E. van Koetsveld, Pastorij te Mastland, 61. 
73 C.E. van Koetsveld, Pastorij te Mastland, 63. 



Hoofdstuk 6 
 
 

128 

maar al te goed dat mensen niet overtuigd worden �enkel door het geregeld 
toetellen van genommerde bewijzen, evenmin als zij bekeerd worden door de 
opsomming van drangredenen tot de deugd�74. Tijdens zijn preken constateert hij 
dat de hoorders over het algemeen maar matig geboeid zijn door met name het 
tweede deel van de preek. De tekstverklaring volgt men vrij aandachtig. Bij het 
�betoogende� gedeelte haakt echter vrijwel iedereen onmiddellijk af en �ach! eer het 
laatste bewijs was uiteengezet was er somtijds maar een klein gedeelte der hoorders 
meer overig�. �Maar het woord toepassing werkte als een electrieke schok op de 
dommelende gemeente. Dan stond men op, groette elkander daarbij, naar een 
zonderling landsgebruik, en staroogde op, om toch niets van deze mijne toepassing 
te missen�75. Van Koetsveld ziet hierin een aanwijzing dat leerredenen geen 
�godgeleerde verhandelingen� moeten zijn, ook geen lessen in godsdienst of 
moraal, geen evangelisatiepreken, maar �toespraken tot eene gemeente, en wel 
liefst tot onze gemeente, bij hare openlijke vereering van God en den Heiland, 
toespraken, waarbij een gedeelte van Gods Woord ten grondslag wordt gelegd, naar 
het voorbeeld der oude Joodsche synagoge. Dit wacht de gemeente ook van ons; en 
van daar toen ik meer onder het algemeen omging, dat ik alleen van verklaring en 
toepassing hoorde spreken, en niet van dat kunstige, afgetrokkene tweede deel, 
waaronder zoovele hoorders mij hadden verlaten�76. Van Koetsveld ziet het voor 
zich: slechts daar waar de hoorders vanuit de Bijbel in hun eigen leven worden 
aangesproken, zal het Woord van de prediking hen daadwerkelijk iets te zeggen 
hebben. �Wij hebben dan over en naar den bijbel te spreken tot die menschen dáár, 
gelijk ze zijn, gelijk wij ze kennen, die menschen met hunne sterfelijkheid en 
hunne eeuwige bestemming, met hunne dwaasheden en hunne zonden�. �En die 
aldus spreekt, het is niet genoeg, dat hij ingenomen is met de zaak, waarvan hij 
spreekt; hij moet ook gehecht zijn aan de menschen, tot wien hij spreekt�77. 
Wanneer er zo gepreekt wordt, kan dat zonder aparte toepassing, want, als dat 
nodig is dan �geloof ik dat òf de gemeente te koud is onder onze leerrede, òf onze 
leerrede te koud is voor de gemeente�78.  
 
Uit hetgeen er aan leerredenen van anderen uit de 19e eeuw bekend is, blijkt wel, 
hoezeer de praktijk die Van Koetsveld beschrijft, exemplarisch is voor een groot 
deel van de Nederlands Hervormdee prediking in die tijd. De prediking is gestem-
peld door rationalisme en moralisme. Men zit gevangen in een scholastiek systeem, 
waar weinig inspirerends vanuit gaat. Niet voor niets dat er ook in Nederland 
vernieuwingsbewegingen in verschillende richtingen opbloeien: de Groningers, de 
beweging van de Afscheiding, het Reveil en het neo-calvinisme. We zien echter 
tevens hoezeer bij Van Koetsveld de aandacht zich richt op de hoorder van de 
preek. Hij denkt daarbij niet zozeer in algemene categorieën, zoals �de mens als 
                                                             
74 C.E. van Koetsveld, Pastorij te Mastland, 63. 
75 C.E. van Koetsveld, Pastorij te Mastland, 60. 
76 C.E. van Koetsveld, Pastorij te Mastland, 63-64. 
77 C.E. van Koetsveld, Pastorij te Mastland, 63-64. 
78 C.E. van Koetsveld, Pastorij te Mastland, 69. 
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zondaar�, of �de verlichte mens�, maar in zijn theologische antropologie gaat het 
om de concrete mens zoals die �s zondags in de kerkdienst aanwezig is. In zijn 
optiek moet de prediking bij die concrete mens, als lid van de concreet aanwezige 
gemeente, inzetten. Theologisch zullen deze gedachten zich vertalen in toenemende 
aandacht voor een empirische benadering van de homiletiek. De vraag is niet 
langer meer wat er gepreekt moet worden maar vooral hoe er gepreekt moet worden 
om de moderne mens aan te spreken. En tegen de achtergrond van deze situatie 
schrijft W. Muurling zijn handboek voor de prediking, als onderdeel van vrijwel de 
eerste zelfstandige Nederlandse Praktische Theologie79. 
6.5.2. Evangelieprediking bij W. Muurling 
 
De praktische theologie van Muurling bedoelt vooral een handboek voor 
predikanten te zijn. Halverwege de 19e eeuw is behoefte aan een leidraad voor de 
predikanten die temidden van een veranderende samenleving met haar opkomend 
liberalisme een nieuwe positie voor kerk en theologie moeten zien te vinden. Het 
handboek van Muurling neemt daarbij de predikant in relatie tot de christelijke 
gemeente als uitgangspunt. En als het over homiletiek gaat, heeft Muurling dan 
ook de binnenkerkelijke prediking op het oog. Prediking vindt volgens hem haar 
doel en zin in de gemeente van Christus, die hij omschrijft als �eene zich altijd 
verder ontwikkelende en uitbreidende vereeniging van menschen, in welke Christus 
leeft en aan welke en door welke Hij zijn goddelijk leven steeds meer volkomen 
mededeelt�80. Om op deze manier gemeente te kunnen zijn, acht Muurling bovenal 
nodig �dat Christus aan de Gemeente verkondigd worde, d.i. haar gepredikt en te 
aanschouwen gegeven worde in zijne goddelijke genade en waarheid, in al de 
heerlijkheid van zijn inwendig en uitwendig leven�81. Als aanduiding voor de 
prediking gebruikt Muurling consequent �evangelieprediking�, en hij vult dit in als 
�Christusprediking�82. Het doel van de prediking ligt vervolgens eveneens in het 
verlengde van zijn definitie van gemeente-zijn. Muurling omschrijft het doel van de 
prediking als �stichting der gemeente, opbouwing der gemeente, de zaligheid der 
gemeente, dat Christus in de gemeente leve, dat de Gemeente opwasse in Hem�, dat 
dus �de Geest van Christus in de gemeente gewekt worde, dat de gemeente 
gereinigd, vervolmaakt worde�, dat God verheerlijkt wordt, dat Christus 
verheerlijkt wordt en het Godsrijk uitgebreid wordt, �maar dit alles is begrepen in 
het denkbeeld van het waarachtig Christelijke leven�83. Steeds opnieuw vinden we 

                                                             
79 W. Muurling, Practische Godgeleerdheid, of beschouwing van de evangeliebediening voornamelijk in 
de Nederlandsche Hervormde Kerk, Groningen, Eerste deel 1851, Tweede deel 1854. 
80 W. Muurling, Practische Godgeleerdheid, I, 34. 
81 W. Muurling, Practische Godgeleerdheid, I, 35. 
82 �De evangelieprediking in de Gemeente is de verkondiging of getuigenis van Christus in de godsdienstige 
vergaderingen der Christenen; breder omschreven, is zij de verkondiging van Gods genade, zoo als die in 
Christus tot zaligheid van zondaren is geopenbaard, en bestendig behoefte is voor de Gemeente, om in 
waarheid met God verzoend en geheel met God vereenigd te worden�, W. Muurling, Practische 
Godgeleerdheid, II, 88. 
83 W. Muurling, Practische Godgeleerdheid, II, 90. En: �Het doel der evangelieprediking is de bevordering 
van het Christelijke leven der geheele Gemeente. Dat leven te wekken, te voeden, te versterken, te reinigen, 
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bij Muurling deze nadruk op de opbouw van het christelijk leven. Prediking is 
opbouw, in Schleiermacheriaanse zin, opbouw en groei van datgene wat de 
gemeente in zichzelf al aan christelijk leven en verbinding met Christus heeft. Het 
gaat dus niet zozeer om het individu, maar om de gemeente als gemeente van 
Christus. De meer individuele doelen van prediking, zoals bijvoorbeeld �de 
bekeering tot God, de versterking van het geloof, de verlevendiging van de hoop, de 
vermeerdering der liefde, de vertroosting, bemoediging, verheffing van hart en 
geest�, noemt Muurling ondergeschikte doelen. Deze aspecten zijn weliswaar 
onmisbaar, maar geen doelen op zich, want het gaat om het ene doel: �Christelijke 
leven in de ware beteekenis en volle omvang van het woord�84. Christus zelf is dan 
ook de inhoud van de prediking, en �elke preek leide de gemeente op tot Christus, 
die haar leven is, en door Hem tot den Vader in wien haar leven met Christus is 
geborgen�85. Hieruit volgt voor Muurling �dat men de evangelieprediking verkondi-
ging van Gods Woord kan noemen, voor zooverre Christus het Woord Gods (de 
Woordvoerder, de openbaring Gods) bij uitnemendheid is, en dus ook het evangelie 
bij uitnemendheid Gods woord genoemd kan worden� en �dat ook hij, die in den 
geest van Christus spreekt, Gods Woord verkondigt, waarom de preek eene voort-
zetting van Gods woord in de H.S. mag heeten�86. Op deze wijze wordt de prediker 
zelf een plaatsbekleder van Christus en is de preek te omschrijven als �eene met den 
geest en het leven van Christus bezielde en bezielende rede�87.  
   Het verheven doel van de prediking wordt door Muurling gekoppeld aan een 
praktische handleiding waarin hij de predikant bewust maakt van de wijze waarop 
het doel volgens hem het beste bereikt kan worden en de prediking daadwerkelijk 
bezielend kan werken. Daartoe zal de prediker vooral proberen om het �inwendig 
leven� van de hoorder aan te spreken. Het beoogde �christelijk� leven, is een 
godsdienstig leven, dat zetelt in het gemoed. Het is een vrij en zelfstandig leven, 
door de eigen wil van de mens bepaald. Daarom �moet de evangelieprediker werken 
op het gemoed zijner hoorders, en wel zóó, dat de wil gebogen worde ten goede. De 
zekere weg tot het gemoed, is echter alleen te vinden door het gevoel en het 
verstand�88. Het gemoed buigt de wil ten goede. Verstand, hart, gevoel en wil 
worden zodanig aangesproken dat �het hart de waarheid der prediking levendig 
gevoele, het verstand die waarheid helder inzie, en daardoor de innige overtuiging 
en erkentenis der waarheid in het gemoed ontsta: zoo is het, en zoo moet het 

                                                                                                                                               
te verhoogen, te volmaken in al de leden der Gemeente als een geheel, zoodat haar leven een Christelijk leven 
zij en steeds meer een waarachtig Christelijk leven worde, - dat is het, wat de evangelieprediking als haar 
doel zoekt te bereiken�, W. Muurling, Practische Godgeleerdheid, II, 89. 
84 W. Muurling, Practische Godgeleerdheid, II, 90. Verderop spreekt Muurling over de vruchten van de 
prediking zoals bijvoorbeeld zondebesef, berouw, bekering, vertroosting, bemoediging, verlichting, 
versterking, reiniging en heelmaking, maar brengt dit dan toch opnieuw samen in de formulering �innige 
vereeniging van den mensch met Christus en door Christus met God, in godzaligheid en gelukzaligheid�, 
Practische Godgeleerdheid, II, 122. 
85 W. Muurling, Practische Godgeleerdheid, II, 95. 
86 W. Muurling, Practische Godgeleerdheid, II, 96. 
87 W. Muurling, Practische Godgeleerdheid, II, 97. 
88 W. Muurling, Practische Godgeleerdheid, II, 110. 
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wezen!�89 Moraalprediking kan bij dit alles weliswaar haar diensten bewijzen, maar 
de geest van alle prediking, ook die van de wetsprediking, dient toch vooral 
evangelieprediking te zijn, aldus Muurling.  
   Hoewel Muurling de prediking als voornaamste taak van de voorganger ziet en 
tevens aan de prediking de voornaamste plaats in de godsdienstoefening toekent, 
verabsoluteert hij dit niet. De prediking is bedoeld als opbouw, te midden van en 
naast andere �godsdienstige verrichtingen�90. Zo bepleit Muurling een �vereniging� 
van het homiletisch en liturgisch element in de christelijke godsdienstoefening en 
kent hij aan de liturgiek een volwaardige plaats toe in zijn handboek. 
 
Met de bijdrage van Muurling aan de homiletiek, zijn voor wat betreft ons onderwerp 
een aantal dingen duidelijk geworden: 
   Ten eerste blijkt uit zijn concept een streven naar het overstijgen van het leerrede-
karakter van de prediking. Muurling ziet de prediking in brede zin als opbouwend en 
bijdragend aan de realisatie van de gemeente als Christus-gemeenschap. De prediking is 
niet zozeer Gods Woord als een voorgegeven werkelijkheid, maar door de prediking 
verwerkelijkt zich de realiteit van Gods Woord in de gemeenschap en het leven dat zij 
sticht.  
   Ten tweede is er een grote aandacht voor de werkzaamheid van het Woord. Niet 
het Woord van de Heilige Schrift op zichzelf, maar het hoe krijgt alle nadruk, de 
werking van de prediking in de harten van de mensen. Als bron voor de werking 
van het Woord wordt weliswaar de Heilige Geest genoemd91, maar Muurling maakt 
duidelijk dat het de menselijke bemiddeling is die onontbeerlijk is voor een 
effectieve werking van het Woord. Daarom richt hij zijn aanwijzingen voor de 
prediking vooral op de wijze waarop het Woord niet alleen het verstand, maar 
veeleer het hart van de hoorders kan treffen en overtuigen.  
   Ten derde zien we bij Muurling de voor de zijn tijd zo kenmerkende 
optimistische antropologie. Muurling gaat ervan uit dat de prediking in haar 
opvoedende en opbouwende taak kan aansluiten bij de mogelijkheden van de zich 
emanciperende mens. 
 
6.5.3. Moderne en ethische theologie 
 
Halverwege de 19e eeuw is de invloed van de Groningers vrijwel opgegaan in 
enerzijds de moderne en anderzijds de ethische theologie. Daarnaast is er sprake 
van groeiende orthodoxie. Voor de moderne theologie geldt dat zij onder 
                                                             
89 W. Muurling, Practische Godgeleerdheid, II, 111. 
90 �De preek mag en moet in de Protestantse godsdienstoefening de eerste en voornaamste plaats behouden, 
het middenpunt zijn, waarom geheel de godsdienstoefening zich beweegt, zoo echter, dat zij al de overige 
deelen in hun volle regt laat, verheft en heiligt�, W. Muurling, Practische Godgeleerdheid, II, 93. Deze 
�voornaamste� plaats motiveert hij vanwege de behoefte van de gemeente en het onderscheid met de �roomse� 
kerk, Practische Godgeleerdheid, II, 263. 
91 �Op de vraag, welke de bron der ware kanselwelsprekendheid zij, is maar één waar antwoord: de geest 
van Christus in den evangelieprediker, of de Heilige Geest, W. Muurling, Practische Godgeleerdheid, II, 
75. 
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aanvoering van J.H. Scholten (1811-1885) en zijn �De Leer der Hervormde Kerk�92 
het enigszins supranaturalistisch karakter van de Groninger richting afzweert. 
Scholten neemt afstand van het reformatorisch principe dat de Heilige Schrift als 
autoritatieve norm voor heel de theologie hanteert en het in de orthodoxie daaruit 
voortvloeiend gezag van de belijdenissen. In gesprek met de moderne wetenschap 
staat niet vooraf vast, dat de hoogste normativiteit bij de Bijbel berust. De claim 
van de Bijbel als openbaring van historische waarheid wordt onder invloed van het 
historisch-kritisch bijbelonderzoek losgelaten. Het getuigenis van de Heilige 
Schrift, blijft als �Testimonium Spiritus Sancti internum�, dus innerlijk getuigenis 
van de Heilige Geest, een belangrijke categorie voor het geloof, maar slechts voor 
zover het het religieuze leven betreft. Een universele waarheidsclaim kan er niet uit 
afgeleid worden. Ten aanzien van het protestantse adagium van de onbegrensde 
goddelijke soevereiniteit tegenover de geschapen werkelijkheid ziet Scholten de 
soevereiniteit van God als de kracht die via de prediking van Jezus en door de 
werking van de Heilige Geest de menselijke natuur ontwikkelt en stimuleert in de 
richting van het rijk van de ware menselijkheid en ware zedelijkheid93. De 
menselijke geest is daarin de norm en het criterium voor de hoogste waarheid. Men 
proeft hierin de echo van het Duits idealisme94. Tegelijkertijd ontwikkelt het 
modernisme zich bij Scholten en anderen tevens in de richting van empirisch 
determinisme. Prediking krijgt in beide verschijningsvormen vooral een 
pedagogische functie met nadruk op het morele gehalte van de bijbeltekst. 
   De Duitse �Vermittlungstheologie� zet zich vanaf de tweede helft van de 19e eeuw 
vooral voort in een eigen vorm van ethische theologie, gevoed door onder andere de 
Zwitsers-Franse Reveilbeweging van A. Vinet (1797-1847)95. De Franstalige 
homiletiek van Vinet van 1853 wordt al in 1854 in het �Nederduitsch� 
uitgegeven96. Vinet behandelt in zijn homiletiek niet alleen de klassieke 
homiletische thema�s omtrent de verwerking van bijbelse en leerstellige stof, maar 
besteedt eveneens aandacht aan �zedekundige�, geschiedkundige, natuurkundige en 

                                                             
92 J.H. Scholten, De Leer der Hervormde Kerk in hare grondbeginselen uit de bronnen voorgesteld en 
beoordeeld, Deel I en II, Leiden 1848 en 1850. 
93 �In navolging van zijn inspirator, Jezus, wilde Scholten zijn hoorders vormen, hen opleiden, �tot dien trap 
van godsdienstige ontwikkeling, waarop zij de waarheid zelfstandig zouden inzien�, de waarheid namelijk 
dat de liefde en niet de letter �de grond onzer volmaking [is] naar het beeld van God��, J.H. Scholten 
geciteerd in C.W. van den Berg, J.H. Scholten, predikant en polemicus. Zijn preken van 1840-1865, 
doctoraalscriptie Vrije Universiteit 2002, 10. 
94 H. Berkhof, 200 Jahre Theologie, 108. 
95 Hoewel er discussie is of Vinet als �Vermittlungstheoloog� is aan te merken. Zijn homiletiek is pragmatisch 
van aard, en biedt een methodiek van de synthetische preekwijze die vanaf de 18e eeuw opgeld doet. Müller 
noemt hem anti-rationalist, hetgeen ons bevreemdt gezien hetgeen hieronder aan de orde komt. Als anti-
supranaturalist bepleit hij de samenhang van wil, gevoel en verstand. Müller noemt hem tevens geestverwant 
van de Utrechtse J.J. van Oosterzee. H.M. Müller, Homiletik, 117. De verwantschap met Van Oosterzee 
blijkt inderdaad uit onder meer hun beider pleidooi voor �pectoraaltheologie� en de synthetische 
preekmethode. Zie ook K. Runia, Het hoge Woord in de lage landen. Hoe er door de eeuwen heen in 
Nederland gepreekt is, Kampen 1985, 93, 95. 
96 A. Vinet, Homiletiek of theorie der prediking, uit het Fransch vertaald en met aanteekeningen voorzien 
door E. Moll, Tiel, 1854. 
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zielkundige onderwerpen. 
   Het belang van kennis en wetenschap bij Vinet blijkt al in de inleiding van dit 
handboek waar het belang van de �kunst� der welsprekendheid, de 
wetenschappelijke studie en het gebruik van de ratio als de noodzakelijke en door 
God gegeven hulpmiddelen voor de prediker worden verdedigd. �Zonder twijfel is 
het God die bekeert: (�) maar hij bekeert den mensch door middellijke 
tusschenkomst van den mensch, (�) de tusschenkomst van den persoonlijken, 
levenden, zedelijken mensch�97. De prediking ziet Vinet geheel in lijn met zijn tijd 
allereerst als onderwijzing, een spreken tot het hart en het geweten98 om �dengene 
tot de Christelijke waarheid te brengen, die er nog niet in gelooft, en om haar te 
verklaren en toe te passen voor hen, die haar aannemen�99. Het missionaire 
karakter van de prediking is duidelijk: zij richt zich ook tot de �niet-geloovigen� 
binnen en buiten de gemeente. De �christelijke waarheid� waar het in de prediking 
om gaat, is een waarheid niet naar de letter, maar naar de Geest, ofwel naar het 
�leven�. Het Woord van God deelt dit �leven� mee en de letter van het evangelie is 
slechts het �noodzakelijke voertuig�100. Toch wordt de prediking als �middel� door 
Vinet als een spreken van God geduid: �De evangeliedienaar spreekt van de 
menschen tot God, dat is het gebed; en van God tot de menschen, dat is de 
predikatie�101.  
 
In Nederland zijn D. Chantepie de la Saussaye (1818-1874) en J. H. Gunning 
(1829-1905) de belangrijkste vertegenwoordigers van deze richting. Deze ethische 
theologie �bemiddelt� tussen orthodoxie en modernisme. Zij zoekt een weg tussen 
beide in de benadering van goddelijke waarheid als zijnde �ethisch�, dat wil zeggen 
betrekking hebbend op de diepste gezindheid van de mens102. Deze waarheid heeft 
het karakter van een ontmoeting tussen de heilige God en de zondige mens. En in 
het christelijk verstaan van de incarnatie voltrekt zich de verzoening tussen de 
beide spanningsvelden van God en mens, geloof en wetenschap, natuur en genade. 
De bemiddelingstheologie gaat ervan uit dat deze kloof overbrugd kan worden 

                                                             
97 A. Vinet, Homiletiek, 22. Iets verderop richt Vinet zich tegen orthodox-piëtisten die het belang van de 
werkzaamheid van de prediker wegstrepen tegen die van de Heilige Geest: �Indien de Heilige Geest de pen 
niet in de hand houdt, dan moet hij (de prediker-FS) het wel wezen, die haar houdt; indien hij niet 
geïnspireerd is, moet hij nadenken. Als de ingeving buitengesloten is, kan ik niet zien, waarom hij zich liever 
zou toevertrouwen aan de eerste impulsie dan aan de overpeinzing, liever aan het toeval dan aan de kunst. Of 
komt de eerste gedachte van den H. Geest, en de tweede van den mensch? Is niet deze eerste gedachte 
evenzeer van den mensch als de tweede? En neemt in beide gevallen de mensch geene toevlugt tot zich 
zelven?� 
98 �In beginsel onderwijst de prediker. (�) De vermaning en de berisping scherpen zijn onderricht, maar het 
is toch altijd onderwijs�, A. Vinet, Homiletiek, 1854, 14-16. De nadruk van Vinet op het onderwijzend 
karakter van de prediking betekent niet dat hij de prediking uitsluitend als leerrede ziet. Het gaat erom �de 
wil� te bepalen, om de ziel �in eene zekere stemming te brengen� en dat kan een �ésoterische preek� ook 
bewerken. 
99 A. Vinet, Homiletiek, 12. 
100 A. Vinet, Homiletiek, 2. 
101 A. Vinet, Homiletiek, 3. 
102 H. Berkhof, 200 Jahre Theologie, 114. 
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doordat het evangelie beantwoordt aan de diepste behoeften van de mens. God en 
mens staan niet tegenover elkaar, maar God komt de mens in Christus� 
menswording op persoonlijke wijze tegemoet. Deze theologie zet daarom in bij de 
antropologie en wil zo �humaniser le divin, sans lui enlever son caractère divin�103. 
In afwijking van de moderne theologie zien ethici als De la Saussaye niet de 
natuurlijke godskennis als uiteindelijke norm van openbaring. De Heilige Schrift 
als vorm van unieke openbaring aan Israël en in Jezus Christus verklaart de 
natuurlijke openbaring, niet andersom. Via de Schrift leert men Christus kennen, 
niet daarbuiten om. De menswording van Jezus is een vorm van �zelfbeperking� 
Gods, waarbij de klassieke twee-naturenleer �opgelost� wordt. In Christus is de 
ware eenheid van het goddelijke en menselijke gegeven, op een persoonlijke wijze. 
Voor de Heilige Geest reserveert De la Saussaye echter geen �persoonlijke� 
categorie. Hij noemt haar de werking van de kracht Gods, en ziet haar 
werkzaamheid met nadruk in de heiligmaking van de mens. Deze heiliging is niet 
een verheffing van de mens tot een hogere of oorspronkelijke staat van humaniteit, 
maar een levenslange weg van verlossing in blijvende worsteling met de zonde. 
Met name bij Gunning krijgt de heiligmaking tevens de kleur van de 
zelfverloochening en van het dragen van het kruis104. Aan de Heilige Schrift 
kennen de ethici het hoogste gezag toe, namelijk het gezag dat zij zelf vraagt. 
Centraal staat daarin �de Christus der Schriften�, als de eeuwige grondslag waaraan 
het belijden getoetst moet worden�105� Voor Gunning betekent het schriftgezag niet 
zoals bij de confessionelen een te allen tijde onfeilbaar gezag. Hij ziet een analogie 
tussen de incarnatie van het Woord en de teboekstelling van de Heilige Schrift: 
�zoals de godheid des Heren niet tekort doet aan zijn mensheid, zo geschiedt 
profetie door de werking van de Heilige Geest op de menselijke vrijheid, zonder 
deze vrijheid op te heffen�106. Voor Gunning is het erkennen van een onfeilbaar 
schriftgezag onmogelijk geworden. De historische en literaire kritiek op de Bijbel 
belet hem op naïeve wijze met de Heilige Schrift om te gaan en verschillen te 
harmoniseren. Hierin ligt een groot verschil met confessionelen als Abraham 
Kuyper (zie hoofdstuk 7). Gunning stelt tegenover Kuyper: niet de Bijbel maar de 
Geest is de grond van het geestelijk leven, want �het �woord� waardoor de Heilige 
Geest werkt, is niet allereerst het geschreven woord� Maar Gods woord is 
allereerst, ook bij ons, de feitelijke leiding des Heiligen Geestes die in de gemeente 

                                                             
103 �het goddelijke vermenselijken, zonder dat het zijn goddelijk karakter verliest�, De la Saussaye geciteerd 
bij H. Berkhof, 200 Jahre Theologie, 115. 
104 A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 145. O. Noordmans, Johannes Hermanus Gunning, 
Baarn, z.j. 11. 
105 J.H. Gunning, �Heel de kerk en heel het volk�, Nijmegen 1904, 11 
106 Zo A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 146. Zo ziet Gunning als één van de 
�hoofdgedachten� van het protestantisme dat men de beweging van de Heilige Geest niet �dempt�, dat wil 
zeggen: �geen afsluiten van verdere verandering, van voortgang der openbaringen van de waarheid; maar 
vrijheid, naar den éénigen regel die vrijheid waarborgt en willekeur buitensluit, den regel van Gods Woord�, 
J.H. Gunning Jr., Ter nabetrachting van 31 october en ter voorbereiding tot 17 november. Een woord tot 
de gemeente gesproken, �s-Gravenhage 1869, 12. 



De verlichting van de mens en verlichte prediking 
 
 

135 

is�107. 
   De eredienst ziet Gunning vanuit eschatologisch perspectief. Daar anticipeert de 
gemeente in de eenheid van het goddelijke en menselijke. �Onze geheele Gods-
verheerlijking is niets anders dan de zichtbare uitdrukking van hetgeen wij als 
christelijke gemeente verwachten - van namelijk als de Heer komt, voor zijn troon 
vergaderd te zullen worden. In afwachting van die toekomende heerlijkheid 
beelden wij haar bij voorbaat hier beneden af en profeteeren haar: ziedaar het 
doel, waartoe wij tezamen komen; geenszins om �eene leerrede te hooren�� Niet 
de leeraar verkondigt het evangelie, maar de gemeente onder voorgang van den 
leeraar�108. De prediking zelf omschrijft Gunning in zijn afscheidsrede te �s-
Gravenhage in 1883 typerend als: �Onder �prediking� versta ik al wat een leeraar 
verricht; het onderwijs der kinderen, het huisbezoek, het dagelijksch verkeer, alles 
wat een leeraar doet, behoort prediking te zijn. Prediken is: zich aansluiten aan de 
diepste behoeften, zich beroepen op de conscientie der menschen; want de Heilige 
Geest werkt door het Woord, het gezag Gods is bevrijdend�109. Vanwege dit 
uitgangspunt heeft Gunning zich niet bij de �dolerenden� van Abraham Kuyper 
aangesloten. Op ethisch-irenische wijze zette hij zich in voor het behoud van een 
authentiek christelijke geloofsbeleving in gesprek met de cultuur van zijn tijd. 
Hoezeer hij daarbij de spanning tussen cultuur en geloof, schrift en belijden aan 
den lijve ervaren heeft, beschrijft Noordmans decennia later: �Zoo was hij 
voorbestemd om, profetisch en plaatsvervangend, den geestlijken nood der eeuw in 
zich zelf te voldragen�. En: �Het is deze verbinding van gezag en dienende liefde, 
van apostolische leer en spannende eindverwachting, van ridderlijke opstandigheid 
en buigende nederigheid, die Gunning als prediker van Opstanding en Kruis heeft 
gekenmerkt�110. 
 
6.5.4. Conclusies 
 
De prediking als Gods Woord 
De invloed van de moderne tijd mist haar uitwerking niet op de opvattingen 
aangaande de �prediking als Gods Woord�. Een voortschrijdend subjectiverings- en 
democratiseringsproces speelt zich ook af in Nederland en leidt tot verschillende 
reacties. De opvatting dat de prediking Gods Woord bemiddelt, verdwijnt zeker 
niet, maar de nadruk valt meer op het onderwijzende en tot waarheid en inzicht 

                                                             
107 Citaat J.H. Gunning (1877) in C. Augustijn en J. Vree, Abraham Kuyper: vast en veranderlijk. De 
ontwikkeling van zijn denken, Zoetermeer 1998, 147-148. 
108 Waarbij Gunning ageert tegen het lezen van �leerredenen�, omdat men deze dan teveel als een 
�zelfstandig-afscheidelijk� deel van de �Godsverheerlijking� beschouwt. Daarom vindt hij het �zeer droevig, 
ons doorgaands te hooren spreken van �naar Ds. A. of Ds. B. ter kerk te gaan�, alsof men tot die persoon, en 
niet tot de gemeenschap der heiligen, kwam!�, J.H. Gunning Jz., Een bazuine Gods. Beschrijving van het 
uitleggend gedeelte der Godsverheerlijking door de Hervormd-Christelijke gemeente te Hilversum, 
Hilversum 1858, iv, v. 
109 J.H. Gunning, Uw koningrijk kome!, Afscheidsrede, den 3den Januari 1883 te �s-Gravenhage 
gehouden door J.H. Gunning Jr.,�s-Gravenhage, 18832, 5-6. 
110 O. Noordmans, Johannes Hermanus Gunning, 14,16. 
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leidende karakter van de prediking dan op het van buitenaf op de mens toekomend 
heilsbemiddelende aspect van de prediking. Bovendien staat het �objectief� gezag 
van de prediking in de moderne theologie sterk onder druk. Niet het gezag van het 
door de historische kritiek aangevochten Woord, maar de persoonlijke geloofs-
ervaring bepalen in hoeverre prediking als Gods Woord beschouwd wordt. 
Homiletische noties en de hoorders 
Toenemende schriftkritiek en een veranderende theologische antropologie maakt 
dat de reformatorische balans tussen Woord en Geest van karakter verandert. Er 
wordt bewuster een afstand gecreëerd tussen het Woord in de vorm van het 
getuigenis van de Schrift en het Eeuwige of het gepredikte Woord. Ethische 
schriftuitleg en prediking prevaleren in bepaalde kringen. Bovendien verandert de 
visie op de Heilige Geest. De Geest wordt meer dan voorheen verbonden met de 
menselijke ervaring en geloofsontwikkeling. 
   Het subjectief bewustzijn wordt belangrijk en daarmee eveneens de hoorder als 
mens, als burger, als gemeentelid, als gelovige. Tegelijkertijd is er de beweging om 
het objectieve element van de prediking als het ware te �redden� door hetzij aan de 
Schrift, hetzij aan de geloofservaring toch een bijzondere openbaringskwaliteit toe 
te kennen, zodat het spreken van God en het horen van de mens door middel van de 
prediking toch duidt op een Woord van God tot mensen gesproken. Bij de ethische 
theologie is dat de in het hart aangesproken en tot zelfstandige keuzes in staat 
zijnde mens. De Heilige Geest speelt in deze benadering een belangrijke rol, want 
die waarborgt de transformatie van het objectieve Godswoord naar het subjectieve 
mensenwoord. 
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7. Woord en Geest bij neo-calvinisten 
 
 
 
7.1. A. KUYPER: GODS WOORD IN DE �VERGADERING DER GELOVIGEN� 
 
Als �derde weg�1 naast de ethische en moderne theologie vindt in de 19e eeuw in 
Nederland een opleving van confessionele orthodoxie plaats. Deze benadering kent 
restauratieve tendensen waar het gaat om een terugkeer naar en bij de tijd brengen 
van het erfgoed van de Reformatie, hetgeen haar de benaming �neo-calvinisme� 
oplevert2. Tegelijkertijd is het een zeer emancipatoire beweging: zij vindt haar 
grootste aanhang onder de �kleine luyden�3. De beweging doorbreekt de twee-
eenheid van kerk en staat en levert het gereformeerde volksdeel maatschappelijke 
erkenning en macht op in een tot dan toe vooral door de liberale aristocratie 
gedomineerde overheid en kerk4. De twee voornaamste �voormannen� van de 
beweging zijn Abraham Kuyper (1837-1920) en Herman Bavinck (1854-1921), 
waarbij Kuyper de grote strateeg en polemisch ingesteld voorvechter van de 
Doleantie is, terwijl Bavinck, afkomstig uit de Afscheiding, in de ontwikkeling van 
een gereformeerde theologie de dialoog met de moderne en ethische theologie 
gaande houdt. Het �programma� van Kuyper en Bavinck bedoelt een nieuwe 
verbinding te leggen tussen het calvinisme en de moderne cultuur5. Als ideaal geldt 
hervorming van de kerk6 en �herkerstening� van de maatschappij. Theologisch 
kenmerkt de beweging zich door de volgende aspecten7: 

- De verbinding van een sterk theocentrische gerichtheid met een pneumatolo-
gische dimensie. God verkiest de mens die door Christus gerechtvaardigd en 
door de Geest geheiligd wordt. 

- Deze pneumatologische dimensie strekt zich tevens uit tot de openbarings- en 
                                                             
1 Typering van H. Berkhof, 200 Jahre Theologie. Ein Reisebericht, Neukirchen-Vluyn 1985, 120. 
2 De aanduiding �neo-calvinisme� is volgens Vree naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van A. Anema, 
(1897), C. Augustijn, J. Vree, Abraham Kuyper: vast en veranderlijk. De ontwikkeling van zijn denken, 
Zoetermeer 1998, 217. C. Augustijn merkt in dezelfde bundel op dat Kuyper zelf deze aanduiding in 1904 al 
overgenomen heeft, 47. De term �neo-calvinisme� wordt overigens nogal eens in pejoratieve zin gebezigd, om 
aan te duiden dat het niet zozeer zou gaan om een terugkeer naar het Calvinisme maar naar de scholastieke 
doorwerking ervan. H. Berkhof geeft hiervan een voorbeeld bij E. Troeltsch, 200 Jahre Theologie, 117. 
Vergelijk M.E. Brinkman, C. van der Kooi, Het Calvinisme van Kuyper en Bavinck, Zoetermeer 1997, 14. 
3 Niet zozeer specifiek de arbeiders als wel kleine middenstand, boeren en ambachtslieden hetgeen een 
�zelfbewuste houding van de zich emanciperende burgerij� oplevert, C. Augustijn, Vast en veranderlijk, 197. 
4 H. Algra, Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden, Franeker 1965, 306, 314. 
5 M.E. Brinkman, C. van der Kooi, Het Calvinisme van Kuyper en Bavinck, 9. 
6 �En daarom niet maar Christelijk, niet slechts protestantsch, gereformeerd moet onze kerk weer worden; 
God haar Souverein, de eeuwige verkiezing het hartebloed van haar leven, en Gods Woord de onverwrikbare 
grondslag, waarop ze met bei hare voeten rust�, Uit de afscheidsrede, uitgesproken door A. Kuyper in de 
Domkerk te Utrecht op 31 juli 1870 bij zijn vertrek naar Amsterdam, A. Kuyper, Predicatiën in de jaren 
1867 tot 1873, tijdens zijn predikantschap in het Nederlandsch Hervormde Kerkgenootschap, gehouden 
te Beesd, te Utrecht en te Amsterdam, Kampen (1869), 19133, 347. 
7 M.E. Brinkman, C. van der Kooi, Het Calvinisme van Kuyper en Bavinck, 18. 
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Schriftleer. Door middel van Woord en Geest maakt God zich aan de mensen 
bekend en wordt het levensverhaal van de mens in Gods geschiedenis opgeno-
men. 

- De culturele uitwerking van deze pneumatologie uit zich in de leer van de 
�gemeene gratie�, die een brug vormt tussen natuurlijke en geopenbaarde 
godskennis. 

- Deze leer brengt ruimte voor pluriformiteit in het openbaringsbegrip. 
- Met de Kuyperiaanse leer van de veronderstelde wedergeboorte 

(�palingenesie�) worden Woord en Geest in bepaald opzicht echter losgekop-
peld. 

Ten aanzien van de prediking, heeft noch Kuyper, noch Bavinck een specifieke 
homiletische theorie ontworpen. Wel reflecteren zij beiden uitvoerig op de 
betekenis van het Woord van God, ook voor wat betreft de prediking. Hun 
opvattingen gelden als gezaghebbend binnen de gereformeerde theologie en hebben 
veel invloed gehad op theorie en praktijk van de gereformeerde prediking8. 
Allereerst richten wij ons op de inzichten van Kuyper, waarna tevens de inzichten 
van Bavinck en vervolgens die van Hoekstra aangaande de prediking als Gods 
Woord aan de orde komen.  
 
7.1.1. Het Woord van God, de Heilige Schrift en de Heilige Geest 
 
Voor Kuyper is het Woord Gods een veelomvattende term. Kuyper leidt deze term 
terug tot het spreken van God zelf9 en kent, evenals Barth, drie verschijningen van 
het Woord van God, namelijk: 

- de oorspronkelijke openbaring 
- de openbaring van het vleesgeworden Woord in Jezus Christus 
- de schriftelijke neerslag van de openbaring in de Heilige Schrift 

Vanwege het feit dat wij leven in de tijd van de �bedeling van de Heilige Geest� 
baseert de prediking zich op de laatste vorm, de Heilige Schrift, die door de Heilige 
Geest is ingegeven en ook met behulp van de Heilige Geest wordt uitgelegd. De 
Heilige Schrift is de grondslag van alle theologiseren bij Kuyper, hij beschouwt 
haar als de �unieke openbaring van God�10, waar hij naar reformatorisch gebruik 
heel zijn theologie op bouwt. Het werk van de Heilige Geest is de Verlichting, de 

                                                             
8 Vgl. G.C. van de Kamp, Liturgische bewustwording in de Gereformeerde Kerken, in: M.E. Brinkman (red.) 
100 jaar theologie. Aspecten van een eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892-
1992), Kampen, 1992, 163. 
9 �Zoo dikwijls er dus sprake is van een Woord Gods, zult ge altoos bedenken, dat hierin ligt uitgesproken: 
dat er in het heilige bewustzijn van uw God gedachten waren; dat Hij den wil en den drang heeft gehad om 
deze zijne gedachten naar buiten te openbaren, dat nu het Woord het lichaam is waarin God de Heere deze 
zijne gedachten tot u brengt�, C. Veenhof, Predik het Woord. Gedachten en beschouwingen van Dr. A. 
Kuyper over de prediking, Goes, z.j., 9, citaat uit een column van Kuyper in �De Heraut�, no. 687, 22 
januari 1891, later opgenomen in A. Kuyper, Onze Eeredienst, Kampen 1911. 
10 H.M. Vroom, De gelezen schrift als principium theologiae, in: M.E. Brinkman (red.), 100 jaar theologie, 
109. 
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illuminatie om de inhoud van de openbaring te kennen en toe te eigenen11. Het 
werk van de Geest gaat echter niet buiten de Schrift om maar is erop gericht om het 
heil waarvan de Schrift getuigt, toe te passen. Het gezag van de Schrift is absoluut, 
onfeilbaar, hoewel hij voor de interpretatie van de Schrift wel hermeneutische 
ruimte vindt in het uitgangspunt van de organische inspiratie: �De idee van de 
inspiratie houdt in, dat God met zijnen Geest in de geest des menschen indringt, en 
in zijn geest, d.i. in zijn bewustzijn een concrete gedachte inbrengt, die deze 
mensch niet uit zichzelf noch van andere menschen zou erlangen�12. Deze vorm 
van inspiratie verklaart en rechtvaardigt een zekere mate van pluraliteit in verstaan 
en verklaren van de Schrift, terwijl er toch een duidelijk centrum overblijft: 
Christus als middelpunt van de Schriften en bij gevolg als het centrum van de 
prediking13. Kuyper gaat daarom uit van een gepostuleerde eenheid van Gods 
Woord. Hij hoort als het ware één melodie in de verschillende stemmen van 
menselijke woorden14. Zo kan hij de ook in Afgescheiden kringen15 gegroeide 
gewoonte van tekstprediking over meest korte en uit het verband geplukte teksten, 
tegengaan. Heel de Heilige Schrift wordt als zodanig als Gods Woord beschouwd16 
en de inspiratie van de Schrift garandeert de feitelijkheid van alle in de Schrift 
vermelde gegevens17. Geheel onproblematisch is deze opvatting over het 
schriftgezag overigens niet. Met zijn eenzijdig beroep op het gezag en de eenheid 
van Gods Woord kan Kuyper de vigerende vragen aangaande bijvoorbeeld de 
historiciteit van de Bijbel, uit de weg te gaan18. De �organische� inspiratieleer zoals 
Kuyper die hanteert, ligt dicht aan tegen een meer mechanische opvatting19. Zijn 
gerationaliseerde en zwaar systematiserende wijze van theologiseren op dit gebied 
brengt hem onvermijdelijk in conflict met bijvoorbeeld de ethische richting binnen 
de Hervormde kerk. 
 
 
                                                             
11 D. van Keulen, Bijbel en dogmatiek. Schriftbeschouwing en schriftgebruik in het dogmatisch werk van 
A. Kuyper, H. Bavinck en G.C. Berkouwer, Kampen 2003, 42. 
12 A. Kuyper, Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid, II, Kampen 1909, 393. 
13 �Zeer terecht is door de geloovigen steeds de eisch gesteld, dat in elke predikatie de Christus voor ons moet 
treden�, A. Kuyper, �De Heraut� no. 935, 24 november 1895. 
14 C. Veenhof, Predik het Woord, 12. 
15 H. Algra, Het wonder van de 19e eeuw, 275. 
16 �Als geheel genomen schuilt het Woord Gods dus niet in één bepaalden tekst, of in een bepaald kapittel, of 
in een enkel boek, maar in alle boeken, kapittels en verzen saam. Kortom in heel de Schrift�, C. Veenhof, 
Predik het Woord, 11, A. Kuyper, �De Heraut� no. 687, 22 januari 1891. 
17 C. Augustijn, Vast en veranderlijk, 142. 
18 Zo C. Augustijn, die stelt dat Kuyper op deze wijze de echte spanning tussen geloven en theologie 
bedrijven buiten de deur houdt en uiteindelijk een vooral formeel schriftgezag overhoudt, Vast en 
veranderlijk, 120-121. 
19 Toch blijft er wel verschil, al is dit �weinig�. Vgl. C. Augustijn, die spreekt van �weinig of geen verschil�, 
Vast en veranderlijk, 146. Kuyper stelt dat de mechanische inspiratie zich kenmerkt door influistering in het 
�vleeselijk oor� en de organische inspiratie door het �tevoorschijnroepen der woorden uit �s menschen 
peinzen�, in C. Augustijn, Vast en veranderlijk, 143. Het gezag blijft in beide gevallen even groot, maar de 
mate waarin de mens ingeschakeld wordt, verschilt: in beide gevallen �instrumenteel�, van meer passief 
(mechanisch) tot meer actief (organisch). 
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7.1.2. De actualiteit van de bediening van het Woord 
 
De hoofdzaak bij iedere prediking is �dat men den Dienst des Woords niet tot een 
dienst van woorden of beter nog gezegd tot een Bediening van teksten verlage� 
Dienst des Woords doelt natuurlijk op den machtigen saamhangenden inhoud van 
het door God aan ons geopenbaarde, gelijk dit in heel de Schrift, op allerlei wijze, 
en in organisch verband, ons geopenbaard is�20. De Heilige Schrift is een levend 
woord, zij opent perspectief en bemiddelt Christus� tegenwoordigheid21. Op 
dezelfde wijze is de prediking een levend woord, en een concretisering van het 
gekozen tekstwoord voor het �volk Gods�22 hier en nu. Kuyper pleit allereerst voor 
het eerherstel van de schriftlezing, �de praelectuur�, tot onderdeel van de dienst23. 
De prediking zal zich daaraan binden en is als zodanig �het maken van het eeuwen 
oude Woord van God tot een levend heden voor het volk des Heeren, zoo dat het 
precies zegt wat de Kerk hier en nu nodig heeft. Of liever, ze is een dienst, 
waardoor God laat zien en merken, dat zijn Woord levend is, zoodat Hij er ook nu 
mee doodt en levend maakt, striemt en troost, breekt en bouwt�24. De prediking is 
een Woord tot het hart, geen intellectuele rede, geen persoonlijk getuigenis als 
zodanig, geen wetenschappelijke verhandeling, maar ten volle �bediening van Gods 
woord�25. Dat wil niet zeggen dat de prediking voor Kuyper geen onderwijzend, 
getuigend of wetenschappelijk verantwoord karakter zou moeten dragen26. Maar hij 
wil vóór alles het besef levend houden dat de prediking een Woord is dat niet 
opgesloten kan worden in een ééndimensionale duiding. Het Woord van God is 
gezaghebbend op ieder terrein van het leven, in iedere situatie en voor ieder mens 
op een onderscheiden manier. Dit onderscheidt de prediking van bijvoorbeeld 
catechese en geeft haar een omvattend karakter. 
 
7.1.3. Onderscheidenlijke prediking voor de wedergeborenen 
 
Het eigen karakter van de prediking omschrijft Kuyper als het �deelgenoot zijn van 
het heilgeheim�, het spreken met een �intiem, vertrouwelijk, broederlijk, 
karakter�27. Dit hangt samen met het gemeente-begrip van Kuyper: de prediking 
van Gods Woord is een prediking tot de gemeente van Christus. Dit is de gemeente 
van het verbond, die Kuyper typerend �vergadering van gelovigen� noemt. Deze 
gemeente is lichaam van Christus en bestaat, in onderscheid van de volkskerk, uit 
de mensen van wie verondersteld moet worden dat zij behoren tot de categorie van 
                                                             
20 A. Kuyper �De Heraut� no. 911, 9 juni 1895, C. Veenhof, Predik het Woord, 12. 
21 �Wanneer ik alleen of met de mijnen die Heilige Schriftuur lees, dan spreekt niet Mozes noch Johannes tot 
mij, maar de Heere mijn God�, A. Kuyper, Hedendaagse schriftcritiek�, rectoraatsrede VU 1881 aant. 116, 
14-15, geciteerd door C. Augustijn, Vast en veranderlijk, 142. 
22 Geliefde aanduiding van Kuyper voor de gemeente van Christus. 
23 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 279. 
24 Kuypers opvatting in de weergave van C. Veenhof, Predik het Woord, 132. 
25 Kuyper noemt de prediker of voorganger bij voorkeur �Dienaar (des Woords)�. 
26 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 308-309. 
27 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 328-329. 
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de �wedergeborenen�, degenen die deelhebben aan het genadeverbond met God28. 
Dit specifiek Kuyperiaanse leerstuk aangaande de �palingenesie� heeft grote 
implicaties voor de prediking. Het is de reden waarom Kuyper bijvoorbeeld nooit, 
zoals Muurling, zal spreken van �evangelieprediking� als hij de kerkelijke 
bediening van het Woord bedoelt. Het evangelie hoeft namelijk in beginsel niet 
meer gebracht te worden, alsof er nog niets �ingeplant� is bij de mens. De prediking 
is er slechts om het ingeplante zaad van de wedergeboorte te helpen ontdekken, 
groeien en opbloeien tot Gods eer. De prediking sterkt het ingeplante 
geloofsvermogen en veronderstelt een aan de Heilige Doop voorafgaande 
genadewerking. Hoewel deze theologie veel tegenspraak heeft opgeleverd -onder 
andere van medestander Bavinck, die stelt dat op deze manier het Woord en de 
Geest los van elkaar functioneren en wedergeboorte en bekering vereenzelvigd 
worden-, heeft zij de gereformeerde wijze van prediking lange tijd beïnvloed. Deze 
opvatting van prediking betekent in elk geval een duidelijk afscheid van de 
orthodox-piëtistische vroomheid waarbij de mens blijft tobben met de vraag of het 
heil wel of niet voor hem of haar bestemd is en in de prediking voortdurend met 
deze vraag geconfronteerd wordt. Kuyper pleit wel voor �onderscheidenlijke� 
prediking in de zin dat er aan de bekering van de mens geappelleerd wordt, maar 
hij doorbreekt de gewoonte van prediking tot de verschillende �staten� en �standen� 
van de mens op de weg van de bekering. De prediking kan bij hem niet toe- of 
afdoen aan de uiteindelijk door God besloten staat des doods of staat des levens29. 
Onderscheidenlijke prediking is voor Kuyper het preken vanuit een gestelde 
�diagnose� aangaande de �kwalen� van de gemeente, waarbij vervolgens de prediker 
in de prediking kiest voor de meest toepasselijke �medicatie�30. Dat komt in het 
algemeen neer op het oproepen tot bekering van de gedoopte kinderen, het 
ontmaskeren van hypocrieten, de oproep aan afgedwaalde om zich van hun zondige 
wegen te bekeren en oproep aan de bekeerden, om hun bekering te voleindigen�31. 
De prediker is daarbij de gezant van God, degene die spreekt met de door God 
verleende autoriteit. De prediker staat tegenover de gemeente als �gezant van zijn 
Zender�32. Dit hangt samen met de ambtelijke status, prediking is �de bediening 
                                                             
28 Zo keurt Kuyper het aanspreken de gemeente als �hoorders� af. De �auditores� waren immers de 
buitenstaanders in de oude kerk, de vreemdelingen die uit nieuwschierigheid toehoorden, A. Kuyper, Onze 
Eeredienst, 324. In zijn �Predicatiën� vinden we de aanspraak M.H. (Mijne Hoorders) echter veelvuldig 
terug, A. Kuyper, Predicatiën, Kampen 1913 (herdruk), 9,11,12,19,21, 26, 28, 29 enzovoort. Verder 
gebruikt Kuyper veelvuldig de aanspraak �Gelovigen�. 
29 C. Veenhof, Predik het Woord, 288. 
30 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 300. De gebruikte metafoor is kenmerkend voor het denken over de kerk en 
haar leden als een �organisch� geheel. 
31 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 328. Overigens denkt Kuyper hierbij aan typen, niet aan personen. In De 
Gemeene Gratie formuleert Kuyper het zó, dat de prediking �zich niet richte tot de wereld, maar tot de 
�geloovigen�, ook als spreekt het vanzelf, dat de prediking tevens er op bedacht moet zijn, om degenen die 
nog alleen het geloofsvermogen hebben tot dadelijk geloof te brengen en om aan de hypocrieten het blijven in 
Christus� kerk steeds pijnlijker en onmogelijker te maken�. Overigens houdt Kuyper vast aan het goed recht 
van de evangeliserende verkondiging buiten de kerk, volgens het zendingsbevel. A. Kuyper, De Gemeene 
Gratie, Deel II, Amsterdam 1903, 240. 
32 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 311. 
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van de sleutelen des hemelrijk�, voortzetting van de apostolische ambtsuitoefening. 
Tegelijkertijd beseft Kuyper ten volle dat het ambt wortelt in het priesterschap der 
gemeente33. Principieel is voor hem de gedachte �dat de kerk over den Dienaar en 
niet de Dienaar over de kerk heeft te beschikken, voor wat aangaat de wijze, 
waarop het heilige in de vergadering van geloovigen zal bediend worden�34. Dit 
neemt niet weg dat de voorganger optreedt namens God, �a parte Dei�, in het 
brengen van het Woord, het bedienen van de sacramenten en het uitspreken van de 
zegen35. 
   Kuyper gaat er niet toe over om te zeggen dat de prediking een vorm van 
�onbemiddeld� spreken van Gods Woord is. De prediker is ten volle gezant, �bood-
schapper�, �ambassadeur� zo men wil36, iemand die spreekt op last van een Ander, 
maar wel in eigen woorden en naar het eigen vermogen. Voor Kuyper is het van 
groot belang dat de prediker ten aanzien van de prediking niet teveel voorschriften 
vanuit de gemeente krijgt. Waar Kuyper met betrekking tot de liturgie pleit voor 
ordening en reglementering, vraagt hij ten aanzien van de prediking vrijwel 
volstrekte vrijheid voor de predikant37. De �predicatie� is immers �de vrucht van 
eigen denken en peinzen, van eigen inspanning en meditatie�38. 
 
7.1.4. De werking van de prediking bij de hoorders 
 
Kuyper ziet de prediking, evenals de bediening van de sacramenten, als deel van de 
particuliere genade die God aan de gemeente schenkt39. Alleen door het Woord 
wordt een mens herboren. Het geloof, dat tevens het handelen omvat, is uit het 
gehoor. Het effect dat Kuyper met de prediking beoogt, omschrijft hij in overeen-
stemming met het doel van de prediking. Het gaat er vooral om het hart van de 
mensen te raken. �In de toepassing ligt het eigenlijke doel der predicatie�40. De 
toepassing is de specifieke gerichtheid op de �telkens wisselenden actueelen 
toestand�. In die zin hoort de prediking tot de �providentia specialissima�, omdat 
duidelijk wordt wat het levende Woord voor �dat bepaalde gehoor, in dien kring, en 
in die omstandigheden, in zich bevat�41. De prediker zal daartoe zelf door de bood-
schap gegrepen dienen te zijn, er zelf mee �geworsteld�42 moeten hebben. De 
prediking wil bewerken �dat ze mensen van hun plaats krijgt, in beweging brengt, 
dat ze hun gedachten heentrekt waar de spreker die hebben wil, dat men hun 
verbeelding zien laat wat de spreker zelf zag, dat men den wil van zijn hoorders tot 

                                                             
33 J. Vree, Abraham Kuyper als Amsterdams predikant (1870-1874), (Uitgave Historisch 
Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)), Amsterdam 2000, 16. 
34 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 10. 
35 A. Kuyper, Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid, III, Kampen 1909, 515. 
36 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 312. 
37 Evenwel binnen het mandaat van de kerkelijke gemeente. 
38 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 272. 
39 A. Kuyper, De Gemeene gratie, Deel II, 241. 
40 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 330. 
41 A. Kuyper, Encyclopedie der Heilige Godgeleerdheid, III, 491. 
42 Zoals Kuyper�s persoonlijke ontboezeming aan C. Veenhof, in: Predik het Woord, 307. 
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actie prikkelt, dat men liefde of weerzin, dat men moed en bezieling in hen wekt, 
en op die wijs aan heel hun persoonlijkheid een stoot geeft, waardoor ze uitkomen 
op een punt waar de spreker wilde dat ze komen zouden�43. De toe-eigening van de 
prediking is gericht op het versterken van de geloofsovertuiging, van de erkenning 
van Gods heil44. Over de wijze waarop zulke, sterk retorische, prediking tot stand 
komt, schrijft Kuyper niet. Ook aan een nadere beschouwing van de gemeente in de 
zin van aandacht voor de concrete leefwereld van de mensen, wijdt hij geen 
expliciete aandacht. Hij definieert de hoorders vanuit een theologisch perspectief, 
dat boven alles uitgaat. Dat wil niet zeggen dat hij geen belangstelling heeft voor de 
hoorders, of dat de bezinning op de hoorders bij Kuyper achterblijft. Het zijn 
namelijk niet zomaar hoorders, het is de gemeente van Christus en dat bepaalt 
volledig de wijze waarop de voorganger hen zal benaderen. Hetzelfde blijkt uit zijn 
aanwijzingen over de toepassing van de preek. Deze wordt al voor een groot deel 
bepaald door de tekstkeus45. En niet de predikant is degene die de toepassing 
passend maakt, de Heilige Geest is degene die de inhoud van de preek toepast in 
het leven van de hoorders. Daarom wekt het nauwelijks bevreemding dat Kuyper 
pas nadat hij van alles te berde heeft gebracht over de prediking en over de 
predikant zelf, schrijft: �Tot de liturgische zijde der prediking behoort tenslotte ook 
nog het contact, waarin de prediker moet treden met hen in wier midden hij het 
Woord bedient�46. Kuyper bedoelt hiermee overigens niet meer en niet minder dan 
dat de voorganger zich op de hoogte stelt van plaatselijke liturgische gebruiken en 
zich er tijdens de prediking van vergewist dat er communicatie met de gemeente 
ontstaat. De plaats van de hoorders in het homiletisch proces krijgt bij Kuyper geen 
structurele aandacht, maar de gemeente die Kuyper hoort, proeft de betrokkenheid 
van degene die schrijft: �aldus moet de predicatie elken Zondag de moegestreden 
Gemeente opvangen, om haar opnieuw den pijlkoker te vullen voor den strijd, die 
haar in de week, die inging, in hart en huis, in levenskring en wereld wacht�47. 
Wanneer de voorganger spreekt in de naam van de Zender en er treedt een 
waarheid op de voorgrond die �in haar rijke, ver strekkende betekenis op de zielen 
gebonden wordt, dan voelt de gemeente dat er een Woord Gods tot de Gemeente 
(is) uitgegaan�48. 
 
7.1.5. De praktijk van de prediking 
 
Van Kuyper zijn veel preken in druk verschenen, als een soort van publicatie-
offensief waarmee hij zijn denkbeelden verspreidde49. Om vormaspecten gaf 
                                                             
43 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 314. 
44 Vgl. D. van Keulen, Bijbel en dogmatiek, 43. 
45 C. Veenhof, Predik het Woord, 183. 
46 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 317. 
47 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 330. 
48 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 311. 
49 J. Vree beschrijft hoe Kuyper zijn Oudejaarspreek van 1870 in een goedkope uitgave op de markt brengt, 
teneinde een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Uiteindelijk zijn van deze preek 10.000 exemplaren 
gedrukt. J. Vree, Amsterdams predikant 16, 66. Zie voor deze preek verder J.J. van Nijen, F. Stark: �Poort 
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Kuyper weinig, zijn preken zijn eerder uitvoerige verhandelingen dan 
tekstbetrokken uiteenzettingen. Dit hangt samen met het feit dat hij zijn preken 
zelden uitschrijft50, maar evenzeer met zijn schriftopvatting, zijn hermeneutiek en 
zijn homiletische methodiek. Kuyper preekt volgens de synthetische wijze, een 
prediking die zich erop toespitst �om die ééne gedachte te grijpen, in die ééne 
gedachte de boodschap te vinden, die in naam des Heeren aan de Gemeente wordt 
aangezegd, en nu die ééne boodschap zoo van alle zijde beziet en aan de Gemeente 
op het hart bindt, dat als de Gemeente naar huis gaat, zij die ééne boodschap 
medeneemt, er van vervuld is, en er zich door laat beheerschen�51. Opnieuw zien 
we hier een systematiserende benadering, nu van de prediking. In feite doet Kuyper 
in zijn preken niet veel met de eigenlijke inhoud van de tekst. Veel tekstuitleg geeft 
hij niet, zijn preken zijn één en al toepassing52. Dat Kuyper hierin zeer bewogen en 
beeldend voor kon gaan, lijdt geen twijfel53. Maar dat wil niet zeggen dat binnen 
zijn beweging van �dolerenden�, de prediking direct van dezelfde meeslepende 
kwaliteit was, aldus C. Augustijn. �Ze zijn lang, uitgesproken saai en bestaan ofwel 
uit brokken populaire dogmatiek ofwel uit langdradige stichtelijke beschouwingen 
zonder enig verband. Ze handelen over een bijbeltekst of �gedeelte, maar enige 
uitleg van het bijbelgedeelte wordt niet geboden. In als deze opzichten verschillen 
zij in niets van de preken, zoals die in de Hervormde kerk in die tijd gehouden 
werden!�54  
 
7.1.6. Prediking en sacramenten 
 
Hoewel Kuyper zelf een groot redenaar is en hij in velerlei opzicht aan het Woord een 
machtige invloed toekent, verabsoluteert hij de plaats van de prediking in de eredienst 
niet. Hij gaat ervan uit dat de eredienst opgebouwd is uit vier verschillende onderdelen, 
die hij elk een eigen karakter toekent: 

- �het objectieve, voorwerpelijke deel van den Dienst, waarbij den Dienaar niets 
uit zichzelven behoeft te zeggen�. Dit is het begin van de dienst, als handeling 
tussen God en de gemeente, uitlopend op belijdenis van zonde en absolutie 

- �het onderwerpelijke deel van den Dienst, dat de predicatie tot middenpunt 
heeft en waarin de eigen gave van den Dienaar uitkomt� 

- �de eigenlijke Dienst der gebeden� 

                                                                                                                                               
voor een nieuwe tijd�. Tijd en eeuwigheid in twee eeuwen Oudejaarspreken, in: S. Voolstra en J. Vree, 
Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid, Zoetermeer 2000, 94 vv. 
50 Aan preek en liturgie op �een dubbel velletje postpapier� had hij genoeg, J. Vree, Amsterdams predikant, 
36. 
51 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 311. 
52 Zo geeft C. Augustijn Kuypers intredepreek in Utrecht als voorbeeld van prediking waarin de schrifttekst 
zelf nauwelijks aan de orde komt, Vast en veranderlijk, 121. 
53 Over de enthousiaste receptie van de preken van Kuyper door zijn aanhangers zie K. Runia, Het hoge 
Woord in de lage landen. Hoe er door de eeuwen heen in Nederland gepreekt is, Kampen 1985, 97. 
54 Aldus concludeert C. Augustijn naar aanleiding van een onderzoek naar de bundels leerredenen �Uit de 
diepte�, van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1886-1992), Vast en veranderlijk, 188. 
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- �de bediening van de Sacramenten�55 
Opvallend is Kuypers hoge waardering voor het sacrament. �In het Sacrament 
bereikt de Eeredienst zijn hoogtepunt�56. �Het H. Avondmaal is en blijft 
middenpunt in den Eeredienst�57, aldus Kuyper. Zo bepleit hij de geregelde viering 
van het avondmaal, �telkens en gedurig, opdat de Heer bij brood en wijn tot zijn 
Gemeente kome�58. In zijn jaren als Amsterdams predikant maakt hij zich 
daadwerkelijk sterk voor frequente viering, zij het zonder veel resultaat. Het 
Avondmaal ziet hij als door Christus verordend en de bedienaar is daarbij als het 
ware het kanaal waardoor het heilige bemiddeld wordt: niet door, maar ook niet 
zonder de bedienaar komt het heil van God tot de belijdende leden van de 
gemeente59. De voorganger moet hierbij zelf op de achtergrond treden en Kuyper 
fulminieert tegen de wijze waarop moderne predikanten het objectieve karakter van 
het formulier met hun subjectieve gepreek verachten60. Kuyper gaat zelfs zo ver in 
zijn waardering voor het sacrament dat hij een orde van dienst voor de 
avondmaalsviering ontwerpt waarin de preek vervalt. Deze orde is gecentreerd rond 
de schriftlezingen, de lezing van het avondmaalsformulier en de tafelviering zelf. 
De prediking heeft daarin geen plaats, mede omwille van praktische 
overwegingen61. 
 
7.1.7. Conclusies 
 
De afsplitsing van de �dolerenden� van de Nederlandse Hervormde Kerk betekent 
een nieuwe volksbeweging in Nederland. Abraham Kuyper weet met grote 
gedrevenheid een heel volksdeel in beweging te krijgen tegen de moderne en de 
ethische theologie en vóór een confessionele theologie die zich baseert op de 
Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God en op het souverein handelen van 
God in Woord en sacrament, onafhankelijk van de mens. Met dit uitgangspunt voor 
zijn theologie geeft Kuyper eveneens een krachtige impuls aan de prediking, 
allereerst vooral als middel om de beweging tot hervorming te stimuleren. De 
nadruk op de objectiviteit van het Woord Gods in de Heilige Schrift leidt in de 
kerken van de Doleantie al gauw tot een nadruk op de prediking, al bepleit Kuyper 
dit persoonlijk niet zozeer. De diensten van de dolerenden bestaan uit bijbellezing, 
gebed, psalmgezang en prediking waarbij de prediking centraal staat62, als middel 

                                                             
55 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 283. 
56 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 395. 
57 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 523. 
58 Geciteerd bij J. Vree, Amsterdams predikant, 53. 
59 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 524, 529. 
60 A. Kuyper, Onze Eeredienst, 487. 
61 Kuyper vreest dat de diensten met preek te lang duren, de prediking of het formulier zou het risico lopen 
afgeraffeld te worden, mensen komen uitsluitend voor de korte preek en gaan dan, vóór de tafelviering weer 
naar huis terwijl bovendien al snel een doublure optreedt tussen woorddienst en avondmaalsformulier. Het 
formulier vormt dus in feite de onderrichtende preek bij het Avondmaal. A. Kuyper, Onze Eeredienst, 483-
485. 
62 �Het centrum van het gemeenteleven was zonder twijfel de kerkdienst en in die kerkdienst weer de preek�, 
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tot bewustwording, onderricht en toerusting van de gelovige gemeenteleden. 
Vanwege dit laatste worden bovendien leerdiensten gehouden: zondagmiddag of 
zondagavond de catechismusdiensten63 en op een door de weekse avond nogmaals 
een leerdienst of �tijdrede�. Verder worden er bij allerlei kerkelijke en publieke 
gelegenheden stichtelijke toespraken en gelegenheidsredes gehouden. 
 
Ten aanzien van de onderzoeksvragen constateren we vervolgens: 
De prediking als Woord van God 
Het gesproken woord heeft een bijzondere status in de kring van de dolerenden. Het 
staat echter niet op zichzelf, maar is ingebed in een vorm van persoonlijke devotie 
van bijbellezen, gebed en een maatschappelijke toewijding met het oog op een 
christelijke samenleving. De erkenning van de Schrift als absolute norm voor de 
prediking en de ruime, culturele toepassing die Kuyper daarbij bepleit, betekenen in 
feite dat heel het leven, heel de theologie, maatschappij en kerk �onder het beslag� 
van Gods Woord komen te staan. Dat is althans het ideaal van Kuyper. De 
prediking is daarbij een belangrijk middel om het Woord tot klinken te brengen, 
maar niet het enige instrument. De functie van de reguliere prediking is in eerste 
instantie vooral binnenkerkelijk, teneinde de gelovigen te vermanen en te 
bemoedigen. 
Homiletische noties en de hoorders 
Kuyper gaat uit van de onfeilbaarheid van de Schrift als Gods Woord. De 
schriftgebonden prediking is een daarvan afgeleid krachtig middel om het Woord te 
verspreiden. Deze prediking moet �vrij� door de Dienaar gebracht kunnen worden 
binnen een liturgie waarin in feite de tafelgemeenschap het belangrijkste is. De 
homiletische praktijk wordt echter meer gekleurd door (leer)prediking dan door 
frequente Avondmaalsviering. De pneumatologische dimensie van de prediking 
gaat bij Kuyper achter de allesoverheersende theocentrische gerichtheid van zijn 
theologie schuil. De Enige God bepaalt zin, doel en werking van de prediking en de 
Heilige Geest werkt als het ware in het verlengde van de raadsbesluiten van de 
Allerhoogste. 
   Persoonlijke toe-eigening van het heil is belangrijk, in die zin dat Kuyper een 
kerk van bewust belijdende leden voorstaat. Maar tegelijkertijd wordt er aan de toe-
eigening van het geloof weinig aandacht besteed, vanwege de nadruk op de 
objectieve zijde van het heil. Bij Kuyper zelf vindt men uiteindelijk weinig 
bevindelijke vroomheid. En de eerder genoemde pneumatologische dimensie van 
het heil betekent voor Kuyper weliswaar dat God de gelovigen als mondige mensen 
en rentmeesters over de �menigerlei genade Gods� aanstelt, maar niet dat zij zich 
daarbij onafhankelijk van God kunnen en mogen opstellen. De 
verantwoordelijkheid die de mens draagt, is er één in afhankelijkheid. De 
rechtvaardiging die de mens ervaart, is die van de zondaar. Een visie waarmee 
Kuyper inderdaad opnieuw tot de wortels van de Reformatie terugkeert. 
                                                                                                                                               
C. Augustijn, Vast en veranderlijk, 192. 
63 C. Augustijn vermeldt hoe op de eerste synode van de Dolerenden de catechismuspreek voorgeschreven 
wordt, Vast en veranderlijk, 195. 
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7.2. H. BAVINCK: DE VERBINDING VAN WOORD EN GEEST 
 
Naast Abraham Kuyper is Herman Bavinck degene die het theologisch 
gedachtegoed van met name de Afscheiding64 mede vormgeeft in een 
�Gereformeerde Dogmatiek�, waarvan de eerste druk in 1895 verschijnt. Bavinck 
ziet, evenals Kuyper, het gevaar dat vroomheid en wetenschap van elkaar dreigen 
te vervreemden in de hen omringende cultuur65. Beiden zoeken vervolgens een weg 
om het gereformeerd belijden identiteitsbepalend te herformuleren ten behoeve van 
kerk en gelovigen, op een wijze die �in rapport is met de tijd�66. Dat de prediking 
daarbij een belangrijke rol speelt, lijdt geen twijfel. Toch vinden we bij Bavinck, 
anders dan bij Kuyper, minder expliciete aandacht voor de prediking of voor de 
liturgie van de gemeente als zodanig. De verklaring hiervoor ligt misschien in het 
feit dat Bavinck zelf meer theoloog dan prediker is. De redes die van hem bewaard 
zijn gebleven, bevatten nauwelijks preken. Behalve zijn rede over de 
welsprekendheid67, vinden we van hem geen lezingen of geschriften over de 
prediking. In zijn dogmatiek benadert hij de prediking nergens op zichzelf, maar 
steeds in een bredere samenhang van de openbaringsleer, schriftleer, ecclesiologie 
en heilsorde. Deze invalshoek van de dogmatiek levert voor ons belangrijke nieuwe 
gezichtspunten op aangaande de theorie over de toe-eigening van het heil. 
   Evenals Kuyper houdt Bavinck vast aan de souvereiniteit van God en het gezag 
van de Schrift. Tegelijkertijd geeft hij zich, anders dan Kuyper, rekenschap van het 
feit dat de moderne Schrift- en mensbeschouwing vraagt naar een visie op de 
Schrift, waarbij het menselijk aandeel in de totstandkoming en het verstaan ervan 
verdisconteerd wordt. Vervolgens zien we in de theologie van Bavinck steeds 
opnieuw hoezeer hij benadrukt dat het subjectieve element van de openbaring 
onlosmakelijk met het objectieve element verbonden is en eigenlijk ook een min of 
meer objectieve kant in zich draagt. Zo hoort de prediking op zich tot de 
�objectieve� elementen, maar de toe-eigening is een zaak van het hart van de mens, 
een subjectief element. Daarbij is het ook weer niet zo, dat het subjectieve element 
het objectieve overbodig maakt of normeert, zoals in de moderne theologie. De 
subjectieve toe-eigening is voluit een inwerking van God, door de Heilige Geest in 
het menselijk bewustzijn. Zo werken Woord en Geest op elkaar in en 
veronderstellen zij elkaar68. De prediking staat bij Bavinck voluit in een 
pneumatologisch kader. 
 

                                                             
64 Na 1892 officieel �De Gereformeerde Kerken in Nederland�. 
65 G.P. Hartvelt, Omgaan met het verleden. Tussen ja-zeggers en nee-zeggers, Kampen 1981, 181. 
66 Waarbij naast de Gereformeerde Dogmatiek Magnalia Deï  als �Onderwijzing in de Christelijke Religie 
naar Gereformeerde Belijdenis� voor de �gewone leden der gemeente� is geschreven, Kampen, 1909, 3. 
67 H. Bavinck, De Welsprekendheid. Eene lezing, Kampen (1889) 19093. 
68 H. Bavinck, Magnalia Deï, 455. 
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7.2.1. De Heilige Schrift als objectieve openbaring van Gods Woord 
 
In zijn visie op de openbaring van Godswege zoekt Bavinck naar een ruimere inter-
pretatie dan die van de orthodoxie van zijn dagen. Daarvan geldt immers dat zij de 
openbaring vrijwel uitsluitend localiseert in de Heilige Schrift. Dat leidt tot een 
intellectualistische en supranaturalistische benadering van het spreken van God69. 
Bavinck ziet het anders: al lang voor de op schrift stelling van de Bijbel is er 
immers sprake van openbaring bij de profeten van Israël70. In het spoor van het 
organisch denken van zijn tijd beziet Bavinck de openbaring als een proces in de 
geschiedenis, waarbij de Heilige Schrift als gave van God, �theopneust� is en de 
laatste acte van openbaring van Godswege �voor deze bedeeling� betreft71. Zo 
kennen wij Christus alleen �naar de Schriften�. Dat betekent enerzijds dat de 
openbaring niet samenvalt met wat er via de Heilige Schrift is overgeleverd. Maar 
anderzijds staat openbaring beslist niet los van de Heilige Schrift: �Het is de Geest 
des Heeren, die leidde bij het schrijven en die ze in de gemeente tot erkenning 
bracht�72. Daaruit volgt dat de Schrift gezag heeft, een gezag dat zij afdwingt op 
grond van haar oorsprong en inhoud. De Schrift getuigt van zichzelf dat zij Gods 
Woord is. Dit stelt Bavinck tegenover de moderne theologie die verschil maakt 
tussen het gezag van God en dat van de wetenschappelijk te bestuderen tekst van de 
Heilige Schrift. Ook het �historisch� gezag van de Schrift is te weinig om het geloof 
op te baseren: �Wij moeten niet alleen weten, dat de Schrift de historische oorkonde 
voor onze kennis van het Christendom is en dat zij de oorspronkelijke Christelijke 
ideeën het zuiverst bevat en weergeeft; maar in de religie dienen wij te weten, dat 
de Schrift het Woord en de waarheid Gods is. Zonder deze zekerheid is er geen 
troost in het leven en in het sterven�73. 
 
7.2.2. Het testimonium Spiritus Sancti internum als inwendige werking van het 

Woord Gods 
 
Bij Bavinck is zekerheid in het geloof niet alleen een kwestie van �objectieve� 
openbaring die al dan niet aangenomen wordt. God openbaart niet alleen, Gods 
Woord werkt in op de mens, zodat deze tot verstaan en verandering komt. De 
�objectieve� openbaring van God, zoals vastgelegd in de Heilige Schrift, heeft een 
�subjectieve� component in het geloof en de aanvaarding daarvan door de mens. 
Nooit zal Bavinck één van beide kanten verabsoluteren: pas wanneer het objectieve, 
of beter gezegd het uitwendig Woord correspondeert met het effect dat het sorteert 
in het hart van de mens, pas dan beantwoordt het aan zijn doel74; het leiden van de 

                                                             
69 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, Tweede Herziene en Vermeerderde druk, Eerste Deel, Kampen 
1906, 296. 
70 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I, 498. 
71 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I, 402. 
72 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I, 421. 
73 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I, 487. 
74 Zoals het oog correspondeert met het licht, het oor met de klank, �zoo moet aan de objectieve openbaring 
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mens tot zaligmakend geloof: fides salvifica75, waarvan God de �auteur� is76. Het 
uitwendig Woord alleen is niet voldoende om de mens te overtuigen van de 
waarheid die het bevat. Daartoe is de werking van de Heilige Geest onontbeerlijk. 
Bavinck verzet zich dus tegen de opvatting als zou het �wetenschappelijk� verstaan 
van de Schrift op zich geloofszekerheid bieden. Het Woord alleen is niet voldoende 
om de mens te overtuigen van de waarheid die het bevat. Daartoe is de 
�wederbarende� werking van de Heilige Geest nodig, het �testimonium Spiritus 
Sancti internum�. Beide, zowel de objectieve openbaring als de inwendige werking 
van de Heilige Geest, zijn als activiteiten van Godswege, in zekere zin 
�onwederstandelijk�, dat wil zeggen onweerstaanbaar voor de mens77 die daaraan 
geloof hecht. 
   De wijze waarop de Heilige Geest �werkt� is �middellijk�, via de �media 
gratiae�78. Het is de Geest die de Schrift aan de mens gegeven heeft door de 
bijbelschrijvers op organische wijze te inspireren en het is de Geest die het 
getuigenis van de Schrift in de harten van de gelovigen schrijft en bevestigt79. 
Hoewel de Heilige Geest in principe on-middellijk kan werken, doet zij dat in de 
regel niet80: God verkiest het om de relatie met de mens via het genademiddel bij 
uitstek, het Woord, te onderhouden. �Dezelfde Geest, die door de mond der profeten 
sprak, moet in onze harten werken en ons overtuigen, dat zij getrouw hebben 
overgeleverd hetgeen hun van God bevolen was. De H. Geest is daarom zegel en 
bevestiging van het geloof der vromen. Indien wij dat getuigenis in ons hebben, 
rusten wij niet in eenig menschelijk oordeel, maar stellen ontwijfelbaar vast, alsof 
wij God zelf in haar aanschouwden, dat de Schrift uit Gods mond door den dienst 
van menschen is voortgekomen�81. Langs deze weg komt er in de theologie van 
Bavinck een vanzelfsprekende aandacht voor de weg van de �bemiddeling� van het 
geloof. In de dogmatiek betekent dit aandacht voor de �heilsorde�. Dit brengt een 
noodzakelijke bezinning op de antropologie met zich mee. 
 
7.2.3. Een heilsordelijke toe-eigening van het geloof 
 
In de gereformeerde heilsorde gaat het om de wijze waarop de mens deel heeft aan 
de verzoening met God in Christus. Het �heilsfeit� van de verzoening in Christus 
staat vast, �is volbracht�, maar moet door de mens aangenomen worden in geloof, 
wil het vruchten afwerpen in het leven van de gelovigen. Dat de één het 

                                                                                                                                               
Gods een subjectief orgaan in den mensch correspondeeren�, H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I, 533. 
75 Bij Bavinck gaat het dus om geloof als fiducia, een vorm van overgave en vertrouwen. De kennisname, 
�notitia� en de instemming, �assensus� zijn niet los van elkaar te denken. 
76 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I, 612. 
77 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I, 534. 
78 Bavinck definieert de media gratiae als �uitwendige, zinnelijk handelingen en teekenen, welke Christus aan 
zijn kerk geschonken en waaraan Hij de mededeeling zijner genade verbonden heeft�, Gereformeerde 
Dogmatiek, Tweede Herziene en Vermeerderde druk, Vierde Deel, Kampen 1911, 489. 
79 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I, 80. 
80 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, IV, 500. 
81 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I, 626-627. 
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verkondigde Woord zal aannemen en de ander niet, dat het bij de één instemming 
en bij de ander ergernis veroorzaakt, dat blijft het geheim van Gods verkiezing, 
maar neemt niet weg dat het aanbod van genade aan allen gedaan moet worden, en 
het heil dus ook aan ieder gepredikt moet worden82. Deze �toepassing des heils� is 
voor Bavinck fundamenteel voor zijn opvatting over de heilsorde. Niet alleen het 
gedane werk van Christus telt, maar ook dat van de mens en daarin dat van de 
Heilige Geest die in de geschiedenis en in de harten van de mensen dóórwerkt. De 
toepassing van het heil is principieel net zozeer Christus� werk als de verwerving 
van het heil: �Hij is de handelende�83. De elementen van de heilsorde zijn gaven 
van de Heilige Geest en als zodanig weldaden, genadegaven, van Christus. Volgens 
de dynamiek van het organisch denken is het God die deze weldaden in de mens 
�inplant� en het is de mens die zich in een proces van toe-eigening deze weldaden 
stap voor stap eigen maakt. Daarbij worden vier �fasen�, onderscheiden: roeping, 
rechtvaardigmaking, heiligmaking en verheerlijking84. In alle vier de �fasen� gaat 
het om een �toedelen� van God en een reageren van de mens. Van belang voor ons 
onderwerp is hoe Bavinck de prediking van het evangelie in dit denken plaatst. 
Opvallend genoeg is dat voornamelijk onder de �roeping�. Dat wil zeggen dat 
Bavinck de prediking vooral ziet als een voorbereidende en werkzame genade die 
God geeft om via onderwijs en kennisname tot inzicht en aanvaarding van het 
geloof te komen. De prediking hoort bij het �objectieve� Woord dat de mens ter ore 
komt en een aanbod van genade inhoudt waar de mens op reageert met geloof of 
ongeloof, mede bewerkt door de Heilige Geest. In die zin heeft de prediking geen 
exclusief karakter, al is het het eerste en voornaamste middel van genade85. Steeds 
weer wijst Bavinck erop dat het Woord van het evangelie behalve door de 
kerkelijke prediking tevens op andere manieren tot de mensen komt in onderwijs en 
opvoeding86. Niet de prediking of de preek op zich is het genademiddel, maar het 
Woord Gods, dat een bredere werkzaamheid heeft dan de kerkelijke prediking: �De 
openbare bediening des woords omvat dus lang niet al de kracht, die van het woord 
uitgaat; zij dient ook wel, om het geloof, bij wie het nog ontbeeren te werken, maar 
toch veelmeer om het bij de geloovigen in hunne vergadering te versterken�87. We 
vinden bij Bavinck dan ook geen aanwijzingen voor een sacramenteel denken over 
de prediking. �Alle dienst in de kerk is dienst des woords�, aldus Bavinck, ook het 
sacrament is daar min of meer van afgeleid: en waar het Woord recht bediend 
wordt, daar wordt ook het sacrament recht bediend88. Het Woord of het sacrament 
als zodanig bevatten geen objectieve werkzaamheid, want het is te allen tijde de 
Heilige Geest die �met het Woord�, �cum verbo�, werkt. Dit is voor Bavinck een 
                                                             
82 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, IV, 5, 503. Vgl. C. Veenhof, Predik het Woord, 293. 
83 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, Tweede Herziene en Vermeerderde druk, Derde Deel, Kampen 
1910, 595. 
84 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, III, 690. 
85 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, IV, 357, 489. 
86 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, III, 688; IV, 118,179,357,490. 
87 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, IV, 490. Bavinck veronderstelt hierbij een maatschappelijke 
context waarin het voor velen geldt dat zij hoe dan ook via onderwijs met het evangelie in aanraking komen. 
88 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, IV, 339. 
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belangrijk onderscheid tussen lutheranen en gereformeerden. Immers de lutheranen 
zien de werkzaamheid van het Woord �per verbum�, dóór het Woord, waarbij het 
Woord meer een zelf-werkzaam karakter draagt. Bavinck formuleert de 
gereformeerde visie als een werken van de Heilige Geest met het Woord, hetgeen 
daadwerkelijk een �samen-opgaan� van Woord en Geest in zich draagt, waarbij 
Bavinck enerzijds sacramentalisme en anderzijds pelagianisme wil vermijden. Het 
�cum verbo� is de subjectieve werkzaamheid die bij het objectieve Woord komt en 
zich richt op �een openen van het hart, eene inwendige openbaring, een trekken tot 
Christus, eene verlichting des verstands, een werken van het willen en het 
werken�89.  
 
7.2.4. De mens als geroepene door het Woord 
 
Zowel in zijn beschouwing aangaande de inspiratie van de Heilige Schrift als in 
zijn opvatting aangaande de toe-eigening van het heil valt op hoezeer het heil op de 
mens en de menselijke omstandigheden ingaat. De mens staat centraal als mede-
handelend subject. Dit past in de opvattingen van Bavinck over de plaats van het 
subject in de oorspronkelijke gereformeerde theologie. Hij stelt zich op het 
standpunt dat de Reformatie ervoor heeft gekozen om noch de kerk, noch de 
ambten als draagster van heil te zien, maar daarentegen de gelovige gemeente, 
waarin ieder persoonlijk verantwoordelijk is90. Er is bijgevolg voor God �geen 
andere weg tot het hart van de mensen dan door het hoofd en het bewustzijn 
heen91�. Deze gedachte werkt hij consequent uit in zijn hele theologie. Dan is het 
logisch dat ook de inspiratie van de Heilige Schrift niet mechanisch buiten de mens 
om, maar organisch, door de mens heen is gegaan: �Zij houdt toch in, dat de H. 
Geest bij het beschrijven van het woord Gods niets menschelijks heeft versmaad, 
om tot orgaan te dienen van het goddelijke. De openbaring Gods is niet abstract-
supranatureel, maar is ingegaan in het menschelijke, in personen en toestanden, in 
vormen en gebruiken, in geschiedenis en leven. Zij blijft niet hoog boven ons 
zweven, maar is nedergedaald in onzen toestand; zij is vleesch en bloed en ons in 
alles gelijk geworden uitgenomen de zonde�92. �De Heilige Geest heeft zich van 
heel hunne persoonlijkheid als van zijn instrument bediend� en �De persoonlijkheid 
der schrijvers is niet uitgewischt maar gehandhaafd en geheiligd�93. Deze unieke 
persoonlijkheid van ieder mens komt eveneens tot uiting in het verschillend 
verstaan van het Woord van God94. Daarbij acht Bavinck de persoonlijke aanleg en 
opvoeding relevant95. Maar verder dan deze constatering gaat Bavinck niet. Bij 
                                                             
89 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, IV, 504. 
90 �De Reformatie nam welbewust en vrij haar standpunt in het religieuze subject, in het geloof van den 
Christen, in het getuigenis des H. Geestes�, H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I, 626. 
91 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I, 611. 
92 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I, 469. Vgl. M.E. Brinkman, C. van der Kooi, Het Calvinisme 
van Kuyper en Bavinck, 128-133. 
93 gratia non tollit sed perficit naturam, H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I, 470. 
94 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I, 80. 
95 Als één van de eerste theologen in Nederland oriënteert Bavinck zich op de godsdienstpsychologie.  
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hem vinden we geen praktisch-theologische theorie of nadere aanwijzingen voor de 
homiletiek. Waar hij in zijn redevoering over de welsprekendheid vooral op wijst, 
is dat predikanten de taal van het hart moeten spreken. Dat vereist bij de 
predikanten zelf een getroffen zijn door het Woord, een �krachtige 
gemoedsaandoening� en de onweerstaanbare drang om daaraan gehoor te geven96. 
De taalsoort waarin zij dan spreken zal niet die van de reflectie zijn. Integendeel: 
�zij redeneert niet, zij schildert. Zij beschrijft niet, zij verhaalt. Zij betoogt niet, zij 
laat zien�97. Op deze manier komt het Woord van God het meest tot zijn recht en 
nadert deze �het dichtst aan de oorspronkelijke absolute macht van het woord onzes 
Gods�98. �Want welke invloed er moge uitgaan van het woord, dat in gedrukten 
vorm van elders ons bereikt; deze is niet te vergelijken met den zegen, die er voor 
hart en leven, voor huisgezin en maatschappij uitgaat van het woord, dat in de 
vergaderingen der gemeente tot ons gesproken wordt. Hier alleen toch is de 
bediening van het Woord Gods en van de zegelen zijns verbonds. Hier woont 
Christus zelf in het midden en werkt Hij met zijn Geest99�. De predikanten zullen 
er daarom alles aan moeten doen om zo overtuigend mogelijk te spreken. Zonder 
dat Bavinck expliciet schrijft over de hoorders van de prediking is zonder meer 
duidelijk dat de prediker hen serieus zal nemen, wil hij zijn gehoor kunnen 
overtuigen. Verder mag de predikant het overlaten aan de Heilige Geest: �Want met 
de prediking des Woords gaat de werking des Geestes vergezeld, en het woord van 
den dienaar is het middel slechts in Zijne almachtige hand�100.  
 
7.2.5. Conclusies 
 
Voor de gereformeerde theologie, en indirect voor de homiletiek van de 20e eeuw in 
Nederland, is Bavinck in veel opzichten toonaangevend geweest. Niet omdat hij 
zelf op het gebied van de homiletiek gepubliceerd heeft, wel omdat zijn 
schriftbeschouwing en zijn leer over de heilsorde een basis hebben gelegd voor een 
eigentijds verstaan van de opdracht van de prediking. Ten aanzien van onze 
onderzoeksvragen constateren we: 
De prediking als Woord van God 
In zijn herbronning van de gereformeerde traditie houdt Bavinck vast aan het 
reformatorisch principe dat het Woord van God en de Geest van God op elkaar 
betrokken zijn en in principe niet los van elkaar werken. Dat betekent een 
fundamentele verbinding van wat Bavinck �objectieve openbaring� noemt met de 
manier waarop deze in ieder mens afzonderlijk doorwerkt. 
Homiletische noties en de hoorders 
De verbinding van Woord en Geest is fundamenteel wanneer het gaat over de 
werking van de prediking bij Bavinck. Prediking kan pas werkelijk als Woord van 
                                                             
96 H. Bavinck, Magnalia Deï, 25. 
97 H. Bavinck, Magnalia Deï, 40. 
98 H. Bavinck, Magnalia Deï, 48. 
99 H. Bavinck, Magnalia Deï, ix. 
100 H. Bavinck, Magnalia Deï, 48. 
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God verstaan worden wanneer zij zich instrument weet van dezelfde Geest die de 
inspiratie en interpretatie van de Heilige Schrift gestalte geeft. Daarin is prediking 
bij Bavinck ten volle door de pneumatologie bepaald, meer dan bij Kuyper. Door 
zijn grote aandacht voor de toe-eigening van het heil door de gelovigen, maakt 
Bavinck ruimte voor de plaats van de hoorder in de homiletiek.  
   De verbinding tussen de �uitwendige� en de �inwendige� werking van het Woord 
komt op organische wijze tot stand: de mens wordt ingeschakeld bij de openbaring 
en de toe-eigening van het heil. Dat gebeurt niet op de manier van het 
pelagianisme, door vrije wil of door verdienste, maar het ingeschakeld worden van 
de mens is genade op zich en genade gaat eraan vooraf. De mens wordt 
ingeschakeld in het herscheppend werk van God door de Heilige Geest en de 
prediking in de gemeente van de Heer bindt dat de gelovigen op het hart. 
 
 
7.3. T. HOEKSTRA (1881-1936): TOEPASSING VAN HET WOORD GODS MET HET 

OOG OP DE MENS 
 
In de eerste decennia van de 20e eeuw zijn de Gereformeerde Kerken in opbouw. 
Hun maatschappelijke en politieke invloed neemt toe, de emancipatie van de 
gereformeerden is in volle gang. In Kampen doceert T. Hoekstra de homiletiek. Bij 
hem voelen we de spanning terug, zoals Bavinck die aanwijst tussen de objectieve 
gestalte van Gods Woord en de subjectieve toe-eigening daarvan door de mens. 
Hoekstra ziet dat de gereformeerde prediking onder kritiek staat en wel op vier 
punten101: De prediking is te ouderwets, te arm van inhoud, te algemeen en te 
voorwerpelijk. Het eerste punt hangt samen met het toegenomen ontwikkelingspeil 
van de gemeente102 dat door de predikers te weinig recht gedaan wordt. De preken 
bevatten teveel herhaling van �platgetreden paden der dogmatiek� en doen te 
weinig een appèl op intellect en gevoel voor esthetiek. Logisch dat de intellectuelen 
liever thuis een mooi boek lezen of gaan wandelen �om God te dienen in de natuur 
en Hem te loven in den tempel van ongekorven hout�103. De intellectuelen kunnen 
hun geheugen, gezond oordeel en gevoel voor schoonheidszin toch niet thuislaten?, 
zo vraagt Hoekstra de predikers. Er moet dus, naar zijn idee, meer overeenkomstig 
de behoeften en in de taal van de actualiteit gepreekt worden104. Dat de prediking te 
arm van inhoud is, komt volgens Hoekstra doordat de rijkdom van het evangelie 
van Jezus Christus niet ten volle in de preken weerklinkt: �Elke preek moet 
                                                             
101 T. Hoekstra, De tegenwoordige critiek op onze preeken, Kampen 1918, 10. 
102 Vergelijk T. Hoekstra, Gereformeerde Prediking, Baarn z.j. (1920), 9. 
103 T. Hoekstra, De tegenwoordige critiek, 10. 
104 Opvallend is Hoekstra�s pleidooi voor de esthetische beleving: �Waarom profiteeren onze predikanten niet 
van den taalrijkdom der tachtigers, waarom laten ze ons niet genieten van de taalmuziek der jongeren, 
waarom verwekken ze geen aestethische emotie door het uitbeeldend vermogen onzer heerlijke taal?� om 
daar direct weer aan toe te voegen dat de taal en schoonheid natuurlijk niet het Woord Gods naar de 
achtergrond mogen dringen, want �de prediking heeft niet ten doel schoonheidsontroering te wekken� en 
�Men komt in de kerk, niet om van taalschoon te genieten, maar om gevoed te worden met het Woord Gods�, 
De tegenwoordige critiek, 11-13. 
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Christus tot inhoud hebben�. Aan de prediker wordt immers gevraagd: �zeg me, wie 
Hij voor mij is�105. Want Christus is het centrum, het kloppend hart van elke 
prediking, die zonder dit hart levenloos wordt. Het verwijt vervolgens, dat de 
gereformeerde preken te algemeen zouden zijn, brengt Hoekstra direct bij het 
probleem van de toepassing. Toepassing van de tekst maakt de prediking immers 
specifiek, ingaand op de �verschillende tijden, plaatsen, personen en toestanden�106. 
Het euvel dat de prediking te voorwerpelijk zou zijn, hangt eveneens samen met 
een gebrek aan toepassing en aan de mogelijkheid van toe-eigening door de 
hoorders. �De objectieve heilswaarheid wordt wel voorgedragen, maar vergeten is te 
beschrijven op welke wijze die waarheid aan ons hart wordt toegeeigend. De 
prediker gaat er niet op in, hoe ik in mijn godsdienstig leven tegenover die 
heilswaarheid sta, hij teekent mijn zieletoestanden niet; ik heb weinig vrucht van 
de preek omdat ik niet kan onderkennen of mijn geestelijk leven normaal of 
abnormaal is�107. 
   In de homiletiek zoals Hoekstra die voor ogen ziet, wil hij recht doen aan deze 
kritiek en met een nieuwe vorm van homiletiek komen waarin het �ultra-objectieve� 
van de gereformeerde prediking gecorrigeerd wordt en tevens de valkuil van het 
�ultra-subjectieve� en de mystiek ontweken wordt. Het objectieve zal in de 
prediking voorop moeten gaan, tekstverklaring blijft een eerste eis, maar het 
subjectieve moet erop volgen; �het in verbinding brengen van de tekstgedachten 
met de geloofservaring van den Christen�108. 
 
7.3.1. De �Gereformeerde Prediking� en de �Gereformeerde Homiletiek� 
 
In 1920 verschijnt van Hoekstra �Gereformeerde Prediking�, een voorproeve van 
zijn �Gereformeerde Homiletiek�109 uit 1926. In de �Gereformeerde Prediking� is 
duidelijk te zien hoe hij de uitdaging die hij zich gesteld ziet, opneemt en hoe hij 
het belang van de toepassing van de preek nader uitwerkt. In zijn �Gereformeerde 
Homiletiek� komt Hoekstra met een complete homiletische theorie. Daarbij is 
Hoekstra er veel aan gelegen om de homiletiek als zelfstandige wetenschap te 
poneren: hij omschrijft haar als �die theologische wetenschap, welke tot object heeft 
de bediening des Woords in de vergadering der gemeente van Christus�110 en hij 
ziet haar encyclopedisch als eerste van de �didaskalische� groep der ambtelijke 
vakken111. Deze wezensbepaling vanuit het ambt van de �didaskalos�, de �dienaar 
des Woords�, betekent voor Hoekstra tevens dat de homiletiek niet uit de liturgiek 
kan worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld Schleiermacher doet. Hoekstra acht 
                                                             
105 T. Hoekstra, De tegenwoordige critiek, 15. 
106 T. Hoekstra, De tegenwoordige critiek, 18. 
107 T. Hoekstra, De tegenwoordige critiek, 19-20. 
108 T. Hoekstra, De tegenwoordige critiek, 21. 
109 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, Wageningen z.j. (1926). 
110 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 12. 
111 Hoekstra verkiest de benaming �ambtelijke vakken� boven die van �practische theologie� omdat de 
aanduiding �practische theologie� bij hem de suggestie wekt uitsluitend een �applicatieve� wetenschap te zijn, 
Gereformeerde Homiletiek, 24-31. 
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homiletiek �veel meer dan� een cultisch element. �Zij is naast liturgische acte een 
zelfstandige functie van het ambt van den dienaar des Woords en als zoodanig 
wordt haar een plaats gegeven in de constructie der liturgische elementen�112. 
   De indeling van Hoekstra�s Gereformeerde Homiletiek bestaat uit een principieel, 
een materieel en een formeel deel, voorafgegaan door een inleiding met o.a. een 
geschiedenis van de prediking. In deze indeling gaat de bezinning op het wezen 
van de bediening van het Woord voorop. Deze wordt gevolgd door een 
beschouwing over de inhoud van de prediking, de �stof�, waarna tot slot de 
voorwaarden aan de orde komen waaronder de bediening van het Woord gestalte 
krijgt. Met deze opzet volgt Hoekstra het spoor van Nitzsch en Van Oosterzee, 
maar gaat hij een eigen weg ten aanzien van de door Kuyper in zijn encyclopedie 
voorgestelde indeling113. 
 
7.3.2. Bediening van Gods Woord: de dynamiek van verklaren en toepassen 
 
Wanneer Hoekstra het doel van de prediking omschrijft, doet hij dat bij voorkeur 
met de term �opbouw� en formuleert hij in een taal die verwijst naar procesmatig en 
effectief handelen. Zo spreekt hij over de �volmaking der gemeente� en over de 
�wasdom in de genade en kennis van den Heere Jezus Christus, de opbouw van den 
geestelijken tempel, de oikodome der gemeente, de toebereiding van de Bruid des 
Lams�114. In lijn met het organisch denken dat we ook bij Bavinck zien, beschouwt 
Hoekstra de prediking als een dynamische activiteit, als een �werkzaam 
handelen�115 en niet als een afkondiging van een bepaalde leer. Het object van de 
homiletiek is niet de bestudering van de Heilige Schrift als zodanig, maar de 
bediening van het Woord in de gemeente. Dat wijst op een handelen door de 
predikant, de �concionator�116, die zich op last van Christus en in diens naam tot de 
gemeente wendt117. Deze concionator heeft tot taak om het �in de H. Schrift 
vervatte Woord Gods voor de gemeente des Heeren te verklaren en op haar toe te 
passen�118. De bron voor de prediking, het principium cognoscendi, is de Heilige 
Schrift, het geopenbaarde Woord Gods, dat het wezen en de inhoud van de 
prediking bepaalt. Niet dat de Heilige Schrift de enige vorm van Godsopenbaring 
bevat, ook in andere wetenschappen licht iets van deze openbaring op. In dit 
opzicht is Hoekstra niet huiverig voor de inbreng van hulpwetenschappen. Zo zal 

                                                             
112 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 159. 
113 De indeling van Kuyper is als volgt: De kunsttheorie der prediking, de geschiedenis der prediking, de 
anthologie der prediking gevolgd door de methodologie en historie van de homiletiek, A. Kuyper, 
Encyclopedie der Heilige Godgeleerdheid, III, Kampen 19092, 503. 
114 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 12, 18, 46. En: �Het doel van de prediking is de opbouw, de 
wasdom der gemeente, de ontplooiing van alle gaven en krachten die in de gemeente aanwezig zijn, totdat zij 
zal gekomen zijn tot de mate van de grootte der volheid van Christus�, 194. 
115 Hierin sluit Hoekstra aan bij de terminologie van Schleiermacher, Gereformeerde Homiletiek, 193. 
116 Hoekstra kiest voor de latijnse vertaling van homilia: �concio�, in aansluiting bij o.a. Hyperius. De 
predikant is �concionator�. 
117 Dienaren des Woords zijn �legati Christi�, T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 179. 
118 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 161. 
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de homiletiek baat hebben bij de retorica119 en psychologie, ja deze zelfs hard nodig 
hebben. Maar vanwege haar eigen verworteling in de Heilige Schrift, kan de 
homiletiek haar zelfstandige status nooit aan deze �hulpwetenschappen� 
ondergeschikt maken. 
   Dat Hoekstra ruimte maakt voor de psychologie als hulpwetenschap, is een 
ontwikkeling waarvoor Bavinck in zijn theologie de weg heeft geopend. Voor 
Hoekstra hangt het samen met het eigene van de gereformeerde prediking. Deze 
prediking is immers principieel gericht op de betekenis van Gods Woord voor het 
gelovig subject. Daarom beperkt gereformeerde prediking zich nooit tot explicatio 
van het schriftwoord, maar is zij altijd explicatio én applicatio, naast verklaring 
tevens toepassing van de Heilige Schrift in het leven van de gelovigen. De toepas-
sing hoort tot het ene organisme van de preek, �zij vormt met de verklaring het 
lichaam van de preek�120. Prediking is op deze toepassing gericht, de dienaar is 
geroepen om �in de vergadering der geloovigen het Woord zóó te verkondigen, dat 
het onder den zegen Gods indringt en doorwerkt in de harten van hen, die de 
prediking hooren�121. Toepassing heeft bij Hoekstra toe-eigening als onvervreemd-
bare keerzijde. Daarvoor is enerzijds �het kerklid� zelf verantwoordelijk, deze moet 
�het woord in zich opnemen en in zijn leven verwerkelijken�, maar de prediking 
moet daar wel geschikt voor gemaakt zijn: deze moet prikkelen tot persoonlijke 
toepassing. Daarbij komt de toepassing van het Woord door de Heilige Geest. Want 
�de uitnemendste applicatie van den dienaar des Woords zal niet baten en de 
persoonlijke toepassing door den hoorder zal achterwege blijven, zoo de Heilige 
Geest het hart niet opent en het Woord niet doet indalen in de ziel�122. En 
methodisch gaat het in de toepassing niet om een toespitsing die pas aan het slot 
van de prediking in een enkele zin als �toegift� bijgeleverd wordt, maar van meet af 
aan is de toepassing in de preek betrokken en gericht op toe-eigening. Het 
onderscheid tussen explicatie en applicatie is dan ook slechts �zakelijk� van aard, 
en impliceert geen tweedeling123. Zo citeert Hoekstra zijn tijdgenoot Biesterveld 
met instemming, waar deze over de preken van Calvijn zegt: �ge gevoelt het onder 
het verklaren reeds: de dienaar arbeidt aan uw onderwijzing en vertroosting�124. 
   Wanneer een dusdanige werking van het Woord van God beoogd wordt, dan 
volgt daaruit, aldus Hoekstra, dat het de taak van de ambtelijke theologie is om �te 

                                                             
119 Hoekstra stelt zich op het standpunt van Hyperius, die op grond van het gereformeerd belijden een eigen 
plaats voor de homiletiek ten opzichte van de retorica bepleit. Ditzelfde geldt voor Kuyper, Gereformeerde 
Homiletiek, 40-44. 
120 Hoekstra weet zich met deze opvatting in het spoor van de gereformeerde homileten J. Hoornbeek, J. 
Martinus en D. Knibbe, Gereformeerde Prediking, 29, 40. Echt gereformeerde prediking is niet puur 
verstandelijk, dor en droog, maar tintelt van leven, is verklaring èn toepassing�, T. Hoekstra, Gereformeerde 
Prediking, 19. 
121 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 48. Waarbij Hoekstra �toepassing� definieert als: �een 
overtuigende toeëigening van de verklaarde woorden, door verscheidene gebruiken, middelen, 
beweegredenen en vertroostingen, op de ziel en staat der toehoorderen�, Gereformeerde Homiletiek, 299. 
122 T. Hoekstra, Gereformeerde Prediking, 40. 
123 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 280. 
124 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 163. 
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onderzoeken, op welke wijze het ambt door middel van het Woord Gods kan 
inwerken op de psyche der mensen. Zij moet antwoord geven op de vraag, hoe het 
ambt moet functionneeren om in de harten die werkingen te voorschijn te roepen, 
welke naar de H. Schrift het doel van de ambtelijke bediening moeten zijn�125. Juist 
op dit punt verwacht Hoekstra een bijdrage vanuit de uit Amerika overkomende 
psychologie. 
 
7.3.3. De rol van de psychologie bij de toe-eigening van de prediking 
 
Wanneer Hoekstra in het principieel deel van zijn homiletiek schrijft over het 
object van de prediking, dan doelt hij niet, zoals gebruikelijk, op datgene waarover 
de prediking handelt (objectum cuius), maar op degenen, tot wie de prediking zich 
richt (objectum cui): de vergadering van gelovigen126. Niet pas ten aanzien van de 
toepassing van de prediking, maar direct bij de principiële vragen van de 
homiletiek, geeft Hoekstra zich rekenschap van degenen voor wie de prediking 
bestemd is. En om de �zieletoestanden� van de gelovigen te doorgronden, bewijst de 
psychologie haar diensten127. Kennis van de �algemene� psychologie stelt de 
prediker in staat om de �krachten van de natuurlijke psyche� te kennen, waarmee 
Hoekstra vooral bepaalde veronderstelde psychologische wetmatigheden bedoelt. 
Deze kennis is noodzakelijk voor een �goede bearbeiding van zijn object�128. De 
prediker kan op deze manier �naar de behoeften der gemeente� prediken129 en 
studie van met name religieuze psychologie zou zeker vruchtbaar zijn voor de 
prediking.  
   Voor Hoekstra betekent dit echter niet dat van nu af aan de homiletiek haar 
inhoud af laat hangen van de resultaten van de psychologie. Hoekstra aanvaardt 
inzichten vanuit de psychologie, voorzover die zich laten onderwerpen aan de 
Heilige Schrift en ruimte laten voor het bovennatuurlijk element van de werking 
van de Heilige Geest in de prediking. In die zin spreekt hij ook over �christelijke� 
psychologie130. Psychologie is voor hem een descriptieve wetenschap, geen 
normatieve wetenschap. Ondanks zijn waardering voor de Duitse theoloog F. 
Niebergall, die als modern theoloog het belang van de psychologie voor de 
theologie bepleit131, volgt hij hem niet in de wijze waarop deze de psychologie als 
empirische basis voor de prediking aanwijst en deze vervolgens, in de ogen van 
Hoekstra �uitlevert� aan het subjectivisme132. Daartegenover stelt Hoekstra: �De 

                                                             
125 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 48. 
126 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 184. 
127 Zo beschrijft Hoekstra zelf in een preek over �De schare die niemand tellen kan� uit Openbaring 7:9 �de 
rijke schakeering, groote verscheidenheid, eindelooze variëteit� van deze schare, en spitst dit toe op de 
veelvormigheid van het �zieleleven� van zijn hoorders. T. Hoekstra, Menigerlei Genade, Kampen 1914, 486. 
128 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 53. 
129 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 58. 
130 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 53. 
131 Vergelijk F. Niebergall, Die moderne Predigt, in: G. Hummel (Hrsg.), Aufgabe der Predigt, Darmstadt 
1971, 20-22, 64vv. 
132 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 52, 94. 
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inhoud der prediking is nooit aan het religieuse subject te ontleenen�, want het 
evangelie is immers niet �naar de mensch�, noch de geopenbaarde wijsheid Gods in 
Christus �in het hart van eenig mensch opgeklommen�133. En met voorzichtigheid 
en realiteitsbesef stelt hij tevens dat men van de psychologie niet mag verwachten 
dat wanneer men aan haar eisen voldoet, automatisch het gestelde doel van de 
prediking bereikt wordt. Het is immers het werk van de Heilige Geest om een 
fundamentele dispositie in de mens aan te brengen en de gelovige vervolgens 
vatbaar te houden voor de beïnvloeding door het evangelie134. Deze werking is niet 
psychologisch te verklaren, maar betekent �dat het Woord Gods al meer tot 
heerschappij komt in alle sferen van het menschelijk zieleleven, en zoowel het 
intellectueele als het volitioneele en emotioneele leven steeds meer doordrongen 
wordt van het Woord Gods�135. 
 
7.3.4. Indeling van de preekstof naar psychologische motieven 
 
Terwijl Hoekstra uitdrukkelijk de verborgen werking van de Heilige Geest noemt 
wanneer het gaat om het uiteindelijk �effect� van de prediking, is zijn homiletiek er 
tegelijkertijd op gericht om de predikanten een zo groot mogelijk instrumentarium 
te bieden om dit effect, voor zover het van hen afhangt, mogelijk te maken. In het 
Woord Gods zelf ligt een bovennatuurlijke kracht om te werken, en �Wie door Gods 
Geest aangegrepen de woorden Gods spreekt, heeft beschikking over de machtigste 
hefboomen om de ziel in beweging te brengen�136. De prediker zal daartoe zijn 
uiterste best doen om op herkenbare wijze op de levenswerkelijkheid van de 
hoorders in te gaan, �en zulk een geestelijke energie (te) ontwikkelen, alsof het hem 
mogelijk ware het Woord in de harten te doen neerdalen en wortel (te) schieten�137. 
Het besef van de Geest van God afhankelijk te zijn, is bij Hoekstra getransformeerd 
tot een besef van �in dienst genomen� te zijn. 
   Voor de hoorder bestaat de preek uit �onderwijzing, vermaning en vertroosting�, 
soms meer het één , soms meer het ander, en werkt zij �ontdekkend, beschamend, 
nederwerpend, opbeurend, verootmoedigend, vertroostend, onderwijzend, 
vermanend, versterkend�138. De toepassing van een preek moet onderscheidend zijn 
en zo duidelijk �opdat een ieder die zich aan de prediking toetst, weten kan, of hij 
tot de kudde van den goeden Herder behoort, ja dan neen�139.  
   Om de predikant te helpen om de juiste bijbelse �stof� voor de prediking te 
vinden, of, in hedendaags spraakgebruik, het �onderwerp� en de �doelstelling� van 
de preek te bepalen, zijn in de homiletiek vanouds onderscheidingen gemaakt ten 
behoeve van verschillende �preeksoorten�. Onderscheidingen, ofwel indelingen, 

                                                             
133 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 56. 
134 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 57. 
135 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 195. 
136 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 46-47. 
137 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 306. 
138 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 192. 
139 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 303. 
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bijvoorbeeld op basis van retorische genre�s (de �genera� bij Melanchton), of op 
basis van de tekstsoorten van de Heilige Schrift (zoals bij Hyperius). In veel 
gevallen ziet men deze indeling eerder toegepast in de �usus�, de �toepassing�, van 
de preek, dan in de fase van de inventio en dispositio, het vinden en ordenen van 
het gevondene rondom de tekst. Hoekstra laat echter de oude indelingen vallen en 
komt met een nieuw voorstel dat al in de fase van de inventio behulpzaam moet 
zijn: een indeling waarbij de teksten van de Heilige Schrift van meet af aan 
ingedeeld worden al naar gelang de wijze waarop zij de menselijke ziel 
beïnvloeden. Het is de veronderstelde psychologische werking van de tekst op het 
intellect, de wil of de emotie, die deze indeling bepaalt. De drie �functies� of 
werkingen van de menselijke psyche, resulteren in een driedeling voor wat betreft 
de mogelijke stoffen voor de bediening van het Woord:  

- Ten eerste de didactische stoffen, onderwijzend van karakter, �stoffen, die 
meer ten doel hebben de religieus-ethische kennis te vermeerderen door in de 
waarheid Gods te onderwijzen of valsche leer te wederleggen�. 

- Ten tweede de protreptische stoffen, vermanend van karakter, stoffen die 
meer zich richten op het religieus-ethische handelen en aansporen tot het doen 
van het goede of vermanen tot het zich afwenden van het kwade�. 

- Ten derde de empoëtische stoffen, �inwerkend� van karakter, stoffen �die meer 
ten doel hebben in te werken op het religieus-ethische gemoedsleven en 
emoties in actie te zetten of tot zwijgen te brengen�140. 

Het karakter van deze drie onderscheiden vormen, werkt Hoekstra nader uit, 
waarbij hij de kwaliteiten en de valkuilen van de verschillende stoffen uiteenzet en 
de norm voor kwaliteit van de bediening van het Woord zorgvuldig afmeet aan 
zowel de intentie van de Heilige Schrift als aan de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de veronderstelde hoorders. Zijn genuanceerde indeling van 
stoffen brengt met zich mee dat Hoekstra de prediker de ogen opent voor de 
situationaliteit van de prediking. Niet iedere tekst is �universeel� toepasbaar. 
 
7.3.5. Prediking als Woord Gods? 
 
De homiletiek van Hoekstra is doordrenkt van het besef dat de prediking bewust 
rekening moet houden met de psychische gesteldheid van de mens, wil zij effect 
kunnen sorteren. Veel aandacht gaat daarom uit naar de bepaaldheden waaronder 
mensen het Woord kunnen verstaan, maar tevens naar de wijze waarop het Woord 
door de voorganger gepredikt wordt en in betrekking staat tot de voorganger zelf. 
Het Woord van God gaat immers in op de situatie van de mensen en is daar op 
aangelegd, zoals blijkt uit zijn indeling in de �stoffen�. Tegelijkertijd brengt het 
Woord een eigen kracht en werkzaamheid met zich mee, onafhankelijk van de 
dienaar of van de ontvanger van het Woord. De predikant bekleedt het ambt van 
dienaar des Woords en is tegelijkertijd �broeder� in de gemeente141. Het bijzonder 

                                                             
140 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 320-322. 
141 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 12. 
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karakter van het ambt wordt gestempeld door de souvereiniteit van het Woord van 
God. Het Woord zelf draagt autoriteit, niet de predikant, die is �slechts� dienaar142. 
Dus naast de aandacht voor de �subjectieve�, empirische werkelijkheid van de 
prediking, houdt Hoekstra vast aan een �objectieve� werking van Gods Woord, 
mede waarom hij de verbinding van prediking en ambt benadrukt: �De prediking 
des Woords, die het ambtelijk karakter in waarheid draagt, komt tot de gemeente 
met absolute, met Goddelijke autoriteit. De gemeente heeft zijn Woord, dat het 
Woord van Christus is, aan te nemen en te gelooven�143. De ambtsdrager is in de 
vergadering van gelovigen �gezant van de koning, die des Konings woord aan de 
onderdanen overbrengt. Het is alsof Christus zelf ons door hem toespreekt en 
bidt�144. Het Woord �alsof� is hier cruciaal, het geeft aan dat Hoekstra ervan uitgaat 
dat het spreken �in de naam des Heeren� een kwestie is van een mandaat, dat de 
dienaar ontvangt. God spreekt weliswaar, maar door Woord en Geest. Het werk van 
de Geest volgt daarbij op het werk van Christus, het subjectieve wordt uit het 
objectieve afgeleid: �De Heilige Geest neemt alles uit Christus en past het door Hem 
verworven heil aan ons toe�145. 
 
7.3.6. De praktijk van de prediking 
 
Ontzag voor God en ontzag voor de Heilige Schrift gaan bij Hoekstra samen. 
Hoekstra geeft aan de dienaren des Woords talloze aanwijzingen om vooral uiterst 
zorgvuldig, op een dienende wijze, met de tekst van de Bijbel om te gaan. Steeds 
probeert hij om de tekst in haar eigenheid en bedoeling te verduidelijken voor 
verstand, wil en gevoel. Daartoe acht hij voor de prediking, evenals Kuyper, een 
symbiose van de analytische en synthetische preekmethode het meest geschikt146. 
Na zorgvuldige exegese wordt een thema geformuleerd dat de rijkdom van de tekst 
goed weergeeft. Naar aanleiding van het thema komt de verdere indeling van de 
preek vervolgens tot stand. In de preken van Hoekstra zoals hij deze in �Menigerlei 
Genade� publiceert, vinden we dit steeds terug. Hoe ook de themakeuze van de 
prediking is uitgevallen, ergens leidt de preek altijd naar het thema van alle 
prediking: Christus. Hij is het centrum van de Heilige Schrift naar wie alles 
verwijst en daarom zal in iedere preek een relatie naar Christus gelegd worden: 
�Want een preek zonder Christus is geen preek�147. 
 
7.3.7. Conclusies 
 
Hoekstra heeft een fundamentele basis gelegd voor de beoefening van de homiletiek 

                                                             
142 Een knecht, �een gezant die den last zijns Konings onveranderd moet overhandigen�, T. Hoekstra, 
Gereformeerde Prediking, 23. 
143 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 184. 
144 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 180. 
145 T. Hoekstra, Gereformeerde Prediking, 28. 
146 T. Hoektra, Gereformeerde Prediking, 87. 
147 T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, 172. 
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en voor de praktijk van de prediking binnen de Gereformeerde Kerken in Neder-
land148. Bij hem zien we concreet hoe de theologische stellingname van Bavinck en 
Kuyper uitwerkt in de homiletiek. In velerlei opzicht vertoont Hoekstra verwant-
schap met Bavinck, vooral in zijn visie op de betekenis van de menswetenschappen, 
met name de psychologie, voor de theologie en voor de homiletiek. Tegelijkertijd is 
Hoekstra zich, evenals Bavinck, bewust van het spanningsveld waarop men terecht 
komt wanneer een empirische benadering haar eigen recht doet gelden. In hoeverre 
kan aan het Woord van God dan nog een onafhankelijk, absoluut gezag over de 
mens toegekend worden? Op dit punt zien we dat Hoekstra terughoudend is en 
herhaaldelijk een zuiver empirische benadering met kracht afwijst. Hij ziet geen 
mogelijkheid om een empirische benadering te combineren met de soevereiniteit 
van God, zonder de gereformeerde beginselen prijs te geven. Dus blijft hij, net als 
Bavinck, zich ervan bewust dat de �condition humaine� voor een belangrijk deel de 
prediking in uitvoering en verstaan beïnvloedt, precies zoals bij het ontstaan van de 
Heilige Schrift gebeurd is. Tegelijkertijd zoekt hij naar een normatief ijkpunt buiten 
de mens en vindt dat in de openbaring van God, het Woord van God dat een eigen 
werkzaamheid bezit. In zijn praktische homiletiek blijft een uitwerking hiervan 
achterwege. Waar Bavinck als systematicus een brede verantwoording geeft voor de 
verhouding tussen algemene en bijzondere openbaring, Woord en Geest, het werk 
van God en het werk van mensen, is het �Anliegen� van Hoekstra vooral gericht op 
het handelen van de mens binnen deze verhouding. 
 
Ten aanzien van onze onderzoeksvragen constateren we: 
De prediking als Woord van God 
Bij Hoekstra komen we geen vereenzelviging tegen van het Woord Gods met de 
prediking. De prediking is als het ware het �Woord in uitvoering�. Prediking is daarom 
dienst aan het Woord van God, een Woord dat in Christus en in de Heilige Schrift 
geopenbaard is. Een Woord dat gericht is op toe-eigening en daarvoor van de Heilige 
Geest afhankelijk is.  
Homiletische noties en de hoorders 
Waar Hoekstra het gezag van het spreken van Gods Woord benadrukt, blijft het een 
spreken �in naam van� en �op last van� en is het nog altijd de mens die het Woord 
van God �bemiddelt�. Precies die functie, de �bemiddeling�, heeft Hoekstra�s 
prioriteit. Hiermee heeft de homiletiek bij Hoekstra bij haar pneumatologische basis 
een antropologische gerichtheid gekregen. 
   Hoekstra schrijft volop en tamelijk massief over het ontzag voor het Woord en 
over de gewenste en gepaste deemoed van de dienaar, maar zijn aanwijzingen 

                                                             
148 G. Heitink kwalificeert hem als �de belangrijkste gereformeerde praktisch-theoloog gedurende de eerste 
helft van deze eeuw�, �De zogeheten praktische theologie�, in: W. Stoker en H.C. van der Sar (red.), 
Theologie op de drempel van 2000, Jubileumnummer Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 99/3+4, 279. 
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richten zich vooral op de dienaar die zich bewust moet zijn van de geestelijke 
gesteldheid van de mensen die de prediking zullen horen. Daarmee komt de 
moderne mens in het vizier van de homiletiek. 
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8. Het Woord van God en de dienst van mensen 
 
 
 
8.1. DE ONMOGELIJKE MOGELIJKHEID VAN GODS WOORD IN MENSENWOORDEN 
 
Het vraagstuk van de prediking als een samenspel van Godswoord en mensen-
woorden krijgt aan het begin van de 20e eeuw een nieuwe dimensie door de 
opkomst van de dialectische theologie. Aan het optimisme van tijdgeest en 
theologie, gevoed door het modernisme, komt een einde door de verschrikkingen 
van de Eerste Wereldoorlog. Dit leidt tot een, overigens niet algemeen aangevoelde, 
crisis in de theologie. Immers, hoe zal men spreken over God en Gods Woord 
prediken, aan de afgrond van de loopgraven? En hoe kan men vasthouden aan een 
door God geleide geschiedenis, waar deze geschiedenis de mens tot zelfdestructie 
leidt? De crisis-theologie die ontstaat, is daarom fundamenteel een kritische 
theologie: immers de bestaande theologische en ideologische concepten van 
modernisme, liberalisme en socialisme hebben de oorlog niet voorkomen en de 
vragen niet beantwoord. De eigenlijke vraag van de crisistheologie is daarom een 
existentiële vraag, een vraag naar God. Valt God nog te ervaren, valt er met goed 
fatsoen nog van God te spreken, tegenover het failliet van de menselijkheid? Deze 
vragen worden het eerst gesteld en de crisis dus het eerst gevoeld, daar waar Woord 
en werkelijkheid op elkaar betrokken worden: dat wil zeggen, in de prediking. 
   Eduard Thurneysen en Karl Barth zijn de grondleggers van een vorm van 
dialectische theologie, die in dit spanningsveld ontstaat en op een eigen manier in 
Nederland verwerkt is. 
 
8.1.1. E. Thurneysen (1888-1974): �das Wort im Worte� 
 
Enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog memoreert Thurneysen in een preek het 
boek van E.M. Remarque, �Im Westen nichts neues�. Deze preek leidt tot een run 
op de plaatselijke boekhandel, waar het boek weldra uitverkocht is1. Blijkbaar 
hebben de gemeenteleden in de preek van Thurneysen veel �neues� gehoord, dat 
hen aanzet tot verder lezen en denken. De preken van Thurneysen vormen 
inderdaad, evenals het boek van Remarque, een felle aanklacht tegen de oorlog, de 
dominantie van de macht van het geld en de macht van het kwaad die de dood 
voortbrengt. Het zijn preken, �in de aanvechting geboren�2. Met profetische kracht 
spreken ze van �die Unruhe und Sehnsucht nach einer neuen Zeit und Welt�, die 
wij �nicht ohne Gott bekommen�3. Maar de God van wie Thurneysen spreekt is niet 
                                                             
1 Zo vertelt R. Bohren in de biografie over zijn leermeester, Prophetie und Seelsorge, Eduard Thurneysen, 
Neukirchen-Vluyn 1982, 179. 
2 Vgl. R. Bohren, die zich het volgende advies van Thurneysen herinnert: �Den Pflug tiefer ansetzen. Die 
Predigt wird in der Anfechtung geboren�, Wort und Gemeinde, Probleme und Aufgaben der Praktischen 
Theologie, Eduard Thurneysen zum 80. Geburtstag, R. Bohren, M. Geiger (Hrsg.), Zürich 1968, 10. 
3 Zo citeert W. Gern in een slotbeschouwing uit een preek van Thurneysen (1918): Aufbrüche zu einer neuen 
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de God die zich via de menselijke ervaring laat kennen. Er is geen directe 
verbinding tussen de menselijke werkelijkheid en het Woord van God. 
Laatdunkend richt Thurneysen zich tegen moderne prediking die afstemt op de 
�sogenannte� behoeften en ervaring van de hoorders en voor wie de levende 
Christus �Wurscht� is4. Er is immers sprake van een onoverbrugbare kloof tussen 
hemel en aarde, tussen de mens en de verborgen God, tussen �das Wort� �im 
Worte�. In 1921 stelt Thurneysen de vraag naar de opgave van de prediking en 
schetst metaforisch het probleem: �je eifriger und geschäftiger geschaufelt wird, um 
den Kanal auszuheben, durch den die Wasser des göttlichen Wortes rinnen sollten, 
desto gähnender schaut uns nur die Leere dieses Kanals entgegen; denn kein 
Schaufeln und Graben und Formen auf unserer Seite zwingt die Offenbarung von 
der anderen Seite herbei. Wo aber Offenbarung, d.h. wieder hervorbrechendes 
göttliches Wort ist, da gräbt sie sich ihr Bett selber und spottet unserer Kanäle�5. 
Wie zal het dan nog wagen om Gods Woord te verkondigen?  
   Het paradoxale antwoord is dat God zelf deze vraag positief beantwoord heeft 
door aan de gemeente de opdracht tot verkondiging te geven. Maar slechts degene 
die beseft zelf niet te kunnen preken, zal het dan aandurven. En alleen degene die 
weet dat Gods Woord zich niet op menselijke lippen laat nemen, die zal Gods 
Woord op de lippen ontvangen. �Nur der darf Gottes Zeuge sein, der, indem er es 
wird, in den Abgrund hinaustritt, über alles Menschliches hinausgreift, nur der, der 
sterben will, indem er vom Leben redet�. �Den Tod des Menschen und alles 
Menschlichen zu verkündigen, ist die Aufgabe der Predigt�. En: �Wo diese Predigt 
wirklich erschallt, da antwortet Gott mit dem Worte, das Auferstehung heißt und 
ist, und dieses Auferstehungswort ist dann das Wort im Worte�6. Daarom moet de 
prediker afzien van alle retoriek, �keine Beredsamkeit�, afzien van �Psychologie der 
Predigthörers� en van de neiging om steeds iets nieuws te willen zeggen7. De 
prediker spreekt slechts in opdracht, en kan niet anders dan in de preek alles 
afbreken waar de mens zich ten onrechte aan vastklampt. Alleen zo valt de mens 
weer �restlos� terug op God. 
   Dit inzicht vindt Thurneysen terug als kern van de Reformatie. Het gaat daarbij 
volgens hem ten diepste om de vraag naar de autoriteit van de kerk inzake de 
ontmoeting met God, waarnaar de mens vol verlangen op zoek is. Over deze 
ontmoeting kan noch de kerk, noch het individu zelf beschikken, zij is louter 
genade. God laat zich niet op geregisseerde wijze ontmoeten, noch zich 
�vervangen� door een priester. De ontdekking van de Reformatie is dat God de 
mens niet in het sacrament, maar in het Woord opzoekt8. De realiteit van deze 
                                                                                                                                               
Zeit. Zu den frühen Predigten von Eduard Thurneysen (1913-1930), E. Thurneysen, Die neue Zeit. 
Predigten 1913-1930, W. Gern (Hrsg.), Neukirchen-Vluyn 1982, 256. 
4 Citaat bij R. Bohren, Prophetie und Seelsorge, 194, 192. 
5 E. Thurneysen, Die Aufgabe der Predigt, in: G. Hummel (Hrsg.), Die Aufgabe der Predigt, Darmstadt 
1971, 106. 
6 E. Thurneysen, Die Aufgabe der Predigt, 107,108. 
7 E. Thurneysen, Die Aufgabe der Predigt, 111-116. 
8 �eine Brücke muß geslagen werden von ihm zu mir, über diese Brücke hinweg müssen wir zueinander 
kommen. Diese Brücke ist das Wort�, E. Thurneysen, Die Kirche des Wortes, in: Das Wort Gottes und die 
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ontmoeting hangt af van het Woord dat God spreekt, zij laat zich op geen enkele 
wijze afdwingen. Een mens beschikt niet over het Woord maar in het Woord 
beschikt God over de mens. God spreekt wanneer en tot wie Hij zelf wil. Daarbij 
openbaart de menselijke mogelijkheid om van God te spreken zich juist als 
verzoeking om eigen woorden te spreken en zich op die manier aan het Woord van 
de levende God te onttrekken9. 
   De wijze waarop God gesproken heeft, is echter hoopgevend: in Christus is een 
beslissend Woord gesproken, heeft God de hand op ons gelegd. Op dat fundament, 
dat Woord, is de kerk gebouwd. Maar het is niet de kerk die dit Woord steeds 
opnieuw leven in kan blazen en transformeert tot een levende ontmoeting met God, 
God zelf zal de mens steeds opnieuw, in de actualiteit, moeten aanspreken: �Gott 
muß zwar kein neues Wort reden, aber er muß das alte Wort, das Wort sozusagen 
wiederholen, er muß seine Offenbarung aufs neue lebendig werden lassen, und 
dieses Lebendigmachen seines Wortes ist wiederum ein eigener majestätischer Akt 
seiner Gnade, die jeden Morgen neu sein will über uns�10. Op de belofte dat God dit 
zal verwerkelijken door het Woord van de prediking, is de reformatorische 
theologie gebouwd, aldus Thurneysen. Het is daarbij de Heilige Geest die het 
Woord levend maakt en de gemeente bijeenbrengt. Aan dit werk van de Geest is de 
prediking dienstbaar, de dienaar �leent� zijn woord als het ware aan God �uit�, 
zodat God zelf kan spreken: �Predigen heißt nichts anderes, als das alte Wort 
Gottes neu für uns Menschen von heute, als Wort Gottes in unsere Zeit hinein 
auszusprechen. Das wäre ein sinnloses Unternehmen, wenn nicht der Gott, von 
dem dieses alte Wort kommt, das gleiche, was er schon einmal getan hat, noch 
einmal tut: er geht selber ganz und gar ein in dieses unser menschliches Reden von 
ihm, so, daß wir nun nicht mehr von ihm reden und hören, sondern er selber redet, 
und ihn selber hören wir aus dem Menschenworte reden�11. 
 
 
8.2. K. BARTH (1886-1968): DOGMATIEK ALS LEER VAN DE PREDIKING 
 
Het monumentale werk van Karl Barth domineert de theologische discussies van de 
twintiger tot de zestiger jaren van de vorige eeuw. En hoewel zijn gedachtegoed 
met de �empirische Wende� van de zestiger jaren zwaar onder kritiek kwam te 
liggen, blijft de dialectische theologie ook na die tijd een referentiepunt waartoe 
ieder ander theologisch concept zich instemmend dan wel afwijzend verhoudt. Op 
het gebied van de homiletiek heeft de dialectische theologie een grote impact. 
   Barth ontwikkelt zijn theologie evenals zijn vriend en collega Thurneysen in een 
constante relatie tot de preekpraktijk12. Zijn theologische bezinning wortelt in de 

                                                                                                                                               
Kirche, München 1927, 102. 
9 W. Gern, Die neue Zeit, 259. 
10 E. Thurneysen, Die Kirche des Wortes, 104. 
11 E. Thurneysen, Die Kirche des Wortes, 108. 
12 Dat geldt ook zijn eigen preekpraktijk: gedurende ruim 60 jaar heeft Barth met enige regelmaat gepreekt; 
aanvankelijk wekelijks als gemeentepredikant, later als hoogleraar steeds enkele keren per jaar, met 
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praktijk van de prediking en blijft zijn leven lang daarop gericht. Zo laten de 
prolegomena van zijn �Kirchliche Dogmatik� zich lezen als een principiële 
homiletiek. De fundamentele vraag van de prediking is voor hem dezelfde als die 
van de dogmatiek, namelijk: wat is een waar Woord van God13? Omgekeerd is de 
vraag van de dogmatiek, de vraag naar het spreken van God en naar de rechte leer, 
urgent in de prediking14. Het doel dat Barth met zijn dogmatiek voor ogen heeft, is 
dan ook het ijveren voor een betere prediking15. Dogmatiek is voor hem in feite leer 
van de prediking, want het object van de theologie is de openbaring van het Woord 
van God, �Deus dixit�. De prediking richt zich op het verstaan en verkondigen van 
dat Woord en wordt op haar beurt zelf eveneens door het �Deus dixit� onder kritiek 
gesteld. De taak van theoloog en prediker is hierin dezelfde16. Maar ook expliciet 
brengt Barth de prediking ter sprake. Op verschillende momenten in zijn 
theologisch werk behandelt hij typisch homiletische vragen. Telkens gaat het 
daarbij om de vraag naar de verhouding van Godswoord en mensenwoord. Dat 
blijkt de kernvraag van zijn theologie17 en tevens die van de prediking. In de 
volgende paragrafen zien we in het kort hoe Barth�s opvatting aangaande het 
Godswoord en mensenwoord zich ontwikkelt. 
 
8.2.1. Het Woord van God verkondigt zichzelf 
 
Als leerling van de liberale theoloog W. Herrmann en theologiserend vanuit de 
synthese, keert Barth zich, evenals Thurneysen, in de jaren rond de Eerste Wereld-
oorlog af van de moderne theologie18. Via de exegese van de Romeinenbrief 

                                                                                                                                               
uitzondering van een periode tussen 1949 en 1954. H. Genest, Karl Barth und die Predigt. Darstellung und 
Deutung von Predigtwerk und Predigtlehre Karl Barths, Neukirchen 1995, 1. Zie voor een bespreking van 
Karl Barths preekpraktijk tevens A. Denecke, Gottes Wort als Menschenwort. Karl Barths Predigtpraxis � 
Quelle seiner Theologie, Hannover 1989: �Die Predigttätigkeit Barths erweist sich tatsächlich als Ort der 
Entstehung seiner Theologie und als Motor für seine weitere theologische Arbeit�, 149. 
13 �Dogmatik ist Besinnung auf das Wort Gottes als Offenbarung, hl. Schrift und christliche Predigt�, schrijft 
Barth in zijn aankondiging van zijn dogmatiek op 18 mei 1924. Geciteerd in H. Genest, Karl Barth und die 
Predigt, 129. In de Prolegomena bij zijn �Unterricht in der christlichen Religion� is deze fundamentele 
insteek terug te lezen, K. Barth, Unterricht in der christlichen Religion, H. Reiffen (Hrsg.), Bnd. I, 
Prolegomena, Zürich 1924, par. 1 en 2. 
14 �Die Predigt ist die Ort, wo es zur reinen Lehre kommt oder nicht kommt, wo Gottes Wort Raum bekommt 
oder nicht�. K. Barth, Unterricht, 334. 
15 H. Genest, Karl Barth und die Predigt, 129, waarbij direct aangetekend moet worden dat de 
�maakbaarheid� van goede prediking in het theologisch concept van Barth valt onder de �onmogelijke 
mogelijkheden�. Het gaat er echter om dat prediking als Woord Gods gekwalificeerd wordt, namelijk in haar 
betrekking op Schrift en openbaring, maar dat de prediking zelf eveneens valt onder de kritiek van het Woord 
van God en zich door dat Woord moet laten bepalen. 
16 Dit stelt Barth in discussie met A. von Harnack in 1923, H. Genest, Karl Barth und die Predigt, 120. 
17 Zo stelt Barth dat ook de leer evenals de prediking helder en transparant moet zijn, om door het 
mensenwoord het levende Godswoord te laten schijnen. Vgl. K. Barth, Die Kirchliche Dogmatik, I/I, 
Zollikon 1939. 
18 Uit een preek van 1914: �Machtlos waren alle die Kräfte, von denen man eine Erhaltung des Friedens hätte 
erwarten können�� �Der Krieg offenbart, was schon vorher und sonst war: die Gottlosigkeit und Bosheit, in 
der wir drin stecken�, in H. Genest, Karl Barth und die Predigt, 64-65. 
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ontpopt zich zijn dialectisch model van de diastase tussen God en mens. In 
hetzelfde jaar (1920) preekt hij over de vrijheid van het goddelijk Woord. Een 
prediker moet zich niet begeven in subjectivisme en zich niet de concurrentie van 
mensenwoorden laten opdringen, aldus Barth, omdat het Woord van God van een 
andere orde is: �Das Wort verkündigt sich selbst. Die Verkündigung ist Gottes 
eigene Tat. Der Mensch ist nur dabei: als Ohr und Herz und Kopf und Mund und 
Hand und Fuß. Dass er dabei sein darf, dafür sagt Paulus Gott Dank. Denn dieses 
Dabeisein ist seine Freiheit geworden. Die göttliche Gefangenschaft befreit ihn von 
allen anderen. Die Sorge um Gottes Sprache erspart ihm die anderen Sorgen�19. De 
prediker hoeft zich niet in allerlei bochten te wringen om aansluiting bij het gevoel 
van de hoorders te zoeken, hij hoeft zich slechts af te vragen of hetgeen hij spreekt, 
tot Gods eer is. Want het verstaan van het Woord hangt niet van de prediker af. De 
ontologie gaat bij Barth aan de kenleer vooraf. Barth gaat niet uit van een analogia 
entis, een basis van communicatieve gelijkheid waarop God en de mens elkaar 
kunnen verstaan. Integendeel, �so beruht die Aneignung des göttlichen Wortes 
keineswegs auf der konkreten Analogie meiner Situation zu einer biblischen, 
sondern, ob eine solche vorhanden ist oder nicht, auf der Analogie unsrer 
konkreten Situation zu dem An-Analogon, auf der Analogie von Zeit und Ewigkeit, 
Mensch und Gott, die auf alle Fälle der offenbarte, der zu glaubende Sinn jeder 
biblischen Situation, die Heilsgeschichte in der frommen Profangeschichte ist��20. 
   In enkele redevoeringen, in de jaren 1922-1924, zet Barth de �Predigtnot� van 
zijn tijd uiteen. De nood van de prediking is de nood van de mens: de vraag naar 
God zelf21. Barth betuigt hoezeer het spreken van een Woord van Godswege voor 
de mens vanuit zichzelf een onmogelijkheid is. In drie beroemde zinnen vat hij 
deze verlegenheid samen: �Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind aber 
Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen beides, unser 
Sollen und unser Nicht-Können, wissen und eben damit Gott die Ehre geben. Das 
ist unsre Bedrängnis. Alles Andre ist daneben Kinderspiel�22.  
   Zeer duidelijk zien we hoe Barth zich in deze dialectische formulering bezig 
houdt met slechts één vraag: de verhouding van God en mens, culminerend in de 
vraag of een mensenwoord Gods Woord kan representeren. Al het andere is 
daaraan ondergeschikt. Daarom is het niet verwonderlijk, dat Barth zich slechts 
bezig houdt met vragen van de principiële homiletiek. In zijn optiek is vorm, 
inhoud en toe-eigening in feite �Kinderspiel�. Niet dat Barth zich in de praktijk aan 
deze vragen onttrekt, integendeel. De inhoud van zijn preken verraadt telkens een 
grote betrokkenheid op de situatie en vragen van zijn hoorders23. Maar de 
                                                             
19 K. Barth, E. Thurneysen, Komm, Schöpfer Geist, München 19242, 208. 
20 Geciteerd in H. Genest, Karl Barth und die Predigt, 102. 
21 Zie ook A.W. Velema, God ter sprake. Een homiletisch onderzoek naar de vooronderstellingen van de 
prediking bij Karl Barth in vergelijking met Hans Joachim Iwand, Ernst Lange en Rudolf Bohren,  �s-
Gravenhage 1991, 108. 
22 K. Barth, Gesammelte Vorträge, Das Wort Gottes und die Theologie, München 1924, 158. 
23 Zoals A. Denecke laat zien in bijvoorbeeld de preken uit Safenwil. Steeds constateert hij een verbinding 
van bijbeluitleg, analyse van de actuele situatie en een concrete hoorderstoespitsing, Gottes Wort als 
Menschenwort. Karl Barths Predigtpraxis - Quelle seiner Theologie, 111. 
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fundamentele beslissingen vallen elders, liever gezegd: die zijn voor hem van een 
andere orde. Het oneindig kwalitatieve onderscheid tussen God en mens maakt de 
vraag naar de (on)mogelijkheid van een Godswoord tot het probleem waarbij alle 
andere vragen in de schaduw staan. De vraag ten aanzien van de prediking is niet 
�Wie macht man das? sondern: Wie kann man das?�24 
   Langzamerhand verschuift er echter iets in de wijze waarop Barth over deze 
problematiek spreekt. In 1924 lijkt er naast de verlegenheid en de aporie ruimte te 
komen om de prediking als opdracht te kunnen beschouwen: �Wir können nur 
Menschenworte reden, und das ist in der Ordnung so. Wir sollen Menschenworte 
reden als solche, die Gottes Wort gehört haben und wissen, daß Gott selber wieder 
und weiter sein Wort sprechen will. Damit ist die Grenze und die Aufgabe unsres 
Dienstes gegeben�25. God zelf is degene die de opdracht tot prediking geeft en dat is 
dan, temidden van de onmogelijkheid, toch voldoende om het er op te wagen. Niet 
dat mensen zelf Gods Woord kunnen spreken, maar zij kunnen wel tekenen 
daarvan oprichten, verwijzend spreken, aankondigen. Zo spreekt Barth liever over 
de prediking als �Ankündigung� dan als �Verkündigung�26. De mens kan het 
Godswoord niet door het menselijke vervangen, maar wel een poging doen om �die 
Menschenworte der Schrift als Zeugnis von der Offenbarung zu verstehen, das 
Medium als Medium zu begreifen, den Versuch zu wagen, die Gedanken der 
biblischen Schriftsteller nachzudenken, ja endlich, in heiliger Treue in unsre 
Gedanken sie übersetzend, sie selber zu denken, um sodann, nicht in unserm 
eigenen Namen, �sondern als � Ausleger und Erklärer der Schrift von Gott zu 
reden zu den Menschen�27.  
   In de prediking gaat het dus niet om een reële of directe identiteit tussen het 
Godswoord en het mensenwoord, maar om een verwijzende betekenis. Het mensen-
woord verwijst naar, ofwel �betekent�, �significat�28 het door God gesproken Woord. 
Deze verwijzende betekenis richt zich naar twee kanten: zij is gebaseerd op het 
eens (en voor al) geopenbaarde Woord van God in Christus en verwijst tevens 
vooruit naar het komende Godsrijk. De prediking van het Woord van God vindt zo 
plaats tussen herinnering en belofte, tussen advent en wederkomst van Christus. 
Prediking in die zin is volledig gebaseerd op het spreken en handelen van God zelf, 
dat aan elke prediking vooraf gaat. 
   In een lezing uit 1934 voor een Zwitserse predikantenconferentie omschrijft 
Barth welke betekenis dit heeft voor de praktijk van de �Dienst am Wort Gottes�29. 
Eerst formuleert hij een onafzienbare lijst eisen waaraan een predikant conform de 
geest van de tijd idealiter zou moeten voldoen30. Vervolgens geeft hij aan hoe 
                                                             
24 K. Barth, Not und Verheißung der christlichen Verkündigung, in: Das Wort Gottes und die Theologie, 
103. 
25 K. Barth, Menschenwort und Gotteswort in der christlichen Predigt, in: Zwischen den Zeiten, 3, nr 2, 
München 1925, 129. 
26 K. Barth,  Homiletik. Wesen und Vorbereitung der Predigt, Zürich (1966)19863, 32. 
27 K. Barth, Menschenwort und Gotteswort, 136. 
28 H. Genest, Karl Barth und die Predigt, 135. 
29 K. Barth, Der Dienst am Wort Gottes, (Theologische Existenz Heute), Heft 13, München 1934. 
30 �dass� ein Diener am Worte ein sittlicher Charakter und eine religiöse Persönlichkeit sei, ein Mann von 
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frustrerend dit is voor predikanten die nu eenmaal niet de gaven van bijvoorbeeld 
�Alexandre Vinet� hebben en hoe ijdel dit denken voorbijgaat aan datgene wat ten 
diepste de dienst aan het Woord Gods bepaalt: dat Jezus Christus zelf de zondaar 
redt en in zijn dienst neemt31. Deze dienst bestaat in de opdracht om andere 
mensen �eben das zu sagen, was wir selbst gehört haben: dass Jesus Christus der 
Heiland, der Herr, das Wort Gottes im Fleische ist�32. De dienst aan het Woord is 
dus de dienst aan de Heer zelf en stelt de dienaar in de �Lebenssituation� om de 
goede strijd van het geloof te strijden en het daarbij behorende lijden te aanvaarden. 
 
8.2.2. De dubbele preekdefinitie in de homiletiek van Barth 
 
In de winter van 1932/1933 houdt Barth een serie colleges, waarvan de dictaten 
jaren later uitgegeven worden omdat ze een min of meer uitgewerkte homiletiek 
bevatten. Het gaat om een verhandeling over het wezen van de prediking, criteria 
voor de prediking en een opzet van preekvoorbereiding. Allereerst bespreekt Barth 
verschillende preekdefinities uit de geschiedenis van de prediking en formuleert in 
een kritische uiteenzetting daarmee zijn eigen criteria voor een definitie. Vanuit de 
visie van Barth zijn er negen elementen die een preekdefinitie constitueren: de 
openbaring ofwel het Woord van God; de kerk; de goddelijke opdracht; het 
bijzondere ambt van de prediker; de overtuiging dat prediking slechts een poging 
tot spreken van Gods Woord is; de verhouding tot de Schrift; een visie op de taal 
van de prediking; een visie op de gemeente en het besef van de Heilige Geest als 
begin, centrum en einde van de prediking33.  
   Aan de hand van deze criteria komt Barth met een eigen, theologische definitie 
van prediking. Een definitie die is opgebouwd uit twee samenhangende stellingen: 

1. �Die Predigt ist Gottes Wort, gesprochen von ihm selbst unter 
Inanspruchnahme des Dienstes der in freier Rede stattfindenden, Menschen 

                                                                                                                                               
Geschmack und Bildung, ein beschwingter Denker und zugleich voll Respekt gegenüber den Geboten des 
gesundenen Menschenverstandes, gegründet in sich selbst und offen für die Freude und das Leid seiner nahen 
und fernen Umgebung, ein aufrichtiger Beter und ein disziplinierter Arbeiter, (�) ein Mensch, der von 
ganzem Herzen in und mit seiner Zeit lebt, das heisst, der ihre Nöte und Hoffnungen, wie er auch dazu 
Stellung nehme, als seine eigenen empfindet und erlebt, so dass er mit seinen Zeitgenossen denken und reden 
kann als einer der ihrigen. (�) Frei muss er sein und frei muss er bleiben, aber auch frei, sich zu entscheiden 
und also sich zu binden. (�) Er muss mit gleicher innerer Notwendigkeit den grimmigsten Ernst wie die 
tiefste Salbung wie den offensten Humor an den Tag zu legen wissen. Er muss in der Bibel und in der 
Dogmatik zu Hause sein, er muss aber auch politisches Urteil und für Kino und Sport mindestens ein 
teilnahmsvolles Verständnis haben. (�) Er muss, durch Natur oder Wissenschaft dazu gebildet, ein 
Psychologe sein und wiederum ganz und gar unpsychologisch, unmittelbar, leidenschaftlich zu trösten oder 
auch zu schelten wissen. (�) Er muss immer zur wirklichen Lage reden, aber immer von erhöhten Stelle aus 
-immer zu den Menschen, aber immer so, dass ihnen mehr gesagt wird als das, was sie sich selbst sagen 
können. Er muss als Priester und als Prophet und als Pastor zu denken, zu sprechen und zu handeln wissen�, 
K. Barth, Dienst am Wort Gottes, 4-5. 
31 �er ist�s, der ruft und sein Ruf ist es, der Menschen zu seinen Dienern macht. Niemand und nichts sonst!�, 
K. Barth, Dienst am Wort Gottes, 13. 
32 K. Barth, Dienst am Wort Gottes, 14. 
33 K. Barth, Homiletik, 29. 
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der Gegenwart angehenden Erklärung eines biblischen Textes durch einen 
in der ihrem Auftrag gehorsamen Kirche darzu Berufenen�. 

2. �Die Predigt ist der der Kirche befohlene Versuch, dem Worte Gottes selbst 
durch einen dazu Berufenen so zu dienen, daß ein biblischer Text Menschen 
der Gegenwart als gerade sie angehend in freier Rede erklärt wird als 
Ankündigung dessen, was sie von Gott selbst zu hören haben�34. 

De twee definities zijn complementair. Het zijn de twee helften van de ene acte die 
prediking is en waarvan de basis wordt gevormd door het spreken van God. Waar 
de eerste definitie mee begint, het Woord Gods, daar loopt de tweede definitie op 
uit. Zo zijn de twee omschrijvingen exemplarisch voor de visie van Barth dat er 
over de prediking en over de relatie tussen Godswoord en mensenwoord daarin, 
slechts met twee woorden gesproken kan worden. Dat wil zeggen dat Godswoord 
en mensenwoord nooit identiek zijn en evenmin in één definitie kunnen worden 
ondergebracht. Samen vormen beide definities het antwoord op de vraag naar 
Godswoord en mensenwoord in de prediking. In de eerste omschrijving wordt de 
beweging als het ware van boven naar beneden gemaakt: Vanuit het Woord dat 
God gesproken heeft, dat geopenbaard is, vloeit de kerkelijke prediking voort. God 
is hierin de handelende, Degene die de mens roept en in dienst neemt om de Schrift 
te verklaren conform de opdracht die God aan de kerk gegeven heeft. De tweede 
omschrijving zet min of meer �beneden�, in: bij de aardse roeping van de kerk: 
prediking als een poging om het Woord van God te dienen door het uit te leggen als 
de aankondiging van wat God zelf te zeggen heeft. Hoewel de prediking dus alles te 
maken heeft met de negen bovengenoemde factoren, is duidelijk dat zij slechts van 
één element werkelijk afhankelijk is: namelijk het spreken van God. Niet het ambt, 
de roeping, de kerk of de Schrift maken de prediking mogelijk, maar God zelf. De 
negen criteria voor de preekdefinitie, blijken vervolgens de criteria waaraan de 
prediking moet voldoen, wil zij in haar dienst het spreken van God kunnen dienen. 
Dit zijn dan:  

- Offenbarungsmäßigkeit; prediking is handelen van God uit. De prediking 
moet niet zelf de werkelijkheid van het evangelie willen scheppen, maar die 
ontvangen. Immanuël, God met ons, is het middelpunt van alle prediking en 
omvat het geschieden van het openbaringswoord35. 

- Kirchlichkeit; waar het Woord van Gods openbaring klinkt en gehoor vindt, 
daar ontstaat kerk. �Wo das Wort der Offenbarung sie schafft und wo 
Menschen als Hörer dieses Wortes sind, da ist Kirche, da ist kyriake ekklesia, 
da ist Versammlung derer, die vom Herrn aufgerufen sind�36. De kerk is gave 
van het Woord en de prediking is de opgave van de kerk. Prediking is het 
Woord van Godswege dat tussen beide sacramenten van doop en maaltijd 
plaatsvindt. Prediking geschiedt op grond van het openbaringswoord van de 
doop, en toelevend naar het sacrament van de maaltijd, het Koninkrijk van 
God. Prediking is zo als het ware een tussentijds teken onderweg, een 

                                                             
34 K. Barth, Homiletik, 30. 
35 K. Barth, Homiletik, 36. 
36 K. Barth, Homiletik, 42. 



Het Woord van God en de dienst van mensen 
 
 

 171

�signum�, gelegitimeerd door het ene en verwijzend naar het andere 
sacrament. De prediking wil daarbij eigenlijk niets anders zijn dan 
�Kommentar, Interpretation des Sakramentes, derselbe Hinweis nur mit 
Worten�37.  

- Bekenntnismäßigkeit; de prediking zal zich voegen naar de opdracht van God. 
Het gaat er daarbij niet om de mensen terwille te zijn, maar slechts gehoor te 
geven aan de roepstem van God, waarop het antwoord in de vorm van de 
belijdenis van toepassing is. Prediking baseert zich op dit antwoord en draagt 
dus een belijdend karakter. 

- Amtsmäßigkeit; de prediker is een geroepene en weet van de onmogelijkheid 
van de prediking, maar volbrengt de opdracht in gehoorzaamheid. Krachtens 
deze opdracht treedt de voorganger op als vicarius Christi, als plaatsvervanger 
van Christus.  

- Vorläufigkeit; zowel prediker als hoorder zijn gerechtvaardigden. Hun gehoor 
geven aan de roeping staat in het teken van de heiliging: God neemt hen in 
dienst, waarmee prediken en horen van onmogelijkheid tot mogelijkheid 
wordt, want �Heiligung (�) heißt: Inanspruchgenommensein des 
Menschen�38.  

- Biblizität; de Schrift heerst over de prediking, niet de prediker over de Schrift. 
De Bijbel is niet op statische wijze Woord van God, maar zij wordt Woord van 
God in het geschieden ervan. 

- Originalität;  de mens, geroepen tot heiliging en geroepen tot prediking, zal 
zelf een vrije, originele getuige van Gods Woord zijn. 

- Gemeindemäßigkeit; niet het zelfverstaan van de mensen is uitgangspunt voor 
de prediking, maar in de prediking ontdekken zij hun zelfverstaan. De 
prediker zal de gemeente met liefde zien als de mensen aan wie God handelt, 
de mensen waarvan de prediker beaamt: �Es gibt Barmherzigkeit für euch!�39 
De prediker zal evenzeer deel zijn van de gemeente alsook afstand in acht 
nemen, vanwege het tegenover van het Woord. En hoewel de prediking geen 
�Dienst am Kunden� is, betekent het nog niet dat een prediker ontslagen is van 
het bewustzijn van het �kairos� van de prediking, dat wil zeggen dat de 
prediker zich rekenschap zal geven van de situatie waarbinnen de prediking 
resoneert en van de kansen die de situatie voor de verkondiging biedt. 

- Geistlichkeit; het geestelijk gehalte van de prediking vraagt drie dingen: 
nederigheid, nuchterheid en gebed. 

We zien hier hoezeer de subjectieve mogelijkheden van de prediking ingevuld 

                                                             
37 K. Barth, Homiletik, 43. In dit opzicht betuigt Barth zich een felle tegenstander van de reformatorische 
neiging tot beklemtoning van het Woord ten koste van het sacrament: �Was ist das für eine Predigt, die 
hervorgehoben wird durch Zurücksetzung des Sakramentes, die nicht auf das Sakrament hinweisen kann, das 
sie zu interpretieren hat und wovon dem sie sich interpretieren läßt? Wir leben doch nicht von dem, was der 
Pfarrer zu sagen weiß, sondern davon, daß wir getauft sind, daß Gott uns gerufen hat�, 44. Barth acht een 
kerkdienst dan ook pas volledig wanneer Woord en sacrament beide daarin een plaats krijgen, 47. 
38 K. Barth, Homiletik, 55. 
39 K. Barth, Homiletik, 67. 
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worden vanuit de objectieve en positieve mogelijkheid die God zelf schept en hoe 
dus ook ten aanzien van de criteria voor de prediking met twee woorden gesproken 
blijft worden, waarbij het eerste Woord, de heilvolle werkelijkheid van Godswege, 
consequent voorop gaat.  
   Zo vormt deze theologie, in haar afkeer van natuurlijke theologie en menselijke 
subjectiviteit, een kritisch tegenwicht tegen nationaal-socialisme en totalitaire nazi-
ideologie. De bovengenoemde criteria voor de prediking vormen indirect de basis 
van de Barmer Theologische Erklärung, waarmee de Bekennende Kirche in 
Duitsland zich teweer stelt tegen het nationaal-socialisme. Tevens verandert in deze 
tijd opnieuw het karakter van de prediking van Barth40. Waar hij omstreeks de 
Eerste Wereldoorlog zich steeds meer rekenschap geeft van de vervreemding tussen 
God en mens, en hij de soevereiniteit en de vrijheid van God daarbij benadrukt41, 
komt in de jaren na 1942 steeds meer de �menselijke kant� van de prediking naar 
voren en benadrukt Barth de �Menschenfreundlichkeit� en liefde van God ten 
opzichte van de onmacht en zonde van de mensen. De vrijheid en goddelijkheid 
van God sluit zijn menselijkheid in: Jezus is het bewijs daarvan, het enige Woord 
der waarheid. De vrije, soevereine God, is de liefdevolle God, die zich in Christus 
openbaart. De �twee woorden� waarmee Barth spreekt over de prediking vallen dan 
ook steeds meer samen in hetgeen hij in 1959 schrijft: Jezus Christus is het Ene 
Woord van God42. Daarmee wordt de prediking nog meer dan daarvoor een 
voorgegevenheid, een genade van Godswege, een onafhankelijk van de mens 
gegeven mogelijkheid tot bekendmaking van de grote barmhartigheid van God in 
Christus. En zo komt de prediking bij Barth meer en meer vanuit de 
onmogelijkheid van het spreken van het Woord van God toe aan de mogelijkheden 
die God zelf daartoe opent43. 
 
8.2.3. Conclusies 
 
In een cultuur waarin het mensbeeld, gekleurd door de ervaring van de Eerste 
Wereldoorlog, sceptischer wordt, neemt de dialectische theologie in het spoor van 
Thurneysen en Barth afscheid van het denken vanuit de menselijke mogelijkheden 
en de menselijke subjectiviteit. Haar kracht put zij uit een hernieuwde oriëntatie op 
het denken van de Reformatie waarin God op vrije, onafhankelijke en soevereine 
wijze met het openbaringswoord genadevol op de mens toekomt. De prediking van 
dit genadevolle Woord in Christus is vanuit mensen een onmogelijkheid, die God 
                                                             
40 Zie A. Denecke, Gottes Wort als Menschenwort, 183. 
41 In een bespreking van de prediking van Barth te Safenwil 1917 laat R. Reeling Brouwer zien hoezeer deze 
preken bij de gemeente ergernis wekten vanwege de grote verwachtingen die Barth verbond met het medium 
preek en waarmee hij zijn hoorders belastte, R. Reeling Brouwer, Karl Barth: �Predigten 1917�, in: De 
noodzaak van de preek, (Bijbels-theologische en dogmatische serie Om het levende Woord), deel 10, 
Kampen 2000, 91-96. 
42 K. Barth, Die Kirchliche Dogmatik, IV/3, Zollikon 1959, par. 69, 110. 
43 �Barths Theologie ist eine Theologie, die von der menschlich apriorischen Unmöglichkeit der Predigt 
herkommt und zur von Gott gesetzten aposteriorischen neuen Möglichkeiten der Predigt hinzielt�, A. 
Denecke, Gottes Wort als Menschenwort, 184. 
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echter mogelijk maakt, door de werking van de Heilige Geest. Fundamentele noties 
van reformatorische prediking vinden we hier terug. Er zijn echter ook verschillen. 
   De criteria die Barth ontwerpt voor de prediking zijn tamelijk universeel: pas de 
invulling ervan kenmerkt zijn theologische insteek. Kenmerkend is vooral de 
dominante plaats van de openbaring, die in feite een min of meer afgesloten 
categorie vormt. Het gaat erom in de prediking de openbaring niet over te hoeven 
doen, er alleen maar naar te verwijzen. Het mensenwoord verwijst naar het 
Godswoord. De prediker zelf heeft niet zozeer iets te zeggen, deze heeft slechts iets 
�nachzusagen�44. Deze inzichten zijn van fundamenteel belang en beogen een 
zekere mate van objectiviteit van de prediking. Probleem is echter dat Barth in feite 
spreekt in dogmatische categorieën en deze niet doorvertaalt naar het handelen. De 
relatie tussen het handelen van God waarop de prediking gebaseerd is en het 
handelen van de mens in de prediking in het horen, blijft een ontoegankelijk 
terrein, slechts omgeven door criteria langs de rand. Hoezeer Barth in zijn 
preekpraktijk zelf ook rekening blijkt te hebben gehouden met zijn hoorders en hun 
zelfverstaan, hoezeer zijn prediking van het Godswoord verweven is met het 
mensenwoord, in zijn theorie blijft het onaangetast gezag van de openbaring van 
God het kader dat aan alle menselijke ervaring voorafgaat. Dat is een duidelijke 
insteek, maar niet duidelijk wordt in hoeverre de mens vanuit de ervaring 
vervolgens kan antwoorden op de openbaring Gods. Evenmin wordt helder op 
welke wijze het inherent aan het openbaringskarakter van het Woord van God is, 
dat het menselijk handelen daarin opgenomen is. Hierin zijn de dialectici 
terughoudender dan bijvoorbeeld Calvijn. 
 
Ten aanzien van de onderzoeksvragen constateren we: 
De prediking als Woord van God 
In de dialectische theologie is het Woord Gods de fundamentele openbaring van 
God in Christus. De prediking is de actualisatie van het Woord, een zich realiseren 
van de openbaring zelf. De prediking is daaraan op paradoxale wijze dienstbaar: 
God zelf maakt het mensenwoord tot �levend Woord�. 
Homiletische noties en de hoorders 
In de dialectische theologie wordt het spreken van God niet vereenzelvigd met het 
Schriftwoord of met de werking van de Heilige Geest. De openbaring van Gods 
Woord met Christus als middelpunt is een zelfstandige categorie, een eenzijdig 
zwaartepunt, van waaruit de gehele beweging van de prediking en het verstaan 
ervan op gang komt. Wanneer prediking vanuit het perspectief van de openbaring 
van God wordt vormgegeven, is de toe-eigening van het Woord opgenomen in het 
geheel van de beweging van die van God uitgaat en behoeft zij in feite geen 
zelfstandige reflectie.  
 
 
8.3. NEDERLANDSE ONTWIKKELINGEN EN DE RECEPTIE VAN DE DIALECTISCHE 

                                                             
44 K. Barth, Homiletik, 34. 
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PREEKOPVATTING IN HET NEDERLANDS PROTESTANTISME 
 
De Barthiaanse theologie werkt op verschillende manieren door in het Nederlands 
protestantisme. Globaal valt te zeggen dat binnen een deel van de Nederlandse 
Hervormde Kerk en -theologie de invloed van Barth groot is, terwijl de directe 
invloed van de Barthiaanse theologie in de Gereformeerde Kerken gering blijft. 
Aan gereformeerde zijde is het aanvankelijk Hoekstra die gereserveerd staat 
tegenover de Barthiaanse preekleer en later K. Dijk die duidelijk afstand neemt van 
de Barthiaanse opvattingen. Aan hervormde zijde ontwikkelt zich de Liturgische 
Kring en culmineert de discussie over Woord en sacrament in een polemiek tussen 
G. van der Leeuw en O. Noordmans. K.H. Miskotte is degene die de preekopvatting 
van Barth op eigen wijze propageert en praktiseert. Bovendien ontwikkelen de 
Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerken in Nederland hun eigen liturgische 
tradities. 
 
8.3.1. Een gereformeerde visie op de theologie van Barth 
 
In 1931 geeft T. Hoekstra een beoordeling van de Barthiaanse theologie van het 
Woord Gods45. Dat doet hij vanuit de vraag in hoeverre de visie van Barth voor een 
werkelijk gereformeerde opvatting mag doorgaan. Zijn antwoord is dat de opvatting 
van Barth wel gereformeerde tendensen bevat, maar op diverse punten 
fundamenteel afwijkt van de gereformeerde leer46. De argumenten die Hoekstra 
daarvoor aandraagt zijn van uiteenlopende aard. Hij waardeert het existentieel 
denken van Barth, maar heeft methodische bezwaren tegen de zijns inziens 
rationalistische wijze waarop Barth zijn dogmatiek opbouwt en tegen de 
dialectische methode van zijn theologiseren op zich. Hoekstra acht de dialectische 
methode te speculatief en in strijd met de waarheid Gods en realiteit van het leven, 
waarin tegenstrijdigheden wel degelijk als waarheid naast elkaar voorkomen. Op 
theologisch vlak noemt Hoekstra vier argumenten tegen de opvattingen van Barth:  

1. Ten eerste dat Barth teveel nadruk legt op de onkenbaarheid en transcenden-
tie van God. Hiermee reageert hij voornamelijk op de rede van Barth uit 
1924 �Das Wort Gottes und die Theologie�, waarin het gaat over de 
onmogelijkheid om als mens een Woord van God te spreken. Hoekstra 
bevestigt de gereformeerde nadruk op de onbegrijpelijkheid Gods, de 
hoogheid en soevereiniteit van God en de stelling dat het eindige het 
oneindige principieel niet kan omvatten47. Maar daartegenover stelt hij de 
kenbaarheid van God, het geloof als vast vertrouwen en zekere kennis, �certa 
cognitio� en �certa fiducia�, als notio, �een kennen van God, dat met 
bewustheid, met overtuiging, met zekerheid en vastheid gepaard gaat�. 
Hoekstra: �ik ken Hem in zijn trouw, in het dagelijkse leven, in de omgang 

                                                             
45 T. Hoekstra, Het woord Gods in de prediking. Een beoordeling van Barths woordtheologie, Kampen 
1931. 
46 T. Hoekstra, Het woord Gods in de prediking, 60. 
47 �finitum non est capax infiniti�. 
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als mijn Vader. Dit is geloofskennis en geen fantoom, niet een het er maar 
op wagen maar een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der 
zaken, die men niet ziet�48. 

2. Ten tweede beperkt Barth volgens Hoekstra de openbaring van Gods Woord 
teveel tot de objectieve sfeer. Openbaring is openbaring in de historie, aldus 
Hoekstra en het absolute openbaart zich in relatieve vormen. God is 
evenzeer immanent in de schepping aanwezig als transcendent erboven 
verheven49. Hoekstra verwijt Barth dat hij in afwijking van de gereformeerde 
leer de algemene openbaring volledig afwijst. Bovendien zit aan de 
bijzondere openbaring van God in Christus tevens een subjectieve kant, 
namelijk die van de aanneming in geloof. Hieraan besteedt Barth geen 
aandacht, terwijl dit in de gereformeerde leer van belang is als het werk van 
de Heilige Geest. De realiteit van het geloof is voor de gereformeerde 
Hoekstra een �objectief� gegeven. �Dit geloof heeft bij den christen een 
zoodanigen graad van zekerheid, dat hij eerder zou twijfelen aan de 
existentie van hetgeen hij met de zintuigen waarneemt, dan dat hij ten 
opzichte van de beloften en daden Gods eenigermate zou difficulteeren�50. 

3. Ten derde constateert Hoekstra bij Barth een subjectivistische tendens in 
diens schriftbeschouwing. Voor Hoekstra impliceert de gereformeerde 
schriftbeschouwing een gesloten canon, het Woord van God is 
�genoegzaam� opgetekend in de Heilige Schrift51. De onmogelijkheid om als 
mens een Woord van God te spreken hangt hiermee samen. De boodschap 
van de Schrift prediken is niet voldoende bij Barth, want dat betekent nog 
niet dat Gods Woord daadwerkelijk verkondigd wordt. In die zin is de 
Schrift dus niet �genoegzaam�. De goddelijke inspiratie blijft een actuele 
inspiratie. Volgens Hoekstra haalt Barth hier de inspiratie door de Heilige 
Geest en de verlichting door de Heilige Geest door elkaar. In de praktijk van 
de prediking kan deze opvatting bij de dialectici volgens hem juist tot een 
subjectivistische prediking leiden. 

4. Ten vierde zet Hoekstra zich af tegen de ecclesiologie van Barth die hij 
Schleiermacheriaans noemt. Bij Barth is het de kerk die het subject van de 
prediking vormt. De dienaar des Woords treedt op namens de kerk. In de 
gereformeerde traditie is de dienaar juist degene die in Christus� naam het 
Woord van God predikt: �ex mandato Christi�52.  

Samenvattend kunnen we concluderen dat Hoekstra een gereformeerde visie 
vertegenwoordigt die geplaatst kan worden tussen de subjectivistische 
Schleiermacheriaanse theologie en de objectivistische Barthiaanse theologie. Voor 
Hoekstra is de gereformeerde opvatting aangaande Gods Woord in de prediking 
weliswaar afhankelijk van de objectiviteit van de openbaring van God, maar tegelij-
                                                             
48 T. Hoekstra, Het woord Gods in de prediking, 20. 
49 T. Hoekstra, Het woord Gods in de prediking, 24. 
50 T. Hoekstra, Het woord Gods in de prediking, 31. 
51 T. Hoekstra, Het woord Gods in de prediking, 40. 
52 T. Hoekstra, Het woord Gods in de prediking, 46. 
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kertijd aangelegd op de subjectieve toe-eigening en gehoorzaamheid van de 
gelovige prediker en hoorders. Dat wil zeggen dat naar gereformeerd inzicht de 
prediker na afloop van de prediking toch moet kunnen zeggen: �Dit is Gods 
Woord!�53. 
 
8.3.2. K. Dijk (1885-1968): De bediening van Gods Woord als acte van geloof 
 
De Kamper hoogleraar ambtelijke vakken Klaas Dijk behoort tot de �tweede 
generatie� theologen van de Gereformeerde Kerken. Als leerling van Kuyper en 
Biesterveld en als opvolger van Hoekstra is hij vanaf de dertiger jaren tot na de 
Tweede Wereldoorlog een �boegbeeld�54 van de Gereformeerde Kerken. Zijn 
publicaties liggen op het brede terrein van de ambtelijke vakken en de dogmatiek. 
Als hoogleraar is hij frequent voorganger in erediensten: Aalbers telt 6076 preken 
in het persoonlijk preekregister van Dijk55. Op het gebied van de homiletiek is Dijk 
geen vernieuwer. Hij buigt de lijn van Hoekstra, met diens ruimte voor de inzichten 
van psychologie en sociologie, weer terug naar de traditioneel gereformeerde basis: 
naar de Schrift alléén56. In al zijn werk benadrukt hij het normatieve gezag van de 
Bijbel als bron van theologie en prediking.  
   Op het gebied van de liturgie is hij wel iets meer een vernieuwend theoloog; 
althans binnen de gereformeerde traditie. Hij pleit enkele liturgische vernieuwingen 
bij de gereformeerde synode en is teleurgesteld wanneer met de voorstellen niets 
gedaan wordt57. Hij heeft sympathie voor de Liturgische Kring binnen de Neder-
landse Hervormde Kerk en voor het werk van G. van der Leeuw58. Tegelijkertijd 
blijft hij onophoudelijk waarschuwen voor hetgeen hij als gevaar ziet van de nadruk 
op de liturgie: een ritualisering van de eredienst, en veronachtzaming van het 
Woord van God59. Inhoudelijk kiest hij een andere positie.  
   Uit de inaugurele rede van Dijk60 blijkt zijn houding tot de dialectische theologie 
en zijn visie op het wezen van de prediking. Hij constateert een crisis in de 
prediking van zijn tijd: onder kerkgangers heerst een bepaalde moeheid ten 
opzichte van de prediking, kerkverlating neemt toe terwijl er tegelijkertijd een 
serieus verlangen is naar God61. Hij wijt deze factoren voor een deel aan de 
subjectivistische prediking van de ethische- en Vermittlungstheologie. In die zin is 
                                                             
53 T. Hoekstra, Het woord Gods in de prediking, 60. 
54 B.J. Aalbers, Klaas Dijk, (Serie Kamper miniaturen VI), Kampen 2000, 7. 
55 B.J. Aalbers, Klaas Dijk, 40. Een deel van de preken en preekschetsen van Dijk is gepubliceerd in o.a. 
Menigerlei Genade (diverse jaargangen), De dienst der prediking, Kampen 1955; De catechismuspreek in 
haar verscheidenheid, Franeker z.j.; Verkondig het Woord, I en II, Franeker 1958-1966. 
56 Het meest scherp formuleert Dijk zijn afstand tot Hoekstra bij de behandeling van de preekstoffen, waar hij 
in afwijking van Hoekstra kiest voor een indelingsprincipe op basis van de Schrift zelf, en niet op basis van 
�het zieleleven van de mens�. De benadering van Hoekstra acht hij �te psychologisch, te subjectief�, en teveel 
afgeleid van het doel van de prediking, De dienst der prediking, 196-197. 
57 B.J. Aalbers, Klaas Dijk, 59. 
58 K. Dijk, De dienst der kerk, Kampen (1937) 1952, 211 e.v. 
59 K. Dijk, De dienst der kerk, 190. 
60 K. Dijk, De dienst der kerk, 79-114. 
61 K. Dijk, De dienst der kerk, 81. 
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hij blij met de insteek van Barth, die in elk geval, met name binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de nadruk op het objectieve Woord van God weer in het centrum 
van de belangstelling plaatst. De vraag waarvoor Dijk zich gesteld ziet formuleert 
hij als: �Hoe te preken in deze tijd?�62 Daarmee plaatst hij zich in het spanningsveld 
van enerzijds het actueel gehalte van de prediking, en anderzijds de constante van 
de stem van God, waaraan de prediking gehoor dient te geven. Opvallend is echter 
hoezeer Dijk de stem van God, vastgelegd in de Heilige Schrift, ziet als een 
tamelijk massieve, onveranderlijke categorie. Want ook de actualiteit, het �heden�, 
definieert hij vanuit de Schrift: �de waarachtige actualiteit (wordt) altijd weer 
bepaald door de openbaring des Heren, Die in Zijn Woord gisteren en heden 
Dezelfde is, en Die Zijn stem doet horen, waaraan geen tijd iets verandert�63. Deze 
uitgangspositie maakt dat Dijk niet veel meer kan zeggen dan wat de 
gereformeerde traditie gedaan heeft: zich vasthouden aan het Woord van God, 
zoals vastgelegd in de Schrift, als bron en inhoud van de prediking.  
   Ondanks zijn instemming met Barth inzake het centraal stellen van het Woord 
Gods, deelt en herhaalt Dijk de bezwaren van Hoekstra tegen de opvattingen van de 
dialectische theologie. Tegenover de Barthiaanse preekopvatting als 
verkondiging64, stelt Dijk zijn definitie van de preek als bediening van het Woord 
Gods, als diaconia�65. Dijk kiest deze term vanwege de bijbelse onderbouwing van 
het begrip bediening die hij erin hoort en vanwege het feit dat het gaat om 
bediening van het Woord, dat wil zeggen van wet en evangelie, belofte en 
vervulling, Oude en Nieuwe Testament. Dit in tegenstelling tot de term 
�evangelieverkondiging�. Overigens biedt het door Barth gebezigde begrip 
verkondiging weliswaar de ruimte om daarin het gezag van God te onderkennen, 
maar het gezag is er niet mee gegeven. Voor de ambtelijke bediening van het 
Woord van God geldt dat dit een bediening met gezag is, vanwege de sleutelmacht 
van de prediking. De prediking is als het ware letterlijk een uitdelen, een uitreiking 
van het Woord van God, een geloofsdaad66. 
   Zo stelt Dijk tegenover Barth: �Het is volkomen waar, dat geen dienaar des 
Woords zijn preek mag vereenzelvigen met het Woord Gods, maar als hij niet 
preekt in geloof (want elke preek is een geloofsstuk, en geloven is nooit wagen), dat 
hij de boodschap Gods brengt, moet hij zwijgen�67. Zo zien we hoezeer Dijk de 
nadruk legt op de prediking waarvan geloofd en dus gezegd mag worden, dat het de 
bediening van het Woord Gods is. Zo heeft de gemeente de zekerheid en troost dat 
in de prediking Gods Woord klinkt. De gemeente heeft naar dit Woord te luisteren 
en het aan te nemen �niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als 

                                                             
62 K. Dijk, De dienst der kerk, 82. 
63 K. Dijk, De dienst der kerk, 85. 
64 Waar Barth zelf liever spreekt over �Ankündigung�. 
65 K. Dijk, De dienst der kerk, 88, en �de prediking moet zijn en hierin ligt de kern van onze gereformeerde 
beschouwing: bediening van het goddelijk Woord�, 101. 
66 K. Dijk, De dienst der kerk, 107. 
67 K. Dijk, De dienst der kerk, 100. 



Hoofdstuk 8 
 
 

 178

Gods Woord�68. Dat vereist een bepaalde actie van de gemeente, �zij hoort, zij 
ontvangt, zij verwerkt, zij oefent gemeenschap met God, en zij zegt, niet alleen in 
haar gebed en lied maar ook onder het luisteren haar amen op de 
evangeliewoorden�69. 
   De nadruk op Gods Woord hangt voor Dijk direct samen met de nadruk die de 
prediking als centrum van de eredienst toekomt. Het Woord van God gaat immers 
aan alles vooraf, aan het samenkomen en aan het sacrament. In de dienst der 
genademiddelen gaat de prediking daarom voorop, �want het Woord komt niet bij 
Doop en Avondmaal maar deze Sacramenten komen bij het evangelie; zij bestaan 
niet zelfstandig; ze zijn zonder het Woord niet denkbaar�70.  
   Concluderend kunnen we omtrent de bijdrage van Dijk aan de gereformeerde 
homiletiek stellen dat hij erin geslaagd is om tegenover de Barthiaanse theologie 
aangaande de prediking als Gods Woord een, deels van Hoekstra overgenomen, als 
gereformeerd betitelde opvatting te stellen. In de opvatting van Dijk wordt, anders 
dan bij Barth, nadrukkelijk uitgegaan van de gegevenheid van Gods Woord aan de 
gemeente en de geloofsaanname en -zekerheid die dat met zich meebrengt. Tegelij-
kertijd is duidelijk dat de opvattingen van Dijk voor een groot deel hangen aan een 
draad die steeds dunner wordt: het gezag van de Bijbel als Gods Woord. Voor Dijk 
is dit gezag niet problematisch, hij geeft zich, zelfs in zijn inspiratieleer71, 
nauwelijks rekenschap van de bevindingen van de moderne schriftopvattingen. 
Angst voor subjectivisme lijkt hem af te houden van werkelijk vernieuwende 
impulsen. Zijn theologiebeoefening ademt de geest van een zelfverzekerde 
gereformeerde theologie, uitgaande van op het oog onaangetaste waarheden. 
 
8.3.3. De Liturgische Beweging in de Nederlandse Hervormde Kerk 
 
In de twintiger jaren van de 20e eeuw ontstaat in bepaalde kerkelijke kringen een 
groeiende openheid ten opzichte van de omringende cultuur. De verzuilde kaders 
van de eigen kerk en traditie staan ter discussie. De theologie wordt als het ware 
opnieuw geijkt aan de moderne tijd. Een voorbeeld daarvan zien we in de 
Barthiaanse benadering van de theologie. Vanaf de 20er jaren zien we in de Neder-
landse Hervormde Kerk de opkomst van een liturgische beweging. In �s-
Gravenhage vormt zich in 1922 de �Liturgische Kring� onder leiding van G. van 
der Leeuw72. Al in 1911 houdt één van de leden van deze kring, J.H. Gerretsen, in 
de Kloosterkerk in Den Haag een zogenaamde �liturgische dienst�73. Gerretsen 
                                                             
68 Dijk citeert hier het bevestigingsformulier voor de dienaar des Woords, K. Dijk, De dienst der kerk, 100. 
69 K. Dijk, De dienst der kerk, 110. 
70 K. Dijk, De dienst der kerk, 216 
71 K. Dijk, Het profetische woord (de leer der inspiratie), Amsterdam 1931. 
72 M.A. Vrijlandt, Liturgiek, �s-Gravenhage 19892, 123vv. Voor de ontwikkelingen in de Gereformeerde 
Kerken, zie K.W. de Jong, Ordening van dienst. Achtergronden van en ontwikkelingen in de eredienst van 
de Gereformeerde Kerken in Nederland, Baarn 1996. 
73 Een dienst gecentreerd rond (lof)zang, schuldbelijdenis, absolutie, gebed en schriftlezing. In 1911, 
hetzelfde jaar waarin A. Kuyper zijn �Onze Eeredienst� publiceert, verschijnt van J.H. Gerretsen zijn 
Liturgie, �s-Gravenhage 19473. 
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bepleit het zoeken naar gemeenschappelijke en ware aanbidding die de eenheid van 
de kerk bevordert. Dit vraagt om een liturgie die zich niet alleen concentreert op de 
woordverkondiging74. Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlands 
protestantisme zien we hoe de liturgie een zelfstandige plaats krijgt in de theologie-
beoefening. Er wordt teruggegrepen op oud-christelijke bronnen en in de eredienst 
wordt geëxperimenteerd met nieuwe en bijvoorbeeld aan de Anglicaanse traditie 
ontleende vormen van vieren. G. van der Leeuw wordt als leerling van Gerretsen de 
stuwende kracht van de liturgische beweging. Deze beweging bevordert de reflectie 
op de verhouding tussen prediking en liturgie. In de discussie die binnen en buiten 
deze kring wordt gevoerd over het primaat van de prediking ten opzichte van het 
sacrament, zien we tevens Barthiaanse trekken van een Woord-theologie terug.  
   Het door Van der Leeuw gevoerde pleidooi voor liturgische vernieuwing, roept 
eveneens een tegenbeweging op, vooral in de publicaties van de eveneens 
hervormde dr. O. Noordmans. In de theologische controverse die volgt75, gaat het 
om het wezen van prediking en liturgie. De onderlinge verhouding en het 
prerogatief van beide staat op het spel: definieert de prediking de liturgie of 
andersom? Hierbij blijkt hoezeer liturgie en prediking tegen elkaar uitgespeeld 
dreigen te worden. 
 
8.3.3.1. G. van der Leeuw (1890-1950): eredienst en preek als sacramentele 

eenheid 
 
In zijn beschouwing van de calvinistische eredienst, komt Van der Leeuw tot de 
conclusie dat daarin het besef van liturgie ontbreekt. Liturgie is voor hem �de 
ambtelijk vastgestelde vorm van het verkeer tusschen God en de Kerk�76. De basis 
hiervan vormt de incarnatie, de menswording Gods in Christus. Dat betekent dat de 
grondvorm van alle liturgie gekleurd is door de gebroken gestalte van de dienst-
knecht, Jezus Christus en zijn tegenwoordigheid in het Woord, in brood en in wijn. 
Met het schrappen van het offerkarakter van de eredienst is, volgens Van der 
Leeuw, dit sacramenteel besef als basis van liturgie, in de Reformatie verloren 
gegaan. Hoewel Luther vasthoudt aan de grondstructuur van de mis en de preek 
daarin als essentieel beschouwt, ontstaat volgens Van der Leeuw geen �nieuw 
geheel�: �de eredienst werd ten deele catechisatie, (�) ten dele verkondiging, en op 
zijn best beide inéén. Maar de juiste verhouding tusschen verkondiging en 
sacramenteelen eeredienst werd niet gevonden�77. Liturgie blijft beperkt tot 
inleiding op de preek en het avondmaal. Bij Calvijn prijst Van der Leeuw 
weliswaar de invoering van liturgische elementen als bijvoorbeeld de wetslezing, 
het �nunc dimittis�, ofwel de wegzending voorafgaand aan de zegen en zijn streven 
naar een wekelijkse avondmaalsviering. Maar zijn bezwaar tegen de liturgische 
                                                             
74 J.H. Gerretsen, Liturgie, 10. 
75 Zie vooral G. van der Leeuw, O. Noordmans, W.H. van de Pol, Liturgie in de crisis, in: O. Noordmans, 
Verzamelde werken, VI, De kerk en het leven, Kampen 1986, 165-243. 
76 G. van der Leeuw, Liturgiek, Nijkerk z.j. (1940), 14. 
77 G. van der Leeuw, Liturgiek, 26. 
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praktijk van de calvinisten blijft desondanks overeind: de structuur van de mis 
wordt geheel vervangen door die van de prediking van het Woord. �De rest bleef 
slechts als rudiment�, en �in de plaats van het altaar, dat ook uiterlijk verdween, 
trad de preekstoel�78. De sacramenten worden weliswaar gehandhaafd, �maar zij 
werden van een vast middelpunt der liturgische structuur tot mobiele, tijdelijke 
kampementen in den veldtocht van Gods verkondigende genade�79. Tegenover deze 
reductie van liturgisch besef stelt Van der Leeuw de sacramentele kracht van de 
eredienst als geheel. Alle eredienst is naar zijn besef sacramenteel, want 
�antwoordend� van karakter, antwoordend op de grote daden van God in Christus80. 
Al het spreken en handelen van de mens in de eredienst is daarmee sacramenteel 
geladen, de gehele dienst is verkondiging81. Dat betekent niet dat bij alle aandacht 
voor liturgie, de prediking bij Van der Leeuw minder relevant wordt. Integendeel, 
zij is onmisbaar, �geen eeredienst zonder verkondiging�82. Wel krijgt zij een ander 
karakter, gedefinieerd vanuit de liturgie. �De eeredienst der christelijke Kerk 
bestaat niet uit Prediking èn Liturgie,(..) de Eeredienst is Liturgie, de preek behoort 
tot de Liturgie, vormt er een wezenlijk en onmisbaar deel van; omgekeerd is de 
preek op zichzelf niets�83. De prediking is eigenlijk een uitvloeisel van het 
sacrament van boete en biecht en daarmee eveneens sacramenteel van karakter. Het 
gaat om hetzelfde Woord van vrijspraak, dat verkondigd wordt: �De prediking is -
liturgisch- dogmatisch- niet anders dan de genadeverkondiging, de Vrijspraak na 
de belijdenis van zonden�84. De prediking vindt daarbij haar kracht en inhoud in de 
verkondiging van de incarnatie, hetgeen tevens de inhoud is van de gehele 
eredienst. Echter de manier waarop deze verkondiging gestalte krijgt verschilt voor 
de prediking ten opzichte van andere delen van de dienst. De liturgie is het 
objectieve Woord, de prediking het subjectieve. �In de preek spreekt een mensch 
van deze tijd tot menschen van dezen tijd het Woord Gods�. Dit spreken heeft 
verkondigend karakter: het is proclamatie, aanzegging. De preek zal het profetisch 
element, dat in de eredienst sluimert, tot leven wekken85. Daarmee is de prediking 
tevens verwijzend, van het subjectieve Woord van de prediking naar het objectieve 
Woord dat in de liturgie gesproken wordt. 
 
8.3.3.2. O. Noordmans (1871-1956): de vrijheid van het Woord 
 

                                                             
78 G. van der Leeuw, Liturgiek, 28. 
79 G. van der Leeuw, Liturgiek, 28. 
80 G. van der Leeuw, Liturgiek, 32. 
81 G. van der Leeuw, Handboek voor den eeredienst in de Nederlandsche Hervormde Kerk, samengesteld 
door den liturgischen kring, Rotterdam, 1934, 122 en G. van der Leeuw, Liturgiek, 35. 
82 �De verkondiging is dus niet een toegift op den eeredienst, doch een essentieel onderdeel daarvan�, G. van 
der Leeuw, Liturgiek, 35. 
83 G. van der Leeuw, �De prediking in de liturgie� in: Handboek voor den eeredienst, 117. 
84 G. van der Leeuw, Liturgiek, 37, �Het gaat niet om de verkondiging maar om de verkondigde.� �Daarom 
vindt de verkondiging haar hoogtste taak daar, waar zij ophoudt, omdat zij zelf sacrament wordt: het 
vrijsprekend woord, dat onze banden ontbindt�, G. van der Leeuw, Liturgiek, 36. 
85 G. van der Leeuw, Handboek voor den eeredienst, 123. 
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De kritiek van de hervormde theoloog O. Noordmans op de benadering van Van 
der Leeuw richt zich vooral tegen het sacramenteel karakter van de eredienst als 
geheel. Noordmans verwerpt dit vanwege twee redenen:  

1. Liturgie is in zijn opvatting niet een vorm van voorzetting of toepassing van 
de incarnatie, maar evenzeer afhankelijk van de werking van Gods Geest. 
Het objectief karakter van de liturgie rust in het objectief karakter van de 
openbaring, maar deze werkt niet �ex opere operato�. 

2. Protestantse liturgie kan niet als geheel sacramenteel zijn, omdat Woord en 
sacrament niet in de liturgie, maar in het geloofsleven van de individuele 
gelovige verbonden worden. �Er is in vele gevallen een verabsoluteering van 
de liturgie, waarbij de prediking en de bediening der sacramenten worden 
ingesloten in een cultisch systeem van eigen heiligheid en macht, zoodat ze 
van daaruit moeten worden verstaan en in hun uitoefening worden bepaald. 
De eeredienst in zijn geheel draagt dan de naam Liturgie en deze heeft een 
mystisch karakter en bezit een hooger graad van goddelijkheid dan elk der 
onderdeelen, ook dan woord en sacrament, die zich naar het geheel moeten 
voegen�86. Daarentegen is volgens Noordmans in de Reformatie het besef 
altijd hoog gehouden dat ieder deel van de eredienst op een afzonderlijke 
wilsuiting van God berust. De mens kan zich deze niet toe-eigenen en moet 
blijven beseffen dat het Woord van God als een �schril� tegenover kan 
confronteren. �Wij harmoniseeren ons in de kerk geen eigengemaakten 
hemel�87. 

Steeds weer blijkt Noordmans beducht voor een liturgie die de eredienst ziet als een 
mysterie dat opgevoerd moet worden, waarbij de preek vertolkt wat in de liturgie 
�slapend� is88. Alsof er min of meer automatisch van de goddelijke presentie in de 
liturgie uitgegaan kan worden. Alsof de vaste cultische handelingen de 
aanwezigheid van God garanderen. Voor Noordmans is deze aanwezigheid, de 
presentia Dei, zeker een reële mogelijkheid, maar valt zij niet onder de algemene, 
maar onder de bijzondere genade van God. �Daarom kunnen wij ook niet zeggen �
het zij met eerbied gezegd- dat God ook naar de kerk gaat als wij er naar toe 
gaan�89. Met uitwendige middelen kan men de tegenwoordigheid van God niet 
afdwingen. Het is altijd een kwestie van genadige toewending van God naar de 
mens. Een toewending die door het werk van de Heilige Geest naar twee kanten 
werkzaam wordt in de prediking. De prediker deelt dan uit van �het goede� van 
God aan de mensen, en tegelijkertijd richt de prediker zich in zijn prediking samen 
met de mensen op God om God de eer te geven. Wanneer de preek zo door de Geest 
van God en Christus doorademd wordt, wordt zij steeds minder de individuele 
preek van een enkele predikant maar wordt zij het werk van de gemeente zelf. �De 
prediker kan dan niet meer zeggen van wie de woorden zijn, die hij spreekt; van 
hemzelf of van zijn gehoor. Hij geeft ze en zij worden hem dan gegeven en het 
                                                             
86 O. Noordmans, Liturgie, Amsterdam 1939, 28. 
87 O. Noordmans, Liturgie, 34. 
88 Hier citeert Noordmans Van der Leeuw, Liturgie, 31. 
89 O. Noordmans, Liturgie, 72. 
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enige bewijs dat gegeven kan worden, is dan het geloof�90. 
   Noordmans pleit voor het handhaven van het onderscheid tussen Woord en 
sacrament. Het feit dat Calvijn spreekt over het sacrament als �verbum visibile�, als 
zichtbaar Woord, betekent volgens Noordmans nog niet dat Calvijn Woord en 
sacrament op één lijn stelt. Het betekent alleen dat Gods barmhartigheid zich op 
verschillende manieren vertoont. Het betekent voor Noordmans overigens geen 
relativering van het sacrament: het sacrament verheft de beloften van God door de 
werking van de Geest zelfs boven het natuurlijke en boven de �psychologische 
bemiddeling� van het Woord91. Het sacrament draagt daarbij, evenals het Woord, 
een eschatologisch karakter: het omvat een belofte die nog open staat. Daarom acht 
Noordmans het beter om de protestantse eredienst te baseren op de bede �Kom, 
Here Jezus�, dan op �de gedachte aan een numineuze praesentia realis�92. De 
verhouding Woord en sacrament ziet Noordmans precies omgekeerd aan de visie 
van Van der Leeuw. Niet de liturgie bepaalt de preek maar de preek de liturgie. 
Niet de preek wordt als sacramenteel betiteld maar de sacramenten worden als 
�Woord� geïnterpreteerd: Daarom is het �uitwendige Woord in den eeredienst de 
plaats der ontmoeting met God� (..) �en wel in het bijzonder het vocale Woord, 
waarbij echter de Sacramenten ook een soort van woorden blijven�93. Het vrije 
Woord van God dat in de prediking vorm krijgt is geen uitleg van een mysterie 
maar moet zich vrij houden tegenover de liturgie en haar onafhankelijk karakter 
bewaren94. Het vrije karakter van het Woord betekent ook dat het Woord zijn 
werking niet alleen binnen maar vooral ook buiten de kerk heeft. De sacramenten 
�brengen dan in het bijzonder tot uitdrukking dat er een plaats is, waar God zijn 
kinderen verzamelt�95. 
 
8.3.3.3. K.H. Miskotte (1894-1976): de prediking als �incidentele herhaling van 

het kerugma� 
 
In Nederland is K.H. Miskotte op zijn eigen wijze een pleitbezorger van de 
theologie van Karl Barth. De overmacht van Gods Woord is het vitale thema in de 
zijn preken en geschriften. Het Woord van God wordt door Miskotte gezien als 
actueel, levend en scheppend woord. Een woord dat gekleurd is door het �dabar�- 
karakter: woord en daad inéén96. Prediking is �dit toch klaarblijkelijk titanisch 
ondernemen: het Woord Gods temidden van deze wereld, heden met gezag te 

                                                             
90 O. Noordmans, �Gods Poorten�, �s-Gravenhage 1949, 90. 
91 O. Noordmans, Liturgie, 64. 
92 O. Noordmans, Liturgie, 89. 
93 O. Noordmans, Liturgie, 90. 
94 O. Noordmans, Liturgie, 191. 
95 O. Noordmans, Liturgie, 61. 
96 Hier blijkt bijvoorbeeld hoe Miskotte vanuit zijn visie op de betekenis van het Jodendom de Barthiaanse 
theologie eigen accenten geeft. �Bij den term �Woord Gods� moet aan het dabar-karakter van het getuigenis 
worden vastgehouden, om misverstand vanuit een westersch begrip van �waarheid� te voorkomen�, K.H. 
Miskotte, Praktikale overwegingen, Om het levende woord. Opstellen over de praktijk der exegese, �s-
Gravenhage 1948, 175. 
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stellen�97. Waar gepreekt wordt, gebéurt daadwerkelijk iets, het heil wordt 
afgeroepen over de mens, de waarheid wordt verkondigd, opdat deze geschiedt98. 
Prediking is dus meer dan morele vermaning en iets anders dan leerrede of 
stichtelijk woord. De prediking bericht van de objectieve heilsdaden van God, van 
wat in Christus geschied is en stelt dat als nieuwe werkelijkheid tegenwoordig. 
Daarmee is prediking sacramenteel van aard, zij geeft deel aan het heil van 
Godswege, en is �voertuig naar de unieke ontmoeting met God�99. God zelf spreekt 
door de prediking, maar prediking is ook de wijze waarop Christus zijn stem in de 
werkelijkheid laat horen: �De Tegenwoordige spreekt als de gekruisigde en 
opgestane Christus vanuit de overzijde van de doodsgrens. Hij is de eeuwige, die 
boven de tijd staat. Dat spreken geschiedt door middel van de woorden der Schrift 
en de daarop gefundeerde prediking�100.  
   Niet de prediker, maar God staat garant voor het effect van de prediking: God 
schept zichzelf een gehoor. De prediker heeft de taak �zoo-goed mogelijk de 
Schrift, het geschréven Woord, te verklaren, te belichten, midden in het moderne 
leven te stellen, persoonlijk op de harten toe te passen, enz., (..) doch dit alles in het 
voortdurend kritisch besef: dit mijn woord is op zichzelf het Woord Gods niet�101. 
Er schuilt dus een gevaar voor de prediker in bijvoorbeeld het �mooi� en 
indrukwekkend willen preken, in het gericht zijn op het effect bij de hoorders. 
Daarmee loopt de prediker juist het risico God zelf in de weg te staan102. 
Desondanks heeft Miskotte oog voor de vragen waarvoor de prediker staat ten 
aanzien van de hoorder: juist de verantwoordelijkheid van de prediker maakt dat 
deze zich rekenschap geeft van het spanningsveld van cultuur en geloof 
waarbinnen de hoorder zich bevindt. Ook de taal van de prediking acht Miskotte 
van belang. Maar telkens weer maakt hij duidelijk dat deze dingen niet op zichzelf 
van belang zijn en niet dienen om daarmee een aanknopingspunt bij de hoorder te 
zoeken, maar dat zij van belang zijn om het Woord van God te kunnen dienen. God 
zelf belooft de werking van het Woord: God zorgt ervoor dat de Geest van God de 
geest van mensen raakt. Prediking is geen vorm van algemene, maar van 
bijzondere openbaring. Dat fundeert voor Miskotte tevens de centrale plaats van de 
prediking in de liturgie. Niet dat liturgie niet van belang is, Miskotte ontkent zelfs 
dat prediking liturgisch als �het gewichtigste� moet worden beschouwd103. Voor de 
                                                             
97 K.H. Miskotte, Het waagstuk der prediking, Den Haag 1941, 11. 
98 M.J.G. van der Velden, K.H. Miskotte als prediker. Een homiletisch onderzoek, �s-Gravenhage 1984, 
175. Zo kwalificeert Miskotte de prediking als �incidentele herhaling van het kerugma�, 14, 175 en M.J.G. 
van der Velden, in K.H. Miskotte, Preken en meditaties, (Verzameld werk), deel 3, Kampen 1997, 15. 
99 M.J.G. van der Velden, K.H. Miskotte als prediker, 175. 
100 M.J.G. van der Velden, K.H. Miskotte als prediker, 182. 
101 K.H. Miskotte, Het waagstuk der prediking, 43. 
102 De prediker draagt de verantwoordelijkheid �dat hij het Woord Gods niet in den weg zal staan met zijn 
woorden, dat hij de meening des Geestes niet zal verdonkeren met zijne meeningen, dat hij dus zèlf gedurig 
zich zal bevinden in diens staat der afhankelijkheid, de armoede-van-geest, eenvoudig zal openstaan, zal 
wachten op verhooring, dat hij in biddende houding het Woord zal uitrichten en zoo (niet het Woord zal 
�bedienen� maar) het woord zal dienen, d.i. aan de werking van het Woord Gods een dienst zal mogen 
bewijzen�, K.H. Miskotte, Het waagstuk der prediking, 44. 
103 K.H. Miskotte, Het waagstuk der prediking, 54. 
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continuiteit en de objectiviteit van de viering is liturgie onmisbaar. Maar prediking 
heeft een ander karakter dan liturgie, juist omdat zij zozeer mensenwoord is en zich 
niet kan beroemen op objectiviteit vanuit haarzelf104. De juiste houding van de 
prediker is daardoor die van grote bescheidenheid, in het besef van volstrekte 
afhankelijkheid van God. Want juist de prediking is tegelijkertijd �de plaats, waar 
wij het gansch-andere gebeuren van Gods spreken mogen verwachten�105. Dat 
�gansch andere� is het geheim van de presentia realis van God, zodat Miskotte kan 
zeggen: �De prediking bekleedt in den gereformeerden eeredienst de plaats, die in 
de roomse kerk toekomst aan de eucharistie. Daar gaat de priester, na vele 
toebereidingen, door zijn woord, brood en wijn op het altaar consacreeren, 
omscheppen en wijden tot het lichaam en bloed van Christus. Op het oogenblik, dat 
de verandering zich voltrekt, luidt er een heldere, machttige schel door de kerk en 
allen storten op de knie: zij beleven de werkelijk, tastelijke Tegenwoordigheid. Bij 
de bediening des Woords  kan ook, door de menschenwoorden heen, een heldere 
schel in de harten luiden: God is tegenwoordig, God is ons midden, laat ons diep in 
�t stof aanbidden- Hij rijdt binnen op het Woord der waarheid. Daar is een 
geestelijke theofanie, zegerijk in hare heerlijkheid: die gaat midden door de rijen: 
en de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden�106.  
   In dit spanningsveld staat de prediking, als een waagstuk, waarvan de prediker 
weet, dat �als God eens menschen stamelen genadig is en dekt zijn overtredingen 
toe, dan �geschiédt het Woord, zeldzaam, of keer op keer, maar altijd waar het God 
heeft behaagd en een mensch het heeft gewaagd�107.  
 
8.3.4. Conclusies 
 
Opnieuw maken we de balans op ten aanzien van de onderzoeksvragen en consta-
teren daarbij: 
De prediking als Woord van God 
Bij Van der Leeuw, Noordmans en Miskotte zien we hoezeer de dialectische 
theologie door haar visie op openbaring een enorme spanning oproept tussen de 
prediking als Godswoord en als mensenwoord. Een spanning die scherp naar voren 
komt wanneer het gaat over de relatie tussen liturgie en prediking. De vraag is 
telkens: Wat is de verhouding tussen het objectieve en het subjectieve in liturgie en 
prediking en welke betekenis mag er gegeven worden aan het aandeel dat de mens 
heeft in de bemiddeling en vertolking van het Woord van God? Van der Leeuw 
verdedigt vooral de kracht van de �objectieve� liturgie, van de ritualiteit. Daarin is, 
naar zijn besef, de vrijheid van Gods Woord het best gewaarborgd. Het Woord van 
God is bij hem primair het geïncarneerde Woord. Van der Leeuw stelt dan ook het 
verkondigde Woord en Sacrament op één lijn. Dat maakt dat hij al gauw wordt 
gezien als degene die de preek van haar uniek karakter wil beroven. Dat laatste is 
                                                             
104 K.H. Miskotte, Het waagstuk der prediking, 55-56. 
105 K.H. Miskotte, Het waagstuk der prediking, 55. 
106 K.H. Miskotte, Het waagstuk der prediking, 46-47. 
107 K.H. Miskotte, Het waagstuk der prediking, 16. 
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zeker niet zijn bedoeling, eerder lijkt Van der Leeuw geneigd om het recht en de 
plaats van de preek niet te betwisten. Hij verzet zich echter tegen de preek als 
�stichtelijk woord�, is bang voor teveel subjectiviteit daarin en beschouwt de kracht 
van de prediking fenomenologisch als van hetzelfde sacramenteel gehalte als hij 
aan de liturgie toekent. Noordmans op zijn beurt verdedigt met verve de vrijheid 
van Gods Woord, zoals hij die in de prediking het beste gewaarborgd acht. Van zijn 
kant wijst hij ook op het belang van liturgie, maar naar zijn besef is liturgie 
principieel van een andere orde en van een ander karakter dan de prediking. 
Miskotte grijpt vervolgens terug op de eigenheid van de protestantse prediking en 
verbindt die in Barthiaanse lijn met het spreken van God zelf en met de unieke 
positie van het Woord en het Woord Gods in liturgie en geschiedenis.  
Hoe verschillend deze bewegingen zijn, ze verenigen zich op het punt waar zij sterk 
de nadruk leggen op het objectief karakter van de openbaring, die de prediking 
fundeert. Deze objectieve kracht van openbaring maakt de prediking sterk en 
onafhankelijk, als een profetische macht die zich niet laat inperken door de mode 
van het moment en de willekeur van de prediker. 
Homiletische noties en de hoorders 
De dialectische theologie vormt een tegenwicht tegen het centraal stellen van de 
subjectieve ervaring als norm voor de prediking. Homiletische bezinning richt zich op de 
inhoud van de openbaring en niet op de wijze van communicatie ervan. Het present 
stellen van het heil en het eventueel aanvaarden ervan door de mens is een zaak van God 
waaraan het menselijk aandeel weliswaar dienstbaar, maar waarvoor het niet constitutief 
kan zijn. 
   Het menselijk aandeel in de prediking en de aanvaarding of afwijzing ervan, 
krijgen naar verhouding weinig aandacht bij de genoemde auteurs. Dat komt 
overeen met de veronderstelling dat de menselijke ervaring niet de basis voor de 
prediking kán zijn en ook niet hoeft te zijn: de grond van alle prediking is gegeven 
met de openbaring van God in Christus. Die openbaring kwalificeert de gehele 
menselijke werkelijkheid en pas vanuit dat perspectief wordt het menselijk aandeel 
mogelijk en relevant. Langs deze weg kan de prediking haar cultuurkritische en 
open karakter behouden en kan het Woord Gods een kritisch tegenover blijven voor 
prediker en gemeente.  
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9. De ervaring van Gods Woord: de hoorder als modern 
en postmodern thema 

 
 
 
9.1. E. LANGE: DE PREDIKING TUSSEN AANVECHTING EN BELOFTE 
 
De zogenaamde �empirische Wende� in de theologie in de zestiger jaren van de 
vorige eeuw raakt tevens het hart van de homiletiek. De autoriteit van kerk en 
theologie wordt gerelativeerd ten gunste van een groeiend zelfbewustzijn waarbij de 
moderne mens zich onttrekt aan opgelegde autoriteit. Het gezag van de prediking 
staat onder druk1. Tegenover de Barthiaanse theologie komt de mens niet langer 
uitsluitend als �adressant�, maar als �subject� van de prediking in beeld. Voor de 
homiletiek maakt Ernst Lange deze �Wende� theoretisch en praktisch vruchtbaar in 
zijn experiment �Ladenkirche� in Berlijn en in zijn theoretische reflectie daarom-
heen. Voor hem is in de preekvoorbereiding niet langer primair de tekst, maar 
primair de hoorder zijn �thema�2. Deze hoorder bevindt zich in het existentiële 
spanningsveld van de heilvolle belofte en toekomst van Christus en de aanvechting 
van alles wat daarmee in het dagelijks leven en in de wereld contrasteert en wringt. 
Dát is de �homiletische Situation� die het uitgangspunt vormt voor een methodische 
preekvoorbereiding. Niet op basis van de tekst wordt vooraf een boodschap van de 
preek geformuleerd, maar pas met inachtneming van de werkelijke aanvechting 
van de mens wordt het mogelijk om de relevantie van het beloftevolle karakter van 
het evangelie opnieuw te ontdekken. In de preek worden dus tekst en de alledaagse 
werkelijkheid op elkaar betrokken op een zodanige manier dat er ruimte komt voor 
de belofte, voor �ein neues Wort� temidden van de aanvechting. In het proces van 
de prediking is de prediker als het ware de vertegenwoordiger van de hoorders, de 
advocaat die hun situatie inbrengt in het gesprek en die er niet voor terugdeinst om 
de confrontatie met de tekst aan te gaan. In de praktijk is dat een confrontatie die 
Lange samen met de hoorders aangaat: gezamenlijke preekvoorbereiding is bij hem 
de methodische consequentie van een principiële noodzaak. We zien hier duidelijk 
hoezeer de homiletiek van Lange gekleurd is door de grote vraag naar de relevantie 
van de prediking en in feite nog dieper door het relevantieprobleem van het 
christelijk geloof. Lange neemt dit probleem serieus en zoekt naar mogelijkheden 
                                                             
1 Zie bijvoorbeeld H. Jonker, Actuele prediking, Nijkerk 2e druk z.j. (voordrachten 1963), waarin Jonker 
schrijft over twee groepen kerkgangers: vermoeiden en critici. In 1973 beschrijft hij de actuele situatie 
opnieuw in deze termen, H. Jonker, En tóch preken, Nijkerk, 1973, 12-23. 
2 �Predigen heißt: ich rede mit dem Hörer über sein Leben. Ich rede mit ihm über seine Erfahrungen und 
Anschauungen, seine Hoffnungen und Enttäuschungen, seine Erfolge und sein Versagen, seine Aufgaben und 
sein Schicksal. Ich rede mit ihm über seine Welt und seine Verantwortung in dieser Welt, über die 
Bedrohungen und die Chancen seines Daseins. Er, der Hörer, ist mein Thema, nichts anderes, freilich: er, der 
Hörer, vor Gott�, E. Lange, Predigen als Beruf, Aufsätze, R. Schloz (Hrsg.), Stuttgart/Berlin 1976, 58. Vgl. 
J.H. van der Laan, Ernst Lange en de prediking. Een inleiding in zijn homiletische theorie, Kampen 1989, 
125vv. 
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om �Anfechtung� en �Verheißung� in de prediking te verbinden3. 
 
 
9.2. J. FIRET EN DE MENS ALS INTERMEDIAIR 
 
In Nederland heeft de �empirische Wende� eveneens haar weerslag op de theologie-
beoefening. De praktische theologie binnen de protestants christelijke traditie wordt 
door VU-hoogleraar J. Firet opnieuw gedefinieerd vanuit het perspectief van het 
menselijk handelen4 in dienst van het Woord van God. Zo definieert Firet het 
pastoraal optreden als �de daad van God die via het intermediair van de ambtelijke 
dienst in zijn woord tot mensen komt�5. Het spanningsveld tussen de openbaring 
van Godswege en de geloofservaring aan de kant van de mens wordt door Firet 
erkend als een spanningsveld waarbinnen de ambtelijke dienst van mensen een 
bemiddelende, intermediërende rol speelt. Gods handelen ziet Firet in een 
dynamisch en relationeel proces betrokken op het handelen van de mens: God 
handelt aan mensen en neemt hen in dienst. Mensen treden op in naam van de 
Heer en met het Woord van God. Maar wat is dan het Woord van God? Firet neemt 
hier afstand van een onderscheiding van het Woord van God naar de drie 
categorieën openbaring, schrift en prediking. Hij neemt ook afstand van de 
traditioneel gereformeerde opvatting waarbij de prediking het Woord van God is in 
de modus van de bediening van het Woord van God. Daarbij gaat men immers uit 
van een min of meer voorgegeven Woord, �Het Woord van God is er al, de Bijbel is 
het Woord van God; díe prediking die de inhoud van de Bijbel naar de eisen van 
tijd en situatie doorgeeft, is �Woord van God��6. Firet zoekt naar een principieel 
andere definiëring van het Woord van God, naar een omschrijving die recht doet 
aan het spanningsvol proces dat de mens iets als actueel Woord van God verstaat in 
de eigen situatie en dat dat gerelateerd kan zijn aan het initiatief van Gods spreken 
door het Woord. Op grond van bijbels-theologische gegevens die hij verbindt met 
de empirie waarin de ervaring van een spreken van Godswege tot stand komt, komt 
Firet dan tot een omschrijving van verschillende, complementaire, beschrijvingen 
van wat het Woord van God is en wat het doet7, namelijk:  

- Gods Woord is nabijheidsgestalte van de Heer 
- Gods Woord is de openbaring van de Naam van God 
- Gods Woord is openbaring van de waarheid 
- Gods Woord realiseert het heil 

Deze vier aanduidingen vormen de karakteristieken van Gods Woord en correspon-
                                                             
3 Waarbij het de vraag is of bij Lange de aanvechting zowel als de belofte niet te massief gekarakteriseerd 
zijn met als gevolg dat de belofte min of meer op het conto van het evangelie en de aanvechting op het conto 
van de menselijke ervaring komt. 
4 Waarbij �handelen� meer is dan �doen� of �maken�, ook denken, voelen en willen behoren tot het menselijk 
handelen. 
5 J. Firet, Het agogisch moment in het pastoraal optreden, Kampen 19886, 25. 
6 J. Firet, Het homiletisch proces, Spreken als een leerling. Praktisch-theologische opstellen, Kampen 
1987, 95. 
7 J. Firet, Het agogisch moment, 24, 25vv. 
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deren ieder op een eigen wijze met menselijke ervaringscategorieën. Steeds blijkt 
hoezeer het initiatief van Godswege plaatsvindt, maar in de beweging van God uit 
is de mens van meet af aan begrepen. Het heil ís juist de werkelijkheid dat God 
onder mensen wil zijn. Het Woord van God is een zich-verwerkelijkend en een 
werkzaam Woord, vanwege de Initiatiefnemer en vanwege de inhoud. In de 
beweging van het Woord van God horen spreken en horen, stem en tegenstem, 
onlosmakelijk bij elkaar want het Woord schept een relatie. �Zo sterk is het verband 
tussen het woord en het horen van het woord, dat in het Hebreeuws een vorm van 
het werkwoord �horen� soms gebruikt wordt om de act van het verkondigen aan te 
duiden (Jes. 52:7)�8. 
   Firet onderscheidt vervolgens drie �modi� waarop God in de wereld handelend 
aanwezig is, kerygma, didache en paraclese9. Dit zijn als de structurele dimensies 
van het �komen van God in zijn woord�. We zouden ook kunnen spreken van werk-
wijzen, manifestaties of verschijningsvormen van de activiteit van God. Het 
kerygma is daarbij de modus van de actualisatie van het Woord, de didache de 
modus van de continuatie en de paraclese de modus van de concentratie10. Op drie 
manieren �geschiedt� dus het Woord van God. 
   In de prediking ontmoeten we vooral de modus van het kerygma, hoewel de beide 
andere modi in de prediking niet ontbreken. Maar het kerygma is specifiek de 
actualisatie, en dus betrokken op de prediking van het Woord van God in het 
heden, in het hier en nu van de unieke situatie: �De modus van het kerygma 
betekent: deze mens komt in de prediking voor, doordat het hem aangezegd wordt, 
dat hij in het evangelie voorkomt: hij is in Christus. De modus van de paraclese 
betekent: deze mens komt in de prediking voor, doordat die prediking ingaat op 
zijn �nu-zo-zijn�: hij -de concrete mens in deze of die situatie- is in Christus en 
wordt met het oog op zijn situatie daarop aangesproken�11. 
   In het homiletisch proces waarin het Woord tot klinken komt en waarvan Firet de 
grondlijnen aanduidt, verhouden zich twee manieren van handelen complementair 
tot elkaar: een beweging van �transcendente intentionaliteit�, dat is �een handelen 
dat in relatie staat tot een verwacht en gehoopt handelen van God, een handelen dat 
aan dát handelen dienstbaar heeft te zijn�. Complementair daaraan geschiedt een 
beweging van �immanente intentionaliteit�, �er is iets in de situatie waarop dit 
proces en het handelen in dit proces gericht is en wat in het handelen meespeelt�12. 
Met het introduceren van de term �intentionaliteit� zoekt Firet aansluiting bij een 
procesmatig en communicatief denken over het handelingsperspectief van de 
prediking. De transcendente intentionaliteit is primair gericht op Gods handelen en 
de immanente intentionaliteit is primair gericht op de homiletische situatie. 
Cruciaal is het verband tussen deze beide. Helaas heeft Firet dit niet nader 
uitgewerkt. 
                                                             
8 J. Firet, Het agogisch moment, 50. 
9 Bij Firet: �paraklese�. In deze studie gebruiken we de momenteel gangbare spelling �paraclese�. 
10 J. Firet, Het agogisch moment, 109. 
11 J. Firet, Het agogisch moment, 116. 
12 J. Firet, Spreken als een leerling, 98. 
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   Al met al is de insteek van Firet kenmerkend voor een nieuwe aanpak van de 
homiletiek, waarbij niet langer alleen vanuit theologische categorieën over de 
prediking als Gods Woord gesproken wordt, maar waarin de theologische 
categorieën van de prediking verbonden worden met de eveneens theologisch 
geformuleerde empirische categorie van het menselijk handelen. Gods handelen 
gaat daarbij niet op in het handelen van de mens, maar het menselijk handelen is 
wel de modus waarin Gods handelen kenbaar wordt. 
 
 
9.3. G.D.J. DINGEMANS: EEN HOMILETIEK VAN DE HOORDER 
 
De positie van de kerk en de theologie aan het eind van het tweede millennium is 
een fundamenteel andere dan zoals we die in de voorafgaande hoofdstukken en 
paragrafen zijn tegengekomen. Bij Firet zien we hoe deze veranderingen verdiscon-
teerd worden in een theologische visie, waarin hij ervan uitgaat dat het handelen 
van God zich vooral voltrekt via het handelen van de mens die daartoe geroepen 
wordt. Op die manier zijn het handelen van God en mens complementair en roepen 
zij elkaar wederzijds op. Toegepast op de homiletiek betekent dit dat Firet bij 
pneumatologische categorieën uitkomt, want het is het werk van de Geest die de 
prediking mogelijk maakt. 
   In de homiletiek die de Groningse hoogleraar Dingemans in 1991 schrijft, vinden 
we deze inzet terug13. Zijn werk is de enige min of meer gezaghebbende homiletiek 
binnen de oecumenisch-protestantse richting in het Nederlands taalgebied van de 
laatste decennia. De titel van zijn handboek homiletiek is �Als hoorder onder de 
hoorders� en deze titel kenmerkt zijn positiebepaling. De predikant ziet hij als 
degene die niet zozeer geroepen is om Gods Woord te verkondigen, een persoonlijk 
getuigenis te spreken of als leraar op te treden, maar als degene die voor en samen 
met de gemeente de woorden van de traditie en de daarin opgeslagen 
geloofservaring beluistert, om daarmee een brug te slaan naar de hedendaagse 
ervaringen. Daar komt dan altijd een element van verkondiging, getuigenis of leren 
in terug, maar dat gaat niet voorop. Dingemans gaat ervan uit dat het in de preek 
en in de kerkdienst principieel gaat om ontmoeting, en niet om overdracht. 
Prediking is geen éénrichtingsverkeer. Het gaat om de kerkdienst en de prediking 
daarin als �ontmoetingsplaats, een �trefpunt�, een ruimte, een veld of een 
communicatiecircuit, waarin de gemeenteleden als hoorders kunnen binnentreden 
om op een actieve wijze, gemeenschappelijk of zelfstandig, God te zoeken en zo 
mogelijk te vinden�14. In de ontmoeting met elkaar en in de ontmoeting met God, 
zijn de hoorders en de voorganger in een viering alleen functioneel onderscheiden. 
Voor Dingemans zijn de hoorders mede-constitutief voor deze ontmoeting, en 
mede-subject van de prediking. Zij brengen hun eigen deskundigheid en ervaring in 
en de taak van de voorganger is om behulpzaam te zijn bij het vormen van een 

                                                             
13 G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders. Een hermeneutische homiletiek, Kampen 1991, 35. 
14 G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders, 43. 
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zingevend kader aan deze ervaringen. �Het gaat om preken die te denken geven en 
die mensen activeren in hun zelfreflectie�15. Zo ziet Dingemans de preek als �een 
toespraak of overweging die de �communicatie en interactie tussen God en mens� 
op gang houdt of brengt met het oog op de toekomst�16. Deze toekomst is de actieve 
en directe betrokkenheid van de hoorders op het Rijk van God, waarvoor zij zich 
inzetten door samen met God te strijden tegen de krachten van kwaad, geweld en 
zelfzucht in deze wereld. 
   Dingemans denkt procesmatig, in termen van gemeenteopbouw, over eredienst en 
prediking. Hij ziet met name de pastorale dimensie ervan als cruciaal voor deze 
tijd. De samenkomst van de gemeente is van belang als �healing celebration�17, een 
samenkomst waarin mensen de ruimte vinden om via de weg van imitatie en 
identificatie, gedeelde geloofservaring en zogenaamde �brugwoorden� tot een 
ontmoeting te komen met Schrift en traditie en daarin en daarachter met God zelf. 
De hoorders zelf worden gekenschetst als ambivalent in hun zoeken en vinden van 
geloof, in hun ervaringen, verwachtingen en behoeften. Deze ambivalenties worden 
vruchtbaar gemaakt voor de prediking wanneer de predikant in de hermeneutische 
aanpak van de preekvoorbereiding zich niet alleen richt op een exegetische, 
diachronische benadering van de teksten, maar tevens oog heeft voor de synchroni-
sche benadering van teksten. Dan komt het werkelijk tot een kritisch-homiletische 
tekstanalyse en een mogelijk verstaan waarbij de hoorder van meet af aan in beeld 
is als degene van wie de ervaringen van nu in relatie kunnen staan tot ervaringen 
vanuit de Schriften. Deze tekstanalyse is voor Dingemans onontbeerlijk en de reden 
waarom hij zijn homiletiek primair als �hermeneutische homiletiek� aanduidt. De 
prediker roept vervolgens door middel van een �bezield verhaal� als het ware de 
getuigen van de verschillende perspectieven en ervaringen op. En de vorm van 
prediking die daarbij past is die van de homilie18, de oervorm van het christelijk 
geloofsgesprek. 
   Liturgie en prediking liggen bij Dingemans volstrekt in één lijn. De hele 
kerkdienst is een �unieke gestalte� van het christelijk leven, als  ontmoetingsplaats 
met de Heer19. De preek vormt daarin een concentratiepunt rondom de Schrift, �een 
verdieping van één van de onderdelen van de eredienst: namelijk de 
schriftlezing�20. Dit uitgangspunt komt eveneens tot uitdrukking in de definitie die 
Dingemans geeft van de preek: �De preek is dat element van de eredienst, waarin 
de predikant als hoorder onder de hoorders -door middel van een uitleg, 
dramatisering en toepassing van de Schrift in haar velerlei gestalten en 
bewegingen- aan de kerkgangers hulp tracht te bieden bij hun eigen communicatie 
met God zelf�21. 

                                                             
15 G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders, 43. 
16 G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders, 33. 
17 Deze term is ontleend aan Henry Mitchell, G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders, 49. 
18 G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders, 39. 
19 G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders, 44. 
20 G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders, 23. 
21 G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders, 50. 
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   Wanneer we deze definitie leggen naast de bevindingen van ons onderzoek tot 
dusverre, dan zien we dat de notie van Gods Woord of de prediking als Gods 
Woord, bij Dingemans geen zelfstandige rol speelt. Zijn benadering is een definitief 
afscheid van de �Woord Gods� theologie van Karl Barth. Dingemans lijkt er zelf 
wel vanuit te gaan dat de Schrift als bron van de prediking Gods Woord in zich 
draagt, maar niet als een objectief gegeven wat overdraagbaar is. De Schrift is de 
gestolde geloofservaring, die mensen vandaag kan helpen om hun eigen ervaringen 
op te doen en te interpreteren. Daarmee geeft Dingemans het normatieve gehalte 
van de preek min of meer vrij: het zijn de hoorders zelf die zullen aangeven of en 
in hoeverre een preek hen geholpen heeft bij het vinden van een weg door het 
leven. De predikant heeft niet per se een Woord van God voor de gemeente: de 
hoorders zelf kunnen evenzeer een Woord van God hebben. De predikant zal in elk 
geval zich niet als een �tegenover� opstellen: �Slechts bij uitzondering zal de 
predikant op charismatische wijze -als �profeet�- het Woord van God op directe 
wijze tot de gemeente richten�22. In de pneumatologische en antropologische inzet 
van Dingemans is het werk van de Heilige Geest betrokken op het interpretatie- en 
verstaansproces van de hoorders. Daarin is geen ruimte voor een min of meer 
gedeelde, �objectieve� geloofswaarheid, die vanuit de Schrift normatief kan zijn. 
Wel is er ruimte voor een �verborgen werking van de Heilige Geest�, die het hart 
van mensen in beweging brengt23. Liturgie en prediking fungeren als taalvelden 
van de ontmoeting tussen God en mens en mensen onderling, waarbij niet duidelijk 
is wat precies het eigene is aan een liturgische ontmoeting, en waarbij dus ook het 
eigen karakter van de prediking binnen de liturgie functioneel geduid wordt. De 
dimensie van sacraliteit vertaalt Dingemans in termen van symboolcommunicatie 
als geëigende wijze van handelen in deze ontmoetingen. 
 
 
9.4. H. LUTHER: DE PREDIKING ALS GEËNSCENEERDE TEKST 
 
De homiletiek van Dingemans kenmerkt zich onder invloed van de filosofie van P. 
Ricoeur en H.G. Gadamer door een hermeneutische benadering: de interpretatie 
van een tekst ligt niet van tevoren vast en bevat geen voorgegeven waarheid, maar 
een tekst, in casu de bijbeltekst krijgt betekenis doordat de prediker en de hoorder 
die vanuit hun eigen referentiekader en hun eigen �verstaanshorizon� verstaan. Dit 
besef leidt tot een ervaringsgerichte homiletiek. De focus daarvan is niet langer 
gericht op het overtuigen van de hoorders van een bepaalde waarheid of een 

                                                             
22 G.D.J. Dingemans, Als hoorder onder de hoorders, 46. 
23 De pneumatologische inzet van zijn theologie is nader uitgewerkt in G.D.J.Dingemans, De stem van de 
Roepende. Pneumatheologie, Kampen 2000. In dit werk noemt hij de preekdienst als één van de 
mogelijkheden van de �ronde-tafel� gemeenschap. Een gedeelte van de dienst kan bepaald worden �door de 
lezing van en de bezinning op het Woord� (naast de Maaltijd). Deze bezinning zal echter eerder het karakter 
hebben van een stille meditatie, een leergesprek of een discussie, dan van een monologische preek. 
Dingemans lijkt de preek uiteindelijk toch vooral te vereenzelvigen met een autoritaire aanspraak, die niet 
past in zijn ontwerp van een ecclesiologie en in zijn visie op de werking van de Geest, vgl. 476vv. 
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boodschap, maar op het teweegbrengen van een ervaring waardoor de hoorders zelf 
de mogelijke waarheid en waarde van een tekst voor hun eigen leven ontdekken. 
Een narratieve benadering van de prediking, waarbij de hoorder uitgenodigd wordt 
om zichzelf te identificeren en te spiegelen aan het verhaal, sluit hier goed bij aan. 
   Als representant van het laat-moderne denken van de jaren �80-�90 van de vorige 
eeuw noemen we bovendien de Duitse praktisch theoloog Henning Luther (1947-
1991). In zijn maatschappij-kritische benadering van de praktische theologie staat 
noch het kerkelijk, ambtelijk of traditioneel handelen centraal, maar de mens als 
subject, als uniek en religieus competent individu met een eigen levensgeschiedenis 
en levenspraktijk24. Inherent aan het leven van de mens is echter het 
fragmentarisch karakter ervan, de aanvechting en de gebrokenheid. Daarom is 
identiteit, ook religieuze identiteit, nooit �heel�, nooit �af�, maar altijd in 
ontwikkeling. Als subject is de mens op zoek naar identiteit, naar �subject-
wording�. Deze subject-wording ontstaat in relatie tot de ander en bij de gratie van 
communicatie en intersubjectiviteit. De prediking is in dit verband in feite een 
dialoog tussen subjecten. Zowel de tekst, als de hoorder als ook de prediker zijn als 
�subject� in deze dialoog betrokken. Prediking stelt zich daarmee niet ten doel om 
antwoorden te geven, �sondern Antworten finden helfen�25. Het is in de vrijheid van 
de hoorder om de prediking aan te nemen of te verwerpen, om er iets mee te doen 
of niet. Dit is een vrijheid die Luther zowel op theologische als op communicatieve 
gronden verdedigt. Hij stelt dat de prediking de vrijheid van het subject voor Gods 
aangezicht recht zal doen en dat de uitwerking van de prediking ten principale 
�unverfügbar� is, want zij is aangewezen op datgene �das die theologische Tradition 
mit guten Gründen als die Wirkung des Heiligen Geistes beschreibt�26. 
   De ruimte voor de werking van de Heilige Geest wordt in de prediking geschapen 
door in de prediking de tekst niet primair �uit te leggen�, maar �in scène te zetten� 
in de tegenwoordige tijd. De prediking is als in scène gezette tekst vergelijkbaar 
met een vorm van poëzie, waarbij de hoorder een eigen interpretatie ontwerpt. 
Prediking die aansluit bij deze insteek van Luther is daarom evocatief van aard en 
heeft alle aandacht voor de dimensie van de religieuze verbeelding en de esthetiek. 
Deze aandacht voor narrativiteit en verbeelding vinden we in de 90-er jaren 
eveneens terug in de Amerikaanse benadering van de �New Homiletic�27. 
 
 
9.5. POSTMODERN PLEIDOOI VOOR DE KUNST VAN PREDIKING 
 
Een radicalisering van het laat-modernisme vinden we in het postmoderne denken. 
Daarbij gaat het vooral om de mogelijkheid en onmogelijkheid van 

                                                             
24 H. Luther, Religion und Alltag. Bausteine zu einer Praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart, 1992.  
25 A. Grözinger, Die Predigt soll nicht Antworten geben, sondern Antworten finden helfen. Zum Verständnis 
der Predigt bei Henning Luther, in: Theologica Practica, 27e Jrg. Heft 3, 209-218, München 1992. 
26 A. Grözinger, Theologia Practica, 215-216. 
27 Zie voor een kritische bespreking en overzicht van de �New Homiletic� F. G. Immink, In gesprek met de 
�New Homiletic�, Literatuurbericht homiletiek, in: Praktische Theologie, Zwolle 28e jrg. 3/2001, 371-393. 
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betekenisgeving. Kort en veralgemeniserend gesteld ziet het postmoderne denken af 
van elke claim ten aanzien van absolute waarheid en universele geldigheid van 
tekstinterpretaties. De gedachte is dat iedere tekst in iedere nieuwe situatie ten 
opzichte van iedere nieuwe interpreet opnieuw zijn eigen werkelijkheid schept. Dat 
geldt ook voor de prediking als vorm van interpretatie van een tekst in relatie tot 
een hoorder. 
   In Nederland heeft A. Altena het postmoderne denken voor de homiletiek vrucht-
baar gemaakt. Hij karakteriseert het postmoderne denken met zes verschillende 
motieven28 en laat zien hoe deze motieven van toepassing kunnen zijn op de preek 
als �open kunstwerk�. Van de prediker vraagt dit de homiletische competentie van 
�ensceneur� -in het spoor van Henning Luther- en van �taalkunstenaar�. Over een 
veronderstelde werking van de Heilige Geest in het proces van de prediking doet 
Altena geen uitspraken. Wel is duidelijk dat voor de hoorder evenals voor de 
prediker de mogelijkheid bestaat dat het woord van de prediking oplicht als Woord 
van God. Dat de als postmodern gekarakteriseerde motieven daaraan zullen 
bijdragen, lijkt evident. Maar nooit kan vooraf vastgesteld worden op welke wijze 
het Woord �geschiedt�. De prediker doet niet meer dan interpretatiemogelijkheden 
aanreiken. De hoorder zelf geeft betekenis. 
 
 
9.6. NIEUWE NORMATIVITEIT 
 
Tegenover de laat- en postmoderne prediking klinkt de laatste jaren een nieuwe 
roep om een meer normatief theologische insteek in de homiletiek. Het in het 
Nederlands vertaalde boek van Kenton Anderson29 waarin een prediker zich dag en 
nacht aftobt hoe hij nog bij-de-tijds, overtuigend en met passie kan preken, is in 
feite een aanklacht tegen het relativisme van het postmodernisme. In Amerika zijn 
verschillende homiletische studies verschenen die het belang van de theologische 
reflectie en het belang van het geloof in waarheid en het belijden ervan, 
benadrukken voor de prediking30. In Nederland bepleit F.G. Immink het goed recht 
van het propositionele gehalte van de prediking. Na de �deconstructie� van de 
homiletiek en alle bezwaren tegen homiletische concepten die teveel rekenden met 
de autoriteit van de Schrift en te weinig met de capaciteit van de hoorders, lijkt het 
nu weer tijd om te zoeken naar een hernieuwd evenwicht tussen het onontkoombare 
besef van de subjectiviteit en relativiteit van de prediking en het onopgeefbaar 
belijden dat in en door de prediking Gods Woord mensen verrast en vernieuwt. 

                                                             
28 Het motief van de terreurvrije ruimte, de openheid, de marge, het geheim, de verbeelding en de 
onderbreking, A. Altena in Wolken gaan voorbij� Een homiletisch onderzoek naar mogelijkheden voor de 
preek in een postmodern klimaat, Zoetermeer 2003. 
29 K.C. Anderson, Preaching with integrity, Grand Rapids 2003, in het Nederlands K.C. Anderson, 
Overtuigend preken. Een detectiveverhaal, Zoetermeer 2003. 
30 Bijvoorbeeld C.L. Campbell, Preaching Jesus. New Directions for Homiletics in Hans Frei�s Postliberal 
Theology, Grand Rapids 1997. D. L. Lose, Confessing Jesus Christ. Preaching in a Postmodern World, 
Grand Rapids 2003. B.Z. Cooper, J.S. McClure, Claiming Theology in the Pulpit, Louisville 2003. 



Hoofdstuk 9 
 
 

 194

 
 
9.7. CONCLUSIES 
 
Sinds de jaren �60 van de vorige eeuw is er in de homiletiek aandacht geschonken 
aan de hoorder als subject van de prediking. Firet ziet de prediking als een vorm 
van �bemiddeling� van geloof en van geloofscommunicatie waarbij de mens in 
dienst van God een eigen aandeel heeft. In latere benaderingen raakt het aspect van 
de inhoud van het heil en het openbaringsaspect ervan op de achtergrond of zelfs 
principieel buiten beschouwing. 
   De kracht van de benadering van de laat- en postmoderne homiletische concepten 
ligt ongetwijfeld in het procesmatig lerende karakter van de prediking, in het recht 
doen van de zelfstandigheid van de hoorder. Deze maakt zelf uit wat hij of zij 
aanneemt of verwerpt. De zwakte van deze benadering zou echter wel eens kunnen 
zijn dat de prediking uitsluitend een functioneel of juist een esthetisch karakter 
krijgt. Ofwel dat zij een vorm van �levensbeschouwelijke vorming�, ofwel dat zij 
een vorm van �kunst� wordt, waarbij geen enkele normativiteit meer een rol speelt. 
Het is de spannende vraag van de homiletiek van vandaag of deze laat- en 
postmoderne insteek, die zozeer recht doet aan het subject, de prediking in haar 
uniciteit overeind kan houden, of dat met de principiële keuze voor het subject de 
subjectiviteit van de prediking zo groot wordt dat daarmee het recht van de 
prediking als unieke gestalte van geloofsbemiddeling in protestantse zin eigenlijk 
verdwenen is. In het postmodernisme lijkt dat het geval31 en het is dan ook niet 
vreemd dat er daartegenover andere stemmen klinken waarin de vraag naar het 
eigene en de inhoud van de prediking weer scherp gesteld wordt. Want de laatste 
jaren is de belangstelling voor het sacrale en rituele element van liturgie en 
prediking enorm toegenomen. Er is behoefte aan religieuze ervaring, er is vraag 
naar inspirerende identificatiefiguren en er is vraag naar een spiritueel getuigenis 
en geestelijke begeleiding. Onze vraag hoe het getuigenis van de prediking als 
Woord van God zich daartoe verhoudt. 
 
Ten aanzien van de vragen van ons onderzoek concluderen we: 
De preek als Woord van God 
J. Firet pleit in de 60-er jaren van de vorige eeuw voor een verbreding van de 
definitie van �Woord Gods�. Hij reserveert deze benaming niet exclusief voor de 
Schrift, voor Christus of voor de prediking, maar verbindt in zijn definitie van 
Gods Woord theologische en empirische categorieën met elkaar. Het �komen van 
God in zijn woord� geschiedt op verschillende manieren. In de prediking staat 
daarbij bij uitstek de modus van het kerygma, kortweg de actualisatie, centraal. 
In empirisch georiënteerde benaderingen van de homiletiek verdwijnt vervolgens 
de eigenstandigheid van een theologisch spreken over Gods Woord als 

                                                             
31 Vgl. ook de consequentie die Dingemans trekt in zijn �de Stem van de Roepende�, waarin hij de prediking 
uitsluitend nog ziet functioneren in de vorm van het rondetafelgesprek. 
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openbaringswerkelijkheid steeds meer naar de achtergrond. 
Homiletische noties en de hoorders 
De subjectivering van de prediking en de relativering van de preek als mogelijke 
manifestatie van Gods Woord, maakt dat de unieke positie van de prediking ter 
discussie staat en de relevantie van de prediking zich opnieuw zal moeten bewijzen. 
   De nieuwere homiletische benaderingen zijn, mede door de invloed van de taal- 
en communicatiewetenschappen, doordrongen van het feit dat in het proces van de 
prediking de hoorder uiteindelijk zelf betekenis geeft aan het gehoorde. Deze 
�subjectivering� van de prediking wordt door bijvoorbeeld Henning Luther 
theologisch gelegitimeerd. 


