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Beleidsnotitie PREDIKING

Algemeen Opmerking
Wij geloven dat God onder andere door de prediking tot de mens 
spreekt door Zijn Woord en Geest, dat is de Bijbel. Door de 
verkondiging van het Evangelie wordt ons dit Woord nader 
uitgelegd door de dienaar van het Woord (predikant) die daarvoor 
geroepen is en gaven heeft ontvangen, opdat de gemeente gehoor 
gaat geven aan Gods oproep van geloof en bekering tot Christus 
Jezus de enige weg tot behoud. 

Ik ben de Weg, de Waarheid en het 
Leven, niemand komt tot de Vader dan 
door Mij (Joh.14:6.)
En dit alles is uit God, Die ons met 
Zichzelf verzoend heeft door Jezus 
Christus, en ons de bediening van de 
verzoening gegeven heeft (2 Kor 5:18).

Doel Opmerking
Het doel van de prediking is mensen te laten leven tot eer van hun 
Schepper. De Heilige Geest werkt tijdens de prediking 
ontmaskerend door ons te laten zien wie we zijn als zondige 
mensen. Aan jong en oud wordt het verlossingswerk van Jezus 
Christus bekend gemaakt. De prediking bevat het appel aan de 
gemeente om te antwoorden met persoonlijk geloof en bekering 
(Christus is Heere). Het geloof is uit het gehoor (Rom.10:17) door de
dwaasheid van de prediking (1Kor.1:21). De verkondiging dient 
tevens handvatten te geven voor de dagelijkse praktijk van het 
(geloofs-)leven in gezin, school, werk en de naaste om ons heen 
(heiliging en toerusting).

Geloofsoverdracht door het middel van 
de prediking geschiedt mondeling en 
wordt ontvangen door ‘het gehoor’. 

Onderling betrokken Opmerking
Door de prediking wordt ons Christus aangewezen als de enige 
grond van ons eeuwige behoud en onze zaligheid. De verbinding 
met Hem geeft liefde en werkt ook een onderlinge verbondenheid 
en betrokkenheid uit. De gemeente is het lichaam van Christus. Alle 
vormen en uitingen van verbondenheid vloeien voort uit de bron 
die Jezus Christus is en vinden hun oorsprong in Zijn 
verlossingswerk. 

Christus bidt in Joh.17 voor de eenheid 
onder gelovigen op grond van de eenheid
tussen Hem en de Vader. 
De liefde van Christus dringt ons (2 kor. 
5:14).
Via de prediking bouwen aan 
‘gemeenschap’: elkaars lasten dragen / 
Ps. 133, etc. Kerken groeien juist daar 
waar de gemeenschap die van Hand. 2 
benaderd (volharden in de leer van de 
apostelen en in de gemeenschap, in de 
breking van het brood en in de gebeden

Naar buiten bewogen Opmerking
De prediking wekt ons op om het Evangelie dat wij van God 
ontvangen, te delen met de mensen om ons heen. Wij doen dat uit 
vreugde en dankbaarheid om wat wij zelf uit Gods hand ontvingen. 
Maar daarnaast ook in het besef, dat hen die het evangelie niet 
horen of aannemen, zich eenmaal voor de rechterstoel van God 
zullen moeten verantwoorden over hun daden. De prediking wijst 
ons er tevens op, dat wij oog dienen te hebben voor elkaar, en dan 
met name naar de kwetsbaren, zwakken en hen die zorg of 
aandacht behoeven.

Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 
voor hen die door hun woord in Mij 
zullen geloven (Joh.17:20)
‘Nu wij dus deze vrees voor de Heere 
kennen, bewegen wij de mensen tot het 
geloof’ (2Kor.5:11).



Knelpunten Opmerking
 De gemeente leeft in een ‘beeldcultuur’. Gesproken woord kost 

inspanning. Informatie veroudert snel.
 De exclusiviteit van Christus als enige Verlosser staat sterk 

onder druk. 
 Wij leven in een tijd waarin wetenschap meer zeggenschap 

heeft dan geloof; hoe leg je verantwoording af van je geloof? 

 Het heeft God behaagd door de 
dwaasheid van de prediking zalig te 
maken hen die geloven (1 Kor. 1:21).

 Worden als een kind …..(Luk. 18:17)
 … omdat zij niet van de wereld zijn, 

zoals Ik niet van de wereld ben (Joh. 
17:14). 

 Belang van het gebed.

Bestaand beleid Opmerking
Wij geloven in de kracht van de Heilige Geest die het wonder van de
bekering in de harten uitwerkt door de mondelinge verkondiging 
van het evangelie. Daarbij worden we geroepen dit evangelie zo 
eenvoudig mogelijk bekend te maken. Daarvoor is nodig:

1. Diepgang in begrijpelijke taal

2. Tekstuitleg en Christus

3. Leerdienst

4. Praktische en radicale gereformeerde prediking

5. Een predikant die tijd krijgt voor gebed, (Bijbel)studie en 
meditatie, zodat het Woord al door hem heen gegaan is.

6. Een predikant die ‘op biddende handen gedragen wordt’

Bij 1. Hedendaags en beeldend 
taalgebruik gericht op verschillende 
‘doelgroepen’, zoals kinderen, 
jongeren, gezinnen, ouderen. Het 
taalgebruik afstemmen op het 
niveau van een ± 14 jarige VMBO’er;
dan zou ongeveer iedereen het 
moeten begrijpen.

Bij 2. De prediking moet tot Christus en 
Zijn verlossend werk leiden binnen 
de context van de gekozen 
tekst/tekstgedeelte/thema

Bij 3. In de middag-/avonddienst komen 
bij voorkeur de belijdenisgeschriften
en relevante maatschappelijke 
thema’s aan de orde

Bij 4. Het is van belang dat praktische 
lijnen voor het leven als christen 
worden aangereikt, waarbij richting 
wordt gegeven aan het geestelijk 
leven van de gelovige

Bij 5. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar kan 
er zo maar bij inschieten. Dit heeft 
echter grote prioriteit

Bij 6. Bid voor ons dat het Woord van de 
Heere zijn loop mag hebben en 
verheerlijkt mag worden ….(2 Thess. 
3:1)



Aanvullend nieuw beleid Opmerking
1. Bijbel laten spreken van kaft tot kaft

2. Uitleg en aandacht

Bij 1. Ook onbekende Bijbelboeken 
bepreken. Aandacht voor 
seriepreken over Bijbelboeken

Bij 2. Herhaling in de verkondiging moet 
dienstbaar zijn aan de uitleg. 
Beamer kan helpen om structuur 
van preek te ondersteunen. De 
predikant kan ter illustratie een 
voorwerp meenemen op de 
preekstoel.

Tijdpad invoering nieuw beleid Opmerking
Invoeren bij komst nieuwe predikant. Aandachtspunt bij beroepingswerk


