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Summary 
 
 
 
SAMPLES OF PREACHING.  
A PRACTICAL-THEOLOGICAL STUDY ON THE SERMON AS THE WORD OF GOD 
 
This practical-theological study in the field of homiletics deals with the develop-
ment and present-day meaning of the sermon within the protestant church service. 
From a theological exploration of the meaning and the intention of the sermon as 
the Word of God, we have researched current preaching practice within the 
Protestant Church in the Netherlands. The research question of this study is as 
follows: �Along which historical lines has the view of the sermon as the Word of 
God developed, how does this development relate to the expectations, opinions and 
experiences of present-day church ministers and churchgoers, and in what way can 
the characterization of the sermon as the Word of God play a constructive role in 
current theory and practice of protestant preaching?� 
   The research question can be divided into a variety of sub-questions. It is these 
sub-questions which provide the structure for this study: 
1. What is the basis for regarding the sermon as the Word of God in protestant 

theology, along what lines has this characterization developed and what does 
it mean? (Chapters 1-9) 

2. Which factors lead the listeners to understand the sermon as the Word of God 
and what methods can be used to study these factors in empirical material? 
(Chapters 10-13) 

3. What opinions and expectations do present-day churchgoers and church 
ministers have with regard to the sermon as the Word of God and how do 
these relate to the actual content and reception of the sermon? (Chapters 14-
19) 

4. What points of departure does the evaluation of the research offer for 
developing a theory that contributes towards a modern-day interpretation of 
the sermon as the Word of God? (Chapter 20) 

 
In Chapter 1, we give a concise account of current developments with regard to the 
sermon, identifying five tendencies. First, we observe that a growing focus on 
liturgy is undermining the central place and separate status of the sermon. Second, 
we see changes in the traditional, strongly developed catechistic function of the 
sermon. It is no longer geared as much towards initiation into religious doctrine but 
towards a thematic discourse on a wide range of subjects and ethical issues. Third, 
we observe that the sermon is more strongly oriented towards ecumenical 
lectionaries, although its primary focus still appears to be on matters within the 
church. Fourth, we see increasing attention being devoted to the individual and a 
particularizing of the message of the sermon. Fifth, we suspect a growing 
ritualization with regard to the sermon, whereby a free and renewing proclamation 
is narrowed down to the transmission of a more or less predetermined explanation. 
The description of these current developments forms the setting within which this 
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study takes place. 
 
In Chapters 2 to 9, a literature survey investigates how the realization of the 
sermon as the Word of God came into being and how the protestant view of the 
sermon developed. The foundation for the realization that the God of Israel is a 
God who makes His will known through the spoken word can be found in the 
Jewish tradition, in which prophets, priests and later also documents, are able to 
interpret the voice of God. In the synagogue the sermon came into being as a 
contemporary interpretation of the Scriptures.  
   The Christian sermon is derived from the person of Jesus Christ, whose 
beneficent and salutary words and deeds were at one with his God. His community 
of followers have been given the assignment of bearing witness to this �good news� 
in the world. In the time after the apostles and evangelists, this direct testimony 
came to be based more and more on written sources. This gave rise to various 
interpretative traditions in which the Word of God was more or less directly 
identified with the written source of the sermon. At the time of Augustin, a 
sacramental view of the sermon developed: it was seen as the form in which God 
shares Himself with mankind. For the listeners, the sermon was primarily an 
initiation into the secrets of the faith.  
   In the Middle Ages, an increasing formalization of the sermon could be seen, 
with resort to fixed lectionaries and homilies. While there was virtually no place for 
the sermon within the official mass at that time, outside of the mass it was a 
completely different story. From 1100, under the influence of mendicant orders and 
travelling preachers, a tradition of confessional sermons and sermon services 
flourished across Western Europe, without the Eucharist and given in the people�s 
native tongue. These services can be regarded as precursors to the �Word services� 
of the Reformation.  
   Among leading Reformation figures such as Calvin, Luther and Zwingli, we find 
a strong but varied emphasis on the sermon as the unique way in which God 
imparts salvation through the working of His Word and the Holy Spirit. The 
sermon was seen to draw its authority directly from the authority of Holy Scripture 
and was the Word of God in action through the Holy Spirit. This working of the 
Holy Spirit was mainly linked to the application of the Word and with obedience to 
the Word of God.  
   In the age of the Enlightenment, more attention was devoted to those being 
addressed by the sermon. The character of the Reformational relationship between 
Word and Spirit changed. The focus was no longer on the external authority but on 
the internal authority of God�s Word. The sermon could therefore manifest itself as 
the Word of God to mankind, but this implied that man must therefore have the 
experience of being addressed by the Spirit of God and the Spirit of Christ. Various 
movements devoted themselves to an appropriation of the sermon, tinged either 
with individualism and pietism, or to a view of the sermon as an important 
instrument of instruction. 
   In the 19th century, with Abraham Kuyper and the Neo-Calvinists, a counter 
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movement rose up against modern theology. They valued the �service of the Word� 
highly. These circles brought forth homilist Hoekstra, whose Reformed homelitics 
was groundbreaking in its incorporation of the psychological element in the 
appropriation of the sermon.  
   The influence of Karl Barth�s theology on the Dutch theology of preaching was 
continued by Miskotte. In his wake a Dutch variant of dialectic theology came into 
being in which reverence for the Word of God corresponded directly with reverence 
for the sermon. A discussion about the nature of the liturgy and sermon in the 
relationship between Word and Spirit flared up between Noordmans and Van der 
Leeuw, with the former representing a pneumatological vision and the latter a 
sacramental vision.  
   The empirical revolution in society and theology during the 1960s led to a more 
relative view of the authority of the sermon and to a principled deliberation of the 
importance of the listener as subject of the sermon.  
   In the present day, postmodern views of the sermon stand in diametric opposition 
to a revival of the classical rhetorically enhanced authoritative sermon. 
 
Chapters 10, 11 and 12 contain the operationalization of the results of the literature 
survey with a view to the empirical research. The empirical study was conducted 
among 246 churchgoers at 19 different church services on Pentecost Sunday in 
1998. Data was collected from these church services in the form of questionnaires 
completed by the churchgoers and the church ministers, and the complete script of 
the church service and sermon. 
   Using the developmental history of the sermon as a basis, we derived six key 
determinant factors in the communicative process with a view to understanding the 
sermon as the Word of God: the sermon itself, the listener, the (biblical) text, the 
church minister, the liturgical context, church and society, and the presumed 
working of the Holy Spirit. These factors were processed in a homiletic model. 
They determined the structure of the questionnaires for the survey among 
churchgoers and church ministers, and formed the basis for the analysis of the 
sermon. 
   Drawing on the historical development outlined above, we also observed that 
there are three ways in which the sermon can be given form as the Word of God: 
sacramentalization, modernization and reference.  
- Sacramentalization means that the sermon is the realization of the Word of God. 
The sermon presents the reality of God�s spoken word and deeds; through it, people 
receive forgiveness and a new orientation in their lives. The interpretation of the 
sermon as God�s Word is based on the acknowledgement that the prime actor of the 
sermon is God Himself.  
- Modernization means that the sermon reinterprets the Word of God in a new 
context. Modernization is mainly concerned with the content of a previously 
received source of the Word of God. The interpretation of the sermon as the Word 
of God lies in the acknowledgement that the revealed text reflects the Word of God. 
- Reference means that the sermon refers to or proves itself to be the Word of God. 
The sermon has a transforming power and shapes the human consciousness, which 
is capable of the realization that God�s Word can be heard and experienced in the 
sermon. The sermon is not a direct manifestation of the Word of God, but an 
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indirect interpretation by the listener who attaches the predicate �Word of God� to 
the sermon. These three lines of understanding with regard to the sermon have 
developed in a distinctive way within the protestant tradition. They distinguish 
themselves in relation to two different points of departure: Word and Spirit.  
   A sermon typology has been developed on these grounds, in which the line that 
follows from the Word is translated into a text-centred as opposed to an 
application-centred approach. Text-centred sermons are sermons whose meaning 
focuses primarily on the conceptual clarification of the text and the proclamation of 
the content or the testimony of the Bible story. Application-centred sermons are 
sermons whose meaning is primarily characterized from the perspective of 
application by the listeners. It is with this goal in mind that the conversation with 
the biblical text is initiated. 
   The second line of distinction with regard to typology is a theological-reflexive 
line and concerns the way in which God�s presence and action is presupposed in 
the act of the sermon. This distinction involves three modes: kerygma, didactics 
and paraclese. The end result is a sermon typology with six types. 
 
Chapter 13 presents an overview of the results of the survey among 246 
churchgoers in 19 different churches. A number of key findings emerged from the 
comparison between churchgoers and church ministers: 
1. The level of satisfaction with the church service is high among churchgoers. 

The churchgoers attach a great deal of importance to the sermon and give it a 
more central role than the church ministers do. The church ministers are more 
apt to express reservations about the importance of the sermon more than the 
churchgoers are.  

2. With regard to the aim of the sermon, the churchgoers attach greater value to 
an explicit relationship with their daily lives than the church ministers do. This 
is very much related to their tendency to attach central importance to the 
sermon, since it is in the sermon that they seek the link between the written 
word and everyday life. However, the church ministers are primarily geared 
towards exposition of the text and are less focused on the present-day reality in 
which the churchgoers find themselves. Their preparations for the sermon 
involve systematic reflection on the text but not on the listeners. 

3. Church ministers presume that the churchgoers at the very least expect some 
moral instruction from the sermon, when in fact this is barely the case. The 
churchgoers� primary hope is for personal encouragement. 

4. Churchgoers cite an �encounter with God� as their main reason for going to 
church. Churchgoers are looking for the atmosphere of transcendence, the 
range within which everyday life can be fulfilled by the divine, by the 
dimension of God Himself. They experience this in different ways: equally in 
ritual actions such as the blessing, community actions such as singing and in 
the sermon, where they are touched by a single word, example or specific 
application. For the church ministers, the motivation for the church service is 
primarily linked to the collective celebration and the manifestation as a church. 
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They mainly appear to experience the �encounter with God� in relation to their 
role as church minister, associating it with the moments at which mutual 
contact between the church minister and the churchgoers is in evidence. This 
can also occur at various moments in the liturgy, especially at points where the 
church ministers experience a sense of wonder when, because of or in spite of 
their own words and deeds, they feel they are being addressed or touched by 
God. 

 
Chapters 14 to 19 contain an example-based analysis of each of the six sermon 
types and an evaluation of each type: 
1. Text-centred kerygmatic sermon 
The strength of this type of sermon is that the power of the words in the text itself 
can make their expressiveness felt in a new context. The minister does not preach 
�about� the words of the text but �with� them. This demands that the church 
minister be able to create the perfect analogy in terms of the situation in which 
Scripture can resonate. The difficulty with this type of sermon is that it does not 
lend itself to every type of text. Furthermore, it asks a great deal of the church 
minister, as regards a �faithful� approach to the text of Scripture as a source for 
modernizing the spoken Word of God in the human situation.  
2. Text-centred didactic sermon 
This type of sermon offers the listeners a clear message as to the intention of the 
sermon from the very beginning. The structure of the sermon is often easy to follow 
since the text forms the central thread for a sermon structured into a number of 
different points, a sermon centring on a specific problem or a narrative sermon 
which takes its own path while following the line set out by Scripture. This type of 
sermon is clearly geared towards appropriation and shapes it using the normative 
content of Scripture. A disadvantage is that the content draws so much attention to 
itself that appropriation can fade into the background and that it assumes �learning� 
to be synonymous with cognitive learning. 
3. Text-centred paracletic sermon  
In this type of sermon, the exposition of Scripture is the instrument by which the 
churchgoers are presented with a possible application of the sermon or the 
opportunity to discover it. From the outset the interpretation of the Scripture 
passage is sought in its possible significance to the listener�s reality. That makes 
this type ideal when formulating a sermon in which Scripture is used as a basis for 
exploring aspects of the lives of the listeners or community which are experienced 
as relevant at that moment. A danger with this type of sermon is that if a text-
centred approach becomes too dominant, the listeners may lose interest, especially 
if the start of the sermon suggests a paracletic approach. This type of sermon also 
demands that the church minister be able to home in on the existential and affective 
dimension of a passage, in addition to the cognitive, in order to connect with a 
possible application by the listeners. 
 
4. Application-centred kerygmatic sermon 

 This type of sermon demonstrates the possibility of giving a kerygmatically charged 
sermon while operating from an application-oriented treatment of Scripture. This 
makes it possible to concentrate extensively on possible application by the listeners 
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and bring it fully to bear through an expression of God�s present-day involvement 
with mankind. However, if the kerygmatic character of the sermon is expressed in 
relatively simple and concise terms, there is a danger of narrowing the scope of the 
Bible text or of simplifying the message of the sermon.  
5. Application-centred didactic sermon  
In this type of sermon, the explanation of Scripture is completely devoted to the 
listeners� learning process. The listeners themselves are initiated into the 
understanding of Scripture and the practice of a life of faith. In this sermon type, 
the understanding of Scripture is not regarded as an understanding in its own right, 
but as an understanding geared towards human experience. This type of sermon is 
characterized by a substantial involvement in daily life and practising one�s faith. 
An obvious side-effect of this type of sermon is that the listeners� subjectivity and 
their interest in the process of learning and understanding are treated fairly 
separately from the church tradition and possibly even from the expository 
traditions of Scripture. 
6. Application-centred paracletic sermon 
This type of sermon shows that it is possible to create room for paraclesis while 
taking an application-oriented approach to Scripture. The asset of this sermon type 
is that, in principle, it gives the listeners every opportunity to discover for 
themselves what the work of the Holy Spirit means to them in the present day. The 
focus of the listeners in this type is strongly aimed at giving practical meaning to 
faith in their daily lives. Examples in the sermon are therefore very useful and 
indeed indispensable. A danger of this type of sermon is the pitfall of moralism. In 
the paracletic mode of preaching, the message of the sermon is more related to the 
working of the Holy Spirit than to the deeds of God or Christ in relation to 
mankind. This can come across as rather vague, leaving the immanent and 
sometimes hidden working of the Spirit almost invisible and unspecifiable. 
 
Chapter 20 contains the evaluation of the study, conclusions and points of 
departure for homiletic theory. Comparing the level of appreciation for the various 
sermons in relation to the types provides further insight into the individual 
character of the various sermon types as they relate to the churchgoers. Text-
centred kerygmatic sermons can open up a liberating perspective in which the 
listeners truly feel that God is speaking to them at the deepest level of their 
existence. Paracletic kerygmatic sermons did not feature prominently in the study. 
Most of the sermons in this study were didactic, a type that fits in well with the 
protestant tradition. Text-centred didactic sermons in particular are characterized 
by means of clear exposition of Scripture, which listeners value highly. Paracletic 
preaching appears to be best expressed on specific occasions or in combination with 
a didactic approach. 
   With regard to the current developments outlined in Chapter 1, we observe 
evidence in the research material of a conscious and careful attempt to embed the 
sermon in the liturgy of the church service as a whole. However, this does not have 
a negative effect on the separate importance of the sermon for churchgoers. In the 
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Pentecost sermon in particular, there is evidence of a strong thematic tendency, 
especially when working with preparation groups. Despite the sometimes 
missionary interpretation of the theme of Pentecost, the orientation of the church 
service and sermon remains largely within the church. Accordingly, the scope of 
the sermon remains more limited than the pretension represented by the concept of 
preaching as the Word of God. 
 
As a recommendation for further research and theory development, we advocate the 
importance of contemplation on the essence and work of the Holy Spirit with 
regard to the tension between text and appropriation. The realization that there are 
several types of sermon through which the Word of God can be heard may help 
church ministers to select the form that best suits a particular situation. In view of 
the lack of systematic attention we observed among church ministers regarding the 
homiletic situation of the listener and given the tensions involved in forging a 
connection between this and the text, we have formulated a sermon preparation 
model into which a theological-reflexive phase has been specifically incorporated. 
   Preaching which moves in this way within the protestant tradition retains its 
relevance and urgency because it is capable of representing the utterance of God in 
Word and Spirit, and of modernizing it in a direct relationship with the everyday 
reality of the listeners. That is what churchgoers expect: spiritual nourishment, 
manna for their spiritual journey: a sermon as the Word of God.



 
 
 

 475

 
 



 476

Bijlage 1: Vragenlijst voor Kerkgangers 
 
 
 
Een vragenlijst voor kerkgangers over de beleving van de kerkdiensten in het 
bijzonder over de preek. 
 
Vragen 
 
Het eerste gedeelte van deze lijst gaat over uzelf in relatie tot de kerk. 
 
A. Persoon en kerk 
 
1. In welke plaats hebt u de kerkdienst bezocht? 
 
2. Bent u lid van deze kerk? 
    □  ja 
    □  nee (ga door naar vraag 4) 
 
3. Welke vorm van lidmaatschap is op u van toepassing? 
    □  geboortelid 
    □  dooplid 
    □  belijdend lid 
    □  gastlid 
 
4. Hoe vaak gaat u gewoonlijk naar deze kerk? 
    □  minder dan 1 keer per maand 
    □  1 keer per maand of vaker 
    □  1 keer per week of vaker  
 
5. Bent u betrokken bij kerkelijke activiteiten? (Bijvoorbeeld lid van een 

commissie, deelnemer bijbelstudiegroep, vrijwilliger koffieschenken, 
kerkblad, enzovoort) 

    □  nee (ga door naar vraag 7) 
    □  ja 
 
6. Bij welke activiteit(en) bent u betrokken? 
 
7. In welke mate voelt u zich momenteel betrokken bij de kerk? 
    □  in het geheel niet 
    □  nauwelijks 
    □  redelijk 
    □  sterk 
    □  zeer sterk 
Het volgende gedeelte van de vragenlijst vraagt naar uw mening over de 
kerkdienst in het algemeen. 
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B. De kerkdienst 
 
8. Mensen kunnen verschillende redenen hebben om naar de kerk te gaan. 

Hieronder vindt u er een aantal. Wilt u aangeven wat voor u persoonlijk een 
rol speelt? (Kruis bij iedere zin het antwoord aan dat het meeste bij u past) 

 
  hele- niet be- zeer 
  maal erg lang- be- 
  niet belang- rijk lang 
  be- rijk  rijk 
  lang- 
  rijk 
 1.   Om elkaar als gemeente te ontmoeten   □  □  □  □ 
 2.   Om meer inzicht in de bijbel te krijgen  □ □ □ □ 
 3.   Om een nieuwe levensstijl te ontwikkelen  □ □ □ □ 
 4.   Om tot rust te komen    □ □ □ □ 

5. Om het besef van zonde en genade  
  levend te houden     □ □ □ □ 

 
 6.   Om te voorkomen dat het geloof verwatert □ □ □ □ 
 7.   Om Christus beter te leren kennen   □ □ □ □ 
 8.   Om te leren een goede naaste voor mijn 
       medemens te zijn     □ □ □ □ 
 9.   Om te horen wat God van mij vraagt  □ □ □ □ 
 10. Om mijn dankbaarheid te uiten   □ □ □ □ 

 
 11. Om opgeroepen te worden tot christelijk 
        handelen     □ □ □ □ 
 12. Om God eer te geven    □ □ □ □ 
 13. Om mijn schuld te belijden   □ □ □ □ 
 14. Om uitleg van de bijbel te krijgen   □ □ □ □ 
 15. Om stil te zijn     □ □ □ □ 
  
 16. Om de heilige Geest te ontvangen   □ □ □ □ 
 17. Om God te ontmoeten    □ □ □ □ 
 18. Om samen met anderen te bidden   □ □ □ □ 
 19. Om te horen hoe ik leven moe   □ □ □ □ 
 20. Om inspiratie op te doen voor mijn 
       dagelijks leven     □ □ □ □ 

 
 21. Om vergeving te ontvangen   □ □ □ □ 
 22. Om gezegend te worden    □ □ □ □ 
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 23. Om te horen dat ik een kind van God 
       mag zijn      □ □ □ □ 
 24. Om richting in mijn leven te vinden  □ □ □ □ 
 25. Om voor anderen te bidden   □ □ □ □ 
 
 Iets anders speelt voor mij een belangrijke rol, 

namelijk...................................... 
 
9. Als u naar de kerk gaat, bereidt u zich dan van tevoren daarop voor? 
    □  nee (ga naar vraag 11) 
    □  ja 
10. Op welke manier bereidt u zich voor op de kerkdienst? 
 
11. Wat vindt u de drie belangrijkste elementen van een kerkdienst? (Gedacht is 

aan een 'gewone' dienst waarin geen doop of avondmaal bediend wordt. Kies 
drie dingen, het belangrijkste krijgt een 1, het tweede een 2, het derde een 3) 

    □  de stilte 
    □  het zingen 
    □  het onze hulp en de groet 
    □  openingsgebed 
    □  het gebed om vergeving 
    □  genadeverkondiging 
    □  lezing 10 geboden of leefregel 
    □  kyrië-gebed 
    □  het gebed voor de schriftlezing(en) 
    □  de schriftlezing(en) 
    □  gesprek met de kinderen 
    □  de preek 
    □  de collecte 
    □  het dankgebed 
    □  de voorbeden 
    □  het onze Vader 
    □  de zegen 
    □  iets anders, namelijk.................... 
 
12. Waarom hebt u juist deze drie gekozen? 
 1. 
 2. 
 3. 
 
 
 
 
13. Wat vindt u van de kerkdiensten zoals ze gewoonlijk bij u in de kerk 

gehouden worden? 
    □  daarover ben ik zeer ontevreden 
    □  daarover ben ik tamelijk ontevreden 



 
 
 

 479

    □  daarover ben ik tamelijk tevreden 
    □  daarover ben ik zeer tevreden 
    □  daarover heb ik geen mening 
 
14. Kunt u dit toelichten? 
 
C. De preek 
 
15. Is een dienst zonder preek voor u een volwaardige kerkdienst? 
    □  ja 
    □  nee 
 
16. Kunt u aangeven waarom wel of niet? 
 
17. Wanneer vindt u een preek goed? 
 
18. Heeft de preek voor u een bepaald gezag? 
    □  nee (ga naar vraag 20) 
    □  ja 
    □  weet niet 
 
19. Welke uitspraak is voor u van toepassing? (Kies er één die u het belangrijkste 

vindt) 
□ De preek heeft voor mij gezag omdat God zelf erin te beluisteren valt 
□ De preek heeft voor mij gezag omdat de bijbeltekst gezag heeft 
□ De preek heeft voor mij gezag omdat de predikant die als ambtsdrager 

uitspreekt 
□ Anders, namelijk..................................................... 

 
In vraag 20 t/m 22 staat een aantal uitspraken over de preek. Kies er steeds één 
die uw opvatting het beste benadert. 
 
20. □ Ik vind het belangrijker dat de bijbeltekst centraal staat in de preek dan het 

dagelijks leven 
□ Ik vind het belangrijker dat het dagelijks leven centraal staat in de preek 

dan de bijbeltekst 
□ Ik vind dat bijbeltekst en dagelijks leven een even belangrijke plaats 

moeten hebben in de preek 
 
 
21. □ Het maakt mij niet uit wie er preekt, ik bepaal los daarvan of ik wel of niet 

naar de kerk ga 
□ Het maakt mij wel uit wie er preekt, maar ik houd er geen rekening mee 

bij de keuze of ik wel of niet naar de kerk ga 
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□ Het maakt mij wel uit wie er preekt en ik houd daar rekening mee bij de 
keuze of ik wel of niet naar de kerk ga 

 
22. □ De preek heeft vooral als doel om mensen persoonlijk te bemoedigen 

□ De preek heeft vooral als doel om de gemeente bij de bijbel te bepalen 
□ De preek heeft vooral als doel om de Naam van God te eren 

 
23. Welke plaats heeft de preek voor u in het geheel van de dienst? 
 □  de preek is één van de onderdelen van de dienst  
 □  de preek heeft een centrale plaats waar alle lijnen samenkomen 
 
24. Wat vindt u van de preken zoals ze gewoonlijk bij u in de kerk gehouden 

worden? 
    □  daarover ben ik zeer ontevreden 
    □  daarover ben ik tamelijk ontevreden 
    □  daarover ben ik tamelijk tevreden 
    □  daarover ben ik zeer tevreden 
    □  daarover heb ik geen mening 
 
25. Kunt u dit toelichten? 
 
26. Ergert u zich wel eens aan de preek? 

    □  nee (ga naar vraag 28) 
    □  soms 
    □  ja 
 
27. Wanneer ergert u zich aan een preek? 
 
28. Zijn er aspecten aan de preek die u graag anders zou zien? 
    □  nee (ga naar vraag 30) 
    □  ja 
 
29. Waaraan denkt u dan bijvoorbeeld? (Bijvoorbeeld wat betreft vorm of inhoud) 
 
Het volgende gedeelte van de vragenlijst gaat over de kerkdienst met Pinksteren. 
Neem deze dienst nog even in gedachten. Neem zo mogelijk het liturgieblad erbij. 
 
 
 
 
D. Kerkdienst Pinksteren 1998 
 
30. Bent u bij de voorbereiding van deze dienst betrokken geweest? 
    □  nee (ga naar vraag 32) 
    □  ja 
 
31. Op welke manier bent u betrokken geweest bij de voorbereiding van deze 
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dienst? 
 
32. Hoe is uw algemene waardering voor deze dienst? 
    □  bijzonder negatief 
    □  meer negatief dan positief 
    □  neutraal  
    □  meer positief dan negatief 
    □  bijzonder positief  
 
33. Zijn er momenten geweest in de dienst die indruk op u gemaakt hebben? 
    □  nee (ga naar vraag 35) 
    □  ja 
 
34. Kunt u zeggen welk moment in de dienst indruk op u gemaakt heeft en 

waarom dat was? 
 
35. Hebt u in deze dienst iets van Gods aanwezigheid ervaren? 
    □  nee 
    □  ja 
    □  weet niet 
 
E. De preek met Pinksteren 
 
Nu volgt een aantal uitspraken over de preek in de dienst. Links en rechts staan 
steeds tegengestelde uitspraken. Wilt u op iedere regel een kruisje zetten bij uw 
eigen mening? 
 
36. Ik vond de preek in de pinksterdienst... 

te kort  □ □ □ □ □ te lang 
saai  □ □ □ □ □ boeiend 
moeilijk te volgen □ □ □ □ □ gemakkelijk te volgen 
vertroostend □ □ □ □ □ weinig troost biedend 
afstandelijk □ □ □ □ □ op het gevoel gericht 
uit het leven gegrepen □ □ □ □ □ ver van mijn bed 
dicht bij de bijbeltekst □ □ □ □ □ ver van de bijbeltekst 
niets nieuws □ □ □ □ □ vernieuwend 
actueel  □ □ □ □ □ ouderwets 
helpend voor mijn leven □ □ □ □ □ niet bijdragend aan mijn  
            eigen leven 
appellerend □ □ □ □ □ bevestigend 
niet bijzonder goed □ □ □ □ □ buitengewoon goed 
 

 
37. Heeft deze preek u geholpen om de bijbeltekst te verstaan? 
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    □  nee, in het geheel niet 
    □  nee, niet bijzonder 
    □  weet niet 
    □  ja, enigszins 
    □  ja, bijzonder  
 
38. Heeft deze preek uw geloof versterkt? 
    □  nee, in het geheel niet 
    □  nee, niet bijzonder 
    □  weet niet 
    □  ja, enigszins 
    □  ja, bijzonder  
 
39. Welke gevoelens heeft deze preek bij u opgeroepen? 
 
40. Hebt u iets onthouden van de preek? 
    □  niets  
    □  weinig 
    □  een beetje 
    □  veel 
 
41. Was er iets in de preek waarvan u dacht: dat is precies voor mij? 
    □  nee (ga naar vraag 43) 
    □  ja 
    □  weet niet 
 
42. Weet u nog waarvan u dacht: dat is precies voor mij? 
 
43. Kunt u zeggen dat God u door deze preek aangesproken heeft? 
    □  nee, in het geheel niet 
    □  nee, niet bijzonder 
    □  weet niet 
    □  ja, enigszins 
    □  ja, bijzonder 
 
44. Wat was volgens u de boodschap van de preek? 
 
45. Als u deze dominee een tip zou mogen geven voor zijn of haar prediking, wat 

zou u dan zeggen? 
 
F. De preek en de predikant 
 
46. In hoeverre kent u deze predikant? 

    □  in het geheel niet (ga door naar vraag 48) 
    □  nauwelijks 
    □  tamelijk goed 
    □  erg goed 
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47. Waarvan kent u deze predikant? (meerdere antwoorden mogelijk) 
    □  van de kerkdiensten 
    □  uit persoonlijk contact 
    □  uit groepscontacten (bijv. gesprekskring) 
    □  uit vergaderingen 
    □  anders, namelijk................. 
 
48. Waardeert u deze predikant? 
    □  nee, in het geheel niet 
    □  nee, niet bijzonder 
    □  neutraal 
    □  ja, redelijk 
    □  ja, zeer 
 
49. Hebt u bij deze preek persoonlijke betrokkenheid van de predikant geproefd? 
    □  nee 
    □  ja 
 
50. Wat vond u van de manier waarop de preek gepresenteerd werd? 
 
51. Wilt u verder nog iets zeggen over de dienst of over de preek? 
 
Graag vragen we nog een klein aantal persoonlijke gegevens van u. 
 
G. Persoon 
 
52. Bent u 
    □  man 
    □  vrouw 
 
53. Wat is uw geboortejaar? 
    19.. 
 
54. Welke opleiding heeft u het laatst afgemaakt? 

□ Lager algemeen onderwijs (basisonderwijs) 
□ Lager beroepsonderwijs (LTS, LHNO, LEAO,enz.) 
□ Middelbaar algemeen onderwijs (MULO, MAVO, middenschool, enz) 
□ Middelbaar beroepsonderwijs (MTS, MHNO, MEAO, MDGO, 

verpleging, NIMA-A, enz.) 
□ Voortgezet algemeen onderwijs (HBS, MMS, gymnasium, lyceum, 

atheneum, HAVO, VWO) 
□ Hoger beroepsonderwijs (HTS, HHNO, HEAO, MO-A, 

lerarenopleiding, enz.) 
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□ Wetenschappelijk onderwijs (doctoraalexamen, promotie, MO-B) 
□ Anders, namelijk............................................ 
 

55. Hebt u momenteel een partner? 
    □  nee 
    □  ja 
 
56. Hebt u momenteel de zorg voor één of meer opgroeiende kinderen? 
    □  nee 
    □  ja 
 
57. Hebt u er bezwaar tegen dat we de uitkomsten van dit onderzoek (anoniem) 

met uw predikant bespreken? 
    □  nee 
    □  ja 
 
58. Wilt u nog iets kwijt over de vragenlijst of anderszins? 
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Bijlage 2: Vragenlijst voor Voorgangers 
 
 
 
Een vragenlijst voor kerkgangers over de beleving van de kerkdiensten in het 
bijzonder over de preek. 
 
 
Vragen 
 
Het eerste gedeelte van deze lijst gaat over uw ambtsbediening in relatie tot de 
kerkdiensten 
 
A. Persoon en ambt 
 
1. In welke plaats bent u predikant? 
 
2. Hoeveel leden telt deze kerk? 
    ... geboorteleden 
    ... doopleden 
    ... belijdende leden 
    ... anders, namelijk... 
 
3. Sinds wanneer beoefent u het ambt van predikant? 
 
4. Voor hoeveel kerkdiensten per jaar bent u als voorganger gemiddeld 

ingeroosterd? (Gastdiensten elders meetellen mits u daarvoor een nieuwe 
kerkdienst maakt) 

 
5. Hoe groot is het aantal kerkgangers op een �gewone� zondag? 
    ... �s morgens 
    ... �s middags/�s avonds 
 
6. Hoeveel gelegenheidsdiensten leidt u naast de zondagse erediensten per jaar 

gemiddeld? 
    .. huwelijksdienst(en) 
    .. uitvaartdienst(en) 
    .. bid/dank dienst(en) 
    .. jubilea 
    .. getijden 
    .. anders, te weten....... 
 
 



 486

 
7. Als u zelf niet voorgaat, bezoekt u dan kerkdiensten waarin een ander 

voorgaat? 
    □  vrijwel nooit 
    □  soms wel, soms niet 
    □  vrijwel altijd 
 
8. In wat voor �soort� diensten gaat u het liefste voor? 
 
9. Kunt u zeggen waarom? 
 
10. In wat voor �soort� diensten gaat u niet graag voor? 
 
11. Kunt u ook zeggen waarom? 
 
12. Het predikantswerk omvat verschillende �werksoorten�. Op welk van deze 

terreinen beweegt u zich het liefst? (Geef zo mogelijk cijfers van 1 t/m 5 
waarbij 1 is het liefste) 

    □  vorming en toerusting (w.o. catechese) 
    □  pastoraat 
    □  organisatie en beleid 
    □  studie en bezinning 
    □  kerkdiensten 
 
Het volgende gedeelte van deze lijst vraagt naar uw opvattingen over de kerkdienst 
en de preek 
 
B. Opvattingen over kerkdienst en preek 
 
13. Vindt u het belangrijk dat gemeenteleden naar de kerk gaan? 
    □  helemaal niet belangrijk 
    □  enigszins belangrijk 
    □  belangrijk 
    □  zeer belangrijk 
 
14. Kunt u dit toelichten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Hieronder staan een aantal motieven voor de het kerkbezoek zoals ze voor 

kerkgangers een rol kunnen spelen. Op welke van deze motieven is uw 
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voorbereiding als voorganger bij de kerkdiensten -in meer of mindere mate- 
gericht? (Kies bij iedere uitspraak één antwoord) 

  hele- niet be- zeer 
  maal erg lang- be- 
  niet belang- rijk lang 
  be- rijk  rijk 
  lang- 
  rijk 
 1.   Om elkaar als gemeente te ontmoeten  □ □ □ □ 
 2.   Om meer inzicht in de bijbel te krijgen  □ □ □ □ 
 3.   Om een nieuwe levensstijl te ontwikkelen  □ □ □ □ 
 4.   Om tot rust te komen    □ □ □ □ 

5.   Om het besef van zonde en genade levend  
 te houden     □ □ □ □ 
 

 6.   Om te voorkomen dat het geloof verwatert □ □ □ □ 
 7.   Om Christus beter te leren kennen   □ □ □ □ 
 8.   Om te leren een goede naaste voor mijn 
       medemens te zijn     □ □ □ □ 
 9.   Om te horen wat God van mij vraagt  □ □ □ □ 
 10. Om mijn dankbaarheid te uiten   □ □ □ □ 

 
 11. Om opgeroepen te worden tot christelijk 
        handelen     □ □ □ □ 
 12. Om God eer te geven    □ □ □ □ 
 13. Om mijn schuld te belijden   □ □ □ □ 
 14. Om uitleg van de bijbel te krijgen   □ □ □ □ 
 15. Om stil te zijn     □ □ □ □ 
  
 16. Om de heilige Geest te ontvangen   □ □ □ □ 
 17. Om God te ontmoeten    □ □ □ □ 
 18. Om samen met anderen te bidden   □ □ □ □ 
 19. Om te horen hoe ik leven moe   □ □ □ □ 
 20. Om inspiratie op te doen voor mijn 
       dagelijks leven     □ □ □ □ 

 
 21. Om vergeving te ontvangen   □ □ □ □ 
 22. Om gezegend te worden    □ □ □ □ 
 23. Om te horen dat ik een kind van God 
       mag zijn      □ □ □ □ 
 24. Om richting in mijn leven te vinden  □ □ □ □ 
 25. Om voor anderen te bidden   □ □ □ □ 
 
 Iets anders speelt voor mij een belangrijke rol, 
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namelijk....................................... 
 
16. Wat vindt u als voorganger de drie belangrijkste elementen van een 

kerkdienst? (Gedacht is aan een dienst waarin geen doop of avondmaal 
bediend wordt. Kies drie dingen, het belangrijkste krijgt een 1, het tweede een 
2, het derde een 3) 

    □  de stilte 
    □  het zingen 
    □  het onze hulp en de groet 
    □  openingsgebed 
    □  het gebed om vergeving 
    □  genadeverkondiging 
    □  lezing 10 geboden of leefregel 
    □  kyrië-gebed 
    □  het gebed voor de schriftlezing(en) 
    □  de schriftlezing(en) 
    □  gesprek met de kinderen 
    □  de preek 
    □  de collecte 
    □  het dankgebed 
    □  de voorbeden 
    □  het onze Vader 
    □  de zegen 
    □  iets anders, namelijk.................... 
 
17. Waarom hebt u juist deze drie gekozen? 
 1. 
 2. 
 3. 
 
18. Is een dienst zonder preek voor u een volwaardige kerkdienst? 
    □  ja 
    □  nee 
 
19. Kunt u aangeven waarom wel of niet? 
 
20. Is een dienst zonder tafelviering voor u een volwaardige kerkdienst? 
    □  ja 
    □  nee 
 
21. Kunt u aangeven waarom wel of niet? 
 
22. Wat is volgens u de belangrijkste functie van de preek? 
 
23. Heeft de preek voor u een bepaald gezag? 
    □  nee (ga naar vraag 25) 
    □  ja 
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    □  weet niet 
 
24. Welke uitspraak is voor u van toepassing? (Kies er één die u het belangrijkste 

vindt) 
□  de preek heeft voor mij gezag omdat God zelf erin te beluisteren valt 
□  de preek heeft voor mij gezag omdat de bijbeltekst gezag heeft 
□  de preek heeft voor mij gezag omdat de predikant die als ambtsdrager 

uitspreekt 
□  anders, namelijk..................................................... 

 
In vraag 25 en 26 staat een aantal uitspraken over de preek. Kies er steeds één die 
uw opvatting het beste benadert 
 
25. □  Ik vind het belangrijker dat de bijbeltekst centraal staat in de preek dan het 

dagelijks leven 
□  Ik vind het belangrijker dat het dagelijks leven centraal staat in de preek 

dan de bijbeltekst 
□  Ik vind dat bijbeltekst en dagelijks leven een even belangrijke plaats 

moeten hebben in de preek 
 
26. □  De preek heeft vooral als doel om mensen persoonlijk te bemoedigen 

□  De preek heeft vooral als doel om de gemeente bij de bijbel te bepalen 
□  De preek heeft vooral als doel om de Naam van God te eren 

 
27. Welke plaats heeft de preek voor u in het geheel van de dienst? 
 □  de preek is één van de onderdelen van de dienst 
 □  de preek heeft een centrale plaats waar alle lijnen samenkomen 
 
Het volgende gedeelte gaat over uw werkwijze bij de kerkdienstvoorbereiding 
 
C. Kerkdienstvoorbereiding 
 
28. Hoeveel tijd besteed u gemiddeld aan de voorbereiding van een 'gewone' 

zondagse kerkdienst? 
    .. uren 
 
29. Kunt u in het kort omschrijven hoe het voorbereidingsproces van een 

kerkdienst voor u verloopt? (Graag ook een tijdsplanning aangeven) 
 
30. Beleeft u plezier aan de voorbereiding van de kerkdiensten? 
    □  bijzonder weinig 
    □  weinig 
    □  wisselend 
    □  tamelijk veel 
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    □  bijzonder veel 
 
31. Waar komt dat door? 
 
32. Volgt u een leesrooster voor de ochtenddiensten? 
    □  nee, nooit (ga naar vraag 20) 
    □  meestal niet, soms wel 
    □  meestal wel, soms niet 
    □  ja, altijd 
 
33. Welk leesrooster volgt u? 
 
34. Als u een leesrooster volgt, waarom doet u dat dan? 
 
35. Als u geen leesrooster volgt, waarom doet u dat dan niet? 
 
36. Welk studiemateriaal gebruikt u bij de voorbereiding? 
 
37. Op welke wijze participeren gemeenteleden bij u in een 'gewone' kerkdienst? 
 
38. Leest u wel eens liturgische literatuur? 
 
39. Leest u wel eens homiletische literatuur? 
 
40. Als u de gelegenheid zou hebben tot bijscholing op het gebied van de 

homiletiek, wat zou u dan nog willen leren? 
 
Het volgende gedeelte gaat specifiek over de preekvoorbereiding 
 
D. De preekvoorbereiding 
 
41. Wannéér maakt u meestal de uiteindelijke preek? 
 
42. Schrijft u de preek helemaal uit? 
    □  nooit 
    □  meestal niet, soms wel 
    □  meestal wel, soms niet 
    □  altijd 
 
43. Kunt u de reden hiervan aangeven? 
 
44. Beleeft u plezier aan het maken van de preek? 
    □  bijzonder weinig 
    □  weinig 
    □  wisselend 
    □  tamelijk veel 
    □  bijzonder veel 
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45. Waar komt dat door? 
 
Het volgende gedeelte gaat specifiek over de dienst met Pinksteren 
 
E. Pinksteren 1998 
 
46. Beschrijf in het kort het voorbereidingsproces van deze dienst en welke vragen 

daarin een rol speelden. 
 
47. Had u van tevoren een bepaalde affiniteit met de betreffende bijbelgedeelten? 
    □  nee (ga naar vraag 49) 
    □  enigszins 
    □  ja 
 
48. Waaruit bestond deze affiniteit? 
 
49. Formuleerde u van tevoren en doelstelling voor de preek? 
    □  nee 
    □  ja 
 
50. Waarom wel/niet? 
 
51. Wat wilde u met deze dienst bereiken? 
 
52. Hoe omschrijft u de boodschap van deze preek? 
 
53. Waarom is deze van belang voor de kerkgangers op deze specifieke zondag? 
 
54. Wat is uw gevoel achteraf over deze dienst? 
    □  bijzonder negatief 
    □  meer negatief dan positief 
    □  meer positief dan negatief 
    □  bijzonder positief 
 
55. Kunt u dit toelichten? 
 
56. Hoe ziet u terug op de preek? 
    □  bijzonder negatief 
    □  meer negatief dan positief 
    □  meer positief dan negatief 
    □  bijzonder positief 
 
57. Kunt u dit toelichten? 
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58. Hebt u zelf reacties gehad op de dienst? 
    □  nee (ga naar vraag 60) 
    □  ja 
 
59. Zo ja, welke? 
 
60. Hebt u zelf reacties gehad op de preek? 
    □  nee (ga naar vraag 62) 
    □  ja 
 
61. Zo ja, welke? 
 
62. Hebt u in deze dienst iets van Gods aanwezigheid ervaren? 
    □  nee 
    □  ja 
    □  weet niet 
 
63. Kunt u dit uitleggen? 
 
64. Wilt u nog iets kwijt over de vragenlijst of anderszins? 
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