
Preken 

 

1 Korinthiers 2:2 - Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan 

Jezus Christus en die gekruisigd. 

 

2 Timotheus 3:16-17 – Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig 

om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 

gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk 

volkomen toegerust. 

 

Zou jij willen preken? Misschien heb je nog geen idee of je het zou willen 

of zou kunnen, of misschien sta je te springen om dit uit te proberen! 

Vandaag krijg je de kans om eens uit te proberen of preken geven iets 

voor jou zou kunnen zijn. 

En preek jij al? Dan krijg je deze dag de kans om verder te groeien, 

informatie op te doen, en feedback van je mede cursisten te ontvangen. 

 

Eerst kijken we naar een paar basisprincipes van goed preken, en daarna 

mag wie dat wil het gaan uitproberen. 

 

Basisprincipes: 

1. “Christ centered preaching”  

2. Spreek vanuit je relatie met God; vanuit de leiding van de Heilige 

Geest (begin met gebed, denk er rustig over na, lees de Bijbel) 

3. Bid en denk over jouw publiek; wie zijn ze, wat weten ze wel/niet, 

wat zou God hen willen geven? 

4. Het gaat in je preek allereerst om God leren kennen. Wie is God? 

Bouw het geloof van de mensen op. Maak duidelijk hoe de 

gehoorzaamheid daar logisch uit voort komt (is namelijk ook 

vertrouwen op God, maar dan in de praktijk, in actie). 

5. Breng de principes die je bij het onderwerp “Bijbelstudie” hebt 

geleerd, in de praktijk. 

6. Maak 1 punt duidelijk; laat alles gaan om dat ene punt 

7. Wees niet te lang(dradig); geen herhalingen, extra’s, uitweidingen, 

afdwalingen, teveel voorbeelden of Bijbelteksten, teveel punten, 

teveel informatie, niet tot een einde kunnen komen enz. 

 

Opbouw: 

a. Pakkende intro: bijv. kort verhaal, iets persoonlijks 

b. Maak je punt duidelijk vanuit de Bijbel 

c. Pakkend slot: bijv. oproep tot actie, kern bijbelvers, gebed 



Stel jezelf deze drie vragen over je publiek: 

1. Wat wil je ze zeggen? 

2. Wat wil je dat ze voelen? 

3. Wat wil je dat ze doen? 

 

Gebruik in je preek: 

1. Verhalen 

2. Humor 

3. Iets persoonlijks 

4. Eenvoud 

5. Duidelijke structuur 

6. Levendige taal 

7. En natuurlijk: Bijbelteksten 

 

 

Hoe kom je aan onderwerpen?  

Er zijn allerlei mogelijkheden die de Heilige Geest kan inspireren: 

a. Tijdens je persoonlijke Bijbelstudie 

b. Tijdens gebed 

c. Door gesprekken met anderen, die je op een idee brengen 

d. Door goed onderwijs van andere christenen in boeken, 

artikelen, preken, films enz. 

e. Door informatie vanuit de GCI waarover je wilt preken 

f. Door preek ideeën te zoeken op internetsites (zie map) 

g. Doordat God het je simpelweg geeft als je begint om de preek 

voor te bereiden. 

 

Praktijkopdracht 

Je krijgt nu de kans om een stukje preken uit te proberen. Je hoeft niet 

meteen geweldig te zijn; het gaat erom dat je er een keertje aan kunt 

proeven.  

Als preken geven jou aanspreekt, is er veel mogelijk om je te helpen dit te 

ontwikkelen. Bespreek het met je cursusleider! 

 

Kies één van de onderwerpen uit de bijgevoegde onderwerpenlijst, of kom 

met een eigen onderwerp. Neem een half uur de tijd om een korte preek 

van zo’n 5 a 10 minuten samen te stellen, aan de hand van de 

basisprincipes die we hebben besproken, en de vragen die je onderaan de 

lijst onderwerpen vindt. 



Daarna mag, wie dat wil, zijn onderwerp hier komen brengen. We kunnen 

elkaar dan feedback geven, met daarbij deze afspraak: we noemen 

meerdere positieve punten op, en maximaal 1 punt ter verbetering. 

 

 

Evaluatie: 

Hoe vond je het om zelf met een preek aan de slag te gaan? 

En hoe heb je de preken van je mede cursisten ervaren? Heb je daar ook 

van geleerd? 

 

Het kan ook zijn, dat je een gave hebt van onderwijs om die op een 

andere wijze te gebruiken dan in het geven van preken. 

Je kunt bijvoorbeeld denken aan: 

1. Het leiden van huisgroepen 

2. Het maken van bijbelstudiemateriaal 

3. Het schrijven van artikelen 

4. Het onderwijzen van kinderen 

5. Het onderwijzen van tieners 

6. Etcetera 

 

We laten nu nog een intekenlijstje rondgaan, waarop je kunt invullen, of 

je interesse hebt om hierover meer te leren, of ervaring op te doen in het 

geven van preken. 

 

 

 

 


