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KRACHTIG EN INSPIREREND PREKEN 
Notities Workshop Christus Centraal Bijeenkomst  
Lelystad 26 november 2002 

 
Jos Douma 

 
 

A Intro: Eekhoorn-verhaal 

Op een zondagsschool werd een keer aan de kinderen gevraagd: ‘Het is bruin, het heeft een grote 
staart en het zit in een boom, rara wat is dat?’ Een jongetje antwoordde: ik denk zelf dat het een 
eekhoorn is, maar het zal JEZUS wel weer zijn! 

 

B Thema: Het gaat over Jezus! Hij is krachtig! 

• Artikelen: Preken is Christus preken! 
• Aan het begin van de preek staat niet een tekst, maar een Persoon: Jezus! 
• Jezus is het begin, het midden en het einde van de preek! 

 

C Aanloop: ‘krachtig en inspirerend preken?’ 

• Vaak kreeg ik te horen: je preekt helder, duidelijk, aansprekend, kort! 
• Maar ook kritische geluiden 

o Na mijn eerste preek (als kandidaat in 1994) in Ijsselmuiden, vroeg een studiegenoot: ‘had 
je er ook plezier in?’ 

o In 1995 kreeg ik in Blokzijl zware inhoudelijke kritiek op een gehouden preek, maar ook 
de opmerking: ‘het leek wel een opgezegd lesje’ 

o In Krommenie zei de kerkenraad een keer (1999): inhoudelijk zijn je preken heel goed, 
hoor, maar zou je niet eens cursusje presentatie volgen?  

• In het Engels is dat: Light without Fire 
• Baxter zegt: first Light then Heat 

 

D 1 Korinte 2:1-5: met betoon van Geest en kracht 

• Lezen 1 Korintiërs 2:1-5 
• Dat is geen vanzelfsprekendheid: Woord = Krachtig! 
• Kernvraag die we stellen moeten: zit er ‘power’ en ‘spirit’ in mijn preken? 
• Lees 1 Korintiërs 4:20 en 1 Tessalonisenzen 1:5! 

 

E Christus als bron van krachtige en inspirerende prediking 

• Er is heimwee naar bezieling (denk aan het Jasperse-debat) 
• Bezieling komt alleen van de Geest van Christus! 
• Belangrijke vragen die een predikant zich moet stellen: ‘Ben ik in Christus?’ ‘Heb ik passie voor 

Christus?’ ‘Is Jezus Christus wel in mij?’ (2Korintiërs 13:5) 
• Lezen: Filippenzen 3:1-4:1 (speciale aandacht voor de verzen: 7, 8,10,12) 
• Had Paulus een bijzondere plek? We worden opgeroepen navolgers van Paulus te zijn! 

Filippenzen 3:17.  
• ‘Zijn wij vrienden van het kruis van Christus?’ 
• Passie voor Christus als bron van krachtige en inspirerende prediking! 

 
F Leerbaarheid? 

• Is dit leerbaar? 
• In een artikel van David Hendrix worden twintig homiletische lesprogramma’s doorgenomen. 

Indeling in vier categorieën (met tussen haakjes de hoeveelheid aandacht voor de betreffende 
categorie): bijbelinterpretatie (112), preekconstructie (58), preekpresentatie (70) de prediker - 
‘assimilation’, ‘unction’ (13) 



 2

• Ook onder ons is er heel veel aandacht voor: vormgeving, presentatie, hoordergerichtheid, 
kindvriendelijkheid, los-van-papier etc. 

• Veel aandacht voor de wat-, voor wie- en waar-vraag. Te weinig wordt de wie-vraag gesteld? 
 

G Bidden, bidden, bidden en nog eens bidden 

• Ik geloof dat onze preken kracht en Geest krijgen wanneer we leren wat bidden is. ‘Heer, leer ons 
bidden!’ 

• ‘Wat gemeenten nodig hebben zijn predikanten die bidden.’ 
• Uitermate boeiend artikel: The Priority of Prayer in Preaching! 
• Bidden is: 

o Jezelf toevertrouwen aan de liefde en de kracht van Jezus. 
o Uit het centrum van je eigen leven stappen en Christus er laten staan. 
o Beleven dat je het niet meer weet en dan zeggen kunt: ‘Here Here, Gij weet het’ (Ezechiël 

37). 
o Verwachtingsvol uitkijken naar wat de Heer gaat doen. 
o Jezus Christus aantrekken. 
o Met lege handen voor Jezus gaan staan. 

• Bidden en dán werken? Biddend werken! ‘Eerst bidden en dan je werk doen’ is niet hetzelfde als 
‘biddend je werk doen’. Dat geldt ook voor preekvoorbereiding en houden van je preek: de preek 
biddend voorbereiden. 

 
H Twaalf keer bidden 

1. Aan het begin: beginnen bij Jezus, de Levende. 
2. Aan het begin: de tekst eerst meditatief (dat is biddend) benaderen. 
3. Gebed om het licht van de Geest bij het zoeken naar betekenissen en woorden. 
4. Bidden om liefde voor je hoorders. 
5. Bidden om verandering van je eigen leven: waar de tekst jouw leven raakt, moet het ook het 

leven van de hoorders raken (doelstelling van de preek: transformatie in denken, voelen en 
doen; geen informatie maar transformatie). 

6. De voorbereide preek (notities of uitgeschreven) biddend je toe-eigenen (als een brief 
neerleggen voor God). 

7. Als je de kansel op gaat (stil gebed terug). 
8. Als je begint met de preek: ‘Sta in Christus’ (Kol.2,6).  
9. Heel de preek door je kort richten op God (à la Nehemia). 
10. Vragen aan gemeenteleden om voorafgaand en tijdens de preek voor jou te bidden 
11. De preek beëindigen net met een ‘amen’, maar met een gesproken gebed. 
12. Na de dienst thuis bidden voor de doorwerking van het gepreekte Woord. 

 
Bron van krachtig en inpsirerend preken: Christus en de gemeenschap met Hem! 

 
Bonhoeffer-citaat 

“Wenn das Wort das Pfarrer sprechen Gewicht hat, liegt das daran, daß sie nicht aus irgendeiner 
sprachlichen Überlegung oder Beachtung, sondern ganz einfach aus dem täglichen, persönlichen 
Umgang mit dem gekreuzigten Christus kommen. Es ist die Tiefe, aus der ein Wort kommen muß, 
wenn es wiegen will. Man kann auch sagen, es kommt darauf an, ob wir uns täglich an dem Bild des 
gekreuzigten Christus selber richten und zur Umkehr rufen lassen. Wo das Wort sozusagen 
unmittelbar vom Kreuz Jesu Christi selbst herkommt, wo Christus uns so gegenwärtig ist, daß 
geradezu er selbst unser Wort spricht, dort allein kann die furchtbare Gefahr der geistlichen 
Geschwätzigkeit gebannt werden. Aber wer von uns lebt in dieser Sammlung?” 
 


