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Welke twee beelden moest je 
onthouden? 
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Jezus 

 De woorden, die Ik tot u spreek, zijn 
geest en zijn leven. 

 

      Johannes 6:63b 
 

        



  

 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God (als van 
Jezus).  

  

       1 Petrus 4:11 

De Volgeling van Jezus 
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Hoe kom ik aan die woorden?  

• Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik. Johannes 8:38   

 

• Wat Ik dan spreek, spreek Ik zo, als de Vader Mij gezegd 
heeft. Johannes 12:50. 

 

• Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in 
het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken.  

            Mattheüs 10:27   



De Geest van de Heer Yahweh is op Mij, omdat Yahweh 

Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen 

aan de zachtmoedigen. 

 

Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen 

van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen 

en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis 

 

Jesaja 61: 1    

 



Geloof: om uit te gaan, te vestigen, te prediken 

Genezing: lichamelijk, emotioneel, relationeel 

Bevrijding: van zonde, demonie etc. 

 

 Dit is wat de mensen nodig hebben 

Deze woorden brengen: 



 Doch zij gingen heen en predikten overal,  

 terwijl de Here medewerkte en  

 het woord bevestigde door de tekenen,  

 die erop volgden.  

                                          (Markus 16:20) 

 

Kracht 



 Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun 
Christus.  

 

 Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er 
onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen 
werden genezen.  

 (Handelingen 8:4-7) 

Kracht ! 



Kracht 

 Want Christus heeft mij niet gezonden (naar Korinthe) om te 
dopen, maar om het evangelie te verkondigen (te 
evangeiseren), en dat niet met wijsheid van woorden, om 
niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. 

 

    1 Korinthe 1:17 



Paulus 

 Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met 
schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God 
komen brengen. 

 

      1 Korinthe 2:1 



 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet 
met meeslepende woorden van wijsheid, maar 
met betoon van geest en kracht.  

      

      1 Korinthe 2:4  

Paulus 



 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door 
menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat 
wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken 

 

 1 Korinthe 2:13  

Paulus 



Paulus 

 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in 
woorden, maar in kracht. 

 

      1 Korinthe 4:20 



Kracht 

 omdat onze evangelieprediking niet slechts in 
woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht 
en in de Heilige Geest en in grote volheid; 

 

     1 Thessalonicenzen 1:5 



 Prediking = Geen informatie 

maar 

Transformatie 
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 Apostolische Prediking 
  

      



 Apostolische Prediking 
  

      

- Sterk confronterende prediking. 

- Confrontatie met zonden, misstanden, ziek 
denken, hoogmoed, leugens, etc. etc. 

- Vaak naar leiders toe, cultuurdragers etc, 

- Vereist: niet bang zijn! 

- Komt na diepe geestelijke ervaring zoals 
Jesaja. 
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- Noach 

- Mozes 

- Elia 

- Jesaja 

- Jona 

- Johannes de Doper 

- Jezus 

- Petrus 

- Paulus 

 

 

 Apostolische Prediking 
  

      



Spreken - Aandacht 

 - Houdt de aandacht!  

 

 - Articulatie en zinsgebruik zijn belangrijk.  

 

 - Expressies. Gebruik je lichaam.   

   Lichaamstaal. 
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Spreken - Verstaanbaarheid 

 - Horen van Woord > geloof. 

 

 - techniek microfoon gebruik. 

 

 

 

     - relatie geluidsmensen. 
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                     OF 
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- 10 tot 15 cm afstand tot microfoon 

- Let op plopgeluiden! De P - T - K - G en S 

- Langzamer en met meer stemkracht spreken 
als bij een normale conversatie 

- Draai je hoofd niet weg van microfoon 

- Microfoon is autoriteit > niet weggeven 

- Spreken met Tolk! 

 



Spreken - Tijdsduur 

 ‘Naar een toespraak te luisteren is dikwijls 
moeilijker dan hem te houden.’ 

       

                                                     Peter Sirius  
 



Spreken - Tijdsduur 

1. Altijd overleggen met eindverantwoordelijke 
2. Afhankelijk eigen stijl, de stofdichtheid. 
3.  Wat is het doel van de prediking? > indien bereikt > stoppen 
      en ‘bom’ laten vallen. Soms enkele bommen in 1 prediking. 
4.  Cultuur 

 



Keep it Short and Simple 



Spreken – De uitnodiging 



 De uitnodiging of ‘altar call’ is een geloofs- en 
beslissingsmoment voor mensen. Het is een heilig 
moment dat door de Heilige Geest geïnspireerd moet zijn.  

 Het is het momentum van geloof waarbinnen  God gaat 
werken. Hij mensen gaat aanraken en wonderen kunnen 
gebeuren. Wees heel duidelijk naar de mensen toe wat 
God en jij van ze verwacht 



Spreken - Uitnodigingen 

   Blijf tijdens het prediken steeds gevoelig voor 
de Heilige Geest. Het ‘klassieke model’; lofprijs 
/ aanbidding – prediking – muziek/uitnodiging 
is niet heilig ! 

   Tijdens de prediking kan je plots door de Geest 
van God naar bediening worden geleid. 
Handelingen 14 vers 9 ! 



Maak gebruik van stiltes ! 



Spreken - Zalving 
  Ach, dat we toch zouden beseffen dat we 

zonder God niets zijn! Als iedere prediker zou 
beseffen dat het niet de mooie of krachtige 
woorden van zijn prediking zijn die het 
resultaat bepalen, maar dat het alleen de 
zalving van de Heilige Geest op de prediking en 
de kracht van God in de prediker is die het 
resultaat bepaalt.  



Spreken - Zalving 

 Mensen hebben meer nodig dan alleen een 
preek te horen. Ze moeten iets ervaren tijdens 
de prediking. En het is de Heilige Geest die 
ervoor zorgt dat mensen God in de prediking 
ervaren. 



God zendt Zijn Woorden 

 Jesaja 55: 10-11  Want zoals de regen en de sneeuw 
van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, 
maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar 
vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan 
de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, 
dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig 
tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij 
behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. 
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