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1.  De preek als godsdienstig 
samenspel 

1. Inleiding
Niets is kenmerkender voor de protestantse kerkdienst dan de preek. 
Al eeuwenlang komen christelijke gemeenschappen op zondag bij-
een om te zingen en te bidden, uit de Bijbel te lezen, het geloof te 
belijden en de sacramenten te vieren. En er wordt gepreekt. Het 
houden van een preek is een onmisbaar onderdeel van de kerkdienst 
op zondag. Dit boek gaat over de preek. Het woord ‘preek’ is redelijk 
ingeburgerd in onze samenleving, maar vaak wel in negatieve zin. ‘Ik 
heb weer een preek te horen gekregen.’ Dan heeft het de klank van 
een berisping of vermaning, waar niemand op zit te wachten. Of: 
‘Die preek hoeft er niet bij’, en dan bedoelen we een lang en node-
loos verhaal. Ook kennen we het woord ‘preektoon’ en dat duidt op 
een gemaakte of zalverige toon. Trouwens, het ‘preekverbod’ komt 
tegenwoordig ook weer in het nieuws. 

Achter het overbekende woord ‘preek’ gaat feitelijk een uitermate 
boeiend interactieproces schuil. Dat wil ik in dit boek voor het voet-
licht brengen. Vanuit de stellige overtuiging dat de preek echt zoden 
aan de dijk zet. Preken is mensenwerk. Het is een samenspel tus-
sen spreker en hoorders. Toch komt er in die interactie een enorme 
dynamiek op gang. Dat heeft zowel te maken met de existentiële 
betrokkenheid van de kerkgangers als met de inhoud die ter sprake 
komt. In de preek gaat het om zaken die kerkgangers ter harte gaan. 
Het gaat over de manier waarop zij in het leven staan, over hun 
geloof en levensovertuigingen. Dat geeft aan de preek een bijzonder 
karakter. 

Het gros van de mensen dat op zondagmorgen bijeenkomt, gaat 
vermoedelijk geregeld naar de kerk. Toch zullen er ook kerkgan-
gers zijn die incidenteel aanschuiven. Het gehoor is meestal divers 
in leeftijdsopbouw en qua sociale en maatschappelijke achtergron-
den. Bovendien kunnen de persoonlijke leefomstandigheden en de 
manieren van geloven van de kerkgangers onderling sterk variëren. 
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Ondanks die diversiteit is er toch sprake van een zekere gezamenlijk-
heid en gemeenschappelijkheid. Er wordt samen gezongen en gebe-
den, en gemeenschappelijk geluisterd naar de Schriftlezingen die op 
de een of andere manier terugkeren in de preek. 

Naar een preek luisteren en een preek houden – voor de betrok-
kenen is het niet om het even. Kerkgangers gaan met een zekere 
verwachting naar de kerk. Ze hopen aangesproken te worden. De 
teleurstelling groeit zienderogen als de verveling of de ergernis toe-
slaat. Soms is er echter een intense betrokkenheid en positieve aan-
dacht. Predikanten doen hun uiterste best om met de hoorders in 
contact te treden en hopen erop dat zij begrepen worden en dat er 
van de preek een opbouwende werking uitgaat. 

De preek is een samenspel van de luisterende gemeente en de 
sprekende predikant.1 Om te begrijpen wat een preek doet, kunnen 
we bij de hoorders te rade gaan. Hoe beleven zij de preek? Maar we 
kunnen ook inzoomen op de predikant: hoe komt de preek als toe-
spraak tot stand? Preken is een performance, een samenspraak tussen 
de spreker en de hoorders. Die interactie zet iets in beweging. Spre-
ker en hoorders voltrekken samen een godsdienstige praktijk, waarin 
de Bijbel ter sprake komt in samenhang met het geloofsleven en het 
reilen en zeilen van de wereld. Iets daarvan komen we op het spoor 
als we kijken wat de spreker en de hoorders doen als er gepreekt 
wordt. Dan benaderen we de preek vanuit de betrokkenheid van de 
participanten. We kunnen echter ook de preek als fenomeen onder 
de loep nemen. Dat is dan meer beschrijvend en analyserend. Wat 
verstaan we onder een preek? Wat houdt het in dat de preek bedie-
ning van het Woord van God is? 

Dit boek is een praktisch-theologische studie van de preek. Dat 
wil zeggen: het gaat over een concrete praktijk, namelijk het hou-
den van een preek in de kerkdienst. Dat preekgebeuren heeft een 
godsdienstig karakter. Om dat specifiek godsdienstige karakter op 
zijn eigen merites te kunnen beschrijven en beoordelen is een theolo-
gische invalshoek onontbeerlijk. Breed opgevat is het de taak van de 

1  Lees bij het woord ‘predikant’ zowel de vrouwelijke predikante als de mannelijke 
predikant. Ik gebruik niet steeds de woorden ‘predikante’ en ‘predikant’. Omdat 
het woord ‘predikant’ mannelijk is, gebruik ik het woord ‘hij’ als persoonlijk 
voornaamwoord in de derde persoon enkelvoud. 



11

theologie om het geloof in God te doordenken en te verantwoorden.2 
De praktische theologie doet dat door zich te richten op concrete 
praktijken. De preekpraktijk heeft echter niet alleen een godsdien-
stige dimensie, want de preek is ook een toespraak. En die dimensie 
krijgen we weer beter in beeld vanuit de kunst van de welsprekend-
heid. Bovendien klinkt in het luisteren naar een preek niet alleen 
het geloof van de kerkgangers mee, maar ook de lotgevallen van het 
leven. Wat de praktijk van de preek betreft betekent dit dus dat de 
theologische invalshoek niet het één en al is. Willen we echter recht 
doen aan de preek als godsdienstige praktijk, dan is een theologisch 
perspectief wel onmisbaar. In de gang van mijn betoog zal duide-
lijk worden dat het geloof twee kanten heeft, namelijk enerzijds het 
geloof als iets wat zich voltrekt in de mens én anderzijds datgene 
waar het geloof zich op richt: de werkelijkheid van de levende God. 
Deze twee facetten kunnen we niet van elkaar scheiden. Zij werken 
juist op elkaar in. Geloven bestaat in een levendige wisselwerking 
tussen God en mens. In de preek komen beide aspecten aan bod: 
het geloof komt ter sprake en God komt ter sprake. Maar dan ook 
nog weer zo dat het christelijk spreken over God gefundeerd is in het 
spreken van God.3 Kortom, hoe we het ook wenden of keren, wie de 
preekpraktijk theologisch wil doorlichten, heeft zich te verantwoor-
den over het geloof in God. Vandaar de titel van dit boek: Over God 
gesproken.4

Over God gesproken. Het woord ‘God’ verwijst naar de theologische 
lading waarmee het hele preekgebeuren doorspekt is, zowel in het 
spreken als in het luisteren. Dat maakt het spannend en kwetsbaar. 

2  Zie F.G. Immink, In God geloven. Een praktisch-theologische reconstructie, Zoeter-
meer: Meinema, 2003. Zie voor de theologie als academische wetenschap: Ger-
rit Immink, ‘Theologie, universiteit en kerk. Over de discutabele positie van de 
theologie aan de Nederlandse universiteiten’, in: Religie, Recht en Beleid 6 (2015) 
3 66-79.

3  J. Muis, Onze Vader. Christelijk spreken over God, Zoetermeer: Boekencentrum 
2016, 54. 

4  Uit het ‘woord vooraf ’ van de eerste druk van Miskottes boek Om het levende 
Woord, waarin ook het boek Het waagstuk der prediking is opgenomen, maak ik 
op dat hij overwogen heeft om het boek deze titel te geven: Om de Waarheid te 
zeggen. ‘Het gaat om de Waarheid en het gaat om het zéggen daarvan: en deze 
twee zijn in de theologische bemoeiing niet te scheiden.’ K.H. Miskotte, Om het 
levende Woord. Opstellen over de praktijk der exegese, Kampen: Kok 19732.
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Spannend, omdat het hoge woord ‘God’ eruit moet, kwetsbaar, 
omdat het toch een menselijke verwoording blijft. Hoezeer de preek 
ook godsdienstig is geladen, het blijft wel een toespraak van een 
mens tot medemensen. Toch hebben voorganger en hoorders samen 
het besef dat in die toespraak het geloof in God gedeeld wordt. Ster-
ker nog, het leven met God wordt als levende werkelijkheid ten 
tonele gevoerd. Juist omdat in een preek zoveel perspectieven belicht 
worden en onderhuidse gevoelens en overtuigingen meespelen, dient 
een preek weldoordacht en welsprekend te zijn. Daar komt heel wat 
voor kijken. Hoe geef je uitdrukking aan de openbaring én de ver-
borgenheid van God zoals bijbelse teksten daarvan getuigen? Hoe 
breng je existentiële geloofs- en levenservaringen van mensen voor 
het voetlicht? Een voorganger heeft de taak om op de kansel de Bijbel 
open te slaan en uiteen te zetten. Maar hij komt ook van de kansel 
af, neemt om zo te zeggen plaats naast de mensen in de kerkzaal en 
luistert naar hun verhalen en bevindingen en neemt dat weer mee de 
kansel op en verwerkt dat in zijn toespraak. 

Dat we over God spreken, is met de godsdienstige praktijken en 
met het godsdienstige leven gegeven. Die praktijken veronderstellen 
een levendig verkeer tussen God en mens. Het geloven en gehoor 
geven, het bidden en prijzen, het spreken en antwoorden – heel de 
omgang met God – zijn voor deelnemers aan godsdienstige praktij-
ken levende realiteit. Hun omgang met God en hun leven met God 
zit als het ware ingebakken in hun werkelijkheidsbeleving. Gelovi-
gen beseffen dat God de mens zo heeft geschapen en onze geestelijke 
vermogens zo heeft aangekleed, dat we met Hem kunnen en mogen 
verkeren. In godsdienstig taalgebruik: God heeft de mens geschapen 
naar zijn beeld en gelijkenis. Daar is de daadwerkelijke omgang met 
God op gestoeld. Het is dan ook niet vreemd dat in de uitoefening 
van het geloof een heel scala aan menselijke, sociale en culturele fac-
toren meespeelt. Zo zitten godsdienstige praktijken nu eenmaal in 
elkaar. We spreken op menselijke wijze over God, passend bij wie wij 
als mens zijn. Uiteraard bestaan God en mens niet op dezelfde wijze: 
wij zijn creatuur, God is Schepper. God is Geest, wij zijn lichaam 
en geest. Er is echter niet alleen onderscheid, maar ook verbinding 
en gemeenschap. Anders zou godsdienst nooit van de grond zijn 
gekomen. Gelovige mensen hebben enig besef van Gods tegenwoor-
digheid. Ze weten zich door God aangesproken en zij stellen ver-
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trouwen in God. Ik stip deze zaken hier slechts kort aan, want er 
ligt uiteraard een hele wereld achter. Kerkgangers beseffen dat. Ze 
zijn min of meer vertrouwd met het godsdienstige raamwerk dat 
hun geloof omgeeft. Wie naar de kerk gaat, komt in aanraking met 
de gang van het kerkelijk jaar en met de kerkelijke feesten. Op die 
dagen worden kerkgangers zich bewust van de veelkleurigheid en de 
rijkdom van Gods tegenwoordigheid in deze wereld. God wordt niet 
alleen aanbeden als de Schepper, maar ook beleden als Verlosser. God 
is aanwezig in de weg die Jezus gaat; Hij is aanwezig als bezielende en 
vernieuwende kracht door de tegenwoordigheid van zijn Geest. Die 
rijkdom en veelkleurigheid van Gods bemoeienis met zijn schepping 
en met ons mensen heeft een menselijke maat. Passend bij wie wij als 
schepsel van God zijn. Hoe zou God anders weerklank kunnen vin-
den in onze gedachten, in ons gemoed, in onze voorstellingswereld, 
in onze handel en wandel? 

In onze seculiere samenleving is het spreken over God en het 
verkeren met God wel steeds ongewoner en vreemder geworden. 
Moderne westerse samenlevingen zien zichzelf graag als ‘godsdienstig 
neutraal’. Dat wekt de suggestie dat ‘God’ een toevoegsel is. In feite 
hoort het er niet bij, maar als toegevoegde waarde heeft het kennelijk 
zin voor godsdienstige mensen. In het openbare leven mag de gods-
dienst eigenlijk geen rol spelen en het publieke spreken over ‘God’ is 
niet meer dan een privémening en kan maar beter achterwege wor-
den gelaten. Met als gevolg dat een naturalistische levensbeschouwing 
min of meer standaard is geworden, waardoor godsdienstig geloof en 
godsdienstige praktijken als een vreemde toevoeging worden gezien. 
Iets wat er eigenlijk niet bij hoort, maar als overbodige projectie bij 
veel mensen kennelijk (nog) wel leeft. 

Over God gespróken. Diep in de protestantse ziel leeft de overtuiging 
dat de dingen tussen God en mens uitgezegd kunnen worden. Het 
leven van de mens, de motieven en overwegingen, de gezindheid van 
het hart, het verlangen en de strevingen, angst en vrees, overgave en 
vertrouwen – het kan allemaal verwoord en meegedeeld worden aan 
onze medemens. Maar ook over God kunnen we spreken en we kun-
nen elkaar deelgenoot maken van Gods liefde en genade. In beel-
dende taal spreken we over de verhevenheid en de nabijheid van 
God. In poëzie en lied bezingen we de Naam van God. Metaforen en 
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verhalen brengen geheimenissen tot leven. Het protestantisme is pri-
mair een godsdienst van het Woord. Maar dan gaat het wel om woor-
den die het beeldende vermogen wakker roepen, woorden waarin de 
metafoor doorklinkt, woorden die verhalen vertellen. Bij protestan-
ten wordt het ritueel voortdurend omgeven door de taal. Het sacra-
ment wordt begeleid door het narratief. Ten tijde van de Verlichting 
werd het talige concept zo dominant dat de sacramenten bijna ter-
zijde werden geschoven en de geheimenissen van God en mens door 
de menselijke rede werden ontmythologiseerd. In de huidige samen-
leving moeten we ons vooral wapenen tegen de ‘verplatting’ van de 
taal. Het spreken over God komt niet uit de verf als onze taal het 
fysieke en het natuurlijke niet overstijgt. God is tegenwoordig, maar 
wel anders dan onze buurman of buurvrouw. Onze Godskennis 
blijft omlijst door een geheimenis en godsdienstige praktijken bren-
gen ons in contact met het bovenzinnelijke. 

Kan het spreken over God ook een spreken ván God worden? 
Hoort de gemeente in de preek het Woord van God? Deze vragen 
zullen in dit boek voortdurend om de hoek komen kijken. Ter 
introductie het volgende. Het spreken over God heeft in de Bijbel 
een belijdend karakter. Wie God is, wat Hij gedaan heeft en doet, 
dat wordt door de geloofsgemeenschap belijdend uitgesproken. 
Er is echter ook sprake van een meer direct spreken van God zelf: 
de Godsspraak. Dat zijn Woordopenbaringen waarin God zichzelf 
bekend maakt. Vaak zijn het sprekende verschijningen, het visuele 
gaat voorbij, het gesprokene blijft. Bij de openbaring aan Mozes 
roept God vanuit de brandende braamstruik: ‘Ik ben die er zal zijn.’ 
(Ex. 3:14) Vooral in de profetische literatuur is de Godsspraak essen-
tieel. Als God zich in een nachtelijke openbaring bekend maakt, 
zegt Samuel: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ (1 Sam. 3:10) En van 
de profeet Natan lezen we: ‘Maar diezelfde nacht richtte de Heer 
zich tot Natan: “Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: ‘Dit zegt de 
Heer: (…)’”’ (2 Sam. 7:4-5) God richt zich sprekend tot de mens, 
en deze mens, de geroepene, verstaat het Woord. Maar, zo zou 
iemand kunnen tegenwerpen, die Godsspraak is wel tot ons geko-
men als getuigenis van mensen. Brueggemann heeft erop gewezen 
dat in het Oude Testament zowel het spreken over God als het spre-
ken van God overduidelijk aanwezig is, maar, zo voegt hij eraan toe, 
we moeten dat onderscheid niet overschatten, ‘want zelfs waar God 
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spreekt, is de tekst Israëls getuigenis dat God zo heeft gesproken’.5 Is 
dat een afzwakking van de uitdrukking ‘Woord van God’? Niet in 
die zin dat alle woorden over boven afkomstig zijn van beneden, 
zoals Kuitert beweerde.6 Deze thematiek van de aard van het ‘door 
God aangesproken worden’ zal op verschillende plaatsen in dit boek 
aan de orde komen (zie II.4 en IV.3 en IV.4). Nu alvast twee opmer-
kingen hierover. (1) Het profetische ‘Woord van God’ staat in de 
mensenwereld voortdurend ter discussie en wordt omringd door 
twijfel en aanvechting. In de Bijbel wordt het echter wel ervaren als 
Woord van God zélf, een Woord met scheppende kracht, een leven 
scheppend en vernieuwend Woord dat de werkelijkheid van God 
tegenwoordig stelt.7 (2) Wat door mensen ervaren en gekend wordt, 
kan wel terdege een gebeuren zijn dat zich aan hen voltrekt en om 
zo te zeggen een extern referentiepunt heeft. Juist op het gebied van 
de godsdienst is dit een uiterst aangelegen punt, want religieuze 
ervaring is receptief van aard (zie IV.5). Het subjectieve karakter van 
de geloofservaring komt niet in mindering op het ‘tegenover’ van 
God drie-enig. Het feit dat het getuigenis van God en de ervaring 
van God zich voltrekken in de menselijke existentie, sluit niet uit 
dat de werkelijkheid die daarin uitgedrukt wordt een getuigenis en 
een gewaarwording van God is.8 

Over God spreken en uit naam van God spreken is een riskante 
onderneming. Wie de kansel beklimt om uit het Woord van God 
te preken, kan dat niet op eigen houtje doen. Wie de bijeengeko-
men gemeente op zondag toespreekt in de kerkdienst, wordt daartoe 
gevolmachtigd door de kerk. Terecht verbindt de kerk daar aller-
lei kwaliteitseisen aan: een theologische opleiding, een transparante 
persoonlijkheid, communicatieve vaardigheden, vertrouwdheid met 
het belijden van de kerk, persoonlijk geloof en roepingsbesef. Over 
de preek als toespraak en over de inhoud van de verkondiging valt 
het nodige te zeggen, zoals verder zal blijken in dit boek. Toch, zo 

5  Walter Brueggemann, Theology of the Old Testament. Testimony, Dispute, Advo-
cacy, Minneapolis: Fortress Press 1997, 117. 

6  H.M. Kuitert, Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars, Baarn: Ten 
Have 2000. 

7  Zie Jörg Jeremias, Theologie des alten Testaments, Göttingen: VandenHoeck & 
Ruprecht 2015, 350-362.

8  Immink, In God geloven, 232-259.


