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Groeien in 
(s)preekvaardigheid

Stappenplan 
voor exegese

Feedback op preekontwerp 
en -presentatie

PRAKTISCHE INFORMATIE
KOSTEN

€ 795,- p.p.

CURSUSDAGEN

8 en 22 maart, 12 april en 
10 mei 2019, 9.30 - 16.30 uur

UITERSTE INSCHRIJFDATUM

15 februari 2019 via 
www.pepredikanten.nl

LOCATIE

Theologische Universiteit Kampen

AANTAL DEELNEMERS

min. 8 – max. 12

OMVANG 2 EC

24 uur training, 32 uur huiswerk- 
en reflectieopdrachten

Preken - daar komt 
heel wat bij kijken. 

Hoe doe je recht aan 
een bijbelgedeelte van 

duizenden jaren oud? Wat 
is de actuele boodschap 

ervan? Hoe breng je 
die boodschap over op 
een manier die tegelijk 

inhoudsvol, overtuigend, 
helder gestructureerd, 

boeiend en inspirerend is 
voor je luisteraars? 

Wie zijn dat eigenlijk, die luisteraars? En wie 

ben je zelf als verkondiger van het Woord van 

God? Je wilt de Bijbel laten spreken, authen-

tiek overkomen, loskomen van je papier zon-

der de structuur en inhoud kwijt te raken en je 

boodschap dicht bij je hoorders brengen. En 

wie ben jij dat je dit verantwoordelijke werk 

zou mogen doen?  Bovendien: preken over 

gemakkelijke teksten – als die al bestaan – is 

al moeilijk genoeg. De ongemakkelijke teksten 

laten we graag liggen voor ‘later’.

In deze training krijgen al deze aspecten van 

het preken aandacht. Na een inspirerende ho-

miletische bezinning ga je in een kleine groep 

aan de slag met de exegese van een ongemak-

kelijke tekst uit het Oude Testament en ontdek 

je de actuele kernboodschap ervan. Je leert 

vervolgens hoe je die boodschap verwerkt tot 

een preek. Je ontwerpt een mindmap volgens 

de IKEA-methode, houdt een korte preek en 

krijgt feedback op de reflectie- en huiswerkop-

drachten en de gehouden preek. 

MEER INFORMATIE

www.pepredikanten.nl/geloofwaardigpreken

Training in homiletiek, 
exegese en spreekvaardigheid

Geloofwaardig 
       preken

over ongemakkelijke teksten
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TRAINER
Paulien Vervoorn

IN SAMENWERKING MET
Dr. Kees van Dusseldorp 
Prof. dr. Eveline van
Staalduine-Sulman


