
Het gras verdort… 
 de bloem valt af,  



Maar het woord van 
onze God  

houdt eeuwig stand 
(Jes 40: 8)  



WAT IS NIET HET DOEL VAN 
PREDIKING ?  

 
• Wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed.  

  (Prediker 1:18) 

 
• De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. 

  (1 Cor 8:1) 



WAT IS WEL HET DOEL VAN 
PREDIKING ?  

 
Een dienaar van de Heer moet tegenover iedereen vriendelijk 

zijn, een goede en geduldige leraar,  

die zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijst.  

Misschien geeft God hun de kans, tot inkeer te komen 

 en de waarheid te erkennen.  

Dan zullen ze tot bezinning komen en zich losmaken  

uit de strikken van de duivel,  

die hen gevangen houdt en in zijn macht heeft.  

(2 Tim 2:24-26) 



Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik 
zachtmoedig ben en nederig van hart; en u 
zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is 
zacht en Mijn last is licht.  (Mat 11:28-30) 

Maar Hij zei: Wee ook u, wetgeleerden, want 
gij legt de mensen ondraaglijke lasten op, en 
zelf raakt gij die lasten niet met een uwer 
vingers aan. (Lukas 11:46)   



JE MOTIVATIE ALS PREDIKER  

Toen Hij uit het schip ging,  

zag Hij een grote schare en  

werd met ontferming over hen bewogen, 
omdat zij waren als schapen,  

die geen herder hebben,  

en Hij begon hun vele dingen te leren.  

(Marc 6:34 ) 

 



Wie uit zichzelf spreekt,  
zoekt zijn eigen eer, 

 maar wie de eer zoekt van zijn zender,  
die is waar en er is geen onrecht in hem.  

 (Joh 7:18) 



de BASIS van je  

 BOODSCHAP is de  

     BIJBEL!  



1.  HERMENEUTIEK 

• A. OBSERVATIE 

 

• B. INTERPRETATIE 

 

• C. ACTUALISATIE 



A. OBSERVATIE    

•Mediteer!  

 
Welzalig de man die… aan des 
Heren wet zijn welgevallen heeft, 
en diens wet overpeinst bij dag en 
bij nacht. (Psalm 1:1-2 )  



A. OBSERVATIE    

• Memoriseer!  
 

 En dit zijn degenen, die in goede aarde 
gezaaid zijn: zij, die het woord horen en 

 in zich opnemen en vrucht dragen, dertigvoud 
en zestigvoud en honderdvoud. (Marc 4:20) 

 

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, 
…(Kol 3:16) 

 



Studeer 

Ik verblijd mij over uw woord als 
iemand die rijke buit vindt.   

 (Psalm 119:162) 



Studeer 
1. synthetische methode 

 



Studeer 
2. analytische methode  

 
Vb. Nu werden aan Abraham de beloften 

gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en 
aan zijn zaden, in het meervoud, maar in 
het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil 
zeggen: aan Christus. (Gal 3:16) 



Studeer 
3. thematische methode  

 
En Hij begon bij Mozes en bij al de 

profeten en legde hij hun uit wat in al 

de schriften op Hem betrekking had.  
(Luc 24: 27)  

 

Orthotomeo. 



Studeer 
4.  biografische methode  



B. INTERPRETATIE 
  Dit moet gij vooral weten, dat geen 

profetie der Schrift een 
eigenmachtige uitlegging toelaat; 

 

  want nooit is profetie voortgekomen 
uit de wil van een mens, maar, door 
de Heilige Geest gedreven, hebben 
mensen van Godswege gesproken.   
(2 Petrus 1:20-21) 



B. INTERPRETATIE 

- Neem letterlijk wat zo bedoeld is 

 

- Hou rekening met genre 
 (Brief, poëzie, historisch verhaal) 

 

- Achtergrond 
  



B. INTERPRETATIE 

- Grammatica intact laten  
 Eer Abraham was, ben Ik (Joh 8: 58)  

 
- Leg niet te snel causaal verband  
 

- Beeldspraak: bvb symbool, type, fabel 
 



B. INTERPRETATIE 
- Type = indruk en schaduw van 
toekomstige werkelijkheid. 

 

 - tabernakel  

  - Melchizedek 

 - Passcha 

  



B. INTERPRETATIE 
- Gelijkenis:  

 - Antwoord op welke vraag? 

 - hoofdboodschap? 

 - geen basis voor doctrine! 

 

- profetie  



C. ACTUALISATIE  



C. ACTUALISATIE  
 

GODS WOORD IS MEDICIJN 

 

• Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, …. 
Want zij zijn leven voor wie ze vinden; 
een medicijn voor hun gehele vlees.  
(Spr 4:20-22 SV)…. 



C. ACTUALISATIE  
GODS WOORD IS ALS EEN SPIEGEL  

 

wie hoorder is van het woord en niet 
dader, die gelijkt op een man, die 
het gelaat, waarmee hij geboren is, 
in een spiegel beschouwt…  
 (Jak 1:23-24) 



C. ACTUALISATIE  

GODS WOORD IS ALS EEN WAPEN.  

 

- zwaard (Hebr 4: 12) 

- hamer  (Jer 23: 29) 

- ploeg (2 Tim 2: 15) 



HOMILETIEK 

A. VOORBEREIDING 

 

B. PREEKSCHEMA 

 

C. SPREKEN 



A. VOORBEREIDING 

Maak er ernst mede u wel beproefd 
ten dienste van God te stellen,  

als een arbeider, die zich niet 
behoeft te schamen, doch 
rechte voren trekt bij het 
brengen van het woord der 
waarheid.                 
(2 Tim. 2:15 )  



A. VOORBEREIDING:   
  het onderwerp 

Wat wil ik zeggen  
 en waarom ?  



B. PREEKSCHEMA 

• Inleiding  
• Middenstuk:  
   - hoofdpunt 1 
    > … 
   - hoofdpunt 2 

  > … 
   - hoofdpunt 3 
    > … 
• Conclusie 





C. HET SPREKEN 

Uw woord zij te allen 
tijde in 

aangenaamheid,    
met zout besprengd  

(Kol 4:6 SV) 



C. HET SPREKEN;  
aangenaam en smaakvol! 

• Vol genade 
 

• Positief! 
 

• Een vleugje humor 



C. HET SPREKEN;  
aangenaam en smaakvol! 

• Een woord, in juiste vorm gesproken, is 
als gouden appelen op zilveren schalen. 
(Spr 25:11-12) 

 
• Non-verbale communicatie 

 
• Microfoongebruik 

 
• bijbelteksten 



C. HET SPREKEN;  
aangenaam en smaakvol! 

Wees niet overijld met uw mond, 
 en uw hart haaste zich niet  

om een woord voor Gods aangezicht 
 uit te spreken.   

Want zoals de droom komt door veel 
bezigheid, zo dwaas gepraat  

door veel woorden.      
 (Pred 5:2-3) 



de BASIS van je  

 BOODSCHAP is de  

     BIJBEL!  


