vanaf 4 september 2018

CURSUS

Dynamisch
preken
Preken volgens de movesmethode van David Buttrick

De veranderingen in de
cultuur hebben veel gevolgen
voor geloofsbeleving,
kerkdiensten en
communicatiepatronen. Hoe
kun je in deze tijd het Woord
van God aansprekend en
boeiend brengen, zonder af
te doen aan een gedegen
inhoud?

training voor predikers
van het Woord
leer preken volgens de
moves-methode van
David Buttrick
het Woord van God
aansprekend en boeiend
brengen, met een
gedegen inhoud

De moves-methode van David Buttrick is een
preekmethode die hierin verder kan helpen.
Buttrick kiest voor zijn preekmethode de
insteek van het bewustzijn van de hoorder.
Wat gebeurt er bij de hoorder als er gepreekt
wordt? Hoe kan een prediker dit proces in de
gewenste richting op gang brengen, zodat het
evangelie bij de hoorder binnenkomt? Ingezet
door de Heilige Geest speelt de prediker hierin
een grote rol. Buttrick heeft hierop niet alleen
een uitgesproken visie, maar vertaalt die ook
in een preekstructuur, waarin beweging, taal
en communicatie centraal staan.
In deze training leer je preken ontwerpen
volgens de moves-methode. Er ligt een groot
accent op het schrijven en bespreken van concrete preken: iedere cursist schrijft er vijf tijdens
de cursus. De ontwikkeling van de cursist wordt
op de lesdagen ondersteund en gestimuleerd
door inhoudelijke uitwisseling over de preeken communicatiecultuur van vandaag.
MEER INFORMATIE
www.pepredikanten.nl/dynamischpreken

DOCENTEN
Kees de Ruijter
Kees van Dusseldorp
Deze cursus is voor iedere prediker verfrissend,
maar voegt in het bijzonder wat toe voor
de predikanten die een meer klassieke
preekopleiding hebben gevolgd.

PRAKTISCHE INFORMATIE
KOSTEN

€ 775,- p.p.
CURSUSDAGEN

4 en 18 september, 2 oktober,
13 november, 11 december 2018 en
12 februari 2019, van 9.30 - 12.30 uur
UITERSTE INSCHRIJFDATUM

21 augustus 2018, via
www.pepredikanten.nl
LOCATIE

Theologische Universiteit Kampen
AANTAL DEELNEMERS

min. 8 - max. 20
OMVANG 1,5 EC

18 uur cursus, 6 uur voorbereiding,
10 uur reflectieverslagen, 10 uur
peergroep, 12 uur literatuurstudie

