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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn scriptie, geschreven ter afronding van mijn studie theologie aan de 

Universiteit Utrecht. De universitaire bestudering van de theologie is hiermee voor mij tot een 

einde gekomen maar dat betekent geenszins dat de theologische studie nu af is. Juist het 

schrijven van deze scriptie heeft mij opnieuw bij het belang van doorgaande theologische 

reflectie bepaald. Dat geldt voor het geheel van de theologie, maar in het bijzonder voor de 

homiletiek, waar mijn interesse naar uit gaat. Naast een afronding is deze scriptie voor mijn 

dan ook een schakel in een groter geheel en een hernieuwde aanzet tot homiletische reflectie. 

 

Graag wil ik op deze plaats een aantal mensen in het bijzonder bedanken die bij de 

totstandkoming van deze scriptie een belangrijke rol hebben gespeeld. Allereerst betreft dat 

mijn eerste begeleider, dr. H.C. Van der Meulen. Hartelijk dank voor de manier waarop u 

mijn hebt begeleid! Uw enthousiasme en kennis van zaken werkten steeds stimulerend en de 

hartelijke en vlotte manier van overleg heb ik erg gewaardeerd. Ook mijn tweede begeleider 

prof. dr. G.C.M. van Oyen dank ik voor zijn inbreng en medewerking. 

Twee van mijn goede vrienden, Jan Reijm en Jan Willem Stam zeg ik dank voor het meelezen 

met mijn werk. De waardevolle en stimulerende opmerkingen van jullie beiden zijn ten goede 

gekomen aan het uiteindelijke resultaat. Hartelijk dank voor deze vriendendienst! 

Tenslotte dank ik mijn lieve vrouw Alinda. Dank voor je geduld, je liefde en doorzettings-

vermogen. Dank voor je woorden van bemoediging als ik het even niet meer zo zag zitten. 

Dank voor wie je bent en voor mij wilt zijn! 

 

 

 
Alex D.J. Wessels 

Sliedrecht, April 2008 
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1. Inleiding en verantwoording 
 

‘Passie voor Preken nader bekeken. Een theologisch- homiletische analyse van een 

preekbeweging’. Onder deze titel heb ik een onderzoek verricht naar de preekbeweging 

Passie voor Preken. Het resultaat hiervan hebt u in handen. 

De motivatie tot het schrijven van een scriptie over dit onderwerp hangt nauw samen met mijn 

eigen theologische interesse. Binnen het geheel van de theologische studie heeft de homiletiek 

steeds mijn bijzondere aandacht en belangstelling gehad. De duidelijke lijnen die binnen deze 

discipline lopen tussen de reflectie op de prediking en de concrete praktijk ervan vormen voor 

mij een boeiend en uitdagend element. Daarnaast is de motivatie voor dit onderwerp ook van 

praktische aard. Tot het takenpakket van elke gemeentepredikant behoort immers het preken. 

Omdat ik zelf graag gemeentepredikant wil worden, was de scriptie voor mij een uitgelezen 

mogelijkheid om mij in de reflectie op de prediking diepgaander te bezinnen. Ik ben van 

mening dat de manier waarop gepreekt wordt, invloed heeft op de manier waarop men het 

geloof beleefd, zeker binnen de reformatorische traditie waarin ik zelf sta en waarbij de 

prediking groot gewicht heeft. Vanwege deze samenhang en dit gewicht acht ik een gedegen 

homiletische reflectie van groot belang. Deze scriptie is dan ook voor mijzelf een onderdeel 

binnen deze doorgaande reflectie. Tevens werd ik gedreven door de actualiteit. Passie voor 

Preken is in betrekkelijk korte tijd behoorlijk bekend geworden. Dat riep bij mij de vraag op 

hoe dat mogelijk is en hoe deze beweging te waarderen is in homiletisch opzicht. Al vrij snel 

in het oriënterend gesprek met mijn beoogd begeleider, dr. H.C. Van der Meulen kwam dit 

actuele onderwerp naar voren, waardoor een keus snel gemaakt was. 

Wat mij bij het schrijven van deze scriptie steeds voor ogen heeft gestaan, is de vraag naar de 

homiletische bijdrage van de beweging Passie voor Preken. Welk punt wil ze naar voren 

halen en benadrukken? Maar bij een beschrijving alleen wil ik het niet laten. Naast de vraag 

naar het ‘wat’ van de bijdrage is er ook steeds de vraag naar de waardering hiervan geweest, 

zodat mijn vraagstelling als volgt is te formuleren: ‘Wat is de bijdrage van de beweging 

Passie voor Preken aan de hedendaagse homiletische doordenking en hoe is deze theologisch- 

homiletisch te waarderen?’ 

Om tot beantwoording van het eerste deel van de vraag te kunnen komen, is het nodig een zo 

objectief mogelijk beeld van de beweging te verkrijgen. In het tweede hoofdstuk van deze 

scriptie zet ik dan ook uiteen hoe Passie voor Preken is ontstaan, wat haar doelstelling, haar 

activiteiten en haar meest relevante theologische opvattingen zijn. Vragen naar de rol van de 

prediker en van de hoorders komen aan bod evenals vragen naar de opvattingen over de 

functie van de preek en de Bijbel. Ook wil ik verhelderen welke preekstijl Passie voor Preken 

voorstaat en wat de gevolgen hiervan zijn binnen het geheel van haar concept. Van hier uit is 

de vraag naar de homiletische bijdrage te beantwoorden, wat ik dan ook doen zal in de laatste 

paragraaf van dit hoofdstuk. Om tot deze beschrijving te komen heb ik de website van de 

beweging geraadpleegd en ben ik op zoek gegaan naar relevante literatuur. De belangrijkste 

informatiebron voor dit hoofdstuk is echter een interview dat ik heb gehouden met ds Van der 

Spoel. De interviewvragen die als leidraad voor het gesprek hebben gefungeerd, zijn als 

bijlage opgenomen bij deze scriptie. 

Uit de informatie die in dit hoofdstuk naar voren is gekomen, blijkt dat Passie voor Preken 

aandacht vraagt voor de retorische kant van de prediking. Haar activiteiten zijn gericht op een 

verbetering van de preekvoordracht, haar aandacht gaat uit naar communicatiemethoden die 

gebruikt kunnen worden tijdens de preek om de boodschap beter over te brengen. Passie voor 

Preken wil voorgangers leren zó te preken dat de hoorders geraakt worden en overtuigd 

worden van datgene wat de spreker zegt. Op dit punt vertoont de beweging raakvlakken met 
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de Klassieke Retorica. Zij houdt zich immers ook bezig met methoden om redevoeringen te 

laten landen bij de hoorders. Vandaar dat ik in het derde hoofdstuk inga op de Klassieke 

Retorica. Een overzicht van wat de Klassieke Retorica te bieden heeft op het gebied van het 

houden van een redevoering en de systematische reflectie daarop is niet alleen doen-

gebruikelijk en interessant binnen de homiletiek. Ze is met het oog op de doordenking van de 

methode van Passie voor Preken dus eveneens zinvol omdat deze beweging werk wil maken 

van de retorische kant van de preek. De vraag die in dit derde hoofdstuk centraal zal staan is 

de volgende: Wat heeft de Klassieke Retorica te bieden voor een preek als betoog. Daarbij 

zullen drie vertegenwoordigers voor het voetlicht gehaald worden: Aristoteles, Cicero en 

Quintilianus. Deze drie zijn goede representanten van het grotere geheel en bestrijken 

bovendien een grotere tijdsspanne doordat ze in verschillende perioden leefden. Zo ontstaat 

een goede dwarsdoorsnede van de Klassieke Retorica en kan de bovengenoemde vraag 

uiteindelijk beantwoord worden in de slotparagraaf  van dit hoofdstuk. 

Hoofdstuk vier gaat vervolgens over datgene wat we van de apostel Paulus kunnen opsteken 

als het gaat om de prediking. Het is niet alleen theologisch interessant om zijn werk op 

retorische en homiletische elementen te onderzoeken en het eventuele belang voor de 

hedendaagse homiletiek te verhelderen, Passie voor Preken lijkt in Paulus een soort 

voorbeeldfiguur te zien als het gaat om de manier van verkondigen. Dat maakt een nader 

onderzoek van zijn werken des te belangrijker in dit geheel. Binnen de beperkte ruimte van 

deze scriptie zal echter slechts een klein deel van zijn werk aan bod kunnen komen. Ik heb mij 

geconcentreerd op Paulus’ brieven, waarbij de brief aan de Galaten als pars pro toto fungeert. 

Leidraad voor dit hoofdstuk is met name de vraag geweest óf en zo ja hoe Paulus in zijn 

brieven zijn hoorders door middel van retorica wil overtuigen. Zowel dit vierde als ook het 

derde hoofdstuk zijn gebaseerd op literatuuronderzoek.  

In het laatste hoofdstuk komen uiteindelijk de verschillende lijnen samen. De elementen die 

de beweging naar voren brengt ga ik hierin analyseren en beoordelen vanuit datgene wat de 

hoofdstukken drie en vier hebben opgeleverd. Ook zal in dit evaluerende hoofdstuk ruimte 

zijn voor het bredere veld van de theologie, om van daaruit de opvattingen van Passie voor 

Preken te beoordelen.  

Uiteindelijk zal in dit hoofdstuk het antwoord op mijn vraagstelling: ‘Wat is de bijdrage van 

de beweging Passie voor Preken aan de hedendaagse homiletische doordenking en hoe is 

deze theologisch- homiletisch te waarderen?’ duidelijk worden. Dit antwoord zal in vier 

deelantwoorden gegeven worden, waarbij respectievelijk: (1) de relatie vorm -inhoud, (2) de 

rol van de prediker, (3) de plaats van de Heilige Geest en (4) de ruimte voor de hoorders aan 

bod komt. Het geheel sluit ik af met enkele slotopmerkingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: steeds wanneer in deze scriptie verwezen wordt naar de prediker met het 

persoonlijk voornaamwoord hij is eveneens de vrouwelijk prediker bedoeld. Men leze dus: 

hij/ zij. 
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2. De beweging Passie voor Preken in kaart gebracht 

 
De preekbeweging Passie voor Preken is eigenlijk als een paddestoel uit de grond geschoten. 

Ineens was ze er en stond ze ook volop in de belangstelling. De aanloop hiernaar toe blijkt 

echter veel langer geweest te zijn en is sterk verweven met het persoonlijk leven van één 

persoon: ds P. L. R. (Ron) Van der Spoel. Hij is de initiator van deze beweging. Bij hem ben 

ik dus ook te rade gegaan om meer te weten te komen over het ontstaan van de beweging, 

haar drijfveren, doelen, activiteiten en methoden.
1
 

 

2.1 Ontstaan 

Het begin van de preekbeweging is heel nauwkeurig vast te stellen: 21 juni 2002. Op die dag 

besloten ds Van der Spoel en ds J. (Jos) Douma Passie voor Preken te starten: een 

preekbeweging met als doel bezinning op en praktische training in preken. Of zoals op de 

website vermeld staat onder het kopje ‘wie zijn we’: ‘Passie voor Preken is een brede 

beweging van predikers die ernaar  verlangen om het evangelie van Christus te  verkondigen 

in  gehoorzaamheid  aan Gods Woord en in betrokkenheid op de hoorders van vandaag’. 
2
 

Hoewel de oprichting van de beweging voor Van der Spoel vrij onverwacht kwam, was het 

voor hem zelf toch geen donderslag bij heldere hemel. Al veel langer was hij persoonlijk in 

beslag genomen door allerlei vragen en overwegingen met betrekking tot de prediking en haar 

overtuigende vermogen. Het is een proces van bezinning geweest, dat reeds begon in de 

studietijd van Van der Spoel. Zijn aandacht voor de homiletiek was gewekt tijdens zijn studie 

theologie aan de Universiteit Utrecht. Binnen deze discipline is hij dan ook afgestudeerd. Zijn 

studie, en met name de manier van homiletisch onderwijs vond Van der Spoel tamelijk 

onbevredigend. ‘Er was vooral veel aandacht voor de geschiedenis van de homiletiek en voor 

een aantal preekmethoden en – modellen’, aldus Van der Spoel. De voor hem interessante en 

belangrijke vragen op dit gebied kwamen echter in zijn ogen niet of onvoldoende voor het 

voetlicht. Dat waren met name de vragen rond het ‘hoe’ van de preekvoordracht: hoe doe je 

dat op een goede manier? Dat wil zeggen zó dat het overkomt bij de hoorder, dat het 

overtuigend is. Hoe breng je de boodschap helder en pakkend over zodat het wat doet in de 

levens van de hoorders. Daarvoor word je in zijn ogen predikant: om de boodschap uit een 

bijbeltekst over te brengen op een goede, overtuigende manier. Daarnaast ontbrak in zijn ogen 

ook de bezinning op de motivatie tot preken. Vragen als: waarom doe je het? wat drijft je? 

wat bezielt je om te preken? kwamen in de wetenschappelijke studie niet aan bod. Er was in 

zijn ogen te weinig reflectie op het waarom van preken.  

Met deze bagage maakte Van der Spoel na zijn studie de stap naar zijn eerste gemeente. Eén 

van zijn taken was uiteraard om te preken. De frustratie vanuit zijn studietijd verdween echter 

niet nu het preken wekelijks onderdeel van zijn werkzaamheden was geworden. Integendeel, 

ze werd alleen maar groter. Steeds vaker kwam de vraag naar boven: waarom vind ik de 

bijbeltekst zo spannend en zijn mijn preken zo saai? Waarom kan ik datgene wat mij raakt in 

een tekst niet overgebracht krijgen op mijn hoorders? Hoe komt het dat ik op de preekstoel zo 

vast zit aan van alles en nog wat? Waarom heb ik nooit een goede preekmethode geleerd? 

Al deze vragen en onvrede brachten Van der Spoel ertoe om zich hiermee uitvoerig bezig te 

houden. Daarbij bleef het niet alleen bij literatuurstudie, hij ging ook internationale 

preekconferenties bijwonen. In het voorjaar van 2002 werd in Edinbrugh een conferentie 

                                                 
1
 De meeste gegevens voor dit eerste hoofdstuk heb ik ontleend aan een interview dat ik met hem gehouden heb. 

De vragenlijst is als bijlage toegevoegd, zie bijlagen. 
2
 Zie website: www.passievoorpreken.nl. 
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georganiseerd door het Amerikaanse Preaching.com.
3
 Deze conferentie werd voor hemzelf 

cruciaal en was eigenlijk het startpunt voor de beweging Passie voor Preken. Tijdens deze 

conferentie ontmoette Van der Spoel namelijk een aantal predikanten vanuit verschillende 

kerken in Groot-Brittannië. Deze predikanten bleken elkaar goed te kennen. Door navraag te 

doen kwam Van der Spoel te weten dat ze elkaar vaker ontmoetten, en wel op conferenties die 

georganiseerd werden door het College of Preachers. Dit is een interkerkelijke beweging in 

Groot-Brittannië die ten doel heeft predikers toe te rusten tot en te trainen in de prediking.
4
 

Een dergelijke beweging bestond toen nog niet in Nederland en Van der Spoel voelde het 

verlangen er een op te richten. Dat verlangen schreef hij op en werd via het Nederlands 

Dagblad in Nederland bekend. De redactie van deze krant had Van der Spoel namelijk 

gevraagd om van zijn ervaringen in Edinbrugh dagelijks verslag uit te brengen in de vorm van 

een column. De laatste column in deze serie heeft veel teweeg gebracht. De wens een 

dergelijke beweging in Nederland op te richten, bleek geen ideaal van een eenling te zijn. 

Toen hij de volgende dag thuis kwam, had de telefoon daar al roodgloeiend gestaan. Vele 

predikanten, uit alle hoeken van de kerk, hadden in deze wens hun eigen verlangen herkend 

om anders te kunnen preken en elkaar ook op het punt van de prediking te kunnen bevragen 

en bemoedigen. In de weken die volgden, bleven de aanvragen binnenkomen van voorgangers 

die zich bij Van der Spoel wilden aanmelden bij deze beweging. ‘Maar het probleem was dat 

er helemaal geen beweging bestond’ aldus Van der Spoel. ‘Het overweldigende aantal 

telefoontjes en “aanmeldingen” maakten echter dat ik er wat mee moest doen. Als er zoveel 

verlangen naar is en zoveel vraag dan kan ik dit niet laten liggen’ zo was zijn redenering. 

‘Maar hoe doe je dat?’ 

In ieder geval niet alleen, dus besloot Van der Spoel een goede bekende op de hoogte te 

stellen van de ontwikkelingen: ds J. (Jos) Douma. Deze deelde al langer de onvrede van Van 

der Spoel rond de prediking en tevens het verlangen om de spirituele kant meer te belichten, 

om zo te komen tot een overtuigender manier van preken. Hierover waren al meerdere 

persoonlijke gesprekken tussen hen beiden gevoerd. Nu echter vond Van der Spoel het tijd om 

hier samen mee naar buiten te treden en een preekbeweging op te richten. ‘We spraken af in 

een Jazzcafé in Amersfoort, daar is de beweging opgericht. Het was toen mei 2002, enkele 

weken na de conferentie in Edinbrugh. We hebben een visiestuk opgesteld en voor onszelf de 

grens gelegd bij 300 belangstellenden. Zouden die in één jaar gevonden worden dan zouden 

we ermee doorgaan, zo niet dan zou de beweging worden stopgezet. Een aantal weken later, 

op 22 juni 2002, lieten we een stuk in de kranten plaatsen waarin we bekend maakten dat de 

preekbeweging Passie voor Preken was opgericht. De grens werd ruimschoots gehaald, 

binnen een jaar waren er meer dan 500 belangstellenden (leden willen we niet hebben, we zijn 

een beweging, geen vereniging binnen de kerk!). Nu lezen zo’n 1300 mensen onze 

nieuwsbrief, voornamelijk voorgangers. Er bleek een schreeuwende behoefte te zijn naar deze 

manier van omgaan met de prediking want er is blijkbaar veel verlegenheid en onvrede op dit 

gebied bij voorgangers’. 

 

2.2 Doelstelling 

Als het gaat om de doelstelling van de beweging Passie voor Preken dan staat met name de 

verbetering van de religieuze communicatie tijdens de preek centraal. Op de website is deze 

visie als volgt weergegeven:
5
  

                                                 
3
 Zie voor meer informatie hierover de website: www.preaching.com. 

4
 Zie voor meer informatie hierover de website: www.collegeofpreachers.org.uk. 

5
 www.passievoorpreken.com. 
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Wij geloven dat Gods Geest (daarbij) de prediking volop gebruikt om mensen te veranderen 

en gemeenten te vernieuwen. Met Paulus zeggen wij: het geloof is door het horen van het 

verkondigde Woord van God (Romeinen 10). Daarbij belijden wij dat het hart van Gods 

Woord en de kern van ons preken Christus is. Ons motto voor alles wat te maken heeft met 

preken is dan ook: "Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God" (1 

Korinthe1:24). 

Passie voor Preken wil voorgangers inspireren, motiveren en nieuwe wegen zoeken om Gods 

Woord in de kracht van de Geest overtuigend te verkondigen in de huidige cultuur. Dit doen 

we vanuit het verlangen om de evangelisch- reformatorische prediking te versterken. Een 

prediking gebaseerd op de Bijbel, geconcentreerd op Jezus Christus. Een verkondiging 

gericht op persoonlijke overgave en toewijding aan God. Een manier van preken waarbij de 

prediker  zich helemaal  afhankelijk  weet  van Gods  Geest. Meditatie  en  gebed  staan bij de  

voorbereiding van deze manier van preken centraal. 

We staan voor preken: 

dichtbij het Woord: een heldere boodschap vanuit de Schrift voor het dagelijks leven; 

dichtbij de hoorder: een preekstijl die de hoorder boeit en meeneemt door dit bijbelgedeelte; 

dichtbij jezelf:  laat dat  wat je  verkondigt eerst zo door je heen gaan dat het een spreken van  

hart tot hart wordt; 

vol Geest en kracht: overtuigd van de boodschap, bewogen met je hoorders en gedragen door 

Gods Geest spreek je als een bewogen getuige. 

 

Hieruit blijk dat verbetering van de communicatie tijdens de preek wordt nagestreefd. Deze 

verbetering moet gezocht worden op het vlak van de presentatie van de preek door de 

voorganger, ‘een preekstijl die de hoorder boeit en meeneemt’. De manier van preken moet 

anders, er moet anders gecommuniceerd worden want de tijden zijn veranderd. Mensen 

luisteren anders dan voorheen want ze zijn gewend geraakt aan een andere manier van 

informatieverwerking. De prediker moet zich daarvan bewust worden en er ook daadwerkelijk 

iets aan doen.
6
 Het punt dat grote aandacht krijgt binnen deze beweging is het element van 

overtuiging. De hoorders moeten zich aangesproken weten, geraakt door de boodschap, die 

eerst al de prediker heeft geraakt en overtuigd. Het gaat meer om transformatie dan om 

informatie. 

 

2.3 Activiteiten 

Deze verbetering van de religieuze communicatie tijdens de preek wil Passie voor Preken 

bereiken door middel van een aantal activiteiten die ze organiseert met het oog op de 

predikers. Van der Spoel zegt hierover: ‘Als beweging doen we aan toerusting van 

voorgangers, met name door het organiseren van conferenties, het uitgeven van een 

boekenreeks en door middel van onze nieuwsbrief, daarin willen we bezinning rond de 

prediking stimuleren en vormen. Daarnaast bieden we een cursus aan waarin we heel 

praktisch bezig zijn met het beter leren preken’. 

Deze activiteiten staan ook weergegeven op de website, volledigheidshalve vermeld ik het 

ook hier. 

Passie voor Preken wil bijbelse prediking bevorderen door het stimuleren van ontmoetingen 

en  gesprekken  rondom  prediking  en door het  aanbieden van  cursussen en  materiaal  over 

preken. We hebben vier kern- aktiviteiten: 

1. De driedaagse cursus Preken met Passie. 

                                                 
6
 Meer hierover onder het kopje ‘Theologische opvattingen- de preek’, p 14 van deze scriptie. 
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Het doel van deze cursus is om de bijbelse boodschap helder, boeiend en overtuigend over te 

brengen. Een meditatieve voorbereiding, een inspirerende preekopbouw en een 

gepassioneerde presentatie zijn daarvoor nodig. We reiken praktische handvaten aan om hier 

bewust mee om te gaan in het wekelijkse preekproces. De cursus wordt gegeven in juni en 

oktober. 

2. Een jaarlijkse conferentie en een studiedag. 

Jaarlijks zal op deze dagen een belangrijk thema met betrekking tot het preken aan de orde 

komen. Doel van deze dagen is inspiratie, bemoediging en verdieping van de prediking. De 

conferentie wordt gehouden in het voorjaar (februari), de studiedag wordt georganiseerd in  

het  najaar. 

3. De Passie voor Preken Reeks. 

Een boekenreeks waarin ieder jaar een boek uitkomt over prediking. Het gaat om praktische, 

goed leesbare en vernieuwende boeken op het gebied van preken en horen. 

4. De website www.passievoorpreken.nl 

We geven geen blad uit, maar bieden goed materiaal aan via onze website. Daar publiceren 

we artikelen, nieuwsfeiten, boekrecensies en daarop staan de activiteiten vermeld. 

 

In de aangeboden cursus zien we het meest praktisch naar voren komen wat de beweging nu 

eigenlijk wil. In de genoemde cursus staan met name twee dingen centraal: (1) de spiritualiteit 

van de voorganger en (2) communicatie methoden, aldus Van der Spoel. Er worden vier 

stappen gezet in een driedaagse cursus. De beweging wil heel duidelijk inzetten bij de Bijbel, 

die ze ziet als het Woord van God. Dit Woord heeft voor ons mensen een boodschap van God. 

Als voorganger moeten we die boodschap uit het gekozen bijbelgedeelte destilleren, helder 

formuleren voor onszelf, op ons in laten werken en vervolgens goed en duidelijk 

communiceren naar de hoorders toe. Het motto luidt: wat er in de tekst staat is het 

uitgangspunt voor wat we gaan zeggen. Hieruit volgt dat de eerste stap bestaat uit goed 

exegetiseren. Het ambachtelijke exegesewerk komt hier aan te pas. Echter wel op een heel 

specifieke manier: de exegese is hoorder- en boodschapgericht. Dus de cursisten moeten leren 

exegetiseren met het oog op de preek. ‘Het gaat er niet om van allerlei theologische vondsten 

naar boven te halen, we moeten komen tot de kern, de boodschap van het gedeelte voor de 

hoorders’ aldus Van der Spoel. ‘Welke exegetische informatie gebruik ik wel en welke niet 

met het oog op de verkondiging, daar letten we op.’ Dit moet uiteindelijk resulteren in een 

boodschap van het tekstgedeelte die helder verwoord moet worden in één á twee zinnen. Zo 

heeft de cursist voor zichzelf duidelijk waar het om gaat in dit stuk.  

De tweede stap is het ‘hoe’ van de verkondiging. Hoe ga ik deze boodschap nu goed vertellen, 

zó dat het over komt, zó dat het de hoorders raakt? Hoe vertel ik een goed verhaal en hoe 

neem ik de hoorders mee? Dit acht de beweging van groot belang. De hoorders van nu zijn 

sterk beïnvloed door de moderne media en de manier waarop die informatie overdragen, zo 

stelt ze. Dat heeft gevolgen voor de manier van preken, aldus Van der Spoel. Ik geef 

hieronder een stukje van de lustrumlezing van van der Spoel weer, waarin hij zijn opvattingen 

met betrekking tot de manier van preken uiteenzet. 

 

Na de periode van aandacht voor de subjectiviteit van de predikant aan het eind van de 19e 

en begin van de 20e eeuw, kwam Barth’s reactie met de Wort-Gottes theologie, waarin de 

subjectiviteit van de prediker zoveel mogelijk wegvalt achter de objectiviteit van het 

verkondigde Woord. Het gevolg van dit benadrukken van het objectieve Woord was dat de 

hoorder niet echt in vizier kwam, hetgeen weer een reactie opleverde in de 60er jaren. Onder 

leiding van Ernst Lange werd toen weer bewuste aandacht gevraagd voor de homiletische 
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situatie van de hoorder. Je kunt wel een duidelijke boodschap hebben, maar landt die 

boodschap wel bij de hoorders? De intermenselijke communicatie kwam daardoor ook steeds 

meer in het vizier en daarmee deden in de 70-er en 80-er jaren allerlei nieuwe preekvormen 

en spreektechnieken hun intrede in de homiletische doordenking. Vooral vanuit de 

Angelsaksische homiletiek ging men op zoek naar hoe de boodschap gecommuniceerd kan 

worden naar de mensen van vandaag. Het postmodernisme had inmiddels de westerse wereld 

in alle lagen beïnvloed en de moderne media hadden de manier waarop mensen informatie 

ontvangen en verwerken toen al heel sterk bepaald. Wil je mensen bereiken met een 

boodschap, kan dat niet langer door het verkondigen van allerlei waarheden uit de Schrift, zo 

ontdekten ook de homileten in de VS, maar dan moet je ze meenemen, betrekken bij wat er 

gebeurt in het bijbelgedeelte. Het gaat niet meer alleen om het uitleggen en toepassen van wat 

er staat geschreven, het gaat erom dat ze aanvoelen waar het hier nu ten diepste om gaat. 

Eén van de gevolgen van deze ontwikkeling in de samenleving en bij de hoorders is dat er op 

een andere manier gepreekt moet worden. De manier waarop een boodschap gebracht wordt, 

is tegenwoordig belangrijker dan ooit tevoren. Zoals het in de politiek, in het onderwijs en in 

de media zeker zo belangrijk is wie iets zegt, als wat er wordt gezegd, zo werkt die 

ontwikkeling ook door in de kerk. Wil je mensen overtuigen van de relevantie van de bijbelse 

boodschap, speelt de boodschapper daarin een grote rol.
7
 

 

Bij de manier van preken speelt communicatie dus een grote rol. In de cursus komt dat naar 

voren doordat men de cursisten aanleert om oogcontact met de hoorders te hebben. Ook het 

zogenoemde mindmapping
8
 is een onderdeel van de cursus. Hierbij wordt de cursisten geleerd 

om op een A4-tje een aantal steekwoorden te plaatsen, zodanig dat men er later op de kansel 

een houvast als een rode draad aan heeft. Men moet de preek dus wel goed voorbereiden maar 

ter wille van de communicatie geen geschreven preek meenemen, die zou van te voren al vast 

leggen wat je gaat zeggen en dan kun je niet inhaken op datgene wat de hoorders 

communiceren en je via oogcontact opmerkt. 

De derde fase bestaat uit de zogenaamde toeeigening van de tekst door de predikant. Dit is 

een heel centraal en aangelegen punt voor de beweging, hier wil ze de aandacht op richten: de 

doorleving, de spirituele kant van de verkondiging. Vragen als: wat doet dit met jou als 

verkondiger-hoorder, als eerste hoorder van de tekst? wat zijn je eigen ervaringen, vragen en 

moeilijkheden met deze tekst en haar boodschap? wat raakt je, wat stoot je af, wat zégt het jou 

zelf? komen hierbij aan bod. De tekst moet existentieel door de prediker heen gaan. Van der 

Spoel zelf gaat hiervoor een paar uur het bos in wanneer hij bezig is met de 

preekvoorbereiding. Hierover zegt hij: ‘Maar dat is geen stelregel, daar moet iedereen zelf een 

weg in vinden. Maar belangrijk is dat je er de tijd voorneemt, dat ontbreekt zovaak bij 

predikanten, en daardoor gaat het mis. Het ontbreken van dit element in de 

preekvoorbereiding is er vaak de oorzaak van dat  preken droog en saai zijn. Het maakt ze tot 

vertogen in  plaats van getuigenissen. Daardoor zeggen ze vaak weinig omdat ze niet 

doorleefd zijn, de boodschap ervan is niet eigen gemaakt, de prediker wijst dan wel een weg 

maar gaat die zelf niet’. 

‘Spirituele voorbereiding is de helft van je preek’ aldus Van der Spoel. Van Spurgeon zegt hij 

te hebben opgepikt dat zowel de preek als ook de prediker voorbereid moeten worden. Dat 

laatste moet dus vooral in deze derde fase gebeuren, door middel van spirituele voorbereiding 

en meditatie over de tekst. Exegese alleen is niet voldoende. Dat overtuigt de mensen niet 

                                                 
7
 Zie voor de hele lezing de website van de beweging. 

8
 Zie Douma, J., Passie voor Preken. Een verhaal over de verkondiging, in: Kontekstueel. Tijdschrift voor 

gereformeerd belijden nú, 18e jaargang nr. 3, januari 2004, p 14. 
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omdat het niet persoonlijk genoeg is. Pas wanneer de tekst voor de prediker zelf levende 

realiteit is geworden, kan hij er zo over preken dat het de hoorders ook raakt, overtuigt en 

verandert. 

De spirituele voorbereiding van de prediker zal dus een positief effect hebben op zijn 

voordracht en daarmee op de communicatie die gericht is op overtuiging. ‘Natuurlijk is de 

Geest van God niet afhankelijk van de spiritualiteit van de prediker als getuige. Maar het is 

evenzeer waar dat een gebrek aan spiritualiteit bij de predikant de levende verkondiging in de 

weg staat’. 
9
 Men gaat ervan uit dat de verkondiger eerst zelf innerlijk overtuigd moet zijn van 

de boodschap die hij uit de tekst heeft gehaald alvorens hij zijn hoorders hiervan kan 

overtuigen. 

De vierde stap in de cursus is het uiteindelijke ‘doen’ van de preek. ‘We gaan hem houden, 

met passie!’ zo zegt Van der Spoel. Daarvoor heeft met name de derde stap moeten zorgen. 

Die moet de verkondiger in vuur en vlam zetten voor datgene wat hij gelezen heeft, voor de 

boodschap die hij erin gehoord heeft en daarmee voor het Woord van God. Gelet wordt dus 

vooral op de ‘passie’ tijdens de voordracht. Vragen als: is het afstandelijk of betrokken? heeft 

deze tekst wat met de prediker zelf gedaan, en kan ik dat als hoorder merken? staat er een 

bewogen getuige? komen aan bod. ‘Er dient van hart tot hart gesproken te worden, dat is echt 

belangrijk. Wil je anderen in vuur en vlam zetten, dan zul je zelf aangestoken moeten zijn.’ 

De communicatie moet dus goed zijn, dat wil zeggen: overtuigen. 

‘Bij dit alles is de grote rode draad steeds dat we het als predikers niet zelf kunnen “maken”, 

de Geest moet het doen’ aldus van der Spoel. ‘Hij brengt het in het hart. Onze taak is het 

echter om het zo goed mogelijk (niet zo goed en zo kwaad als het gaat), met gebruikmaking 

van al onze retorische middelen, tot aan het oor te brengen! De voorganger staat niet op de 

plaats van de Geest. Hij is dienaar van het Woord, alles wat Hij doet moet in dienst staan van 

de boodschap van het Woord. Zo ook de retorica. Daarin zijn we heel pragmatisch. Is er 

morgen een betere methode om de boodschap overtuigend over te brengen dan gaan we daar 

op over! Preken is namelijk dienen,  zorgen dat de hoorder gediend is met het Woord van 

God’. 

  

2.4 Theologische opvattingen  

Uit de beschrijving van het ontstaan, de doelstelling en met name de activiteiten is al voor een 

goed deel af te lezen wat de visie van de beweging  Passie voor Preken is op de onderdelen: 

Bijbel, preek, prediker en hoorder, en daarmee op het ‘gebeuren’ dat preken heet. Om de lens 

nog wat scherper te stellen wil ik in deze paragraaf die opvattingen expliciteren en breder 

uitwerken.  

 

De Bijbel 

Allereerst aandacht voor de theologische visie op de Bijbel, aangezien de opvattingen 

hierover bepalend zijn voor de kijk op de andere onderdelen. 

Als het gaat om de benadering van de Bijbel met het oog op de preek wil Passie voor Preken 

voorgangers erin oefenen uit een tekstgedeelte ‘een heldere boodschap voor het dagelijks 

leven’
10

 te destilleren. De Bijbel is dus de bron voor de preek, het moet daarbij gaan om de 

boodschap van de tekst. Hieruit blijkt dat men de Bijbel beschouwt als een boek vol 

boodschappen voor mensen van elke tijd en elke plaats. Dit zijn overigens niet zomaar 

boodschappen van andere mensen uit lang vervlogen tijden. De Bijbel is het Woord van God. 

                                                 
9
 Douma, J.R., Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces, Kampen 2000,  p 193. 

10
 Zie hiervoor onder het kopje ‘Doelstelling’, p7. 



 12 

De boodschappen die eruit te halen zijn, zijn dan ook goddelijke boodschappen. God Zelf wil 

tot de mensen spreken door middel van de Bijbel en via predikanten.  

Met deze opvattingen staat Passie voor Preken in de reformatorische traditie, zoals ze zelf 

ook aangeven.
11

 Eén van de grondleggers hiervan is Johannes Calvijn. Kort wil ik hem hier 

aanhalen om het gedachtegoed van de beweging helder te krijgen.
12

 Calvijn schrijft over de 

goddelijke oorsprong van de Bijbel als volgt: En opdat de waarheid der leer in 

ononderbroken voortgang in alle eeuwen in de wereld zou blijven voortbestaan, heeft Hij 

(God, AW) eindelijk gewild, dat dezelfde goddelijk uitspraken , die Hij bij de vaderen in 

bewaring gegeven had, als het ware op openbare tafelen bezegeld zouden zijn.
13

 Een 

hoofdstuk verder gaat Calvijn er nog verder op in als hij schrijft: Maar aangezien geen 

dagelijkse godsspraken uit de hemel gegeven worden, en alleen de schriften bestaan, door 

welke het de Heere goed gedacht heeft zijn waarheid tot een eeuwige gedachtenis te doen 

voortleven, bezit de Schrift door geen ander recht een volledig gezag bij de gelovigen, dan 

wanneer ze geloven dat ze uit de hemel is voortgekomen, evenals of levende stemmen Gods 

zelf vandaar gehoord werden.
14

 In deze lijn kijkt Passie voor Preken aan tegen de Bijbel, met 

als gevolg dat ze van mening is dat daaruit rechtstreeks Gods stem en Gods bedoeling voor 

ons leven afgeleid kan worden. 

De engelse theoloog en predikant Dr. D. Martyn Lloyd-Jones is voor Van der Spoel, en 

daarmee ook voor de beweging, een voorbeeldfiguur als het gaat om de manier van preken.
15

 

Zijn gedachtegoed kan ons wellicht nog verder helpen om de visie scherp te krijgen. In zijn 

geloofsleer stelt hij het volgende als het gaat om de Bijbel: De Bijbel maakt er aanspraak op 

de neerslag te zijn van Gods speciale openbaring van Zichzelf en van al Zijn genadige en 

verlossende plannen ten aanzien van de mens. […] In zekere zin is het zelfs van begin tot eind 

de ene boodschap van het boek; het is de openbaring van God Zelf. Het is geen verslag van 

de grootste religieuze zoektocht van de mensheid. Nee; de grote en eeuwige God licht de 

sluier op en geeft ons inzicht in en kennis van Zichzelf en van Zijn geweldige en genadige 

plannen.
16

  Even verderop stelt hij: Het ( de Bijbel, AW) is zowel Gods uiteenzetting van het 

verlossingsplan als het verslag van de uitvoering ervan. En de Bijbel heeft de pretentie de 

enige drager van deze openbaring te zijn; een andere openbaring is er niet.
17

 Dit 

gedachtegoed vormt de basis voor de visie van de beweging op de Bijbel: God spreekt erdoor 

op unieke wijze tot ons mensen, Hij openbaart Zichzelf en zijn plannen, zijn boodschap aan 

ons wordt erin duidelijk. 

Als ik het goed zie zit Passie voor Preken theologisch op deze lijn van Calvijn en Lloyd- 

Jones waarbij de Bijbel heel direct ‘Woord van God’ is dat met gezag een boodschap voor ons 

in zich bergt. Deze visie op de Bijbel heeft gevolgen voor de kijk op andere onderdelen. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Van der Spoel gaf dit duidelijk aan in het gehouden interview. 
12

 De directe link met Calvijn ben ik nergens tegengekomen, ik haal Calvijn hier echter wel aan om de algemene 

term ‘Reformatorische Traditie’, die Van der Spoel gebruikt wat meer inhoud te geven. 
13

 Calvijn, J., Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst,  vertaald door A. Sizoo, Zoetermeer 1999, 

boek 1, hfd 6.2, p 39. 
14

 Calvijn, Institutie, boek 1, hfd7.1, p 42. 
15

 Dit maakte Van der Spoel duidelijk tijdens het interview en het is ook te merken op de website. 
16

 Loyd-Jones,D.M., God de Vader, God de Zoon. Een pastorale uitleg van de geloofsleer, vertaald door D. de 

Vries-Sytsma, Heerenveen 1999, p 27. 
17

 idem, p 32. 
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De prediker 

In het boek Om de verstaanbaarheid
18

 haalt van der Spoel de Amerikaanse homileet E. Lowry 

aan die de taak van een prediker duidt in termen van die van een verloskundige. Ik citeer: 

‘Preken is aanwezig zijn bij de geboorte van nieuw leven in Christus, bij het geheim van het 

geloof. Het is de taak van de voorganger te zorgen dat hetgeen tussen God en de hoorders kan 

plaatsvinden mag gebeuren. Wij verwekken het nieuwe leven niet en we baren het niet maar 

we zijn behulpzaam bij de geboorte’.
19

 

Dit beeld is mijns inziens meer gericht tot de predikers zelf, opdat ze niet vergeten wat hun 

plaats is als het gaat om het tot stand komen van geloof. Wanneer we op zoek gaan naar de 

manier waarop er door Passie voor Preken concreet tegen de prediker en zijn taak wordt 

aangekeken, vinden we dit beeld van de vroedvrouw eigenlijk niet terug. Veelmeer komen 

woorden als verkondiger, getuige, eerste hoorder en instrument van de Heilige Geest naar 

voren. Dat blijkt allereerst uit de manier waarop men in de cursus te werk gaat. Er moet een 

boodschap geformuleerd worden uit een bijbelgedeelte en die moet overgedragen worden 

door de prediker. Hij moet dus met name verkondigen. Overigens niet op willekeurig welke 

manier, het moet een gepassioneerde verkondiging zijn als van een getuige die iets gehoord 

heeft waar hij helemaal vol van is. De verkondiger moet eerst zelf de boodschap doorleefd 

hebben en die vervolgens met alle mogelijke retorisch- communicatieve middelen op de 

hoorders overbrengen. Zijn taak is gericht op het overtuigen van zijn publiek, al moet hij 

steeds beseffen dat het uiteindelijk de Heilige Geest is die dat voor elkaar brengt. De 

verkondiger kan de overtuiging blijkbaar niet ‘maken’ echter wel ‘breken’ door slecht te 

communiceren. Zijn rol is dus nog al cruciaal! De prediker mag niet wegkruipen achter het 

Woord en maar wat aanrommelen in de preek ‘op hoop van zegen’. Nee, zijn presentatie en 

passie doen ertoe.
20

 De prediker moet dus goed communiceren, met het hoofd en met het hart, 

dat is zijn taak. Empirisch gezien doet hij er toe. 

Dat deze termen de visie van Passie voor Preken op de prediker weerspiegelen is ook af te 

leiden uit de nadruk die men legt op de spirituele kant van de preek voorbereiding. De 

prediker moet de tekst doorleven, bemediteren, zich eigen maken om te horen wat het in de 

eerste plaats hemzelf te zeggen heeft. Van hieruit kan hij dan getuigen, dat wil zeggen, 

doorgeven wat hij gehoord heeft, verkondigen wat de boodschap voor de hoorders is. ‘Het 

gaat (dan) om het zoeken naar wat de Geest van Jezus door het Woord heen wil zeggen en 

doen in het eigen leven van de predikant en in het leven van de hoorders’. 
21

 De predikant is 

een eerste hoorder en van daaruit een getuigende verkondiger, in dienst van de waarheid die 

hij zelf eerst  ‘aan den lijve’ heeft ervaren. Of, zoals Douma het verwoord: ‘Het gaat mis met 

onze preken als we zelf niet zijn gegrepen door dat Woord. Het Evangelie van Jezus Christus 

moet volkomen beslag leggen op ons denken en voelen en zo ook op ons spreken’.
22

 

Douma wil de prediker eigenlijk typeren met vier woorden: heraut, getuige, mysticus en 

mystagoog. De eerste twee termen zijn hierboven voldoende belicht. Met de laatste twee wil 

Douma aandacht geven aan de spirituele dimensie van het predikant zijn. ‘De predikant is 

mysticus. Hij is iemand die God zoekt in alle dingen, iemand die leeft van de verborgen 

omgang, iemand die in zijn leven van alledag ruimte toekent aan het mysterie. […] de 

                                                 
18

 Dekker, W. en Visser, P.J. (red.), Om de verstaanbaarheid. Over bijbel, geloof en kerk in een postmoderne 

samenleving, Zoetermeer 2002. 
19

 Van der Spoel, P.L.R., Cirkelen rond het geheim. Preken in een moderne context, in: Om de verstaanbaarheid. 

p 226. 
20

 Zie Douma, Veni Creator Spiritus, p 189. 
21

 Douma, J., Preken in een spirituele tijd. Pleidooi voor een spirituele homiletiek, in: Dekker, W. en Douma, J. 

(red.), Dichtbij de hoorder. Prediking en trends, Kampen 2007, p 72. 
22

 Douma, in: Kontekstueel, p 12. 
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predikant als mystagoog is iemand die vanuit zijn eigen beleving van Gods intieme nabijheid 

anderen helpt God in hun leven te ervaren’. 
23

 

In de onder het kopje ‘activiteiten’ genoemde boekenreeks van de beweging is het eerste deel 

getiteld: Overtuigend Preken. Het is een ‘detectiveverhaal’ waarin twee verhaallijnen door 

elkaar vervlochten zijn. Het ene is de zoektocht van een predikant die geconfronteerd wordt 

met zijn eigen onmacht en twijfel rondom de relevantie van zijn prediking. Deze zoektocht 

speelt zich af tegen de achtergrond van een detective verhaal: een zoektocht naar de oplossing 

van het mysterie van een inbraak. Het laatste werpt uiteindelijk licht op het eerste. Door 

middel van dit boek wil de auteur, de Amerikaanse homileet K.C. (Kenton) Anderson, 

voorgangers inspireren en bemoedigen tot preken. Hoewel dit boek dus niet door één van de 

voormannen van Passie voor Preken geschreven is kunnen we hieruit wel een aantal 

opvattingen van deze beweging destilleren, omdat ze in haar boekenreeks is uitgegeven.
24

 Als 

het gaat om de visie op de prediker en zijn rol in de preek benadrukt Anderson dat de 

predikant een overtuigende getuige dient te zijn. Hij moet ervoor zorgen dat zijn hoorders 

datgene wat hij vertelt ook daadwerkelijk aannemen. Dat kan op twee manieren gebeuren. 

Enerzijds door middel van het verstand (cognitief) anderzijds door middel van het gevoel 

(intuïtief). ‘Het eerste bereik je door dingen uit te leggen. De spreker streeft ernaar de dingen 

helder, overzichtelijk en aannemelijk te maken. […] Het is een zaak van het “hoofd”.  Als de 

uitleg overtuigend genoeg is, zal de luisteraar die aannemen.   Intuïtief iets aannemen, heeft te 

maken met hoe je de dingen ervaart. […] het is een zaak van het “hart”. Als de presentatie 

meeslepend genoeg is, zal de luisteraar die  - opnieuw-   aanvaarden’ .
25

 Beide elementen 

dienen in de preek door de prediker geïntegreerd te worden om zo de boodschap overtuigend 

over te brengen. 

Wat betreft het ambt dat een predikant bekleedt, gaat de beweging uit van een tegenover van 

de gemeente. De dominee is de godrepresentant: hij getuigt van de waarheid die hij via de 

bijbeltekst van God gehoord heeft. Elke preek zou hij in principe kunnen beginnen met te 

zeggen: ‘alzo spreekt de Heer!’ Daarmee doet zijn persoon er theologisch gezien ook toe. 

Opnieuw is het Douma die verduidelijkt: ‘Buiten elke discussie staat dat de prediker een 

gezondene is. Een predikant gaat nooit de kansel op om als performer de gemeente te 

entertainen. Hij is ambtsdrager en hij wil dat weten ook. En zijn gezag is het gezag van het 

Woord van Christus’. 
26

 

 

De preek 

Wie de Bijbel ziet als neerslag van Gods gesproken Woord waaruit boodschappen voor ons 

mensen afgeleid kunnen worden en wie de predikant betitelt als heraut- getuige van dat 

Woord zal de preek typeren als het middel waardoor de boodschap tot ons mensen komt. 

Passie voor Preken doet dit dan ook, zij het dat ze dit ineens niet zozeer theologisch 

beargumenteert als wel vanuit de moderne communicatiewetenschappen. ‘Wat we van de 

moderne communicatiewetenschappen in elk geval kunnen leren, is dat preken ook een vorm 

van communicatie is: er staat iemand (zender) voor een publiek (ontvangers) met het 

verlangen om een boodschap over te brengen’.
27

 Deze visie op de preek verklaart ook de 

aandacht die men heeft voor de communicatie (wetenschappen). Slechte communicatie 

                                                 
23

 Douma, Veni Creator Spiritus,  p 203. 
24

 Van der Spoel heeft het voorwoord geschreven van de Nederlandse versie. 
25

 Anderson, K., Overtuigend Preken, een detectiveverhaal, vertaald door H. van der Hoeven-Kok, Zoetermeer 
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 Douma, in: Kontekstueel, p 14. 
27

 Idem. 



 15 

belemmert het goed overkomen van de boodschap. Men is ervan overtuigd dat de betogende 

vorm van preken niet meer kan in deze tijd gezien de vorm van communicatie die ze heeft. 

Deze vorm sluit niet meer aan bij de hoorders van nu, zoals van der Spoel ook aangaf in zijn 

lustrumlezing. Een voor de hand liggende vraag is dan waarom dit niet meer aansluit? Men 

schuift het op de moderne media, daarin worden geen lange betogen gehouden maar 

appelleert men meer op het gevoel en is men meer bezig met de vragen over het ‘hoe’ van 

goed communiceren. Hierbij wil Passie voor Preken aansluiten. Douma stelt: ‘Preken is: in de 

taal de boodschap van God communiceren. Preken is: Gods Woord nieuw onder woorden 

brengen’. 
28

 

Theologisch gezien is de preek dus het communicatiemiddel van God om zijn boodschap aan 

ons mensen door te geven. Van der Spoel haalt hierbij de incarnatie aan in het interview. God 

komt in ons menselijk bestaan, zó dat Hij op onze manier met ons communiceert. Dat moet in 

de preek ook steeds weer gebeuren: Zó met mensen communiceren dat ze het verstaan 

kunnen. 

Dingemans haalt in zijn boek Als hoorder onder de hoorders vier wijzen van preken voor het 

voetlicht: kerygmatisch, uitleggend, getuigend en op interactie gericht.
29

 Passie voor Preken 

staat voor zover we het nu kunnen bezien de derde manier voor namelijk getuigend preken. 

Heel treffend omschrijft Dingemans deze manier van preken. ‘… maar de geloofservaring van 

de predikant zelf is het kanaal waardoor de hoorders de boodschap op een existentiële wijze te 

horen en te pakken krijgen. De vonk van de boodschap springt over via het vuur van de 

predikant als gelovige’. 
30

 Dit laatste hebben we hierboven Van der Spoel ook horen zeggen, 

geïnspireerd door Lloyd- Jones. 

Het uiteindelijke doel van de preekbeweging is het veranderen van de hoorders. Daartoe moet 

de prediker tevoren goed helder hebben wat hij wil bereiken met zijn preek, wanneer hij dit 

namelijk zelf niet kan aangeven zal de gemeente dit ook niet kunnen. ‘Preken willen 

verandering teweeg brengen. Die verandering kan vele gestalten aannemen: verdiept inzicht, 

ervaring van troost, bekering van een zonde, hernieuwde liefde, dieper besef van zonde, zich 

bemoedigd weten enzovoort. Mikken veel van onze preken niet teveel op informatie in plaats 

van transformatie’? 
31

 

Wil je als predikant met je preek een verandering teweeg kunnen brengen, dan zul je goed 

moeten communiceren, niet alleen verbaal en met je lichaam maar juist ook met je hart, 

spiritueel dus, zo stelt de beweging. Het gaat niet om louter informeren en zakelijk de 

boodschap van God doorgeven. De prediker moet verder gaan in zijn preek, hij moet zo goed 

hij kan mikken op transformatie van de levens van zijn hoorders. Met het oog hierop moet de 

prediker zich verdiepen in de huidige cultuur, de vragen analyseren die daar leven, en in zijn 

preek niet alleen aansluiten bij die vragen maar ook bij de manier van communiceren in de 

huidige tijd. In het derde boekje dat door de beweging is uitgegeven stelt J. Versluis: ‘De 

hoorders van vandaag groeien (echter) op in een digitale- visuele wereld. Dit betekent niet dat 

zij niet meer kunnen of willen luisteren naar een preek. Integendeel, maar die preek moet wel 

beeldend, pakkend en inhoudelijk goed onderbouwd zijn. Om de hoorder te kunnen raken, 

moet een predikant weten wat er speelt bij die hoorder’. 
32
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De hoorders 

Hoe kijkt de beweging eigenlijk aan tegen die hoorders, wier levens door middel van de preek 

getransformeerd moeten worden? Allereerst is vast te stellen dat binnen de beweging de 

aandacht voor de hoorder een grote plaats lijkt in te nemen. Hij is de reden dat er anders 

gepreekt moet worden want hij luistert anders onder invloed van de cultuur. De hoorder van 

nu is niet meer de hoorder van dertig jaar of drie eeuwen geleden. Daar wil Passie voor 

Preken rekening mee houden in haar preekmethode. De prediker moet in de preek aansluiten 

bij deze hoorder. ‘Het gaat mis met onze preken als we niet ons uiterste best doen om dichtbij 

de hoorders van nu te komen’, 
33

 aldus Douma. 

Verder is opmerkelijk dat ze eigenlijk maar één soort hoorders kent. Er wordt in ieder geval 

nergens een onderscheid gemaakt, iedereen wordt over één en dezelfde kam geschoren. Elke 

luisteraar van een preek is een hoorder, verder niet gespecificeerd. Volgens Versluis komt dit 

doordat de communicatiewijze in de kerk, tijdens de preek, er één is van zender naar hoorder 

.
34

 Er is één boodschap die via één bemiddelaar komt tot een collectief (de hoorders) die met 

elkaar gemeen hebben dat ze mens zijn en op dat moment naar een preek luisteren. Dat de 

hoorders ook zenders zijn, beseft de beweging wel, daarvoor legt ze nadruk op het oogcontact, 

zodat de prediker de signalen van de hoorders kan oppakken. In haar preekvorm werkt dit 

besef echter weinig uit, deze is sterk gericht op het overbrengen van een boodschap door een 

zender aan een vrij passief collectief van hoorders. 

Hoorders zijn dus met name ontvangers van een boodschap in de visie van Passie voor 

Preken. En daarbij dienen ze door die boodschap te veranderen. Waarom uitgerekend door de 

boodschap van de preek? Omdat we gezien hebben dat men dit ziet als het Woord van God en 

dat is gezaghebbend. Waarom moet men veranderen? Dat komt omdat men wil staan in de 

reformatorische traditie waarin de hoorders primair gezien worden als zondaren.
35

 Deze 

zondaren moeten steeds opnieuw het Evangelie horen van genade en vergeving in en door 

Jezus Christus. Daarnaast moeten ze opgeroepen worden in overeenstemming met die genade 

anders te gaan en te blijven leven. Het belangrijkste dat over de hoorders dus te zeggen valt is 

dat ze ontvangers zijn van een boodschap van Godswege en dat ze die boodschap niet vatten 

wanneer die niet zó is geformuleerd als men in de cultuur is gewend geraakt: pakkend, 

beeldend, gepassioneerd. 

 

2.5 Samenvatting en conclusies 

Samenvattend kunnen we stellen dat de preekbeweging Passie voor Preken binnen de 

hedendaagse homiletiek aandacht vraagt voor de doordenking en verbetering van de manier 

van preken, dus de retorische kant ervan. Zelf wil ze deze verbetering realiseren door middel 

van haar activiteiten, met name de aangeboden cursus. Hierbij heeft men twee belangrijke 

aandachtspunten: (1) de preekvoordracht en (2) de spiritualiteit van de prediker. De 

voordracht van de preek dient aan de hand van moderne communicatiewetenschappen 

verbeterd te worden. Belangrijk zijn daarbij het oogcontact met de gemeente en het 

mindmappen, waarbij er slechts steekwoorden op een A- 4 worden gezet die als rode draad 

moet fungeren voor de preek. Deze elementen zullen de preekcommunicatie te goede komen. 

Daarnaast is de opbouw van de preek belangrijk, het moet een goed verhaal zijn waarin de 

hoorder wordt meegenomen.
36

 Retorisch gezien wil men de overtuigende stijl aanhangen, en 

in mindere mate de informatieve. Daarbij staat aandacht voor de spirituele voorbereiding van 
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de prediker en de preek centraal. De predikant moet de tekst door zichzelf laten heengaan en 

eerste hoorder worden, om van daar uit voor de gemeente een getuige te kunnen zijn. Deze 

getuigende preekmethode zal ten goede komen aan het overtuigende element dat men na 

streeft. De passie van de prediker wordt sterk als communicatiemiddel neergezet. 

De prediking is in de visie van deze beweging een communicatiemiddel waardoor een 

goddelijke boodschap tot de hoorders komt via de predikant. Zijn voordracht en zijn spirituele 

doorleving van de tekst zijn uitermate belangrijke elementen met het oog op het welslagen 

van de communicatie. Doel van deze communicatie is uiteindelijk een verandering teweeg te 

brengen bij de hoorders: hen overtuigen van de waarheid van de verkondiging, hen bewegen 

om datgene aan te nemen wat aangeboden wordt. Uiteindelijk is dat Christus en zijn genade. 

Dat zal slechts lukken wanneer de prediker zich in zijn methode van preken aanpast aan de 

manier waarop de hoorders gewend zijn geraakt informatie aangeboden te krijgen. Deze 

manier leunt sterk aan tegen methoden die de moderne media gebruiken. Woorden als: 

pakkend, bondig en prikkelend staan daarbij centraal. 
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3. De Klassieke Retorica 
 

Zoals we gezien hebben, zet Passie voor Preken op een bepaalde manier in op de retorica 

voor wat betreft haar bijdrage aan de homiletische doordenking. Wie de preekmethode van 

Passie voor Preken bekijkt, moet eigenlijk wel concluderen dat ze een betogende preekstijl 

voorstaat. Een focus en function moeten eerst worden geformuleerd, er is dus een 

welomschreven doel van de preek. Daarbij hoort een structuur. Men wil helder en 

overzichtelijk preken want de boodschap moet overkomen. De waarheid wordt verkondigd en 

dichtbij gebracht in de hoop en de verwachting dat de hoorders ervan overtuigd worden. Juist 

ook het element van overtuigen, waar men zo op hamert, geeft het betogende van deze manier 

aan. Men wil duidelijk ergens uitkomen met de preek. 

In de Oudheid heeft men zich ook uitgebreid bezig gehouden met redevoeringen en betogen. 

De manier waarop men een betoog kan opbouwen, met welk doel enzovoorts werd doordacht 

en gedoceerd. Namen als Aristoteles, Cicero en Quintilianus zijn hierbij te noemen, zij 

hebben mede deze zogenoemde Klassieke Retorica gevormd.  

In dit hoofdstuk wil ik aandacht geven aan de Klassieke Retorica om te achterhalen hoe zij 

deze materie (de kunst van het maken van een betoog) benadert en om te zien wat de 

verschillen zijn met de beweging Passie voor preken, zodat wellicht is aan te geven waar het 

beter of anders zou kunnen. De drie genoemde auteurs wil ik behandelen per auteur om 

uiteindelijk de volgende vraag te kunnen beantwoorden: wat heeft de Klassieke Retorica te 

bieden voor een preek als betoog? 

 

3.1 Aristoteles 

Misschien is de Griekse filosoof Aristoteles wel de meest bekende schrijver als het gaat om de 

Klassieke Retorica. Hij leefde van 384 tot 322 voor Christus en was docent in de 

welsprekendheid aan de Academie, een leefgemeenschap en school, opgericht door Plato. Hij 

beheerste alle toenmaals bekende wetenschappen, die hij systematisch en methodisch 

uitwerkte. Ook over de redenaarskunst heeft hij het nodige geschreven. 

In zijn werk getiteld Retorica, waarschijnlijk in verschillende fasen ontstaan, zet Aristoteles 

uiteen hoe hij de retorica opvat. Hij ziet haar als een vaardigheid, geen wetenschap, die zich 

niet beperkt tot één onderwerp. Retorica is de kunst van het wel- spreken in het openbaar en 

kent volgens hem vier doeleinden
37

: (1) waarheid en recht doen zegevieren, (2) kennis 

overdragen aan een niet wetenschappelijk geschoold gehoor, (3) ongeldige redeneringen 

weerleggen en (4) zich verdedigen tegen aantijgingen. Daarbij gaat het hem niet om de kunst 

van het overtuigen op zich maar om de studie van overtuigend bewijsmateriaal. Het gaat 

uiteindelijk om waarheid en niet primair om het vermogen iemand in te winnen voor het eigen 

standpunt. Of, zoals Aristoteles het zelf formuleert: ‘Retorica is het vermogen met betrekking 

tot elk onderwerp in te zien wat overtuigingskracht heeft’. 
38

 

 

Drie genres 

Aristoteles onderscheidt drie genres met het oog op de retorica. Dat doet hij vanuit de 

veronderstelling dat: (a) het soort toehoorders bepalend is voor de vorm van de toespraak en 

dat (b) er drie soorten toehoorders zijn, namelijk: (1) de waarnemer zonder meer, of iemand 

die een oordeel moet vellen, (2) dan wel over wat er in het verleden is gebeurd (3) dan wel 

over wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. De eerste is iemand die uitsluitend let op het 
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retorisch vermogen van een spreker, iemand dus die zich laat vermaken met welsprekendheid, 

bijvoorbeeld bij een gelegenheid. De tweede soort is iemand die lid is van een rechtbank, hij 

moet oordelen of er inderdaad gebeurd is wat verondersteld wordt gebeurd te zijn. De derde 

categorie toehoorders bestaat onder anderen uit leden van de volksvergadering, zij moeten een 

besluit nemen met het oog op toekomstig handelen. 

Hieruit vloeit voort dat er drie soorten toespraken zijn: de gelegenheidstoespraak, de rede 

voor een rechtbank en de politieke toespraak. Elk van deze toespraken kent zijn eigen 

methode en middelen. Aristoteles wil allereerst doen inzien wat inhoudelijk 

overtuigingskracht heeft bij elk onderwerp. Daarbij doet niet alles mee. ‘Al wat niet door ons 

eigen toedoen is verstrekt maar voordien al voor handen was’ 
39

 valt buiten de 

overtuigingsmiddelen van de retorica. Er binnen vallen drie middelen: ‘Die gelegen in het 

karakter van de spreker, die gelegen in het in een bepaalde gemoedstoestand brengen van de 

toehoorder en die gelegen in de redenering zelf, die erop berusten dat ze iets aantonen of 

schijnen aan te tonen’ .
40

 Respectievelijk: ethos, pathos en logos genaamd. 

De rol van de spreker is bij Aristoteles vrij groot, zijn karakter doet er wel degelijk toe als het 

gaat om overtuigen in een zaak waarbij twijfel mogelijk is. Deze is zelfs een doorslaggevend 

overtuigingsmiddel. Een fatsoenlijk mens wordt volgens hem namelijk eerder geloofd.   

Wanneer je als spreker je gehoor wilt overtuigen, kun je dat ook doen door middel van het 

oproepen van bepaalde gevoelens. Zo beïnvloed je de oordelen want die hangen in hoge mate 

af van de stemming van het moment. Ten derde moet de spreker logisch kunnen redeneren, 

argumenten weten aan te halen die er toe doen en een goed betoog weten op te bouwen. 

 

Logos, ethos en pathos 

Vervolgens laat Aristoteles zien wat per betooggenre inhoudelijk nodig is aan inzicht en 

argumentatie. Een politiek betoog werd in zijn dagen gehouden in de volksvergadering en had 

ten doel deze vergadering een besluit te laten nemen over een politieke zaak. De spreker 

moest zijn standpunt dus ‘verkopen’: zó presenteren dat men zijn mening zou gaan delen en 

zou besluiten zoals de spreker goed dacht. Het appellerende gehalte van een dergelijke 

toespraak was dus vrij hoog. De spreker wilde zijn toehoorders bewegen (movere) tot het 

nemen van een besluit. Daartoe kon hij twee dingen doen, namelijk aanraden en afraden. Met 

het oog hierop moest de spreker weten wat in het voorhanden zijnde geval goed en voordelig 

is, want daar gaat het uiteindelijk om in de politieke besluitvorming. Datgene wat tot voordeel 

strekt, moet gekozen worden, maar dat zal men ook kiezen, want ‘welbevinden’ is waar men 

persoonlijk en met elkaar voor gaat, aldus Aristoteles. Per onderwerp moet de spreker dus 

onderscheiden wat dit welbevinden bevordert en wat haar schaadt. Hij moet zich allereerst 

verdiepen in het onderwerp om te vinden wat overtuigingskracht heeft.  Weet hij eenmaal wat 

men in een bepaald onderwerp voordelig acht, dan kan hij daarop een beroep doen en laten 

zien dat het tegendeel nadelig is. Hij bespeelt dus zodoende de wil van de toehoorders 

allereerst door middel van argumenten in zijn betoog. 

Bij de behandeling van de aanpak van een gelegenheidstoespraak gaat Aristoteles eigenlijk 

niet anders te werk. Eerst moeten argumenten op tafel komen. Nu echter niet met betrekking 

tot goed of niet goed (welbevinden), maar met het oog op wat edel en voortreffelijk is. Dat 

moet de spreker eerst helder hebben, wil hij kunnen prijzen of laken.
41

 Aristoteles somt dan 

op wat volgens hem en in zijn tijd edel en voortreffelijk is. Wie dit weet te doen in een 
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toespraak laat daarmee tevens zijn eigen karaktereigenschappen (ethos) zien, dit is een tweede 

overtuigingsmiddel.
42

 Hier ga ik later op in. 

Ook tijdens een rede in de rechtbank, die gericht is op het aantonen wat er gebeurd is en zo op 

het rechtspreken, moet de spreker eerst inzicht hebben in een aantal zaken die het onderwerp 

aangaan. Dit betreft voornamelijk kennis over motieven die tot een (mis)daad kunnen leiden. 

In een rechtzaak gaat het om waarheid en recht. Wil men een jury overtuigen van een 

waarheid, dan zullen er allereerst argumenten op tafel moeten komen.  

Naast de argumenten in een betoog kan de spreker ook nog andere middelen gebruiken om 

zijn hoorders te overtuigen. Aristoteles gaat in op de gevoelens van de hoorders en het 

karakter van de spreker. Dat karakter doet er namelijk toe bij het overtuigen, zoals al eerder 

opgemerkt. Het meest geldt dit volgens hem tijdens een politieke rede. Drie factoren 

bevorderen de geloofwaardigheid van een spreker, want er zijn drie factoren in het algemeen 

die ons vertrouwen geven in een ander, namelijk: gezond verstand, voortreffelijkheid van 

karakter en goede wil. Daarbij gaat het erom dat de spreker er verstandige denkbeelden op na 

houdt, deze ook meedeelt (zegt wat hij denkt) en bereid is aanbevelingen voor een goede 

oplossing te doen (en niet achter te houden uit slechtheid). Verder is Aristoteles kort over dit 

onderwerp hoewel hij het karakter van de retor dus erg belangrijk acht in de retorica. 

‘Gevoelens zijn aandoeningen waardoor mensen een ommekeer doormaken en daardoor tot 

verschillende oordelen komen, en die gepaard gaan met pijn of genot’.
43

 Gevoelens zijn dus 

belangrijk als het gaat om overtuiging van het gehoor. Als een spreker er goed gebruik van 

weet te maken, kan hij hiermee de hoorders op zijn hand krijgen. Gaat hij ermee de mist in 

door gebrek aan kennis dan kan hij het tegendeel tegemoet zien van wat hij wilde bereiken. 

Daarom zet Aristoteles uiteen hoe bepaalde gevoelens ontstaan en wat de gevolgen kunnen 

zijn voor een besluit- en oordeelsvorming. Opwekken van bepaalde gevoelens kan alleen 

wanneer je weet hebt van de stemming bij een bepaald gevoel, de persoon op wie het gevoel 

van toepassing is en de redenen die er voor het gevoel zijn. Een goede redenaar zal dus zijn 

gehoor wijzen op personen op wie een bepaald gevoel van toepassing is en op de redenen die 

er voor dat gevoel zijn. Wil hij boosheid opwekken dan zal hij bij de luisteraars personen in 

gedachten moeten roepen waar men boos op kan zijn en redenen moeten aandragen die dat 

gevoel rechtvaardigen. Evenzo geldt dit voor andere gevoelens als medelijden, schaamte, 

angst etc. 

Op de uitvoerige uiteenzetting rond elk gevoel dat hij beschrijft, ga ik niet in. Het lijkt me hier 

voldoende te beseffen dat gevoelens opwekken bij je gehoor een overtuigingsmiddel is en dat 

effectief is bij goed gebruik ervan.  

Eén gevoel wil ik nog wel belichten met het oog op de preek, juist ook de manier van preken 

die Passie voor Preken voorstaat. Dat is het gevoel van wedijver of drang tot navolging. 

Aristoteles stelt dat dit gevoel ontstaat wanneer we zien dat iemand die vergelijkbaar is met 

onszelf voordelen geniet die in aanzien staan, en die wij ook zouden kunnen genieten omdat 

ze binnen ons bereik zijn. Wedijver is dat gevoel dat ervoor wil zorgen ook deze voordelen te 

genieten, en is derhalve nobel. Afgunst daarentegen is in zijn ogen minderwaardig omdat ze 

maatregelen wil treffen om de ander deze voordelen afhandig te maken. Deze voordelen zijn 

niet alleen bepaalde goederen, ze gelden veel breder. Het gaat om alles wat nuttig en weldadig 

is. Zij die deze wedijver opwekken, zijn uiteraard degenen die de voordelen genieten. 
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Karakter van het publiek 

Aristoteles is van mening dat een spreker, wil hij overtuigend overkomen op een groep 

mensen, zich in zijn woorden aan moet passen aan de groep waarvoor hij spreekt. Volgens 

hem geven mensen namelijk sneller gehoor aan de woorden van iemand die qua karakter 

gelijkenis met henzelf vertoont. Allereerst zet hij daarom drie leeftijdscategorieën uiteen: 

jeugd, ouderdom en bloei, met hun bijbehorende karaktereigenschappen. Nu de lezer dit weet, 

kan deze nagaan hoe hij ten overstaan van elke groep zijn woorden moet kiezen. 

Vervolgens behandelt Aristoteles onder het kopje ‘karakter en lot’ een aantal voordelen die 

een mens kan hebben waar hij zelf niet zo veel aan kan doen, zoals: rijkdom, adel, succes en 

macht. Deze factoren zijn medebepalend voor iemands karakter en in Aristoteles’ visie dus 

ook medebepalend voor de manier waarop een spreker zijn gehoor zal moeten aanspreken, wil 

hij kunnen overtuigen. Wanneer een spreker in zijn betoog laat merken dat hij van gelijk 

karakter is als zijn gehoor zegt hij daarmee ook iets over zijn eigen karakter. Hieruit volgt dat 

er impliciet dus wel een verband te leggen is tussen de karakters van zowel hoorders als 

spreker, en de overtuigingskracht die ermee gepaard gaat. De hoorders zijn dus medebepalend 

voor de vorm van het betoog!  

 

De vorm 

Nadat Aristoteles ingegaan is op de inhoud, vervolgt hij door aandacht te besteden aan de 

vorm van het betoog in de onderdelen stijl en opbouw. De voordracht behandelt hij maar kort, 

deze is namelijk in zijn visie van ondergeschikt belang! ‘Mensen vinden haar (de voordracht, 

AW) weinig voornaam, wat een juiste opvatting is’. 
44

 Het moet in feite alleen gaan om de 

feiten in een voordracht, die moeten overtuigen. Maar de voordracht heeft toch grote invloed 

op de toehoorders, zo stelt hij. Dit komt volgens hem doordat zij geen goede mensen zijn. 

Aristoteles is van mening dat het niet veel uitmaakt of je iets zus of zo zegt, het verschil is 

gelegen in de voorstelling die de hoorder zich maakt. Voor de uiteindelijke overtuiging speelt 

ze een geringe rol. Hoe iemand voordraagt, hangt af van zijn aanleg, maar is niet sterk 

bepalend voor de uitwerking van zijn woorden. Wel bepalend in dit opzicht is de 

uitdrukkingswijze van een spreker. Hiermee doelt Aristoteles op de manier waarop je spreekt, 

niet de voordracht als (lichamelijke) daad maar de woordkeus, zinsopbouw en dergelijke. 

Allereerst benadrukt hij dat duidelijkheid past bij een goede manier van uitdrukken. 

Grammaticale correctheid is hierbij een vereiste, en het taalgebruik moet passen bij het 

onderwerp waarover gesproken wordt. Dichterlijke taal past de spreektaal niet. Daarbij doet 

gekunsteld taalgebruik af aan de overredingskracht van het betoog, natuurlijk taalgebruik 

echter versterkt deze kracht. Een ander element vormt de ‘uitheemsheid’ van de woorden van 

een spreker. Hij moet een zekere afstand weten te scheppen en een bepaalde vreemdheid 

weten te creëren tussen de hoorders en zijn betoog. Op deze manier zullen ze geïnteresseerd 

raken want mensen verwonderen zich over wat niet voor de hand ligt. Dit dient echter wel 

onopvallend te gebeuren, anders haakt men af. Teveel vreemdheid stoot mensen af. In dit 

verband is nog te melden dat Aristoteles aangeeft wanneer een bepaalde uitdrukkingswijze 

passend is, namelijk ‘als ze in staat is gevoelens op te wekken en karakter uit te drukken en 

als ze in verhouding staat tot het onderwerp’. 
45

 Deze verhouding houdt in dat alledaagse 

dingen niet verheven verteld moeten worden en visa versa. 

Wat betreft het oproepen van gevoelens bij de hoorders stelt Aristoteles dat ze opgewekt 

moeten worden omwille van het overtuigen. Een bijpassende uitdrukkingswijze geeft 

namelijk het effect dat de hoorder meent dat de spreker de waarheid spreekt, met als gevolg 
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dat deze hem zal geloven. Passend hierbij is dat de spreker zich uitdrukt naar gelang het 

onderwerp. Concreet betekent dit dat wanneer het over een onderwerp gaat dat we toejuichen, 

de spreker een toon van bewondering moet hanteren etc. Bij karakter uitdrukken gaat het 

erom, zoals we eerder zagen, dat de spreker de karakters van zijn hoorders benadert in zijn 

betoog. Lukt hem dat dan is zijn uitdrukkingsmethode passend voor de situatie, aldus de 

definitie.  

Tenslotte maakt Aristoteles nog een onderscheid met het oog op de drie betooggenres die al 

eerder beschreven zijn. Een mondelinge krachtmeting, hieronder verstaat hij het politieke 

betoog en de toespraak voor de rechtbank, is iets anders dan het geschreven woord. Onder dit 

laatste verstaat hij de gelegenheidstoespraak. Dit heeft als gevolg dat een gelegenheids-

toespraak het meest precies uitgewerkt dient te worden, zij dient van deze drie namelijk het 

meest tot genoegen. De andere twee hebben een ander doel. Met name de politieke toespraak 

voor een grote groep vergt de minste nauwkeurigheid wat details betreft. Het gaat hier immers 

om de gunst van het gehoor en retorische kunstgrepen zoals een indringende vertolking en een 

luide stem zijn hier het meest op z’n plaats omdat hier veel van de voordracht afhangt. In een 

rechtbank speelt dit niet, daar is dus meer detail in de uitdrukkingsvorm gewenst. Hoewel er 

dus verschillen nodig zijn per genre en onderwerp blijft respect voor goede verhoudingen 

doorslaggevend. 

 

Ordening 

Met de opmerkingen over dit onderwerp sluit Aristoteles zijn uiteenzettingen rond de retorica 

af. Hij behandelt de vier traditionele onderdelen van een betoog te beginnen bij de inleiding. 

Deze is per betooggenre verschillend maar kent als gemeenschappelijke functie het te kennen 

geven van het doel van het navolgende betoog. Als tweede onderdeel gaat hij in op het 

feitenrelaas dat zoals alle onderdelen niet te lang mag duren, maar op maat moet zijn. Ook 

moet een spreker geen algemeen bekende feiten opdissen, dat is overbodig. Uit zijn 

feitenrelaas moet blijken dat de spreker niet uit berekening spreekt, maar uit eigen morele 

keuze. Dat geeft blijk van een edel karakter dat niet zichzelf zoekt maar slechts het goede en 

zo’n karakter komt geloofwaardig over op de hoorders.  

Hierna volgt het betoog waarin de spreker zijn punten uiteenzet en zijn gehoor wil overtuigen 

van zijn gelijk. Deze punten moeten bewijskrachtig zijn met het oog op de genoemde feiten, 

verschillend per genre wat bewijskracht heeft. Opnieuw beklemtoont hij het belang van een 

fatsoenlijk karakter boven krachtig bewijsmateriaal. Het laatste onderdeel van een 

redevoering is het slotwoord, bestaande uit vier onderdelen: gunstig stemmen van het gehoor 

jegens de spreker en ongunstig jegens de tegenpartij, de feiten al dan niet versterken, 

gevoelens opwekken bij de hoorders en tenslotte hun geheugen steunen door herinnering aan 

wat eerder al is gezegd. Een goede afsluiting wordt gevormd door een samenvatting van het 

betoog waarin duidelijk wordt dat de spreker heeft gedaan wat hij aan het begin van zijn 

betoog had beloofd. Ook is het zaak hier nogmaals duidelijk te maken wat de tegenpartij over 

de zaak denkt. Heel nuchter wordt het laatste woord aan de hoorders gegeven: ‘Ik heb 

gesproken. U hebt geluisterd. U kent de feiten. Het oordeel is aan u’.
46

 

 

3.2 Cicero 

Een tweede klassieke schrijver die ik hier wil belichten is Marcus Tullius Cicero. Deze 

Romeinse staatsman, redenaar, filosoof en advocaat leefde van 106 tot 43 voor Christus en 

werd in het jaar 63 Romeins Consul. Van hem is veel werk bewaard gebleven op 
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verschillende terreinen. Ook over de retorica heeft hij het een en ander geschreven, onder 

andere: Partitiones Oratoriae (54 v Chr) en Orator (46 v Chr). In zijn werk De Oratore libri 

tres (55 v Chr) 
47

 voert hij een aantal van de beste redenaars van hun tijd ten tonele die hij met 

elkaar in gesprek doet gaan over de retorica. Op deze manier wil hij zijn eigen opvattingen 

bekend maken. Hieronder werk ik de methode van Cicero uit aan de hand van het laatst- 

genoemde boek. 

 

De redenaar 

Allereerst behandelt Cicero hierin de persoon van de spreker, die aan drie kenmerken moet 

voldoen. Hij moet allereerst een natuurlijke aanleg hebben om in het openbaar te kunnen 

spreken. Iemand die niet goed uit zijn woorden kan komen is niet geschikt tot redenaar. Ook 

fysiek moet een redenaar er goed uit zien. Ten tweede zijn toewijding en vurig enthousiasme 

van belang. Hieronder verstaat Cicero de inzet die je moet hebben om redenaar te willen 

worden. Deze inzet moet zich vertalen in het willen volgen van een opleiding, het opdoen van 

technische kennis is nodig. Dit echter acht Cicero van ondergeschikt belang. Volgens hem 

word je geen goede redenaar door slechts de regels in acht te nemen, het gaat om de aanleg. 

Het derde punt is de oefening. Daarmee beoogt hij niet het proberen in het wilde weg in de 

hoop zo steeds beter te worden. Nee, er moet overdacht worden, de regels moeten in acht 

genomen worden en een redenaar moet veel schrijven om zich zo goed te kunnen 

voorbereiden. Schrijven is van groot belang voor een redenaar omdat op die manier alle 

punten die inherent zijn aan het onderhavige onderwerp scherper in beeld te krijgen zijn. Ook 

verkrijgt de spreker zo een juiste rangschikking en combinatie van woorden. Dit alles komt 

het niveau van de rede ten goede. Daarnaast stelt het de spreker in staat goed te kunnen 

improviseren zonder aan redenaarskracht te hoeven inboeten. 

Verder laat Cicero een van de personages uitwerken waarom het belangrijk is voor een 

redenaar om breed geschoold te zijn en inhoudelijk kennis van zaken te hebben in de politiek 

en de rechtspraak. Wie dit niet heeft is in zijn ogen lui en zonder schaamte. In een reactie 

hierop stelt een ander: ‘Ik daarentegen zie in hem (de redenaar, AW) de man die zich bij de 

reguliere rechtzaken weet te bedienen van goed in het gehoorliggende taal en overtuigende 

gedachten. Zo iemand noem ik redenaar…’.
48

 Wat hierin Cicero’s eigen opvatting is wordt 

aan het eind van het eerste gesprek duidelijk, wanneer één van de aanwezigen deze 

tegenbetoger afserveert. In het tweede gesprek wordt deze zelfs ‘bekeerd’ van zijn 

opvattingen, waarmee Cicero een duidelijk punt maakt. 

 

Genres 

In het tweede gesprek zet Cicero uiteen dat naar zijn mening een redenaar slechts op twee 

terreinen opgeleid hoeft te worden, namelijk in de politieke rede en die voor een rechtbank. In 

alle andere gevallen (lofrede, geschiedschrijving etc) moet hij putten uit zijn kennis en de 

technieken die hij geleerd en geoefend heeft om ‘naar believen de mening te beïnvloeden van 

degenen die met beslisbevoegdheid luisteren…’.
49

 Spreken voor een rechtbank is in zijn ogen 

het moeilijkst omdat daarbij vaak persoonlijke relaties en emoties een rol spelen. Wie dit 

echter succesvol weet te doen, kan over alle andere zaken ook spreken.  
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Middelen 

Cicero behandelt vervolgens drie overredingsmiddelen met het oog op een gerechtelijke rede: 

bewijzen, presenteren en emotioneren. Aan deze drie factoren ontleent de redenaarskunst haar 

overredingskracht. Onder het leveren van bewijzen valt datgene wat niet door de redenaar is 

bedacht, de zogenoemde objectieve elementen als getuigenverklaringen en dergelijke. Het is 

de kunst deze goed te hanteren. Echter ook datgene wat de betoger zelf aan argumenten weet 

op te dissen valt hieronder. Opnieuw benadrukt Cicero het belang van zelfstandig redeneren 

en argumenteren. Hij is wars van standaardargumenten die aangeleerd kunnen worden. Wel 

vindt hij het belangrijk kennis van zaken in analoge situaties te gebruiken.  

Deze drie bovengenoemde elementen zijn niet anders dan we bij Aristoteles ook zagen te 

weten: logos, ethos en pathos. Een retor moet kunnen inzien welke argumenten er toe doen en 

welke niet, daarbij is boven alles vlijt onontbeerlijk.  

Argumenten zijn echter volgens Cicero niet doorslaggevend als het gaat om het overtuigen 

van een gehoor, veel belangrijker acht hij de elementen ethos en pathos. Mensen nemen 

volgens hem namelijk veel vaker een besluit op grond van emoties dan op basis van een 

weloverwogen oordeel. Daarom moet een spreker zijn gehoor aanspreken op dit punt, wil hij 

haar voor zijn opvattingen inwinnen. Het karakter van de spreker moet zó overkomen op het 

publiek dat zij sympathie voor hem krijgt. Nodig hierbij zijn rust en ingetogenheid. Dit gaat 

echter gemakkelijker wanneer je als persoon al een goede naam hebt door je oprechte karakter 

en goede daden. De persoon achter de spreker doet er dus toe! Het gaat niet slechts om de 

indruk van het moment.  

Wanneer het gaat om het beïnvloeden van de emoties van het gehoor is Cicero van mening 

dat een spreker eerst goed moet peilen wat haar gemoedstoestand is. Op basis hiervan kan hij 

vervolgens een besluit nemen hoe hij hen zal gaan benaderen. Dit zal hij echter wel vanuit 

eigen emotie moeten doen. Wanneer bij hemzelf de gevoelens die hij wil oproepen niet 

aanwezig zijn zal zijn poging gedoemd zijn te mislukken. Een goede redenaar wordt door zijn 

eigen betoog ook geraakt en zal zich niet allereerst moeten bekommeren om zijn reputatie 

maar zal veel meer waarde moeten hechten aan trouw, plichtsbesef en toewijding. Die zullen 

maken dat zijn betoog niet op afstand blijft maar doorleefd wordt. Dit zorgt voor extra 

overredingskracht wanneer het publiek dit opmerkt. Cicero wil door manipulatie zijn gehoor 

beïnvloeden en tot een keuze brengen, meer dan door informatie. Hierbij zijn wel bepaalde 

algemene principes aan te geven voor bepaalde emoties en de manier van opwekken ervan. 

Bij zaken van weinig belang is dit emotioneren niet nodig, ook wanneer blijkt dat het gehoor 

onbuigzaam is, moet dit achterwege gelaten worden. Is het echter wel mogelijk de mensen 

emotioneel te beïnvloeden dan vereist dit vervolgens ‘een energieke en temperamentvolle 

presentatie’. 
50

 De rust voor ethos en de felheid voor pathos moeten in een natuurlijk 

evenwicht staan om geloofwaardig en overtuigend over te komen. 

 

Ordening 

Wanneer Cicero vervolgens de ordening van het betoog aan de orde laat komen, legt hij de 

nadruk bij het rangschikken van de stof en de overtuigingsmiddelen door de spreker. De 

opbouw (inleiding, uiteenzetting, aannemelijk maken door argumentatie, epiloog) ziet hij als 

iets natuurlijks, iets dat voor de hand ligt. Waar het echter op aankomt is het inzicht van de 

redenaar in de andere twee gebieden (rangschikken van de stof en overtuigingsmiddelen 

hanteren). Hierbij komt het er op aan de schijn van informatieverstrekking hoog te houden 

maar ondertussen het echte overredingswerk te verrichten door middel van het eigen karakter 
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en emotionele beïnvloeding van het gehoor. Dit moet niet alleen aan begin en slot gebeuren 

maar door heel de rede heen. 

Het is vervolgens zaak om zo snel als mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van 

het gehoor, anders eist de hele zaak meer inspanning. Daarom moet met het belangrijkste punt 

meteen ingezet worden. De proloog moet zowel kernachtig zijn als specifiek voor de zaak die 

aan de orde is, daardoor wordt namelijk de hoorder geboeid en gunstig gestemd. De proloog 

moet alvast opwarmen voor het eigenlijke betoog. Met het oog hierop dient het onderwerp al 

kort belicht te worden. Deze proloog moet geruisloos overlopen in het volgende onderdeel 

‘…en niet lijken op een los voor gevoegd preludium van een citerspeler’.
51

  

Het volgende onderdeel is de toedracht
52

, deze dient bondig geformuleerd te worden, maar 

niet te kort want dan boet ze aan overtuigingskracht in. Bovenal moet ze duidelijk zijn, 

waarbij gangbare taal en een ononderbroken verhaallijn nodig zijn. Versterken van de eigen 

positie door middel van argumenten en ontzenuwen van die van de tegenstander is vervolgens 

aan de orde, waarna in de epiloog de nadruk moet liggen op het emotioneren van het gehoor 

ten bate van het eigen standpunt. 

Over de politieke- en de lofrede voegt Cicero nog het volgende toe. Bij de politieke rede ligt 

de nadruk nog meer op de persoon van de spreker, die is hierbij cruciaal. Alleen wanneer hij 

het inzicht heeft vooruit te zien en het gezag bezit om zijn punt duidelijk te maken, in 

combinatie met een goede spreekvaardigheid, zal hij zijn toehoorders kunnen overtuigen. 

Etaleren van het eigen kunnen is in deze setting van deskundigen (politici) niet nodig, zelfs 

schadelijk voor de uitwerking van het betoog. 

Op de lofrede gaat hij voornamelijk inhoudelijk in: wat men moet prijzen en wat waardering 

bij de hoorders vindt. Verder laat hij dit genre graag de ruimte van de improvisatie, niet voor 

alle soorten toespraken zijn regels nodig, aldus Cicero. 

 

Memorisatie 

Het memoriseren van de rede helpt volgens Cicero om het geheel fraaier te kunnen 

presenteren. Eerste voorwaarde hierbij is opnieuw, zoals noodzakelijk voor het geheel van de 

retorica, een natuurlijke begaafdheid, namelijk een goed geheugen. Ten tweede is training 

nodig. Omdat we datgene wat we zien het best onthouden, moet een redenaar beelden maken 

van de begrippen en gedachten die hij wil onthouden en deze beelden in zijn geheugen 

prenten. Het gaat daarbij niet om het opslaan van woorden maar van gedachten, hieraan kan 

een goede redenaar dan ter plekke woorden geven. 
 

Stijlleer 

Cicero besteedt in het derde gesprek aandacht aan de vorm van de rede, de stijlleer. De eerste 

twee elementen hiervan betreffen correct en duidelijk taalgebruik. Het derde aspect is stijl en 

het vierde gepastheid. In het kort komt het hier op neer: de taal waarin de spreker zich wil 

uitdrukken dient door hem grammaticaal goed beheerst te worden alsmede de ademhaling. 

Ook is een zuivere tongval nodig. De rede moet ook duidelijk zijn, dat wil zeggen: helder 

gestructureerd en zonder een overdaad aan niet gangbare woorden en begrippen. De stijl van 

een rede moet boeiend zijn door gebruik van mooie woorden. Deze amplificatie dient volgens 

Cicero het doel van de gehele retoriek, namelijk om door stilistische inkleding een zaak 

grootser aanzien te geven. Bij elk van de drie overtuigingsmethoden
53

 van een redenaar dient 

ze gebruikt te worden, maar wel het meest bij het oproepen van emoties bij de hoorders omdat 
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ze daar het meest effectief zal zijn. Voor deze amplificatie geeft Cicero tal van vindplaatsen 

vanuit de grammatica. 

Tenslotte bestaat gepastheid hierin dat de retor bij elk onderwerp, elk gehoor en elke situatie 

moet zoeken naar een passende stijl van spreken. Daarbij moet hij ook naar zichzelf kijken 

om te zien wat bij hem past. Algemene voorschriften wil Cicero hier niet voor geven, het is 

een kwestie van praktisch inzicht. 

Deze vier stijlaspecten moeten er voor zorgen dat de rede des te meer indruk maakt op de 

hoorders en hen beïnvloedt met het oog op een te maken keuze. 

De laatste redenaarstaak is het opvoeren van het betoog, hiermee staat of valt het gehele 

betoog in de ogen van Cicero! ‘De voordracht- ik herhaal- geeft bij het spreken de 

doorslag’.
54

 Hierbij is het van belang dat de spreker in zijn gehele houding de stemming die 

hij wil vertolken ook aanneemt. Bij woede hoort een andere houding en intonatie dan bij 

verdriet. De stem en het gelaat, met name de ogen, zijn hierbij het belangrijkste middel. 

 

3.3 Quintilianus 

Marcus Fabius Quintilianus werd rond 40 na Chr geboren in het Spaanse Calagurris als zoon 

van een retor. Zoals te doen gebruikelijk voor kinderen van welgestelde ouders in die tijd 

volgde hij een opleiding tot retor te Rome. Na zijn studie keerde Quintilianus terug naar zijn 

geboorteland om er advocaat te worden. Door politieke ontwikkelingen na de dood van keizer 

Nero in het jaar 68 kwam hij echter opnieuw in Rome, waar hij zijn werk voortzette. In 71 

werd hij als eerste benoemd tot hoogleraar op de nieuw gevormde leerstoel van de retorica. In 

92 trok hij zich terug als hoogleraar en begon hij aan het lijvige werk Institutio oratoria
55

  dat 

ik gebruikt heb voor het schrijven van het nu volgende onderdeel. Van zijn verdere werk is 

niets bewaard gebleven. Omstreeks het jaar 100 is Quintilianus overleden. 

 

Retorica 

Het wezen van de retorica is voor Quintilianus niet louter gelegen in het kunnen overreden 

van een publiek door middel van een betoog maar in de wetenschap van het goede spreken. 

Hieruit volgt dat haar doel dan ook het streven is om goed te spreken. Een retor moet weten 

hoe hij goed moet spreken, niet allereerst hoe hij kan overtuigen met zijn betoog. Dat goede is 

gelegen in de kennis over inhoud en vorm van het betoog. 

Als het gaat om de aanleg of de studie van iemand die redenaar wil worden stelt Quintilianus 

dat beide noodzakelijk zijn. Cicero plaatst aanleg voorop zonder welke studie geen zin heeft. 

Quintilianus lijkt een andere opvatting te koesteren als hij uiteindelijk zegt: ‘De hoogste 

vakbekwaamheid (studie, AW) is beter  dan het beste matériaal (aanleg)’.
56

  

Van de indeling van taken voor een redenaar in: vinding, ordening, verwoording, memorisatie 

en voordracht, zoals ook andere schrijvers dat doen, wijkt Quintilianus niet af. Ook de drie 

genoemde genres
57

 houdt hij aan waarbij het in een lofrede gaat om het vergroten en 

verfraaien van degene op wie de rede is geschreven. Argumenten kunnen hierbij een rol 

spelen. Ook moet in het oog gehouden worden wat de opvattingen van het publiek zijn, 

datgene wat bij hen hoog aangeschreven staat zal ook geprezen moeten worden in de lofrede. 

Bij een politieke redevoering moet men evenals bij de andere twee genres naar de 

welwillendheid van het publiek dingen. In de politiek en voor de rechtbank levert dit 

uiteindelijk op dat het publiek datgene doet wat de spreker adviseert. Bij een lofrede levert het 

                                                 
54

 Cicero, p 285. 
55

 Vertaling: de opleiding tot redenaar. 
56

 Quintilianus, De opleiding tot redenaar, vertaald door P. Gerbrandy, Groningen 2001, p 132. 
57

 Namelijk: gerechtelijke -, politieke en lofrede. 



 27 

hem lof op. Als geen ander vereist het politieke genre in zijn ogen het opwekken van emoties 

wil de spreker zijn gehoor daadwerkelijk kunnen overhalen om te doen wat hij adviseert. 

Daarbij is tevens nodig dat de spreker een verstandige en rechtschapen indruk maakt. 

Moet een politieke rede voornamelijk overtuigen tot het nemen van een besluit, een rede voor 

de rechtbank moet met name aanvallen en verdedigen. Quintilianus geef vervolgens een hele 

uiteenzetting over hoe dit gebeuren moet. 

 

Ordening 

Vervolgens behandelt hij de delen van het gerechtelijke betoog. De inleiding heeft ten doel 

het gehoor ontvankelijk te maken. De uiteenzetting van de feiten moet informeren en 

beïnvloeden. De uitweiding (argumentatie) heeft als doel te bewijzen wat men aan feiten heeft 

te berde gebracht. De propositie is de uiteindelijke aanklacht, die heel zakelijk geformuleerd 

kan worden. Tenslotte de partitie: een korte samenvatting van hetgeen gezegd is. Hierin kan 

de spreker terug komen op eerder geuite beloften over wat hij zou gaan behandelen. 

Quintilianus acht het van belang om door heel het betoog heen gebruik te maken van emoties 

maar het slot is hiervoor toch wel de meest geschikte plaats omdat daar het publiek geraakt 

moet worden met het oog op hun besluitvorming. Het emotioneel raken van de hoorders is de 

belangrijkste taak van de redenaar, zo lijkt het. ‘… de belangrijkste opgave om ons doel te 

bereiken […] de gemoederen van de rechters in beroering brengen, deze te vormen tot ze de 

gewenste houding hebben, en ze als het ware een andere gedaante te geven’.
58

 Die 

gemoederen worden niet met argumenten in beroering gebracht maar door middel van 

voordracht en taalgebruik. Daarbij gaat het Quintilianus opvallend genoeg niet om de 

waarheid, waar Aristoteles zo hoog van op gaf. Quintilianus lijkt het meer te doen te zijn om 

je gelijk als spreker te halen en de hoorder in de door jouw gewenste positie te krijgen. De 

eigenlijke taak van de redenaar in de rechtbank is namelijk ‘…druk uit te oefenen op de 

stemming van de rechters en hun aandacht af te leiden van de waarheid…’.
59

 Een redenaar is 

pas geslaagd met zijn betoog wanneer de rechter de onderhavige zaak emotioneel tot de zijne 

heeft gemaakt en zó is meegesleurd met het betoog dat hij niet meer nuchter denken kan en 

een vonnis velt op grond van zijn gevoelens. Emotionele beïnvloeding is derhalve de taak van 

elke redenaar. 

 

Pathos en ethos 

Deze beïnvloeding kan de redenaar op de bekende twee manieren tot stand brengen: (1) door 

middel van zijn karakter en (2) door middel van zijn hoorders. De eerste is meer gericht op 

welwillendheid kweken en is kalmer. De tweede manier is gericht op overreding en op het 

stichten van verwarring en is (daarom) meer opgewonden. Van groot belang bij het inwinnen 

van het gehoor middels ethos is dat de persoon van de spreker zelf ook een rechtschapen man 

is, of op z’n minst de schijn hiervan wekt. Een slecht persoon wordt immers niet geloofd, 

aldus Quintilianus. 

Over het opwekken van emoties zegt hij vervolgens dat dit naar zijn ervaring het best gelukt 

wanneer de spreker zelf ook geraakt is door het onderwerp van de rede. Niet alleen de 

woorden en het gelaat maar de gehele stemming moet overeen komen met de emotie die men 

wil losmaken. ‘Niets dan vuur kan vuur ontsteken, niets dan vocht kan ons benatten en niets 

geeft iets anders een kleur die het zelf niet heeft’.
60

 Dit emotioneren van zichzelf als spreker 
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kan door middel van goede inleving gebeuren. De redenaar moet zich de zaak zó voor ogen 

stellen alsof hij er zelf bij is geweest en het hemzelf ook aangaat. 

 

Verwoording 

Vervolgens behandelt Quintilianus de ordening, zonder welke geen betoog kan bestaan, 

anders zou ze chaotisch worden. Echter omdat geen enkel geval identiek is aan een ander, zal 

de spreker zelf zijn gezonde verstand moeten gebruiken in de ordening van gegevens met 

betrekking tot een zaak, al zijn er bepaalde ‘kunstgrepen (die) aangeleerd kunnen worden’.
61

 

Hij behandelt vervolgens allerlei soorten en manieren van gerechtelijke geschillen die voor 

het onderwerp van deze scriptie van weinig nut zijn. Wel interessant is wat hij aan het eind 

van deze behandeling opmerkt, namelijk dat aanleg, vakkennis en oefening noodzakelijk zijn 

voor een goede orde in de redevoering. Het gaat niet enkel om het naleven van regeltjes, het 

gaat om een eigen manier van redevoeren die met veel inspanning verkregen kan en ook moet 

worden. De theorie is slechts bron voor de welsprekendheid, een redenaar moet ermee leren 

om te gaan. Een juiste volgorde van argumenten en een naadloze overgang van het ene punt 

naar het andere zijn nodig. Daarmee komt Quintilianus bij het volgende onderdeel dat hij 

behandelen gaat: de stijl van de redevoering. 

De verwoording, zo stelt Quintilianus, is het meest moeilijke onderdeel van een betoog. De 

beste woorden moeten gezocht worden, echter niet uit louter effectbejag, maar om de inhoud 

te reflecteren. Een overdreven aandacht voor stijl leidt tot een slechtere redevoering. Met 

Cicero pleit hij voor gangbaar taalgebruik en tegen een omhaal van woorden. Foutloos Latijn 

en helderheid, dat wil zeggen: eigenlijk gebruik van woorden, zijn nodig alsook het vermijden 

van een omhaal van (loze) woorden. Echter, hiermee zal een redenaar zijn doel niet kunnen 

bereiken, misschien nog wel bij intellectuelen maar zeker niet bij de massa. Deze zal hij door 

middel van verfraaiing van zijn woorden moeten bespelen. Daarbij dient de verfraaiing ook 

het doel van het betoog en heeft dus ook nut. Hiermee samenhangend moet voor elk soort 

rede gezocht worden naar passende verfraaiing, anders kan ze averechts werken. Evenals 

Cicero benadrukt Quintilianus het belang van gepastheid als het gaat om de stijl die men 

hanteert, elke situatie vraagt om z’n eigen passende stijl. Allereerst heeft gepastheid te maken 

met de persoon van de spreker, een stijl die niet bij hem past moet hij niet hanteren, ook al 

zou ze op zich genomen overtuigender zijn geweest. Het gaat namelijk niet allereerst om 

overreding maar om de vaardigheid goed te kunnen spreken. 
62

 Zelfingenomenheid past geen 

enkele redenaar en wekt bij de hoorders slechts weerzin op omdat ze blijk geeft van een 

arrogant karakter. Naast aandacht voor de persoon van de spreker moet er ook aandacht zijn 

voor tijd en plaats van de rede. Het maakt immers verschil of het een droevige of een blijde 

tijd is, of men spreekt voor een groot publiek of een klein gezelschap, voor terzake kundigen 

of leken, voor een publiek dat positief staat tegenover het onderwerp of juist niet. De 

omstandigheden zijn dus van groot belang voor de stijl en de vorm van het betoog. 
 

Memorisatie 

De mnemotechniek ofwel het memoriseren van het betoog behoort eveneens tot de 

vaardigheden die een redenaar zich eigen moet maken. Quintilianus bepleit hier sterk het uit 

het hoofd leren van hele passages, dat vindt hij het gemakkelijkst en vergroot de capaciteit 

van het geheugen. Daarnaast is het uitschrijven en lezen van het betoog ook nuttig voor het 

onthouden ervan omdat het oog zijns inziens een scherpzinniger zintuig is dan het oor. Wie 

een goede orde in zijn betoog heeft aangebracht zal hiervan profijt hebben bij het onthouden 
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ervan. Doel van het onthouden van de tekst is het niveau van de rede te verhogen. Het gebruik 

van aantekeningen en steekwoorden raadt Quintilianus sterk af, dat remt de gang van het 

betoog, het werkt slordigheid in de hand wat betreft het inprenten van de tekst en verknoeit 

het betoog doordat je hiermee toegeeft dat alles eerst is opgeschreven. Wanneer echter de tijd 

ontbreekt of het geheugen niet meewerkt is het beter slechts de feiten goed te kennen en 

verder te improviseren. 

 

Voordracht 

Tenslotte benadrukt Quintilianus het belang van een goede voordracht zonder welke het 

gehele betoog eigenlijk niets zou uithalen. Hij merkt in dit verband echter wel op dat ook een 

goede voordracht geen garantie biedt voor het slagen van de redevoering. ‘Zelfs als we dat (de 

onderdelen van een goede voordracht, AW) allemaal zouden beheersen is het nog een kwestie 

van geluk of de vonk op de rechter zal overspringen…’.
63

 Niettemin moet er aandacht zijn 

voor de studie van de voordracht, die echter evenmin iets uithaalt wanneer er bij de redenaar 

geen natuurlijk talent aanwezig is in de vorm van een goed geheugen, een goede stem, 

improvisatievermogen en dergelijke. Het gaat daarbij om twee elementen: de stem en de 

gebaren. Opnieuw is het ook hierbij van belang dat ze passend gebruikt worden. Er moet gelet 

worden op de omstandigheden van de redevoering en daarop moeten stem en gebaren worden 

afgestemd. Ook binnen een betoog vereisen verschillende onderdelen een ander stem- en 

gebarengebruik. Daarnaast moeten beide elementen afgestemd zijn op de persoon van de 

redenaar en zijn (on-) mogelijkheden. Ook dit onderdeel wordt afgesloten met de opmerking 

dat alles de juiste maat dient te hebben wil ze effectief zijn. 

 

De redenaar 

Quintilianus sluit zijn boek af met een deel over de redenaar. Deze zal in zijn visie vóór alles 

een goed mens moeten zijn. Een slecht mens zal volgens hem nooit een goede redenaar 

kunnen worden want iemand die het onderscheid tussen eerbaar en eerloos is bijgebracht en 

die desondanks toch het eerloze verkiest is niet intelligent te noemen, en dat is een eerste 

voorwaarde om redenaar te kunnen worden. Deze relatie steekt voor hem heel nauw. 

Een redenaar moet ook een sterke persoonlijkheid hebben, zich niet door angst laten breken, 

niet bang zijn voor protest en zelfvertrouwen hebben, opnieuw met mate en gepastheid. Maar 

heel het retorische instrumentarium dat hij heeft aangereikt is van geen nut als de persoon niet 

ook deze kenmerken heeft. Anders is het ‘als gaf je wapens aan bangerds en lafaards’.
64

  

Over stijl heeft hij het al gehad, er valt echter nog meer over te zeggen op een ander vlak. Er 

zijn volgens Quintilianus namelijk verschillende stijlen met elk hun eigen kenmerken, 

beoefenaars en bewonderaars. Hij doelt hier op culturele verschillen die bepalend zijn voor de 

stijl van een rede. Een Griek kent een andere stijl dan een Romein. Hij brengt hierin geen 

rangorde aan maar stelt dat elk zijn eigen schoonheid heeft en op zijn beurt weer past bij een 

bepaald soort mensen. 

De ware redenaar tenslotte is in Quintilianus’ ogen iemand die door hard werken zijn 

retorisch talent weet te verfijnen, zodoende over alle nodige vereisten dusdanig beschikt dat 

hij alles wat tot de welsprekendheid nodig is paraat heeft en er gemakkelijk uit kan putten 

waar en wanneer hij dat maar wil. Daarnaast moet elke redenaar zich steeds opnieuw in de 

litteratuur verdiepen om op niveau te blijven. Grondvoorwaarde om een goed spreker te 

kunnen worden is echter dat men een goed mens is, anders is alle inspanning zinloos. 
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3.4 Samenvatting en conclusies 

Op de vraag: wat heeft de Klassieke Retorica te bieden voor een preek als betoog? is nu het 

volgende te antwoorden. Allereerst is duidelijk geworden dat er onderling verschil van 

mening bestaat over (het belang van) bepaalde onderdelen. Over het algemeen is echter te 

stellen dat men in grote lijnen overeenkomt. 

Drie genres worden onderscheiden namelijk: lofrede, politieke- en gerechtelijke toespraak. Bij 

deze drie zijn steeds drie elementen in het betoog aanwezig: de spreker, de hoorders en het 

onderwerp, respectievelijk ethos, pathos en logos genaamd. Dit trio staat de spreker ter 

beschikking in zijn betoog als middelen om zijn mening overtuigend over te brengen op zijn 

hoorders. Argumenten (logos) zijn nodig om te weten waar het om gaat en wat in het geding 

is. Ze geven ruggengraat aan het betoog. Ook vormen ze een middel om hoorders op het 

niveau van het intellect aan te spreken en te overtuigen. Aristoteles acht dit het voornaamste 

middel, Cicero en Quintilianus echter vinden de emotionele beweging van de toehoorders 

belangrijker. Voor de prediking is het van belang te beseffen dat argumenten er toe doen. 

Het karakter van de spreker (ethos) speelt ook een rol zoals we hebben gezien. Volgens 

Aristoteles wordt een goed mens eerder geloofd dan een slecht persoon. Quintilianus meent 

zelfs dat een slecht mens niet eens een redenaar kan worden. De persoonlijkheid van de 

spreker draagt hoe dan ook bij aan de oordeelsvorming van zijn toehoorders en is zodoende 

ook een overtuigingsmiddel. De prediker zal dit moeten beseffen niet alleen om er positief 

gebruik van te maken maar ook om te weten dat hij niet neutraal kan verkondigen. Wie hij is 

speelt een rol in zijn preek en de uitwerking ervan. De verkondiging staat niet los van de 

verkondiger en het beeld dat men van hem heeft en krijgt tijdens de preek. 

Het bespelen van de emoties van de mensen (pathos) is een derde instrument. Hiervoor zijn 

verschillende middelen te gebruiken tijdens de voordracht. Belangrijk is dat de retor deze 

emoties zelf ook heeft tijdens zijn rede, anders werkt het niet. Ook een prediker die op 

gevoelens en emoties wil inspelen, zal dit moeten beseffen.  

Hierbij komt nog dat een redenaar zijn betoog een goede structuur moet geven anders raakt 

men de draad kwijt. De indeling voor een gerechtelijk betoog is voor een preek niet zo over te 

nemen, het belang van een orde echter wel en ook het gegeven dat sommige momenten in een 

betoog zich meer lenen voor het inspelen op emoties en andere op het geven van argumenten. 

Vijf redenaarstaken worden onderscheiden. Op de vinding ga ik verder niet in, deze is voor 

een preek totaal anders dan voor een rechtzaak. De ordening is in deze samenvatting al aan 

bod geweest. De verwoording vereist stijl, voor de één belangrijker dan voor de ander. Dat de 

stijl moet passen bij het onderwerp en bij het genre van de rede daarover is men het echter wel 

eens. Quintilianus maakt daarbij nog duidelijk dat datgene wat door de één als mooi en 

stijlvol wordt gezien voor een ander niet hoeft te gelden, dat komt volgens hem door verschil 

in cultuur en smaak. Voor de preek is dit punt van belang omdat hiermee duidelijk wordt dat 

verschillende stijlen naast elkaar kunnen bestaan. 

De groep voor welke men spreekt is tevens van belang voor de stijl van de rede. De spreker 

moet zich aanpassen aan het karakter van zijn publiek. Voor de verkondiging in de kerk 

betekent dit dat niet elke preek dus zomaar overal en voor iedereen gehouden kan worden, de 

context is hierin sturend voor de stijl.  

De memorisatie is nodig ten bate van de voordracht. Quintilianus pleit voor letterlijk uit het 

hoofd leren, Cicero wil woorden koppelen aan beelden en die opslaan in het geheugen. Hoe 

dan ook, spreken los van een uitgeschreven tekst heeft blijkbaar voordelen voor zowel 

communicatie als stijl. Opvallend is dat de laatste taak, de voordracht, niet belangrijk is bij 

Aristoteles, echter wel bij Cicero en Quintilianus. Ook hierover kan dus verschillend gedacht 

worden. De Klassieken bepleiten steeds in alles gepastheid en balans. 
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4. Paulus en retorica 

 

Voor de beweging Passie voor Preken is de Bijbel van groot belang. In de omschrijving van 

datgene wat ze voor ogen staat komt deze dan ook voorop te staan: ‘We staan voor preken, 

dichtbij het Woord (de Bijbel, AW), dichtbij de hoorder, dichtbij jezelf, vol van Geest en 

kracht’.
65

 Wat er precies met het ‘dicht bij de Bijbel’ wordt bedoeld, wordt niet verder 

geëxpliciteerd. Tussen de regels door is echter op te merken dat met name Paulus geldt als 

inspirator. Het motto van de beweging is immers een citaat uit een van zijn brieven! ‘Wij 

prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God’(1 Korinthe 1: 24). Paulus’ 

brieven zijn voor de beweging van groot belang omdat ze hierin een element voor de 

prediking meent te kunnen ontdekken die ze van grote waarde acht voor de hedendaagse 

verkondiging. Paulus zou namelijk ‘met betoning van Geest en kracht’
66

 gesproken hebben, 

waarvan zijn brieven een weerslag vormen. Of zoals Douma het expliciet verwoordt: ‘ Hoe de 

prediking van Paulus verder ook gekwalificeerd moet worden (in retorische termen), er 

gebéurde in elk geval wat als hij sprak. Er was geest! Er was kracht!’ 
67

 

De link naar Paulus wordt weliswaar niet zo expliciet gelegd in de omschrijving van identiteit 

en doelstelling maar schemert wel door, zeker ook in het verlangen bijbelgetrouw te willen 

preken, zoals weergegeven op de site onder het kopje ‘wat is onze visie?’ De expliciete wens 

om te overtuigen in de prediking stoelt mijns inziens ook op de gedachte dat dit eveneens 

Paulus’ wens en doel was. Douma heeft dit duidelijk gemaakt in Kontekstueel. 

In het nu volgende hoofdstuk wil ik mij verdiepen in Paulus’ brieven om te onderzoeken wat 

deze kenmerkt als het gaat om het overtuigende element. Probeert Paulus zijn hoorders/ lezers 

te overtuigen, en zo ja hoe dan? Ik wil nagaan of Paulus daarbij inderdaad retorica gebruikt en 

hoe hij daarmee te werk gaat. Daartoe moeten we eerst helder krijgen wat we hier met de term 

retorica bedoelen. Vervolgens wil ik achterhalen of Paulus’ retorica terug te voeren is op de 

Klassieke Retorica. Ook wil ik onderzoeken welke functie de eventuele retorica bij Paulus 

heeft.
68

 Zodoende krijgen we een beeld van zijn verkondiging en uiteindelijk van de 

verschillen en overeenkomsten met de preekmethode die Passie voor Preken voorstaat. Dit 

onderdeel sluit ik eveneens af met een samenvatting en enkele conclusies. 

 

4.1 Retorica, een definitie 

‘Retorica is het vermogen met betrekking tot elk onderwerp in te zien wat overtuigingskracht 

heeft’ aldus Aristoteles.
69

 Quintilianus wijkt in zijn omschrijving van wat retorica inhoudt 

hiervan niet veel af als hij stelt dat het wezen van de retorica niet louter gelegen is in het 

kunnen overreden van een publiek door middel van een betoog maar in de wetenschap van het 

goede spreken.
70

 Zouden we nu van deze definitie uitgaan bij dit onderzoek naar Paulus’ 

brieven dan zouden we zoeken naar aanwijzingen die ons zeggen dat Paulus wist wat 

overredingskracht had bij het onderwerp dat aan de orde was. Ook zouden we onderzoeken of 

hij wist hoe hij goed moest spreken. Beide wil ik echter niet doen, dat voert te ver in dit 

bestek.
71
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Een andere definitie van de term retorica zou kunnen zijn: de regels van de Klassieke 

Retorica. Uitgaande van deze definitie zouden we dan kijken of Paulus in zijn brieven de 

Klassieke regels toepaste. Deze vraag komt in dit hoofdstuk wel aan de orde maar vormt er 

niet de hoofdmoot van. 

Wat ik allereerst wil weten is of Paulus taalmiddelen gebruikt waarmee hij zijn hoorders wil 

inwinnen voor zijn standpunt en tot handelen wil aanzetten in overeenstemming hiermee. Een 

ander woord voor retorica met het oog op dit onderdeel zou dus luiden: taalkundige 

overtuigingsmiddelen. De vraag die hieraan te koppelen is luidt: is Paulus in zijn brieven 

bezig zijn lezer(s) te overtuigen? Zo ja, hoe doet hij dat dan? 

 

4.2 Paulus’ werken 

Paulus schreef geen (neutrale) theologische traktaten. Dat lijkt op het intrappen van een open 

deur, echter eeuwen lang heeft men wel op deze manier tegen zijn brieven aan gekeken en is 

men er vanuit dit standpunt (exegetisch) mee omgegaan.
72

 Tegenwoordig is er weer meer 

aandacht voor de retorische kant van Paulus’ werken en is men ze gaan onderzoeken als reële 

brieven. Dat dit niet voor het eerst gebeurt in de geschiedenis van het bijbelonderzoek en de 

bijbeluitleg maakt J. Murphy in een essay ons duidelijk.
73

 Telkens opnieuw kwamen de 

uitleggers voor de vraag te staan of en in hoeverre de seculiere retorica toegepast mocht 

worden op de religieuze tekst van de Bijbel. Of anders gezegd: wat heeft menselijk kunnen 

met goddelijke inspiratie te doen? Hierover zijn de meningen de eeuwen door verdeeld 

geweest en tot op de dag van vandaag is het een punt dat scheiding maakt tussen groepen die 

zich met bijbeluitleg bezig houden. Sommigen omarmen de Klassieke Retorica en andere, 

meer hedendaagse retorische en communicatieve theorieën bij de uitleg van de bijbelboeken. 

Anderen houden zich hier verre van, in de overtuiging dat deze theorieën geen verheldering 

kunnen geven met betrekking tot de goddelijk geïnspireerde boeken van de Bijbel.    

Murphy citeert George A. Kennedy om een uitweg in dit dilemma te vinden. Deze stelt het 

volgende: ‘The writers of the books of the New Testament had a message to convey and 

sought to persuade an audience to believe it or to believe it more profoundly. As such they are 

rhetorical, and their methods can be studied by the discipline of rhetoric’.
74

 Uitgaande van de 

vooronderstelling dat de nieuwtestamentische schrijvers hun lezers wilden overtuigen, wat 

volgens Kennedy blijkbaar het doel van alle retorica is, hanteren beide schrijvers dus de regels 

van de retorica bij de uitleg van het Nieuwe Testament. Murphy stelt in het hier boven reeds 

aangehaalde essay zelfs dat het Vroege Christendom een ‘overtuigingscampagne’ voerde om 

anderen voor hun geloofsopvattingen in te winnen. Vanuit dat standpunt gaat hij te werk en 

ziet de brieven van Paulus dan ook als overtuigingsmiddelen, ze hebben een retorische 

functie. Paulus gebruikt hierbij elementen uit de retorica, aldus Murphy. 

Murphy geeft met Kennedy volgens mij een goede reden om de nieuwtestamentische 

geschriften op retorisch niveau te analyseren. Op zijn gedachtegoed wil ik later dieper ingaan. 

Eerst kijk ik naar een ander element van Paulus’ geschriften. Wat deze namelijk kenmerkt, is 

het feit dat het brieven zijn, zoals al eerder is opgemerkt, door Paulus geschreven aan 
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christelijke gemeenten met welke hij op de een of andere manier contacten had opgebouwd. 

Dat gegeven maakt niet alleen dat we er dus anders mee moeten omgaan dan met traktaten, 

het stelt ook de vraag naar de rol en betekenis van brieven in de Oudheid. Heeft dit element 

nog iets te betekenen voor onze kijk op zijn geschriften en onze behandeling ervan, juist ook 

met het oog op het retorische gehalte? Een centrale vraag hierbij is die naar het doel van deze 

brieven. Om deze vraag te kunnen beantwoorden wil ik eerst kijken naar de rol en het doel 

van een brief in de Klassieke Oudheid. 

 

4.3 Briefgenres in de Oudheid 

In de Oudheid waren brieven een belangrijk communicatiemiddel. J. Reed haalt in zijn artikel 

H. Koskennimie aan die stelt dat er drie functies waren voor een brief in de Oudheid. (1) 

vriendschap onderhouden, (2) afstand overbruggen die er bestond tussen schrijver en lezer(s) 

en (3) het gesprek met de ontvanger(s) gaande houden.
75

 Hoewel er dus verschillende 

doeleinden waren om een brief te schrijven, zijn er opvallend genoeg geen regels voor 

gegeven wat stijl of opbouw betreft. De klassieke retorici onthouden zich in hun 

systematische werken nagenoeg geheel van commentaar op dit punt, voor zover we nu 

kunnen nagaan aan de hand van bewaard gebleven geschriften. Hun volle aandacht gaat hierin 

uit naar de redevoeringen.  

S. Porter
76

 geeft een overzicht van een aantal schrijvers met betrekking tot dit onderwerp. 

Demetrius’ tractaat De Elocutione (over stijl), waarschijnlijk uit de eerste eeuw, geeft aan dat 

deze schrijver een verschil zag tussen een brief en een rede. Brieven dienen volgens hem niet 

naar de regels van de retorica geschreven te worden. Het enige dat hij in dit verband opmerkt, 

is dat het karakter van een brief hartelijk en eenvoudig behoort te zijn. Ook Cicero geeft geen 

systematische informatie over het schrijven van brieven en geeft evenmin aanleiding om 

brieven te beoordelen als toespraken. Seneca (eerste eeuw na Christus) geeft evenmin 

dergelijke informatie. Hij laat wel merken dat een brief geen rede is, maar een systeem voor 

briefschrijven komen we bij hem evenmin tegen. Bij Quintilianus komen we uiteindelijk niet 

veel anders op het spoor dan hierboven al is aangegeven.  

Vanuit de Oudheid zijn er dus geen regels voor het schrijven van brieven bekend. Wel wordt 

duidelijk dat er onderscheid werd gemaakt tussen een brief en een rede, en dat de eerste niet 

zomaar met regels voor de tweede geanalyseerd werd. 

De eerste schrijver die echt systematisch op dit onderwerp gereflecteerd heeft in een retorisch 

handboek is Julius Victor. Hij leefde waarschijnlijk zo’n drie eeuwen na Paulus! Echter ook 

bij hem komen we geen regels voor opbouw van (bepaalde soorten) brieven tegen. Wel lijkt 

het doel van een brief steeds te zijn de afstand tussen schrijver en lezer(s) te overbruggen. Het 

belang van goede stijl wordt daarbij erkend, vooral ook met het oog op eventuele overtuiging 

van de ontvanger(s). 
77

 

Enerzijds wijzen de Klassieken het gebruik van de retorische regels af als het gaat om het 

schrijven van een brief, omdat het een ander genre is. Anderzijds benadrukken ze het belang 

van een goede en gepaste stijl, iets dat we ook tegen komen bij hun systematische 

doordenking van de redevoering. Reed toont hierbij nog aan dat men gebruik maakte van 
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elementen uit de Klassieke Retorica met het oog op een goede stijl en zo op overtuiging van 

het gehoor.
78

 

Hoewel het dus twee verschillende zaken zijn, zien we in de praktijk wel dat retorische 

onderdelen worden toegepast bij het concrete briefschrijven. Reed verwijst hierbij met name 

naar Fronto, Plinius en Seneca.
79

 Ook Cicero getuigt ervan dat hij brieven heeft ontvangen die 

leken op redevoeringen, aldus Reed. De relatie tussen retorica en briefschrijven wordt formeel 

niet gelegd, in de praktijk blijkt deze er wel te zijn in de Oudheid. Dat lijkt ook zeer 

aannemelijk omdat de schrijvers meestal goed opgeleide mensen waren die de retorica 

beheersten en ongemerkt toepasten in hun brieven. 

 

4.4 Getuigen en overtuigen 

Wanneer we nu gaan kijken naar de brieven van Paulus zoals we die in het Nieuwe Testament 

tegenkomen kijken we allereerst naar het doel van zijn brieven in vergelijking tot de Umwelt. 

De drie doelen van een brief die H. Koskennimie aangeeft (zie hierboven), zijn ook van 

toepassing op Paulus’ brieven. Ook hij wil op deze manier het contact dat is ontstaan met 

personen en gemeenten onderhouden. Daarnaast wil hij het gesprek gaande houden en de 

afstand tot de lezers overbruggen. Met zijn brieven wil hij als het ware zelf present zijn in de 

gemeenten. Dit laatste element verdient echter extra aandacht omdat het bij Paulus nog een 

diepere laag heeft. Graag zou hij zelf persoonlijk in verschillende gemeenten aanwezig willen 

zijn om leiding te geven. Dat blijkt al uit het feit dat hij verschillende rondreizen maakt langs 

gemeenten, het boek Handelingen doet hier verslag van. Maar ook Paulus zelf zinspeelt er 

meermalen op in zijn brieven, met name aan het slot.
80

 Dat Paulus graag zelf aanwezig wil 

zijn, heeft alles te maken met zijn goddelijke roeping. Hij ziet zichzelf als een godsgezant die 

de opdracht heeft gekregen het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en de gemeenten 

te stichten en te onderwijzen. Meer dan eens maakt hij dit aan het begin van zijn brief 

duidelijk, onder andere in Romeinen 1: 1- 7, Galaten 1: 1- 12 en Efeze 1: 1 en 2. Paulus 

schrijft dus deze brieven wel maar door zo duidelijk (aan het begin ervan) zijn roeping centaal 

te stellen, wil hij eigenlijk laten weten dat God het is die door hem tot de gemeenten spreekt. 

Dat geeft een extra dimensie aan Paulus’ brieven die de brieven uit de Oudheid niet kennen. 

Paulus onderhoudt niet alleen uit persoonlijk belang contact met de gemeenten en wil niet 

alleen uit eigen interesse het gesprek gaande houden en zichzelf present stellen, hij doet dat 

alles uit naam van God en met het oog op de instandhouding en correctie van de gemeenten. 

Met het oog op de verkondiging van het Evangelie van Christus en de instandhouding van de 

gemeenten ‘getuigt’ Paulus op meerdere plaatsen in zijn brieven. Hij maakt dat Evangelie 

bekend, hij laat de lezers (opnieuw) weten wat er gebeurd is in en door de komst van Jezus 

Christus, en wat dit betekent voor hen. Dit zien we onder anderen in 1 Korinthe 15 waar 

Paulus uiteenzet wat de opstanding van Jezus voor betekenis heeft. Ook in Efeze 1 is Paulus 

getuigend bezig, als hij uiteenzet wat God in Jezus Christus gedaan heeft met betrekking tot 

ons mensen. Als hij daartoe in staat was geweest, had hij het hen zelf willen aanzeggen. 

Omdat dat niet altijd lukt, gebruikt Paulus brieven om te kunnen getuigen. 

Naast dit getuigende element en er nauw mee verweven, zit er ook een overtuigend element in 

Paulus’ brieven. Dit Evangelie wil hij de lezers als het ware op het hart drukken, zó dat ze 

ervoor ingewonnen worden, maar ook zó dat ze in overeenstemming hiermee gaan of blijven 

leven. Op meerdere plaatsen stelt Paulus dan ook  bepaalde situaties binnen gemeenten aan de 

orde om er commentaar op te geven als apostel van God. Paulus is volop bezig zijn gehoor te 
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overtuigen van datgene wat hij vindt en hen aan te zetten tot handelen in overeenstemming 

hiermee. Een aantal citaten kan dit onderstrepen.
81

  

Romeinen 6: 1- Volgt hieruit dat wij moeten blijven zondigen om de genade te laten 

toenemen? 2- Natuurlijk niet! Hoe zouden wij nog in zonde leven, wij die dood zijn voor de 

zonde? 3- Weet u niet dat wij door de doop, die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus, 

delen in zijn dood? 4- Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, 

zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven 

zouden gaan leiden (…) 12- Laat dus de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, 

gehoorzaam zijn begeerten niet, 13- stel uw ledematen niet als werktuigen van 

ongerechtigheid in dienst van de zonde. Biedt uzelf aan God aan, als mensen die uit de dood 

ten leven zijn opgestaan. Offer Hem uw ledematen als werktuigen in dienst van de 

gerechtigheid. Het is duidelijk dat Paulus wil dat de lezers van zijn brief anders gaan leven en 

hij onderbouwt ook waarom ze dat moeten doen. 

In de brief aan de Galaten wil Paulus hen overtuigen te blijven bij het Evangelie dat hij hen 

heeft verkondigd en niet te geloven in de leerringen van anderen. Galaten 1: 6-  Ik sta er 

verbaasd over dat u zo spoedig afvalt van hem die u riep tot de genade van Christus, en 

overgaat naar een ander evangelie; 7- maar er ís geen ander, er zijn alleen maar lieden die u 

verontrusten en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8- Maar al zouden wijzelf of 

een engel uit de hemel u een ander evangelie verkondigen dan het evangelie dat wij u 

verkondigd hebben: hij zij vervloekt! (...) In hoofdstuk drie vervolgt hij: 1-  Domme Galaten, 

wie heeft u behekst?Jezus Christus was u toch openlijk en duidelijk voorgetekend als 

gekruisigd? 

In de brief aan de Filippensen maakt Paulus duidelijk dat hij wil dat ze in eensgezindheid met 

elkaar leven ‘in de geest van Christus’. Daartoe probeert hij hen te overtuigen met de 

volgende woorden in hoofdstuk 2: 1-Als dus vermaning in Christus en liefdevolle 

bemoediging, gemeenschap van Geest, hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, 2- maak 

mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken, uw eenheid in liefde, uw 

saamhorigheid en eensgezindheid. 3- Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar 

beschouw in alle nederigheid de ander als  hoger dan uzelf. 4- Laat niemand alleen zijn eigen 

belangen behartigen, maar ook die van de anderen. 5- Die gezindheid moet onder u heersen 

die ook in Christus Jezus was. 

Dat Paulus bezig is zijn gehoor te overtuigen stelt L. De Saeger eveneens vast in zijn bijdrage 

aan het boek De Bijbel vertaald.
82

 Hij spitst zijn bijdrage toe op de brief aan de Galaten 

waarin Paulus volgens hem het doel van elke retoriek, namelijk de identificatie van de 

toehoorders met (opvattingen en waarden van) de spreker, uitdrukkelijk verwoordt in de 

oproep: ‘word als ik’ (4:12). Door heel deze brief heen is te merken dat Paulus deze oproep 

wil overbrengen en zo de mensen wil veranderen. ‘Met andere woorden, Paulus getuigt niet 

enkel van zijn geloof, hij wil de lezer ook overtuigen van dit geloof’.
83

 

Deze mening is J. Murphy ook toegedaan. Hierboven heb ik zijn visie al kort belicht, nu wil 

ik er wat dieper op ingaan. Murphy is van mening dat de Vroege Kerk een ‘bekerings- 

campagne’ voerde en dat we in de geschriften van het Nieuwe Testament (met name 

Handelingen en Paulus’ brieven) hiervan de weerslag hebben. Hij gaat niet in op de 

microstructuur en onderzoekt dus niet losse geschriften. Hij richt zich op het grotere geheel. 

Belangrijk hierbij is dat het bij een campagne gaat om langdurige, georganiseerde  daden van 

een bepaalde groep mensen die erop gericht zijn de opvattingen en daden van een andere 
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groep te veranderen dan wel te blijven onderhouden of te heroriënteren.
84

 Dit ziet hij in de 

geschriften van het Nieuwe Testament terugkomen, hoe incompleet het beeld wellicht ook is. 

De brieven van Paulus zijn een onderdeel van deze ‘campagne’ die de Vroege Kerk voerde 

om anderen in te winnen voor haar geloof. Ze zijn gericht op verhelderen en cultiveren van de 

eigen identiteit als Kerk van Jezus Christus en het overtuigen van anderen. ‘…they enhance 

the cohesiveness of the group by clarifying doctrine, resolving internal dissension in the new 

ecclesia- and , above all, by reminding their audiences that they now belong to a larger 

community sharing a common message’.
85

 

Paulus stond dus als apostel middenin deze campagne. Hij stichtte nieuwe gemeenten en 

onderhield contact met hen door middel van zijn brieven waarin hij de christelijke leer 

uiteenzette en ketterijen bestreed. Dat hij dat niet slechts op een beschouwende manier deed, 

is duidelijk geworden, hij wil ook overtuigen. Verderop wil ik aan dit punt nog extra aandacht 

geven. Nu is eerst de vraag aan de orde of Paulus bij het schrijven van zijn brieven de 

klassieke retorische regels ook in acht heeft genomen.  

 

4.5 Invloed van de Klassieke Retorica? 

Aangezien de klassieke retorici geen regels hebben gegeven voor het schrijven van brieven 

kan Paulus deze dus ook niet hebben gebruikt. Wel echter zou het theoretisch mogelijk zijn 

dat hij de regels voor een redevoering ter hand heeft genomen toen hij ging schrijven, om op 

deze manier zijn gehoor des te meer te kunnen inwinnen. Zijn hier aanwijzingen voor? 

In het algemeen is volgens C. Classen te stellen dat iemand die dermate goed Grieks kan 

schrijven als Paulus, deze ook een behoorlijke hoeveelheid Griekse werken gelezen moet 

hebben, en impliciet dus ook in aanraking geweest is met de Klassieke Retorica. Dit betekent 

echter nog niet dat hij de retorische regels ook kende. Daarnaast kende Paulus het Oude 

Testament uitstekend, waaruit volgt dat hij de retorica die daarin zit ook machtig was.
86

 

Classen gaat verder in op de brief aan de Galaten en stelt dat iemand die kennis heeft van de 

Klassieke Retorica en de aanhef van deze brief analyseert, wel tot de conclusie moet komen 

dat hier iemand aan het werk is die zijn woorden weet te kiezen en zijn gedachten zó weet te 

presenteren met behulp van taalkundige grepen dat ze het meest effect op de lezer hebben.  

Een voorbeeld hiervan is Paulus’ gebruik van zijn eigen persoon als apostel van God. ‘Ik, 

Paulus, apostel, niet vanwege mensen en ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en 

God de Vader die Hem uit de dood heeft opgewekt…’(Galaten 1: 1). En even verderop zet hij 

zijn eigen persoon en apostelschap opnieuw stevig neer: ‘Tracht ik nu de mensen te winnen of 

God? Zoek ik soms de gunst van de mensen? Als ik die zocht, zou ik geen dienaar van 

Christus zijn. Ik verzeker u, broeders en zusters, het evangelie dat door mij is verkondigd, is 

niet door mensen uitgedacht. Want ook ik heb het niet van een mens ontvangen of geleerd, 

maar door een openbaring van Jezus Christus’ (Galaten 1: 10- 12). Wie deze verzen met 

behulp van de Klassieke Retorica analyseert, zal het bestempelen als een vorm van ethos. 

Paulus is bezig zijn persoon (als apostel) sterk neer te zetten met het oog op de overreding van 

zijn publiek. Of hij hierbij de klassieke regels voor een rede heeft gebruikt is niet met 

zekerheid te stellen. Duidelijk is echter wel dat hij zijn brieven niet geheel volgens deze 

aanwijzingen heeft opgesteld. Het zijn geen juridische of politieke toespraken. Paulus heeft 

een ander publiek en een ander onderwerp voor ogen. Ook zijn de structuren voor dergelijke 

redevoeringen, zoals hierboven in hoofdstuk drie weergegeven, niet op Paulus’ brieven van 

toepassing. Hij gebruikt daarin hoogstwaarschijnlijk wel elementen uit de Klassieke Retorica 
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maar neemt de gehele structuren niet over. Ook Reed en Porter delen Classens opvattingen op 

dit punt.
87

 Porter merkt daarbij nog op dat er wellicht retorica ‘in de lucht hing’ in Paulus’ 

tijd. Daarmee bedoelt hij dat het aannemelijk is dat de cultuur toen ter tijd dermate beïnvloed 

was door de retorica dat een enigszins ontwikkelde briefschrijver al snel elementen hiervan 

(onbewust) opnam in zijn werk. Dit zou ook bij Paulus het geval geweest kunnen zijn. Reed 

stelt in zijn bijdrage dat het schrijven van een brief in de Oudheid behoorde tot een ander 

genre dan het houden van een rede. Mede daarom vinden we geen aanwijzingen hiervoor bij 

de theoretici die reflecteren op redevoeringen. Briefschrijvers hadden echter wel aandacht 

voor stijl, met het oog op overreding van de lezer(s) en gebruikten hierbij elementen uit de 

Klassieke Retorica.
88

 In deze lijn heeft ook Paulus zijn brieven geschreven. 

Tenslotte geeft Paulus zelf ook nergens in zijn werken expliciet aan dat hij de Klassieke 

Retorica ter hand heeft genomen bij het schrijven van zijn brieven. Het lijkt er op dat hij in 1 

Korinthe 2: 1- 5 zich zelfs tegen (elke vorm van) retorica keert als hij schrijft: Wat mijzelf 

betreft, broeders en zusters, toen ik het geheim van God kwam verkondigen, deed ik dat niet 

met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u niets anders bij 

te brengen dan Jezus Christus, die gekruisigde. Bovendien voelde ik mij toen zwak, onzeker 

en angstig. Het woord dat ik u verkondigde overtuigde niet door geleerde woorden, maar het 

getuigde van de kracht van de Geest: uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, 

maar op de kracht van God. Het lijkt mij echter zeer aannemelijk dat, zoals Classen beweert, 

Paulus hier niet de welsprekendheid afwijst maar haar hier juist optimaal gebruikt als 

overredingsmiddel!
89

 

 

4.6 De brief aan de Galaten 

Hierboven heb ik al een aantal citaten weergegeven om te laten zien dat Paulus in zijn brieven 

naast getuigen ook bezig is met overtuigen, en dat zeker ook doet door middel van elementen 

uit de retorica. Hij maakt volop gebruik van taal- en stijlmogelijkheden. Ter afronding van dit 

hoofdstuk wil ik dit verduidelijken aan de hand van de brief aan de Galaten.
90

 

In de brief aan de Galaten staat een heel specifiek onderwerp centraal, namelijk de vraag of de 

mannen in de gemeente zich moeten laten besnijden. Pas tegen het eind van zijn brief 

benoemt Paulus dit expliciet (5: 2 ev). Het is eigenlijk niet eens een vraag meer, men is reeds 

van plan dit te gaan doen. Dit vormt voor Paulus de reden om de brief te schrijven. Hij wil 

hen ervan overtuigen dat dit niet nodig is, dat het zelfs verkeerd is. Waarom het niet nodig en 

verkeerd is legt hij uit, (3: 6 t/m 4: 11) daarnaast roept hij hen op zich te bekeren van hun 

dwaalweg (o.a. 5: 10). Door argumenten en taalkundige overredingsmiddelen wil hij dit 

bewerkstelligen. Wanneer ze besluiten zich niet te laten besnijden is het (retorische) doel van 

Paulus’ schrijven bereikt. 

Paulus ziet drie betrokken partijen in deze situatie: (1) de Galaten die op het punt staan zich te 

laten besnijden, (2) degenen die hen tot deze daad willen overhalen en (3) zichzelf, als degene 

die hen ervan wil weerhouden. Met deze drie groepen doet Paulus iets op retorisch niveau dat 

wellicht belangrijk is voor onze kijk op zijn overredingsmethode. 

De Galaten worden aangesproken als mannen, ‘broeders’, want het is een ‘mannenprobleem’ 

dat hier speelt. Ook heeft Paulus aandacht voor de situatie waarin ze verkeren als jonge 

gelovigen en voor de moeilijkheden die dat met zich meebrengt. Door dit te doen laat hij 

merken dat hij hen serieus neemt, iets wat van groot belang is met het oog op overreding. 

                                                 
87

 Zie hun beider bijdrage aan de genoemde bundel: Rhetoric in the New Testament. 
88

 Zie Reed, p 313. 
89

 Zie Classen, p 44. 
90

 Hiervoor heb ik de bovengenoemde werken van Classen en De Saeger gebruikt. 



 38 

De dwaalleraars worden door Paulus nergens met name genoemd, hij gebruikt voor hen geen  

zelfstandige naamwoorden, slechts onbepaalde voornaamwoorden ( 3: 1 en 5: 10) of 

zelfstandig gebruikte deelwoorden als ‘lieden die u verontrusten’(1: 7, ook 5: 10 en 12). 

Opvallend is dat Paulus in zijn brief slechts over hen spreekt en zich nergens tot hen richt! De 

retorische functie hiervan mag duidelijk zijn: het zijn ‘lieden’ die het aanspreken niet waard 

zijn, ze mogen zelfs geen naam hebben vanwege hun opruiende activiteiten (5: 12). 

Paulus zet zichzelf neer als een belangrijke medespeler in dit geheel. Dat doet hij onder 

andere door middel een grammaticale overbodigheid. Meerdere keren gebruikt hij namelijk 

het persoonlijk voornaamwoord ego in zinnen waarin hijzelf het onderwerp is. In het Grieks is 

dit overbodig en wordt het slechts dan gedaan wanneer de schrijver nadruk op zichzelf wil 

leggen. Het is duidelijk dat Paulus zichzelf wil benadrukken in de situaties waarin hij met 

gezag wil spreken of zich wil distantiëren van de anderen (o.a. 1: 11- 12; 2: 19- 20; 4: 12; 5: 

2, 10; 6: 14, 17). Wie dit vanuit het oogpunt van de retorica analyseert, zal opmerken dat 

Paulus hier sterk bezig is met ethos, hij zet zijn eigen persoon duidelijk neer met het oog op 

de overreding van zijn lezers. 

Daarnaast ziet Paulus op het niveau van de duiding van het gebeuren in Galatië ook drie 

partijen: (1) God en Christus, (2) de zondige wereld en (3) het Godsvolk. God en Christus 

worden hier door Paulus veelvuldig aangeduid met wezenskenmerken. Een paar voorbeelden: 

God als degene die Christus uit de dood heeft opgewekt (1: 1), die roept (1: 6; 5: 8), die de 

Geest verleent machtige daden onder de Galaten verricht (3: 5). Christus wordt ondermeer 

getypeerd als degene die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden (1: 4), die gekruisigd is (3: 

1), die ons heeft vrijgemaakt (5: 1). Door God en Christus op deze manier te typeren en hun 

daden zo duidelijk neer te zetten, wil Paulus hen laten functioneren als ankerpunten voor het 

geloof. Door middel van deze theologoumena en christologoumena wil Paulus laten zien wat 

God en Christus gedaan hebben voor ons. De herinnering hieraan moet de Galaten tot 

bezinning en omkeer brengen. Ook haalt Paulus hieruit een stuk autoriteit: niet zozeer 

hemzelf als wel déze God, die zo handelt, is degene die de Galaten moeten geloven en trouw 

blijven. 

De ‘tegenstanders’ van deze God (en daarmee diens apostel van Paulus) worden aangeduid 

met verschillende termen: boze wereld (1: 4), verdraaiers van Christus’ evangelie (1: 7), vlees 

(3: 3). Allemaal negatieve termen in dit verband, met het doel deze dwaalleraars en hun 

opvattingen onaantrekkelijk te maken en als ‘zondig’ neer te zetten.  

Tenslotte is er het volk van God, door Paulus hier getypeerd met termen als: zij die uit het 

geloof zijn, kinderen van Abraham (3: 7), kinderen van de vrije vrouw (4: 31). Stelselmatig 

legt Paulus de link tussen deze groep en de Galaten: zij zijn dat Godsvolk. De bedoeling is 

duidelijk: als de Galaten dat volk van God zijn, kan het toch niet dat ze de praktijken van de 

tegenstanders er op na houden. Paulus wil hen tot inzicht en ommekeer brengen door middel 

van deze identificatie. 

Naast deze vorm van identificatie gebruikt Paulus in zijn brief ook nog een andere vorm als 

hij het heeft over ‘wij’, ‘zij’ en ‘jullie’. De ‘wij- groep’ bestaat uit Paulus zelf en zijn broeders 

(1: 1- 2) en algemener uit allen die in Christus geloven. Zij zijn vrijgekocht door Christus die 

zich voor hen heeft gegeven, opdat ze in vrijheid zouden leven (1: 4; 3: 13; 5: 1). Deze ‘wij-

groep’ wordt onder anderen getypeerd als ‘mensen die geloven’(3: 7). Het behoren tot deze 

groep wordt door Paulus aantrekkelijk gemaakt door hieraan bepaalde ‘voordelen’ toe te 

kennen. Deze groep bestaat uit ‘zonen van Abraham’ en ‘kinderen van de belofte’ (4: 28). 

Deze groep kent de vrucht van de Geest (5: 22) en zal eeuwig leven ontvangen (6: 8). De ‘zij-

groep’ daarentegen wordt negatief neergezet met beelden die ervoor moeten zorgen dat de 

Galaten zich niet bij deze groep willen aansluiten. Deze groep bestaat uit diegenen die de 
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Galaten willen bewegen tot de besnijdenis, en zo een ‘non- evangelie’ verkondigen (1: 7). 

Paulus spreekt een dubbele vloek over deze groep van dwaalleraars uit (1: 8,9) en bezweert 

dat ze hun straf niet zullen ontlopen (5: 10). Ze hebben volgens hem een vloek over zich 

gehaald (3: 10) en zullen ‘verderf oogsten’ (6:8).  

De ‘jullie- groep’ wordt door Paulus tweeledig getypeerd. Enerzijds zijn ‘jullie’ alle 

geadresseerden van de brief. In 3: 1-5 gebruikt Paulus dit label in deze betekenis om de 

Galaten aan te zetten tot stevige zelfreflectie. Déze ‘jullie- groep’ is aantrekkelijk en staat op 

één lijn met de ‘wij- groep’. Anderzijds gebruikt Paulus deze term om binnen de gemeente 

van Galatië een groep aan te duiden die de wet wil blijven vasthouden (4: 21; 5:4). Zo wil hij 

de lezers laten kiezen tot welke groep ze willen behoren. 

Binnen dit proces van identificatie en aliënatie speelt het beroep op het geheugen een grote 

rol. Paulus appelleert aan datgene wat de Galaten al weten en ervaren hebben, onder andere: 

hun eerste contacten met Paulus (4: 13- 15), hun ‘goede start’ in het geloof (5: 7), de 

ervaringen van de Geest in hun midden (3:5). Dit alles weten ze reeds en hebben ze al 

ervaren. Dit appél op het geheugen heeft ten doel het ‘wij- gevoel’ te versterken en de 

identiteit als gelovigen opnieuw helder te krijgen opdat ze zullen inzien dat de besnijdenis niet 

bij deze identiteit past. Vanuit de retorica zou je kunnen zeggen dat Paulus hier met het 

element pathos werkt: hij speelt in op het gevoel van zijn lezers zoals hij elders ook duidelijk 

doet (o.a. 3: 1!) 

Door middel van deze indeling, de identificatie van bepaalde groepen met bepaalde positieve 

of negatieve kenmerken en de herinnering aan hun verleden en hun identiteit wil Paulus zijn 

lezers op een retorische manier inwinnen voor zijn eigen standpunt. Hij maakt volop gebruik 

van de mogelijkheden die de taal en de retorica bieden, al is het niet vast te stellen of hij dit 

vanuit een retorische theorie doet. 

  

4.7 Samenvatting en conclusies 

Met het schrijven van zijn brieven staat Paulus in een traditie die vrij bekend was in de 

Oudheid. Men schreef brieven om contacten met anderen te onderhouden en meningen aan 

hen bekend te maken wanneer persoonlijk contact niet mogelijk was. Voor dit genre waren, 

voor zover nu bekend, geen regels gegeven en geen theorieën ontwikkeld. Wel werd er 

gewezen op het belang van stijl, voornamelijk met het oog op overreding van de lezer(s). 

Met zijn brieven had Paulus een doel voor ogen: niet alleen wilde hij de contacten met de 

gemeenten onderhouden, door middel van zijn brieven wilde hij eveneens als het ware zelf 

present zijn en geestelijk leiding geven. Zijn brieven bevatten dan ook een boodschap voor de 

geadresseerden: Paulus wil hen onderwijzen als apostel van Jezus Christus. Overtuigen blijkt 

voor hem hierbij een belangrijk element te zijn, zoals we gezien hebben laat hij het niet bij 

getuigen alleen. In de context van de Vroege Kerk, gezien als een groep die de eigen identiteit 

moet zien te ontwikkelen en vasthouden en daarbij ook nog anderen wil inwinnen voor het 

eigen standpunt, is dit goed te begrijpen. Om zijn lezers te overtuigen van datgene wat hij te 

melden heeft, gebruikt Paulus allerlei mogelijke taalmiddelen en retorische vaardigheden. In 

hoeverre deze zijn terug te voeren op (klassieke) retorische theorieën is niet vast te stellen. 

Paulus beheerste het Grieks goed, zo blijkt uit de brieven, en het is zeer waarschijnlijk dat hij 

in elk geval met de toegepaste retorica in aanraking is geweest tijdens zijn studie. Of hij de 

retorische theorieën kende en toegepast heeft bij het schrijven van zijn brieven blijft een 

onbeantwoorde vraag.  

In de brief aan de Galaten is duidelijk te merken dat Paulus de lezers wil overtuigen van zijn 

gelijk. Daartoe doet hij een appèl op hun verstand én hun gevoel. Hij zet zijn eigen persoon 

dusdanig neer dat deze aan gezag wint en stelt daarbij de ‘tegenpartij’ negatief voor. De 
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analyse van deze brief (parr. 4.6) geeft weer hoe Paulus te werk is gegaan en dat hij dat zeer 

doordacht en subtiel heeft gedaan, met de nodige aandacht voor stijl. 
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5. Evaluatie 
 

In dit hoofdstuk wil ik de uiteindelijke balans opmaken en komen tot een antwoord op mijn 

vraagstelling: ‘Wat is de bijdrage van de beweging Passie voor Preken aan de hedendaagse 

homiletische doordenking en hoe is deze theologisch- homiletisch te waarderen?’. Voor wat 

betreft de genoemde bijdrage van de beweging aan de homiletische doordenking haal ik in dit 

hoofdstuk elementen aan die in hoofdstuk twee naar voren zijn gekomen. Voor de waardering 

van deze bijdrage gebruik ik datgene wat de andere twee hoofdstukken hebben opgeleverd. 

Daarnaast krijgt hier eveneens een bredere theologische reflectie op de opvattingen van 

Passie voor Preken een plek. 

 

5.1 Inhoud en vorm 

Generalisering 

De beweging Passie voor Preken is van mening dat er anders gepreekt moet worden. Om die 

reden is de beweging opgericht. De tijden zijn veranderd en als we in deze tijd de bijbelse 

boodschap aan mensen duidelijk willen blijven maken, zal het roer om moeten. De oude 

vormen voldoen niet langer. De oude inhoud blijkbaar nog wel want daarover lees ik maar 

heel weinig. Wat die ‘oude inhoud’ precies is, wordt niet expliciet gemaakt. Men wil staan in 

de reformatorische traditie, maar wat wordt daarmee bedoeld? Inhoudelijke bezinning en 

reflectie is schaars. Een visie op de Bijbel en de inhoud van de verkondiging wordt minimaal 

weergegeven. Blijkbaar gaat men er van uit dat dat bekend is. Daar zit het knelpunt blijkbaar 

niet en daar hoeft waarschijnlijk niet zozeer over nagedacht te worden. Het zit meer vast op 

communicatie. De preekmethode moet anders en meer aangepast aan deze tijd. Wanneer dat 

gebeurt, zal de prediking weer wat uitwerken bij mensen, en in het verlengde daarvan kan het 

christelijk geloof weer ‘terrein winnen’. 

Bij deze keuze voor (gemakshalve) ‘de vorm’ wil ik eerst stilstaan om deze te analyseren. 

Oude vormen van prediking voldoen in deze tijd dus niet meer, zo wordt gesteld. Wat de 

‘oude vormen’ zijn en wat daar mis mee is, wordt echter evenmin helder uitgewerkt als de 

‘oude inhoud’. Tussen de regels door kan opgemerkt worden dat de oude vorm staat voor 

informeren, en Passie voor Preken wil transformeren. ‘Mikken veel van onze preken niet 

teveel op informatie in plaats van transformatie?’
91

 zo vraagt Douma zich af. De oude 

preekstijl lijkt sterk op het houden van een betoog vanaf een papier waarop alles is 

uitgeschreven. Van der Spoel gebruikt het beeld van het maken van een foto. De oude 

preekmethode is erop gericht een theologische waarheid van onder de tekst te halen en te 

belichten, om vervolgens de betekenis ervan te verhelderen. Deze stijl kan heden ten dage niet 

meer want ze sluit niet meer aan bij de luisteraars die, onder invloed van onder andere de 

massamedia, een andere manier van informatie verwerken gewoon zijn geworden. Er moet nu 

een nauwere relatie gelegd worden tussen ratio en emotio. De preek moet een film zijn, 

waarin wat gebeurt en waarin de luisteraar wordt meegenomen.
92

  

Te snel en te gemakkelijk wordt hier volgens mij alles over één kam geschoren, alsof er maar 

op één manier gepreekt werd/ wordt en dat een droge, informerende manier is. Er wordt mijns 

inziens een karikatuur gemaakt van het verleden, zonder de vele stijlen en ontwikkelingen van 

de afgelopen tijd in ogenschouw te nemen. Van der Spoel laat in zijn lustrumlezing (zie 

hierboven) dan wel merken dat hij weet heeft van deze ontwikkelingen, toch krijgen ze alle 
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eenzelfde predikaat mee: niet goed genoeg, te weinig gepassioneerd, te weinig gericht op 

echte communicatie en beleving.  

T. Long doet in zijn boek The Witness of Preaching
93

 eveneens een voorstel voor een nieuwe 

manier van preken. Hij laat daarbij ook de verschillende ontwikkelingen met betrekking tot 

preekstijlen van de afgelopen decennia zien. Dit doet Long aan de hand van verschillende 

beelden die voor een prediker gebruikt kunnen worden. Daarbij toont hij echter meer 

waardering en respect voor de diverse stadia binnen de homiletiek dan ik bij Passie voor 

Preken tegenkom. 

 

Aandacht voor de voordracht 

Naast deze kritiek op generalisering van het verleden, blijf ik echter ook haken bij de insteek 

van de beweging, namelijk om de voordracht te willen verbeteren. ‘Het belangrijkste gevolg 

hiervan (de postmodernisering, AW) voor de prediking is dat ook de bijbelse boodschap echt 

anders moet worden overgedragen’.
94

 Dit doet zij om het uiteindelijke doel van de prediking, 

namelijk: overtuiging van de hoorders, beter te kunnen realiseren. Van der Spoel heeft de 

beweging opgericht uit onvrede over zijn eigen manier van preken en het gevoel in de 

opleiding te weinig meegekregen te hebben over het ‘hoe’ van preken. Door een niet 

doordachte manier van preken was zijn ervaring dat de boodschap van zijn preek niet over 

kwam bij de hoorders. De activiteiten van de beweging zijn dan ook goeddeels gericht op het 

aanleren van een (andere) preek manier die de hoorders van nu meer zou moeten meenemen 

en raken.  

Deze aandacht voor de preekcommunicatie is op zich positief te waarderen. Passie voor 

Preken maakt werk van de verkondiging en wil niet dat het over de hoofden van mensen heen 

gaat. Daarvoor is het te waardevol! Ze zet zich in om datgene waar het volgens haar in de 

Bijbel om en over gaat bij de mensen te krijgen en de relevantie ervan te doen ervaren. Men 

wil dat er daadwerkelijk wat gebeurt met de hoorders onder de verkondiging. Die ‘passie’ lijkt 

me positief en eveneens kenmerkend voor de gereformeerde traditie waarin ze wil staan. 

Hierin is toch steeds plaats geweest voor het bevindelijke, het zelf ervaren en meemaken van 

datgene waar het in de verkondiging om gaat.
95

 ‘Als het er op aan komt, gaat de protestant 

naar de kerk voor de preek. [ …] En bij de preek hoopt en bidt de protestant dat het zo zal zijn 

dat hij het “als uit Gods eigen mond hoort” (naar Psalm 56 vers 6, Berijming 1773). En dat 

“het” is niet minder dan Gods Woord. Hij hoopt dat er wat gebeurt onder de preek’.
96

 

Hiermee typeert de Leede mijns inziens de reformatorische verwachting van de preek raak. 

Passie voor Preken wil dit ‘gebeuren’ mogelijk maken. Ze wil niet preken dat er wat moet 

gebeuren met een mens maar zó dat er wat gebeurt met hem of haar. De voordracht speelt 

hierin een wezenlijke rol. Stark stelt dat de reformatorische preek te typeren is als ‘logisch- 

redenerende prediking die doelt op geloofsovergave via het overtuigen van de hoorder’.
97

 

Even verderop stelt ze: ‘Theologische kennis, een goede voordracht maar ook de persoonlijke 

vroomheid vormen de ingrediënten van een overtuigende prediking. Het Woord van God zal 

daarmee uiteindelijk het hart van de mens overtuigen van zonde en genade, zo is de 

gedachte’.
98

 Deze aandacht voor de communicatie getuigt mijns inziens eveneens van een 
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besef van de waarde van de bijbelse inhoud en de verantwoordelijkheid van de prediker. Hij is 

verkondiger van Gods Woord, dat vergt van hem het uiterste. 

 

Balans 

Met deze aandacht voor de voordracht en de communicatie sluit de beweging aan bij de 

Klassieke Retorica waarin dit element ook van belang wordt geacht met het oog op de 

overreding van het gehoor. De klassieke redenaars waren uit op overtuiging en instemming, 

(de gelegenheden waarbij zij spraken vroegen daar ook om.) Ook zij vragen in dit verband 

aandacht voor de voordracht. Voor de één is dit van groter belang dan voor de ander, toch 

speelt het steeds een grote rol. Een slechte voordracht werkt het tegendeel in de hand van wat 

men wil bereiken. Hierbij echter stellen de klassieke schrijvers steeds voorop dat in alles een 

goede balans nodig is. Aandacht voor de voordracht dient in balans te staan met aandacht 

voor de inhoud. Een ‘teveel’ aan aandacht voor een bepaald element werkt niet bevorderlijk 

voor de overreding. Wat echter opvalt bij Passie voor Preken is dat vorm en inhoud van 

elkaar lijken te zijn losgekoppeld. Over de inhoud lezen we namelijk maar weinig. De kaarten 

worden gezet op de vorm, wanneer die verandert, zal het weer goed gaan met de verkondiging 

zo is de achterliggende gedachte. Maar wordt een vorm niet gestuurd vanuit de inhoud? Een 

goede reflectie en bezinning op de inhoud (de Bijbel) ben ik niet tegengekomen. Impliciet is 

er denk ik wel een opvatting over de samenhang tussen inhoud en vorm. Als ik het kort in 

eigen woorden weergeef: ‘Jezus Christus is voor ons aan het kruis gestorven en met Pasen 

opgestaan, dankzij het geloof in Hem mogen wij eeuwig leven. Deze wetenschap is zo 

geweldig dat je erdoor in vuur en vlam komt te staan en anderen ermee aansteekt’. Deze 

inhoud is denk ik sturend voor de vorm die Passie voor Preken voorstaat. Maar ze maakt het 

weinig expliciet en dat is een manco, zeker voor een homiletische beweging. Daarnaast is er 

in de aangeboden preekcursus, zo lijkt het, veel aandacht voor vorm en (moderne) 

communicatiemiddelen (mindmapping, oogcontact e.d.) los van de inhoud. Deze technieken 

kunnen zeker hun waarde bewijzen voor de preekcommunicatie. Maar de reflectie op de 

relatie inhoud- vorm mag binnen de homiletiek mijns inziens niet ontbreken. 

Dat hier een kloof gaapt tussen inhoud en vorm blijkt ook wel uit het feit dat men iedereen 

welkom heet op de cursus. Welke achtergrond en geloofsopvattingen men ook heeft, dat 

maakt niet uit, Passie voor Preken leert je om die goed, gepassioneerd over te brengen. Waar 

sta je dan als beweging theologisch gezien? En hoe wordt de relatie inhoud -  vorm gezien? 

De Klassieke Retorica maakt duidelijk dat vorm en inhoud nauw samenhangen. Dat blijkt 

allereerst al uit de indeling in genres, een politiek betoog heeft een andere inhoud en een 

ander doel dan een gerechtelijk betoog of een lofrede. Dat vergt dus ook een andere aanpak en 

vorm. Daarnaast is binnen een genre de inhoud eveneens sturend voor de vorm, zo blijkt. De 

uitdrukkingswijze van de redenaar dient passend te zijn voor het onderwerp waarover hij 

spreekt. Deze link tussen inhoud en vorm is mijns inziens onvoldoende uitgewerkt door de 

beweging. Men wil overtuigen, dat is het gestelde doel van de prediking. Maar waarvan wil 

men overtuigen? Het lijkt erop dat dat niet zoveel uitmaakt. Datgene wat de voorganger uit 

een tekst heeft gehaald, wat hem erin ‘geraakt’ heeft, dat moet hij overtuigend over kunnen 

brengen.  

 

De benadering van Resner 

Zelf zou ik meer theologische reflectie op dit punt wensen. A. Resner geeft die mijns inziens. 

In zijn boek Preacher and Cross. Person and Message in Theology and Rhetoric
99

 werkt hij 

                                                 
99

 Resner, A. Jr., Preacher and Cross. Person and Message in Theology and Rhetoric, Grand Rapids, 1999. 



 44 

uit hoe volgens hem de inhoud van het Evangelie sturend is voor de vorm van de 

verkondiging en de rol van de prediker. Hij doet dit door zich te concentreren op Paulus’ 

geschriften, met name 1 Korinthe waarin Paulus expliciet op deze relatie ingaat. Volgens 

Resner is het niet waar, zoals sommige Nieuwtestamentici blijkbaar beweren, dat Paulus in 

zijn geschriften geen overtuigingsmiddelen gebruikt. Die gebruikt hij wel degelijk. Alleen hij 

stelt andere eisen aan de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus dan de Klassieke 

Retorica stelt aan een rede. Deze laatste heeft voor de spreker en zijn technieken (ethos) een 

grote rol weggelegd als het gaat om de overreding van een publiek. Paulus stelt niet dat een 

prediker van het Evangelie geen rol heeft in deze, alleen zijn rol is anders, gestuurd vanuit de 

inhoud. Het Evangelie is het Evangelie van Jezus Christus en daarmee het Evangelie van het 

kruis. In 1 Korinthe maakt Paulus volgens Resner duidelijk dat dat Evangelie de eisen voor 

een prediker en zijn verkondiging aangeeft. Voor de gemeenteleden in Korinthe vormt de 

persoon van Paulus een probleem, hij voldoet niet aan hun voorwaarden met betrekking tot 

een goede spreker. In reactie hierop zet Paulus uiteen dat niet de context bepalend is voor een 

prediker van het Evangelie maar dat het Evangelie zelf criteria aanlevert waaraan een prediker 

moet voldoen. Jezus Christus is daarbij het referentiekader en niet de hoorder en diens 

wensen. Het kruis van Christus zet geen streep door de persoon van de prediker, vormt deze 

echter wel opnieuw. Wat is nu de ‘eis’ voor een goede prediker en een goede preek? Dat ze 

gelijkenis vertonen met deze Jezus en de inhoud van dit Evangelie. Het leven en de 

verkondiging dienen getekend te zijn door het kruis van Christus. Dát zal als een 

overtuigingsmiddel weken. 

Hoe dit concreet gestalte krijgt werkt Resner niet verder uit, dat is wel jammer. Belangrijk 

vind ik echter dat hij aan de hand van Paulus nadenkt over de relatie inhoud – vorm. En dat 

hij laat zien dat het Evangelie niet zomaar kritiekloos aansluit bij de cultuur. Passie voor 

Preken geeft geen blijk van deze reflectie en steekt daarnaast in bij deze tijd. Daar is zeker het 

nodige voor te zeggen, ook theologisch (helaas is ook de verantwoording mager). Maar het is 

mijns inziens te eenzijdig. Daarbij is het ook de vraag wat in dezen het primaat krijgt: de 

inhoud van het Evangelie of de context van de cultuur? Resner stelt dat Paulus in 1 Korinthe 

het zwaartepunt legt bij de inhoud van het Evangelie en van daaruit de vorm van de 

verkondiging doordenkt. Daarin heeft hij denk ik gelijk, en een beweging die zich beroept op 

Paulus zou hem daarin ook moeten volgen. 

Ogenschijnlijk roept de manier van verkondigen die Paulus in 1 Korinthe proclameert een 

probleem op in confrontatie met andere brieven van zijn hand. Hierboven hebben we immers 

gezien dat hij in de brief aan de Galaten zonder problemen gebruik maakt van elementen uit 

de retorica om zijn hoorders in te winnen en op andere gedachten te brengen. Op dit punt 

komt ik verderop terug wanneer ik het punt van de hoorders aan de orde stel. Nu wil ik eerst 

nog ingaan op de persoon van de prediker. 

 

5.2 De prediker, zijn rol en zijn persoon 

Schleiermacher 

Nauw verweven met de voordracht is de persoon van de prediker. In de geschiedenis van de 

homiletiek is verschillend met hem en zijn positie omgegaan. Bekend is dat tegen het eind van 

de negentiende eeuw, onder invloed van onder anderen Friedrich Schleiermacher (1768- 

1834), de persoon en zijn individuele geloofsbeleving centraal stond in theologie en 

homiletiek. Schleiermacher ontwikkelde zijn theologische opvattingen ook weer in reactie op 

de voorgaande periode van de Verlichting. ‘In een grote openheid naar de cultuur laat 

Schleiermacher de geslotenheid van de protestantse scholastiek achter zich. Het gaat 
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Schleiermacher om de ontdekking van de menselijke mogelijkheid tot zelfervaring’.
100

 Hij 

keert zich tegen een geloof dat gebaseerd is op autoriteit van de kerk en het ambt en heeft 

volle aandacht voor de eigen geloofservaring via geloofscommunicatie met anderen en 

subjectieve reflectie. Immink zegt hierover nog het volgende: ‘Het vertrekpunt ligt in de 

menselijke geest en vanuit die positie komt God ter sprake. De omkering, namelijk dat we 

vertrekken vanuit het spreken van God zelf, vanuit zijn zelfopenbaring, ligt niet in de lijn van 

Schleiermachers theologie. Vandaar dat zijn visie een typisch voorbeeld is van een 

antropologische benadering’.
101

 Deze theologische aandacht voor het individu en zijn 

geloofservaringen werkt door in Schleiermachers preken waarin hij de mensen en hun 

ervaringen serieus neemt en waarde hecht aan dergelijke ervaringen als openbaringen van 

God.  

Tegen het eind van de negentiende eeuw was men met de inzichten van Schleiermacher 

behoorlijk aan de haal gegaan, zo blijkt. Wilde hij deze subjectieve kant gebruiken om het 

objectieve Woord van God vanuit de Bijbel via de prediking bij de mensen te brengen, in de 

decennia na hem werd deze objectieve kant echter steeds meer losgelaten, en stond de 

menselijke ervaring op zich centraal. ‘De invloed van de moderne tijd mist haar uitwerking 

niet op de opvattingen aangaande de “prediking als Gods Woord”. Een voortschrijdend 

subjectiverings- en democratiseringsproces speelt zich ook af in Nederland en leidt tot 

verschillende reacties. […] de nadruk valt meer op het onderwijzende en tot waarheid en 

inzicht leidende karakter van de prediking dan op het van buitenaf op de mens toekomend 

heilsbemiddelende aspect van de prediking. […] de persoonlijke geloofservaring bepalen in 

hoeverre prediking als Gods Woord beschouw wordt’.
102

 De persoon van de prediker en zijn 

ervaringen stonden hierbij eveneens voorop. 

 

Barth 

In reactie hierop cijferde Karl Barth (1886- 1968) de prediker ( zijn ervaringen incluis) 

nagenoeg weg, althans in zijn theologische reflectie. Het moet volgens hem in de prediking 

gaan om de verkondiging van het objectieve Woord van God en de prediker moet er zoveel 

mogelijk tussenuit vallen. Gods Woord is vrij en niet gebonden aan het menselijke. ‘De 

prediker hoeft zich niet in allerlei bochten te wringen om aansluiting bij het gevoel van de 

hoorders te zoeken, hij hoeft zich slechts af te vragen of hetgeen hij spreekt, tot Gods eer is. 

Want het verstaan van het Woord hangt niet van de prediker af’.
103

 Het punt waar Barth zich 

mee bezig houdt is de verhouding van God en mens en uiteindelijk of een mensen woord 

Gods Woord kan bevatten. Zijn visie is dat dat uiteindelijk slechts lukt bij analogie. Preken is 

voor hem meer “Ankündigung’ dan ‘Verkündigung’.
104

 Het mensenwoord in de preek heeft 

een verwijzende kracht naar Gods Woord en kan die laatste nooit vervangen, er is geen 

directe identiteit tussenbeide. Dat betekent voor hem dat de persoon van de prediker eerder in 

de weg staat dan mee werkt ten goede als het gaat om het spreken van God tot ons. Daarom 

moet zijn rol dan ook zeer beperkt zijn. Aandacht voor presentatie van de preek is op de keper 

beschouwd bij Barth dan ook ‘uit den boze’. 
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Lange 

Hierop kwam in de zestiger jaren  van de vorige eeuw een reactie, waarbij de weggecijferde 

mens weer naar voren werd gehaald als wezenlijk element in de verkondiging. Hij is niet 

langer louter adressaat van Gods Woord maar subject en constituerend onderdeel van de 

preek. E. Lange werkte deze empirische Wende in de theologie voor de homiletiek verder uit. 

Voor hem was niet langer primair de tekst het uitgangspunt voor de verkondiging maar de 

hoorders en hun situatie. ‘Niet op basis van de tekst wordt vooraf een boodschap van de preek 

geformuleerd, maar pas met inachtneming van de werkelijke aanvechting van de mens wordt 

het mogelijk om de relevantie van het beloftevolle karakter van het Evangelie opnieuw te 

ontdekken’.
105

 De hoorders staan dus volop in de homiletische schijnwerpers. De prediker is 

hierbij de vertegenwoordiger van de hoorders in confrontatie met de tekst.  

 

Dingemans 

De Groningse hoogleraar Dingemans geeft aan de prediker weer een andere positie. Deze is 

‘hoorder onder de hoorders’ wat inhoudt dat hij voor en samen met de gemeente de woorden 

van de traditie en de daarin opgeslagen geloofservaringen beluistert, om daarmee een brug te 

slaan naar hedendaagse geloofservaringen. Het gaat hem wezenlijk om ontmoeting tussen 

God en mensen en niet om overdracht. De hoorders zijn mede bepalend voor deze ontmoeting 

en daardoor mede subject van de prediking. Dingemans heeft definitief afstand genomen van 

de ‘Woord Gods’ -theologie van Karl Barth en daarmee van de predikant als ‘tegenover’ van 

de gemeente. ‘Slechts bij uitzondering zal de predikant op charismatische wijze - als “profeet” 

- het Woord van God op directe wijze tot de gemeente richten’.
106

 

 

De Geest en de prediker 

De rol van de prediker kan dus nogal verschillend gezien worden en is duidelijk verschoven 

binnen de theologische reflectie van de afgelopen decennia. Zoals ik hierboven heb 

uitgewerkt ziet Passie voor Preken zijn rol als heraut- getuige. De boodschap uit het Woord 

van God geeft hij door, maar niet zonder het eerst zelf ‘aan den lijve’ te hebben ervaren. De 

rol en de plaats van de persoon van de prediker zijn nogal cruciaal bij de beweging: ze staat in 

het middelpunt van de aandacht. Zijn voordracht moet beter en zijn passie moet geproefd 

worden in de preek. Daarbij moet hij goed leren communiceren. Dit alles dient te gebeuren 

met het oog op de overtuiging van de hoorders. Nogmaals, op zich is deze aandacht positief te 

waarderen. De theologische bezinning na Barth heeft mijns inziens terecht aandacht gevraagd 

voor de prediker. Zonder hem kan het niet, hij is er en doet er ook toe in de prediking. Barth is 

in zijn wegcijferen van de persoon van de prediker te ver doorgeschoten, al is het te begrijpen 

vanuit zijn tijd!   

De Klassieke Retorica leert ons eveneens al dat een slechte voordracht afbreuk doet aan de 

overtuigingskracht van een rede. De persoon van de prediker is nu eenmaal één van de drie 

elementen van de retorische driehoek (ethos, logos en pathos) die ook op een preek van 

toepassing is. Aandacht voor hem is dus zeker op z’n plek. Een ander ding dat we echter van 

de Klassieke Retorica kunnen oppikken is dat er een balans moet zijn tussen deze drie 

elementen. Slaat de balans door naar één van de drie dan verslechterd de kans op overreding 

van het gehoor. Is dit het geval bij Passie voor Preken, zoals met name vanuit de 

reformatorische hoek wordt gesteld? Hoewel men dit zelf ontkent denk ik toch dat het 

gebeurd is. Alleen al het feit dat alle activiteiten gericht zijn op de prediker zegt veel. 

Aandacht voor de hoorders zegt men te hebben, maar veel verder dan een algemene betiteling 

                                                 
105

 Stark, p 185. 
106

 Dingemans, p 46. 



 47 

als ‘postmodern’ komt het niet, verderop zal ik hierop ingaan. Aandacht voor de inhoud 

pretendeert men ook, maar ik moet het eerlijk gezegd zoeken. Hoe denkbeeldig is het gevaar 

dat het al dan niet slagen van de verkondiging en overtuiging afhangt van de prediker en zijn 

passie en technieken? Douma
107

 en Van der Spoel
108

 stellen wel dat het uiteindelijk de Geest 

is die het doet, maar ook op dit punt zie ik weinig reflectie terug. In de meditatie van de 

prediker ter voorbereiding op de preek krijgt de Geest een plek. Daar raakt de Geest als het 

goed is de geest van de voorganger en dat veroorzaakt een vlam en die zal vanaf de kansel 

moeten overspringen op de hoorders. Om dit mogelijk te maken moet echter wel de prediker 

zo dicht mogelijk bij komen en zijn eigen ‘geraaktheid’ laten merken. Hoe groot is dan nog de 

speelruimte van de Geest. Is die niet behoorlijk gebonden aan onze daden? Staat de prediker 

niet behoorlijk op Zijn plek? Wordt zijn rol niet overschat? De prediker is er, moet er ook 

zijn! Maar welke plek moet hij hebben? Passie voor Preken maakt hem tot scharnierpunt 

waar het op /om draait tijdens de preek. Híj is geleider van het heil geworden, in plaats van 

het Woord. De Prediker en vooral zijn passie lijken doorslaggevend in het proces van bekeren 

en vernieuwen van de mens. Noch theologisch noch reformatorisch lijkt me dit correct. 

Zoals we zagen stelt Aristoteles dat gevoelens opwekken bij het gehoor een geëigend middel 

is om te overtuigen. Daarbij is de overeenkomst opvallend als het gaat om wedijver of drang 

tot navolging. Door zo duidelijk in de preek de eigen ervaring van de prediker naar voren te 

halen wil men de hoorders jaloers maken en tot navolging oproepen. De ervaring van de 

voorganger in combinatie met zijn voordracht moeten aanstekelijk werken. 

Resner legt echter vanuit Paulus’ werk de nadruk op een heel andere ‘passie’, namelijk die 

van het kruis van Christus. Wanneer dat kruis ons leven als predikers tekent,  zet het de 

dingen op z’n kop. Het biedt een ander referentiekader voor de beoordeling van de prediking 

en de prediker. Niet zijn retorisch kunnen en zijn eigen passie maar zijn overeenkomst met het 

kruis van Christus komt op de eerste plaats. 

Passie voor Preken wil ook niet dat de persoon van de prediker op de plek van het Woord of 

de Geest komt te staan, en dat zijn retorisch kunnen doorslaggevend is, maar toch ontkomt ze 

er denk ik niet aan dat dit wordt opgemerkt vanwege de aanpak en de keuzes die ze maakt. 

 

De zelfwerkzaamheid van het Woord 

Om wat verder in te gaan op de plaats en de rol van de prediker nog het volgende. Passie voor 

Preken ziet de prediker als heraut –getuige: hij moet Gods Woord doorgeven nadat hij er zelf 

iets van heeft ervaren. Deze eigen ervaring is volgens de beweging erg belangrijk met het oog 

op de overdracht, zoals boven is aangegeven. De rol van de prediker is nogal cruciaal dus, in 

het verkeer tussen God en mens, en daarmee in het ‘bouwen van de gemeente’. 

Manfred Josuttis stelt in zijn boek Der Traum des Theologen dat de gemeente theologisch 

gezien Creatura verbi is, schepping van het Woord. Daarbij maakt hij echter de volgende 

waarschuwende opmerking:  ‘Der Prophet steht deshalb immer in der Gefahr, sich selber als 

Schöpfer der Gemeinde anzusehen’.
 109

 Degene die het Woord waardoor de gemeente is 

ontstaan en nog steeds bestaat mag doorgeven staat bloot aan het gevaar ‘schepper naast God’ 

te worden. Josuttis wijst erop dat dit gevaar des te groter is wanneer een predikant met zijn 

prediking ‘succes heeft’ (Erfolg). Dan lijkt het erop dat groei en bloei van de gemeente 

maakbare elementen zijn. Hier tegen heeft Chr. Möller meermaals gewaarschuwd, zo laat 

Josuttis in een citaat van hem weten: ‘Die Frage nach Gemeindeaufbau wird zu einem Fluch, 
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wenn sie den fehlenden Glauben an die Selbstwirksamkeit des Wortes durch aktivierende 

Programme zur Leistungssteigerung dynamischer Gemeinden ersetzen soll. Sie wird zum 

Segen, wenn sie aus dem Zutrauen zur Wirkkraft des Wortes kommt…’.
110

 Dit vertrouwen in 

de zelfwerkzaamheid van het Woord lijkt me theologisch gezien essentieel met het oog op de 

prediking. Voor de rol van de prediker heeft dit eveneens grote betekenis, zoals Josuttis laat 

zien. Zijn plaats ten opzichte van het Woord moet hij niet uit het oog verliezen. Evenmin 

moet hij het vertrouwen in de zelfwerkzaamheid dat Woord loslaten. Het tweede zal sturend 

kunnen zijn voor het eerste. 

Bij alle aandacht voor de passie van de prediker en communicatiemethoden mis ik dit (basis-) 

vertrouwen in de zelfwerkzaamheid bij Passie voor Preken. Het komt op mij ‘doenerig’ en 

maakbaar over. Over de zelfwerkzaamheid van het Woord lees ik niet zo veel, dat gegeven 

lijkt geen basis van waaruit men wil handelen. Juist voor een beweging die wil staan in de 

reformatorische traditie, waarin dit vertrouwen toch altijd vrij groot is geweest en de nodige 

aandacht heeft gekregen,
111

 acht ik dit element echter essentieel. De Reformatie heeft een heel 

duidelijke en nauwe link gelegd tussen prediking en Woord van God. Ze zijn niet tot elkaar te 

herleiden, Gods Woord gaat immers boven de prediking uit, maar komt wel via haar tot ons. 

Stark vat het zo samen: ‘Er is dus geen sprake van gelijkstelling van het gepredikte Woord 

met het Woord van God als heilsmiddel zonder meer, maar de menselijke activiteit van 

prediken en horen weegt voluit mee, zij het dat zij niet constitutief is voor het heil.’
112

  

De preek doet er dus wel degelijk toe, en daarmee ook de prediker. Maar de vraag is of we 

deze reformatorische relatie nog zo zien, of Gods Woord afhankelijk maken van het onze, en 

zijn overtuigingskracht van onze mogelijkheden. Het gevaar zie ik dreigen bij de beweging 

Passie voor Preken en haar methoden met veel aandacht voor passie en communicatie alsof 

wij het zelf creëren moeten. Dat laatste zullen ze stellig ontkennen met een beroep op de 

Geest die het uiteindelijk moet doen. Hopelijk wordt echter het gesignaleerde  gevaar ook 

onderkend. 

 

De persoon van de prediker 

Een ander punt met betrekking tot de prediker is zijn eigenheid als persoon. ‘We staan voor 

prediking dichtbij jezelf’ zo maakt Passie voor Preken duidelijk. Een mooi en goed streven 

dunkt me. Wanneer mijn preekmethode een manier is die niet bij mij past dan gaat de preek 

lijken op een toneelstuk. Mijn geloofwaardigheid is dan weg want ik sta niet voor mijn 

woorden, die staan bij mij vandaan. De Klassieke Retorica heeft het belang van dit ‘dichtbij 

jezelf’ ook ingezien, zoals boven is weergegeven. Gepastheid speelt hierbij een grote rol. Een 

stijl die een redenaar niet past moet hij ook niet hanteren.  

Passie voor Preken wil geen dwingende stijl opleggen neem ik aan, ze wil een inspirerende 

beweging zijn. Echter, middels haar activiteiten en methoden van prediking is ze er wel sterk 

van overtuigd dat de verkondiging aan kracht zal winnen. Mindmappen, oogcontact, 

ongedwongen, pakkende voordracht, het zijn ingrediënten voor een goede communicatie 

tijdens de preek. Maar wat nu als ik als voorganger zo niet ben? Als ik het erg lastig vind 

mensen steeds aan te kijken en in te gaan op wat ik ‘in hun ogen’ meen te lezen? Wat als mijn 

persoonlijkheid gewoon niet past bij een dergelijke expressieve manier van (s)preken? Kan 

het ook zo zijn dat de methode van Passie voor Preken niet bij iedereen past? Of is daar geen 

ruimte voor? En kan op een andere manier een preek ook ‘pakkend’ en overtuigend zijn, 

zonder dat ze communicatief erg sterk is? 
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Hier ligt de vraag aan ten grondslag naar de identiteit van de persoon van de prediker. Als hij 

er dan zo toe doet, dan moet zijn eigenheid toch voorop staan en niet een manier. Manfred 

Josuttis zegt in zijn boek Gesetz und Evangelium in de Predigtarbeit daarover het volgende: 

‘Die wirklichkeitserschliessende Kraft des Evangeliums besteht nämlich nicht zuletzt darin, 

dass es trotz alles Negativerfahrungen eine umfassende Annahme des eigenen Ich, der 

anderen Menschen, ja der ganzen Schöpfung erlaubt. Die zentralen Topoi, in denen die 

biblische Heilsgeschichte begrifflich kondensiert ist, enthalten alle die Intention der 

Bejahung. Durch die Rechtfertigung ist der unreine, willenlose, rebellische Mensch von Gott 

akzeptiert’. Ondanks alle negativiteit die we ervaren, mag een mens toch ‘ja’ tegen zichzelf 

zeggen vanwege Gods ‘ja’. Voor de homiletiek betekent dit mijns inziens dat de eigenheid 

van de prediker in de prediking mee mag doen, gestuurd vanuit het Evangelie. De uniciteit 

van ieder mens is van grote waarde. Dat met het oog op de praktijk bepaalde dingen worden 

aangeleerd, is duidelijk. Dat er aan voordracht geschaafd wordt is goed. De grondvraag is 

echter of je mag zijn wie je bent of dat een bepaalde methode vereist is. Hoe barmhartig is de 

beweging ten opzichte van (qua voordracht) minder getalenteerde predikers? Is deze 

eigenheid in beeld en wordt die als basis genomen? Ik krijg het idee dat dat niet het geval is. 

Communicatie en passie zijn woorden die vaker vallen dan eigenheid of eigen stijl. Dreigt het 

gevaar niet dat een bepaalde methode tot keurslijf wordt gemaakt? Dat zal de beweging niet 

zo letterlijk bedoelen, ze wil ‘inspireren en nieuwe wegen wijzen’. Maar in de reflectie op de 

eigen methode zou aandacht voor het bovengenoemde relativerend kunnen werken en blijk 

geven van gepaste bescheidenheid en pastorale zorg en aandacht voor anderen. 

Hierbij komen eveneens vragen naar boven rond de Heilige Geest, zijn rol in de verkondiging 

en de rol die Passie voor Preken hen ‘toebedeelt’. Daar wil ik nu op ingaan. 

 

5.3 De Heilige Geest en de verkondiging 

Spirituele homiletiek 

Passie voor Preken staat voor en prediking ‘met betoning van geest en kracht’. Met deze aan 

Paulus ontleende zin wil ze aangeven dat ze een krachtige verkondiging voorstaat die wat 

uitwerkt bij de hoorders. ‘Hoe de prediking van Paulus verder ook gekwalificeerd moet 

worden (in retorische termen), er gebéurde in elk geval wat als hij sprak. Er was geest! Er was 

kracht!’
113

 De manier waarop ‘prediking met geest en kracht’ vandaag de dag gerealiseerd 

kunnen worden, is tweeledig, zo blijkt uit de aanpak van de beweging. Allereerst is er de 

aandacht voor de communicatieve middelen die zo goed mogelijk benut dienen te worden. 

Daarnaast is er de spirituele dimensie van de preek. Deze krijgt met name vorm in de 

spirituele voorbereiding door de predikant. De aandacht voor beide onderdelen is 

behartenswaardig. Preken heeft te maken met communicatie en wanneer die niet goed loopt, 

zal de overdracht haperen en wordt het doel gemist. Dat is meer dan alleen maar jammer voor 

de predikant of de hoorders. Omdat het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het 

(verkondigde) Woord van God 
114

 vraagt dit van de prediker zo goed mogelijke inzet op het 

vlak van de communicatie. Niet omdat alles van hem afhangt maar omdat zijn rol wel 

medebepalend is in dit proces. Als hij niet goed preekt, zal men minder snel geloven. De 

prediker heeft zijn verantwoordelijkheid hierin serieus te nemen. Daarnaast is de inhoud van 

de verkondiging het Woord van God, dat vraagt van de verkondiger het beste van zijn 

vermogens. Aandacht voor de menselijke kant van de verkondiging, voor de voordracht en de 

communicatie, is theologisch ook te verantwoorden met een beroep op het werk van de Geest. 

Deze werkt gewoonlijk niet buiten de mens om maar middellijk, via het menselijk handelen. 
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Dat wordt door Hem opgenomen in zijn werk. Douma maakt dit op een heldere manier 

inzichtelijk. 
115

 

Aandacht voor de spirituele kant van de prediking, in gebed en meditatie, is eveneens goed en 

nodig omdat in de Bijbel de link tussen gebed en verkondiging al gelegd wordt (Handelingen 

6: 4). Daarnaast is het een uiting van het besef dat het in de preek om meer dan een 

mensenwoord gaat en dat het welslagen van de communicatie ten diepste niet in handen van 

de prediker ligt. Het besef dat de Geest de uiteindelijke ‘overtuiger’ is krijgt hierin gestalte. In 

gebed en meditatie wordt gevraagd om ‘opening van het Woord’ zodat de prediker kan 

verkondigen. 

Passie voor Preken legt echter wel een erg nauwe link tussen het gebed en de meditatieve 

voorbereiding van de voorganger enerzijds en het werk van de Geest anderzijds. Het lijkt er 

haast op dat de eerste bepalend is voor de tweede. Douma verwoordt het namelijk nogal kras: 

‘Het gaat mis met onze preken als we zelf niet zijn gegrepen door dat Woord’.
116

 En dat 

gegrepen zijn gaat goeddeels via meditatie en gebed. Daar werkt de Geest aan de prediker en 

van daaruit werkt Hij in de gemeente, via de geraakte prediker. Dat de Geest door middel van 

mensen en dus ook voorgangers werkt is bijbels en theologisch verdedigbaar. Maar de Geest 

is niet aan de mensen gebonden, we kunnen en mogen Hem niet opsluiten binnen onze 

mogelijkheden. Dat gevaar dreigt echter mijns inziens hier wel wanneer Van der Spoel stelt: 

‘preken scheppen ruimte voor de Geest’.
117

 Als ik dus niet zo goed preek, kan de Geest dan 

niet werken? Het lijkt me goed om de verantwoordelijkheid van de prediker te benadrukken 

vanuit het gegeven dat hij verantwoording schuldig is tegenover God en de gemeente. Het is 

Zijn Woord en Zijn gemeente, en dat vergt van de voorganger het beste. Deze 

verantwoordelijkheid vanuit het werk van de Geest leggen, lijkt mij theologisch niet juist. Hij 

is niet afhankelijk van mijn kunnen. 

Douma stelt wel dat de Geest niet laat vastleggen ‘in de uitgebalanceerde, exegetisch- 

verantwoorde en theologisch- correcte zinnen die wij aan elkaar smeden tot een preek’.
118

 

Maar laat Hij zich wel vastleggen aan ons handelen en onze spiritualiteit? Daar lijkt het op 

wanneer gesteld wordt dat de preken gedrenkt moeten zijn in gebeden. Halen ze anders niets 

uit? Kan de Geest niet buiten onze vroomheid om zijn werk doen? Daar mag een prediker 

zich niet achter verschuilen dat is duidelijk. Hij is geroepen en moet aan die roeping met al 

zijn kracht en inspanning gehoor geven. Dat houdt ook een spirituele voorbereiding in, 

waarbij het eigenlijke werk in handen van de Geest wordt gelegd. Dat is het merit van deze 

nadruk van Passie voor Preken op de spirituele kant van de verkondiging. Door echter deze 

link zo en zo nauw  te leggen, wordt de rol van de spiritualiteit van de prediker wel erg groot. 

De Geest schakelt de mens in bij de verkondiging, een mens kan niet de Geest inschakelen 

tijdens zijn meditatie. Deze spanningsvolle relatie tussen Geest en geest, tussen Gods werk en 

het onze wordt door Passie voor Preken wel erkend, maar in haar methoden zien we deze 

relatie uit balans raken. Bijna wordt het maakbaar. 

Passie voor Preken wil heel graag ‘inspireren en nieuwe wegen wijzen’ zodat de 

verkondiging weer uit het slop raakt. De beklemtoning van de spirituele dimensie is daarbij 

een manier, en geen slechte. De verhoudingen moeten echter wel theologisch verantwoord 

blijven, niet alleen in theorie, ook in de praktijk. Als beleden wordt dat de Geest vrij is in zijn 

handelen, de initiatiefnemer is en het uiteindelijk ‘doet’ in de verkondiging, moet de methode 

niet neigen naar een manier van preken en preekvoorbereiding waarin de prediker en zijn 
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spiritualiteit doorslaggevend worden geacht. Ook al zou de voorganger spiritueel niet 

voorbereid zijn op de verkondiging, dan nog kan de Geest hier doorheen werken want Hij 

werkt via het Woord en pas van daaruit via de prediker. Nogmaals, dat ontslaat de prediker 

niet van zijn verantwoordelijkheid. Het legt alleen het accent ergens anders en ontslaat de 

voorganger van een druk ’spiritueel’ te moeten zijn. Soms lukt bidden niet en meditatie 

evenmin. Mislukt dan ook de preek? Geest- zij- dank niet! 

 

Theonome reciprociteit 

Douma maakt in zijn boek Veni Creator Spiritus duidelijk dat de Geest de eigenheid van de 

mens inschakelt bij zijn werk. Dit punt heeft hij van Van Ruler, die het theonome reciprociteit 

noemt.
119

 De Geest werkt in de mens, maar op zo’n manier dat zowel de mens als de Geest 

zichzelf blijven. Het wordt geen incarnatie van de Geest. Dit punt maakt ruimte voor de 

eigenheid van elk mens. De Geest weet die zo te gebruiken dat Hij er wat mee kan. Hij vormt 

ons niet eerst helemaal om, alvorens Hij door middel van ons werken kan of wil. Wij 

behouden als mens onze eigenheid. Deze ruimte voor de eigenheid wordt mijns inziens 

beperkt door een aantal methoden in een training aan te reiken, die de verkondiging moeten 

verbeteren. Een cursus als die van Passie voor Preken heeft weinig oog voor de eigenheid van 

een ieder, maar werkt vanuit de gedachte dat bepaalde elementen gewoon ‘werken’ en 

aangeleerd kunnen worden. Men staat wel voor een preekmethode ‘dichtbij jezelf’ (als 

prediker) maar dat zoeken naar eigen kwaliteiten wordt overschaduwd door het focussen op 

actuele communicatiemethoden. Zou hier een groter vertrouwen op de Geest en zijn kunnen 

niet op zijn plaats zijn? Hij weet het wel te doen met onze (on)mogelijkheden. Ook een 

grotere plaats voor het opsporen van eigen kwaliteiten zou niet verkeerd zijn. De aandacht 

voor ieders eigenheid ook in de prediking verdient mijns inziens een ruime plaats in de 

homiletiek, omdat de Geest verschillende gaven gegeven heeft die elk hun eigen intrinsieke 

waarde hebben.
120

 Ook binnen een meer algemene gave om het woord te voeren bestaan 

verschillen die waardevol zijn.  Daarnaast zijn deze verschillen van karakter en aanleg voor de 

preekstijl te waarderen omdat theologisch gezien de uniciteit van ieder mens als schepsel van 

God op deze manier beter tot zijn recht komt. 

Ook pastoraal acht ik deze ruimte van belang. Het is erg onbarmhartig jegens collega- 

predikers die niet zoveel communicatieve gaven hebben, te stellen dat een bepaalde manier de 

beste is. 

 

Ervaringsdimensie 

Nog een ander punt op dit vlak is de link tussen de Geest en de ervaring van de prediker. 

Gebed en meditatie zijn bedoeld om op het spoor te komen van de boodschap van de tekst die 

voorhanden is. Middels spirituele voorbereiding wordt verwacht dat de Geest opening zal 

geven. Dat is geen vreemde gedachte, ook binnen de reformatorische kerkdienst gebeurt in 

feite hetzelfde wanneer er gebeden wordt om ‘de opening van het Woord en de verlichting 

met de heilige Geest’. Dat mag een voorganger tevoren zelf ook doen. Echter, hoe ziet die 

opening er dan uit volgens Passie voor Preken? Deze verloopt via de ervaring van de 

prediker. Vanuit deze geestelijk ervaring moet hij preken. Wat hij heeft ontdekt via ervaring 

in de tekst, vormt de inhoud van de verkondiging. Het doel is dan dat de hoorders dit 

eveneens ervaren. Daarmee is de vraag naar de verhouding tussen ervaring en openbaring aan 

de orde. Dat is een fors onderwerp, waarop ik in dit verband maar kort kan ingaan. 

                                                 
119

 Zie Van Ruler, A.A., Hoofdlijnen van een pneumatologie,in:  Verzameld Werk deel 6, Nijkerk 1973, p 12. 
120

 Zie o.a. 1 Korinthe 12. 



 52 

Wat hierboven is opgemerkt over de vrijheid van de Geest geldt hier eigenlijk evenzeer. De 

Geest is vrij om te werken maar doet dat gewoonlijk middellijkerwijs. De openbaring van 

God gaat ook boven onze ervaring uit, en is daar niet van afhankelijk. Echter, buiten de 

ervaring om is voor ons mensen geen openbaring mogelijk. Ervaring is voor ons het kanaal 

waardoor de openbaring tot ons komt. Gevaar is hierbij dat we ervaring en openbaring op één 

noemer brengen. Deze zijn echter niet willekeurig tot elkaar te herleiden. Al komt de 

openbaring tot ons via de ervaring, dat betekent nog niet dat elke ervaring ook openbaring is. 

Ze zal getoetst moeten worden aan de Bijbel. Door de ervaringsdimensie zo te benadrukken 

als Passie voor Preken doet, dreigt wel het gevaar van deze vermenging.  

 

Gereformeerde traditie 

Bij het bovengenoemde is ook de vraag naar de relatie met de gereformeerde traditie waarin 

de beweging wil staan op z’n plaats. In deze traditie is het primaat niet gelegd bij de ervaring, 

veeleer bij het horen van het Woord en de beloften van het Evangelie. Ook al wordt er niets 

ervaren van God, toch wordt er geloofd dat Hij aanwezig is en spreekt tijdens de 

verkondiging.
121

 Het gaat er niet om de ervaring uit te sluiten bij de verkondiging, dat zou 

zelfs verkeerd zijn gezien de geleidende functie ervan. Het gaat er echter wel om de accenten 

goed te leggen. Gaat het er in de verkondiging primair om dat ik geraakt wordt? En loopt dat 

via de passie van de prediker? 

Binnen de reformatorische opvattingen is er wel degelijk plaats voor het persoonlijk be- en 

doorleven van Gods Woord: de bevinding en toe-eigening. Maar deze kan niet plaats vinden 

wanneer er niet ook uitgelegd en onderwezen wordt. Kennis van God is even zeer van belang 

als ervaring van Hem. En ook wanneer de ervaring soms ontbreekt, kan een preek toch het 

Woord van God zijn. Omdat dat evengoed in de onderwijzende vorm gestalte kan krijgen. De 

Leede stelt zelfs dat in de reformatorische traditie de kennis over God belangrijker is dan de 

ervaring van Hem en dat van hieruit de huiver ten opzichte van de ervaring van Gods Geest 

tijdens de verkondiging ook te verklaren is.
122

 

Passie voor Preken wil aansluiten bij de postmoderne tijd waarin ervaring een grote rol speelt. 

Door dit te doen wil ze de prediking weer uit het slop halen. Tegelijkertijd wil ze staan in en 

dienstbaar zijn aan de reformatorische traditie binnen de Kerk. Dit levert een spagaat op die 

erg moeilijk vol te houden is. Daarnaast verdwijnt eveneens een kenmerkend reformatorisch 

element voor de prediking naar de achtergrond, namelijk het element van onderwijzing en 

kennisoverdracht. Voorop staat immers emotionele element, het ‘geraakt zijn’ door de 

prediking en niet het rationele element, het ‘geleerd hebben’ van de preek. 

In samenhang hiermee zijn er vraagtekens te plaatsen bij de geleidende rol van de ervaring 

van de prediker. Zeker zijn er bepaalde geleiders als het gaat om het heil. De Geest gebruikt 

naast het Woord ook brood en wijn van het Avondmaal. Hij kan personen (predikers) en hun 

ervaringen gebruiken, en ook het inschakelen van het tussenmenselijk discours staat hem vrij. 

Immink spreekt in dit verband van ‘het menselijk discours als intermediair’.
123

 En even 

verderop: ‘Met andere woorden, de tussenmenselijke communicatie en de sociale interactie 

hebben een bemiddelende functie ten aanzien van de gemeenschap met God. Het zijn 

‘geleidende’ activiteiten. God neemt het tussenmenselijke in zijn dienst’.
124

 Dit geldt evenzeer 

van de ervaring van de prediker, ook deze neemt God in zijn dienst. Maar wanneer er van één 

van deze elementen een paradigma gemaakt wordt, en die neiging vertoon de beweging toch 
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wel, is er ten opzichte van de Reformatie iets verschoven. Dan is niet langer het Woord 

primair de geleider, maar wordt de (ervaring van) de prediker dat. Dan is de prediking ook 

niet langer ‘verkondiging van het Woord Gods onder de belofte van de onlosmakelijke 

verbondenheid van Woord en Geest’.
125

 Ze wordt dan veeleer getuigenis van hart tot hart, van 

datgene wat van God ervaren is. De vertolking van de schriften, een kenmerkend element van 

de reformatorische prediking, komt hierdoor in het nauw. De werking van de Geest wordt 

eenzijdig gekanaliseerd via de ervaring van de prediker. 

 

5.4 De hoorders in beeld? 

Aanpassing aan de hoorders 

Om het hoofddoel van preken, namelijk overtuigen, beter te kunnen realiseren, wil Passie 

voor Preken ook ‘dichtbij de hoorder’ komen in de preek. Niet alleen wat vorm betreft, ook 

qua inhoud moet dit gestalte krijgen. De hoorders moeten in beeld komen, met alle vragen van 

hun leven, zodat de predikant er in zijn preek op in kan gaan. Ook dit lijkt me een 

nastrevenswaardig punt en terecht vraagt de beweging er aandacht voor. Wanneer de hoorders 

wekelijks het gevoel krijgen dat de preek over hun hoofden heen gaat en geen raakvlakken 

heeft met hun bestaan-van-alledag, zal de preek z’n doel hoe dan ook missen. Relevantie (niet 

alleen theologische) is een van de onderdelen van een goede preek, zeker wanneer het doel is 

om te overtuigen. Als we de Bijbel zien als Woord van God gericht tot ons mensen, zal een 

preek er ook toe moeten bijdragen dat het zo ervaren kan worden. Ze zal in ieder geval niet in 

de weg moeten staan als een hinderlijk obstakel. Om dit te vermijden is kennis van de situatie 

van de hoorders nodig, om vervolgens de inhoud van de tekst op hun leven te kunnen 

betrekken. Passie voor Preken maakt zich hier sterk voor, zo lijkt het.  

Daarmee schaart ze zich in de rij bij de Klassieke Retorica die aan dit punt ook de nodige 

aandacht geeft. Een goede spreker weet zich aan te passen aan het karakter van zijn gehoor, 

aldus Aristoteles (zie hoofdstuk drie). Ook Cicero en Quintilianus zijn op dit punt overtuigd 

van de noodzaak je als spreker aan te passen aan de omstandigheden van de redevoering, met 

name aan het publiek dat aanwezig is. 

 

Paulus 

Paulus geeft in de brief aan de Galaten eveneens duidelijk blijk van deze aanpassing. Hij 

overziet de situatie en past zich vervolgens hierop aan in zijn brief. Daarbij gebruikt hij 

scherpe taal om hen wakker te schudden. Ook schuwt hij retorische hulpmiddelen niet zoals 

we gezien hebben: de situatie vraagt om een dergelijke aanpak. 

In de eerste Korinthebrief lijkt Paulus deze aanpassing aan zijn lezers echter los te laten. De 

Korinthiërs hechten weinig waarde aan de woorden van zijn verkondiging omdat deze niet 

worden gebracht op de manier zoals zij die zich wensen. Paulus gaat hierop in en stelt dat hij 

niet zoals de retorici van zijn dagen spreekt, omdat dat niet een gepaste vorm is voor de 

verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. Paulus lijkt zich hier dus niet aan te 

passen aan zijn gehoor. Is dit een vorm van ‘inconsistentie bij Paulus’? Ik denk het niet. 

Integendeel, Paulus kijkt beide keren naar de situatie van de hoorders en analyseert 

vervolgens wat in het licht van het Evangelie nodig is in deze situatie. In Korinthe is dat: laten 

zien dat de verkondiging van het Evangelie zich niet aanpast aan de geldende normen, omdat 

de inhoud ervan deze norm op de kop zet. In Galatië houdt deze aanpassing aan de situatie 

van de hoorders in dat Paulus laat zien dat ze op een dwaalspoor zitten met hun ‘bijgeloof’. 

Beide keren zijn de hoorders volop in beeld en worden ze in het licht van het Evangelie 
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gesteld. De aanpassing heeft dus een duidelijk doel namelijk: veranderen en overtuigen. De 

inhoud van het Evangelie maakt een systeem van ‘u vraagt wij draaien’ onmogelijk voor 

Paulus. En toch wil hij zijn hoorders zo dicht mogelijk benaderen, om hen te winnen voor 

Christus.
126

 Dit is wel een accentverschuiving ten opzichte van de Klassieke Retorica. Dat 

komt vanwege de sturende inhoud van het Evangelie zoals Paulus laat zien. 

 

Dingemans 

Een methode die hierop lijkt maar toch ook weer verschilt is die van Dingemans, welke hij in 

zijn boek Als hoorder onder de hoorders uitwerkt. De hoorders zijn bij hem volop in beeld. 

Hij ziet hen namelijk niet als louter adressaten van het Godswoord dat via de preek tot hen 

komt. Het gaat hem in een preek veeleer om een existentiële ontmoeting tussen God en mens. 

De predikant is hierbij een homileet, die ruimte voor deze ontmoeting moet scheppen. Hij 

brengt vanuit de Bijbel mensen en thema’s naar voren die het geloof in God representeren. 

Vervolgens dient hij vanuit een diepe solidariteit met de hoorders de vragen, problemen en 

dergelijke van hen onder woorden te brengen, zodat die in gesprek gebracht kunnen worden 

met de bijbelse figuren.
127

 De hoorders doen hier dus voluit mee in het proces van verstaan 

van de bijbelse inhoud. Zij zijn constitutief voor de boodschap (al gebruikt Dingemans het 

woord boodschap niet in dit verband). 

Vergelijken we deze aanpak nog even met Paulus dan lijken bij hem de hoorders veeleer in 

een andere vorm mee te doen, zij zijn de aanleiding voor Paulus om te schrijven over het 

Evangelie. Hun situatie is het uitgangspunt voor hem, en op die situatie past hij zich aan, voor 

zover hem de inhoud van het Evangelie dat toelaat. 

 

De hoorders op het spoor? 

Passie voor Preken doet ook voorkomen dat de hoorders in beeld zijn tijdens het preekproces. 

Echter, waar wordt dat systematisch uitgewerkt? Tijdens de cursus is er aandacht voor 

presentatie en mindmappen met het oog op de communicatie. De hoorders stellen hier 

blijkbaar prijs op want we leven in een communicatieve beeldcultuur. Nu geloof ik zeker wel 

dat oogcontact goed kan zijn voor de preekoverdracht, evenals mindmappen. Maar de bocht 

wordt wel kort genomen wanneer de hoorders worden neergezet als ‘postmodern’ en ‘gewend 

aan de beeldcultuur’ om vervolgens dit als reden op te geven om de mindmappen. Wie ver- 

beelding serieus wil nemen in zijn preekmethode doet daarmee iets dat veel verder gaat dan 

een kunstgreep om de aandacht te behouden. Oskamp en Geel citeren Killinger die stelt: ‘We 

kunnen ons het geloof van joden en christenen onmogelijk voorstellen zonder beelden. Het 

behoort tot het geloof dat men zich voorstellingen maakt en elkaar verhalen vertelt.
128

 Deze 

theologische fundering acht ik waardevoller voor de homiletische doordenking dan een 

beroep op een verder niet gespecificeerde term als ‘een postmoderne beeldcultuur’. Vanuit 

deze fundering pleiten genoemde auteurs voor beeldend taalgebruik die de hoorders 

aanspreekt en tevens inwerkt op de eigen verbeelding. Dit zal vervolgens leiden tot een dieper 

verstaansniveau en neemt daarmee de hoorders en hun eigen intellect serieus. Een dergelijke 

fundering ontbreekt echter bij Passie voor Preken, wat toch meer dan jammer is voor een 

preekbeweging die juist aandacht vraagt voor de hoorders. Is er daarom wel echte aandacht 

voor en bezinning op hen?  
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Hoe komt de prediker overigens te weten wat er onder hen leeft, door te trendwatchen?
129

 Dat 

is zeker een goede tip, maar te weinig specifiek mijns inziens. ‘Waar zitten déze mensen van 

vanmorgen mee’? Dat moet ik als prediker waarschijnlijk vernemen tijdens mijn bezoekwerk 

in de wijk. Dat kan een methode zijn. Maar wie de hoorders zo belangrijk acht op dit punt 

mag er toch wel een grotere plek aan geven tijdens het preekproces? Van der Spoel gaf tijdens 

het interview aan zelf ter voorbereiding een aantal uren in het bos door te brengen. Op zich 

kan dat voordelen hebben. Maar waar kom ik in het bos de hoorders van zondagmorgen op 

het spoor? Nogmaals, een gefundeerde plaats voor de hoorder in het preekproces zou deze 

beweging sieren, zeker gezien haar standpunten. 

 

Diversiteit 

Daarnaast is denk ik een bredere doordenking van het begrip ‘hoorders’ ook niet verkeerd. 

Men scheert de hoorders nogal over één kam door te stellen dat ze postmodern zijn. Dat is een 

wel erg algemene aanduiding van een groep, die is veel breder van toepassing. Oog voor 

diversiteit lijkt er daarbij niet te zijn. Te meer omdat men pleit voor één preekstijl die overal 

gehouden zou kunnen worden.
130

 Maar wie een dergelijke methode hanteert ontkomt toch niet 

aan grote generaliseringen van het publiek en weinig echt oog en oor voor hen ben ik bang. 

Nu moet je als prediker ook wel generaliseren want je kunt niet voor ieder afzonderlijk een 

preek houden. Waar het mij echter om gaat is dat men aandacht voor de hoorders en hun 

situatie pretendeert maar ik daar in de methode en de praktijk niet ze veel van terug zie. Er 

wordt slechts één preekstijl aangeleerd tijdens de cursus. Echter niet in elke context zal deze 

stijl aanslaan en als passend ervaren worden ben ik bang. Een stijl die gericht is op overtuigen 

wringt toch in een situatie waarin dit niet zo noodzakelijk is. Neem bijvoorbeeld een 

stadsgemeente. Deze bestaat meestal uit trouwe kerkgangers die toegewijd zijn en niet zoveel 

‘overtuiging’ nodig hebben. Ze geloven al en doen dat vaak heel bewust. Inhoudelijke 

diepgang is hier meestal meer op z’n plek.
131

 Anderzijds vereist een nieuw opgestarte 

gemeente in bijvoorbeeld een vinexwijk wellicht meer overtuigingskracht. Echter ook daar is 

het volgens mij maar de vraag of men zit te wachten op pakkende presentatie en passie. Juist 

hoger opgeleiden (daaruit bestaat een vinexwijk veelal) gaan vaak voor de inhoud en niet de 

vorm is mijn ervaring.  

Zelfs Karl Barth, die toch bekend staat om zijn negatieve houding ten opzichte van het 

menselijke element in de verkondiging, pleit voor ‘Gemeindegemässigkeit’ van de preek.
132

 

Naast het liefhebben van de gemeente houdt dat volgens hem ook in dat een voorganger echte 

aandacht voor de leden moet hebben door met hem mee te leven. Dat betekent niet dat hij hen 

vervolgens naar de mond praat. Gemeindegemässigkeit is niet gelijk aan klantenservice, zo 

maakt Barth duidelijk. ‘Gewiss, er sei dabei und lasse sich von keinem an herzlicher 

Beteiligung übertreffen, aber erst der Abstand bei diesem Dabeisein macht die wahre 

Gemeindegemässigkeit aus’.
133

 Ook tact met het oog op de situaties binnen de gemeente en 

oog voor wat op een bepaald moment nodig is (Kairosbewustsein), maken onderdeel uit van 

deze Gemeindegemässigkeit van de preek. Een goede preek is een preek die gericht is op de 

specifieke situatie van de hoorders.    

Dat Passie voor Preken op de keper beschouwd de hoorders toch links lijkt te laten liggen in 

het preekproces, in ieder geval met grote generaliseringen betitelt, heeft denk ik ook sterk te 
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maken met de manier waarop men naar de hoorders kijkt. Dat wordt gedaan van uit 

reformatorische traditie, waarbij veel aandacht is voor de bekering van de mens. Deze wordt 

allereerst en allermeest gezien als zondaar die bekeerd moet worden. Dat kan alleen gebeuren 

door middel van Gods Woord.
134

 Wie dit denkt zal het zwaartepunt als vanzelf leggen bij de 

verkondiging van dat Woord en uiteindelijk toch niet bij de situatie van de hoorders. Want die 

hebben maar één dingt écht nodig, wie of waar ze ook zijn. Wie echter anders naar de mens 

kijkt, of in ieder geval naar een lid van Christus’ Kerk, die kan methodisch en theologisch 

voor hem ook meer ruimte vinden. Dingemans is daarvan een voorbeeld. Zijn methode geeft 

meer ruimte voor de hoorders en aanpassing aan verschillende situaties. 

 

Inhoud- omstandigheden 

Is hiermee het eerder behandelde onderdeel van de samenhang tussen inhoud van het 

Evangelie en de vorm van de verkondiging inhoudelijk van tafel geveegd? Gaat het om de 

aanpassing aan de omstandigheden en niet aan de inhoud? Dat is niet mijn voorstel. De relatie 

inhoud- vorm zou ik voorop willen stellen, zoals Paulus naar mijn overtuiging ook doet. Maar 

juist vanuit die inhoud behoort een prediker naar de omstandigheden te kijken en te 

beoordelen wat er nodig is. Soms zal dat kritisch zijn, soms aanpassend, dat ligt eraan wat er 

speelt en wie je voor je hebt. Het ‘aanpassen aan’ bestaat dan ook vooral in beeld- en 

taalgebruik en inhoudelijke verdieping. De inhoud van het Evangelie blijft bepalend als 

eerste: het Evangelie van het kruis. 

Methodisch noch theologisch is er veel aandacht voor hoorders. De methode is uiteindelijk 

gericht op de prediker, de hoorder wordt veralgemeniseerd in dit concept. Aandacht voor 

verschillende settings is er uiteindelijk niet. Theologisch zijn de hoorders evenmin in tel. 

Gechargeerd gesteld: er is voor hen een boodschap van Godswege. Qua vorm wordt die wel 

op een bepaalde manier ‘aangepast’ aan de hoorders maar verder niet. Het blijft behoorlijk 

eenrichtingsverkeer, van God via de prediker tot de mensen. Een boodschap is iets anders dan 

een ontmoeting. Daarin is als het goed is ruimte voor twee personen, al hoeft dat geen 

gelijkwaardigheid in te houden. In een ontmoetingsmodel komt de aandacht voor de hoorders 

die Passie voor Preken pretendeert beter tot zijn recht. Deze aandacht wordt nu teveel 

overschaduwd door de reformatorische opvatting van de preek als boodschap van God. Men 

komt zodoende in een lastige spagaat terecht. Een keuze kan uitkomst bieden. Hier zien we 

dat men eclectisch is binnen de beweging Passie voor Preken, en daar weinig op reflecteert. 

Dit levert soms een rare mix op van elementen die als olie en water niet samengaan. 

 

5.5 Slotopmerkingen 
Passie voor Preken wil niet meedoen aan het klagen over de tanende belangstelling voor de 

preek, ze wil er daadwerkelijk wat aan doen. Ze streeft naar verbetering door middel van 

inspiratie. Deze geestdrift siert haar en kan inderdaad inspirerend werken in een atmosfeer 

van zuchten en klagen, die een verlammend effect kan hebben. De beweging neemt hierin de 

menselijke kant van de verkondiging serieus. De prediker is geroepen te preken, en dat zo 

goed mogelijk, met inzet van al zijn kunnen. 

Echter, bij dat ‘zo goed mogelijk’ zijn de nodige vragen te stellen, zoals ik heb laten zien. De 

aandacht die Passie voor Preken vraagt voor de voordracht, de spirituele voorbereiding, de 

passie van de prediker en de rol van de postmoderne hoorder, roept ook de nodige vragen op. 

Zowel theologisch als ook vanuit de traditie waarin ze wil staan wringt het nogal eens. Dit is 

mijns inziens te wijten aan een te grote passie en een te kleine reflectie. Men wil heel veel en 
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doet heel veel maar lijkt wat minder te denken. Juist bij een beweging die wil inspireren met 

het oog op de verkondiging van Gods Woord mag dit laatste niet ontbreken. Het moet zo goed 

mogelijk, aldus Van der Spoel. Inderdaad, en daarom moet de reflectie ook een grote(re)  

plaats krijgen. Deze reflectie aan anderen overlaten en zelf helemaal gericht zijn op de 

praktijk kan en mag niet. 

Uitkomst van een dergelijke reflectie zou kunnen zijn dat wordt ingezien dat men de bocht zo 

nu en dan vrij krap neemt en te snel conclusies trekt. Ook is er de dieper liggende vraag of 

deze manier uiteindelijk bij machte is de zo gewenste ‘Inspiratie’ te bewerkstelligen. Komt de 

prediking uit het slop door de aandacht te richten op deze punten? Worden de hoorders van nu 

écht bereikt op deze manier en worden voorgangers daadwerkelijk geïnspireerd? Wellicht, 

maar vanwege de ‘impulsiviteit’ en de schaarse theologische reflectie ben ik geneigd te 

veronderstellen dat Passie voor Preken op langere termijn wel ‘leuk en aardig’ zal blijken 

maar binnen de homiletiek en de praktijk van de prediking geen ommekeer heeft weten te 

brengen. Een ommekeer die ze zelf wel wenst. 

 

In deze scriptie ben ik bezig geweest met de beantwoording van mijn hoofdvraag rondom dit 

onderwerp, namelijk  ‘wat is de bijdrage van de beweging Passie voor Preken aan de 

hedendaagse homiletische doordenking en hoe is deze theologisch- homiletisch te 

waarderen?’. In hoofdstuk twee heb ik de bijdrage verhelderd, de twee volgende 

hoofdstukken hebben de nodige handvaten opgeleverd om uiteindelijk in hoofdstuk vijf, met 

behulp van het bredere veld van de theologie, tot een theologisch- homiletische evaluatie van 

de beweging te komen. De beantwoording van de hoofdvraag is in dit hoofdstuk in vier 

deelantwoorden gegeven. Het belangrijkste punt is dat Passie voor Preken aandacht vraagt 

voor de retorische kant van de verkondiging en met name voor de rol van de prediker en de 

functie van zijn passie. Op zich is dit element te waarderen maar de manier waarop de 

beweging het vormgeeft roept de nodige vragen op, zoals ik heb laten zien. 
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6. Bijlage 
 

6.1 Interviewvragen 

In deze bijlage is de vragenlijst opgenomen die ik zelf heb opgesteld en die gediend heeft als 

leidraad voor het interview met ds Van der Spoel. 

 

Vragen 

Kunt u in het kort iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de beweging Passie voor 

Preken? Wat ging eraan vooraf, wat zijn opvallende en beslissende momenten geweest. Wie 

waren erin betrokken? 

 

Wat is de primaire bestaansgrond van Passie voor Preken? In welk homiletisch ‘gat in de 

markt’ willen jullie springen? Waarin schieten anderen (preken) volgens jullie dan tekort? 

 

Wat willen jullie bereiken?/ Doelstelling? En waarom? 

 

Hoe willen jullie dat bereiken? Wat zijn jullie activiteiten? 

 

Kunt u in het kort iets vertellen over visie van Passie voor Preken op de preek, de prediker, de 

Bijbel en de hoorders? 

 

Waarin zit  het bijbelse element waarnaar jullie verwijzen in de definitie van Passie voor 

Preken? (wat maakt de beweging een bijbelse beweging?) 

 

Wat kenmerkt een echte Passie voor Preken-preek? 

Zijn er voorbeelden van te vinden (op internet)? 

 

De cultuur (waarin de hoorder, én prediker, leeft) achten jullie van belang met betrekking tot 

de vorm en inhoud van de preek. Waarom is die zo belangrijk? 

Bestaat niet het gevaar dat je als prediker je oren laten hangen naar de cultuur/ de hoorder? 

Willen jullie dit ondervangen, zo ja: hoe? Zo nee: waarom niet? 

 

Een veel gehoord kritiekpunt met name vanuit reformatorische kringen is: de persoon van de 

prediker staat teveel centraal. Hoe reageren jullie hierop?  

 

Zit deze tijd niet veel meer te wachten op een inhoudelijk goed verhaal dan op een 

gepassioneerde preek(voordracht)? 

 

Hoe groot en reëel is het gevaar dat de preek ‘maakbaar’ wordt, dat wil zeggen: dat de 

aangeleerde methode garant staat voor het slagen van de communicatie/ overtuiging? 

 

Zijn de hoorders wel écht in beeld, of moeten ze een ‘boodschap horen’ en ‘overtuigd 

worden’.  

 

Hoe is in jullie benadering de verhouding Geest- Woord en Geest- preek te definiëren? 

 

Hoe is de verhouding Evangelie – retorica in jullie visie? 
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Zijn er figuren uit de kerkgeschiedenis die voor jullie een ‘voorbeeld functie’ vervullen in de 

manier waarop gepreekt zou moeten worden? Zo ja: wie zijn dat dan, en waarom? 

 

Welke plaats neemt het kruis van Jezus Christus in binnen jullie benadering van preken? 

 

Is er nog iets dat u zelf graag zou meegeven met betrekking tot de beweging Passie voor 

Preken? 
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