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Horen in geloof, hoop en liefde

J.S. van den Berg

Een preek is niet vrijblijvend. We stellen hoge eisen aan een predikant, maar hoe staat het met ons als
hoorders? Kunnen we overgaan tot de orde van de dag als een preek niet aan onze eisen voldoet, achterblijft
bij de normen van hedendaagse communicatie? Of is het nodig ook aandacht te geven aan de vraag hoe wij
luisteren naar een preek? Niet iedere predikant is even vaardig in het omgaan met de eisen die de
communicatiewetenschappen naar voren brengen; gemeten naar deze maatstaven blijven velen onder de maat.
Toch worden we als gelovigen iedere keer opnieuw geroepen te horen. Een reden om daar eens afzonderlijk bij
stil te staan.

Horen
'Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven' (Rom. 10:16a). 'Horen' is in deze tekst meer dan alleen maar
luisteren, het opnemen van klanken. Het is ook een bewust openzetten van je oren met het doel te begrijpen wat er wordt
gezegd, om het te 'vatten'. Er is betrokkenheid. En tenslotte gaat het erom dat je je wilt overgeven aan wat je hoort. Dit is
wat Paulus bedoelt met het gehoor geven aan het Evangelie.
De lijn in Romeinen 10 gaat over de gerechtigheid uit het geloof. Paulus zet tegenover elkaar de gerechtigheid uit het
werken naar de wet en de gerechtigheid uit het geloof. Zie het getob van de Joden, zie hun ijver voor God, maar zonder
verstand. Zie hun geploeter om hun eigen gerechtigheid te doen gelden. Zie toch hoe hopeloos dat alles is! En, zegt Paulus,
zet daar dan tegenover wat God aanbiedt: gerechtigheid uit het geloof, gerechtigheid uit het geloof omdat Christus de wet
volbracht heeft. Geef gehoor aan de goede boodschap dat Christus het einde van de wet is, geef gehoor aan het woord
van Christus.
Het is duidelijk dat Paulus met dit 'horen' meer bedoelt dan het luisteren naar geluid. Met dit 'horen' gaat het om het hart:
zet je hart open om Gods evangeliewoord binnen te laten, om de liefde van Christus te ontvangen en om ruimte te geven
aan de Geest. 'Horen' is een bewuste activiteit. Vandaar dat Paulus een actieve vorm gebruikt: 'gehoor geven aan'. Dat
vraagt wat van de hoorder!
Maar de hoorder ontvangt ook veel: 'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus' (Rom.
10:17). Wie op deze wijze hoort, ontvangt het geloof dat gewerkt wordt door dat woord van Christus.
De predikant is niet ontslagen van de plicht zijn werk goed te doen. Hij mag niet achteloos voorbij gaan aan wat hij van
communicatiedeskundigen kan leren. Hij moet zijn preek goed structureren, met een pakkend begin, een boeiend
middenstuk en een helder einde. Hij moet preken met liefde en enthousiasme, er moeten vonken kunnen overspringen. De
dominee zal erop bedacht zijn dat de preek kan aansluiten bij de hoorders, hij zal zich verplaatsen in de situatie van de
luisteraar. Hij zal er alles aan doen om de boodschap te laten landen. Enz. enz. Maar dit betekent niet dat de hoorders in
de kerk achterover kunnen leunen. Een preek die voldoet aan alle criteria van communicatiedeskundigen, kan afstoten op
een gesloten hart als de luisteraar niet 'hoort'. Een minder geslaagde preek kan een open oor vinden als toegang tot het hart
en aldus het geloof bouwen, als de luisteraar wil 'horen', 'gehoor wil geven aan' de preek, wil gehoorzamen aan het
Evangelie.

Horen in geloof
'Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: de rechtvaardige zal uit
geloof leven' (Rom. 1:17). 'Uit geloof tot geloof', dit is een tekst waar veel over te zegen is. Hij is ook van betekenis voor
het luisteren naar een preek. Worden de preken niet vooral gehouden voor de gemeenteleden, voor de gelovigen? De
predikant staat over het algemeen niet voor een blanco publiek, voor mensen die van toeten noch blazen weten als het over
het Evangelie gaat. Nee, de luisteraars zijn gelovigen, die dan ook horen met een oor dat opmerkt wat God te zeggen heeft.
We weten dat de gelovigen niet volmaakt zijn. Ook zullen de kerkgangers verschillen in oprechtheid van geloof. In een
preek zal dan ook de oproep tot dagelijkse bekering te horen zijn. We hebben dagelijks tegen zonde en ongeloof te
strijden; onze beste werken zijn met onvolkomenheden en met zonden bevlekt. God laat hoorbaar het Woord verkondigen
dat zegt: laat u met Mij verzoenen. En dit Woord zal niet zonder gevolg tot Hem weerkeren: hetzij ten leven als de luisteraar
'hoort', hetzij ten dode als de klanken slechts afketsen (vgl. Jes. 55:11).
Als we horen in geloof, dan horen we het Woord van God tot opbouw van ons geloof; dan is het uit geloof tot geloof. Dan



onderkennen we dat God ook nog vandaag de dag zijn handen uitstrekt naar zijn volk, maar dan een volk dat niet
ongehoorzaam is en niet tegenspreekt. Het Woord dat gepreekt wordt, komt dan tot mensen die uit het geloof willen leven.
Een predikant mag toch op dit support rekenen?

Horen in hoop
De preek is gericht aan gelovigen, die horen met een bepaalde verwachting. Wij mogen roemen in de hoop op de
heerlijkheid van God (Rom. 5:2b). Deze hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten
door de Heilige Geest.
'Hoop' is meer dan wat we er doorgaans mee bedoelen. Als we ergens het beste van hopen, dan is het nog maar
afwachten wat er zal gebeuren. De hoop van het geloof gaat echter uit van zekerheid. Het is de hoop van het eeuwige leven
dat nu al een begin heeft. Leven uit het geloof houdt ook in: leven in deze hoop.
'Horen in hoop' betekent veel. Dan horen we de Geest getuigen dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan
zijn we ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; immers indien wij delen in zijn lijden, dan
is dat om ook te delen in zijn verheerlijking (vgl. Rom. 8:17). Dat is leven en horen in hoop (Rom. 8:18-30). Dan is er de
hoop van de overwinning door Hem, die ons heeft liefgehad.
Als het gaat om God, dan is 'vergeefse hoop' een verkeerde en onmogelijke uitdrukking.
Het zijn vaak bekende klanken, ook in de preek. Toch laat God iedere keer opnieuw deze rijkdom verkondigen. Een
preek hoeft niet altijd een clou te hebben. Dat kunnen we overlaten aan verhaaltechnieken. God heeft zijn geheim reeds
geopenbaard. Dat bepaalt de hoop van het eeuwige leven. Onzichtbaar? 'Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien,
verwachten wij het met volharding' (Rom. 8:25). Als wij horen in die hoop, dan zal de preek ons steunen in deze volharding
(vgl. Rom. 5:1-11).

Horen in liefde
'En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert: de liefde' (1 Kor. 12:31v). Wie luistert naar wat Paulus zegt in 1
Korintiërs 13, komt onder de indruk van de invloed van de liefde. Je hele wereldbeeld verandert erdoor. Ik mag veel
bezitten, maar zonder de liefde baat het allemaal niets. De liefde verandert de onderlinge verhoudingen; er komt
lankmoedigheid, goedertierenheid; afgunst verdwijnt. Door de liefde verdwijnt praalzucht en opgeblazenheid. Gevoelens
worden niet meer gekwetst en we zoeken niet meer onszelf. Is het niet te mooi om waar te zijn? Nee!
'Horen in liefde' heeft effect, ook op de liefde zelf. Petrus wijst op het Woord als het onvergankelijke zaad, dat opwekt tot
ongeveinsde broederliefde. Het Woord dat wordt verkondigd, leidt tot de gehoorzaamheid, dat je liefde kent tot elkaar.
Horen in liefde maakt lankmoedig. Dit ontslaat, zoals reeds gezegd, de predikant er niet van zijn werk goed te doen,
integendeel. Maar Gods Woord zegt ons ook het nodige over de hoorder. De hoop van Gods kinderen en de zekerheid
van het geloof maken ons tot overwinnaars, want ... En dan komt in Romeinen 8 vers 38v de lofzang op de liefde van
Christus waarvan wij niet gescheiden kunnen worden. Als Christus' liefde dan zo sterk is, zullen wij dan niet zijn navolgers
zijn? Wat doen wij met de liefde van God die door de Heilige Geest is uitgestort in onze harten?
Als we horen in liefde, dan is ons wereldbeeld reeds aangepast aan wat de predikant gaat brengen. Dan realiseren we ons
dat we luisteren als gedoopten: de beloften van het verbond lichten op boven de preekstoel en de doopvont, het liturgisch
centrum waar ook het avondmaal wordt gevierd.
Ook als gelovigen kennen we onze zwakheden en twijfels. We hebben verdriet en we ontmoeten tegenslagen. Er is
eenzaamheid en onbegrip. Persoonlijke nood kan zwaar drukken. Maar sterker dan de dood is de liefde. Als die ons hart
vervult, dan ervaren we Gods barmhartigheid en zijn aanwezigheid. Dan kan een kerkdienst iets laten zien van de
gemeenschap die we mogen ervaren in het eeuwige leven met alle heiligen.
'Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde' (1 Kor. 13:13). Laten we bij het luisteren naar een
preek dan ook daar mee beginnen.

Horen in geloof, hoop en liefde
Het voorgaande lijkt soms ver van de praktijk. Ik zal het niet ontkennen. Naarmate we meer zicht krijgen op communicatie
en wat de communicatiewetenschap daarover heeft te melden, zien we ook duidelijker de gebreken van veel preken naar
voren komen. Verder lijken we in onze consumptiemaatschappij alleen nog maar hapklare brokken te kunnen verteren.
Ook een preek dient daarmee rekening te houden. Paulus mocht dan urenlang preken (al viel er daarbij ook wel eens
iemand in slaap), en onze voorouders keken ook niet op een uurtje meer of minder, vandaag de dag gaat dat toch anders.
Aanpassingen aan de tijd zijn noodzakelijk en op zichzelf niet verkeerd. De overgang van het oude naar het nieuwe
verbond was ingrijpend en ook voor bekeerde Joden was niet alles in een keer te verwerken. De prediking op de
Pinksterdag ging anders in zijn werk dan bij Paulus op de Areopagus. Petrus preekte anders dan Jakobus. Ze pasten zich



aan aan hun hoorders. De wijze van preken is nu anders dan dertig of veertig jaar geleden.
Het blijft echter wel Gods Woord, waarmee de predikant ons tegemoet treedt op de preekstoel. De dominee is een
voorganger die rekenschap zal moeten afleggen van het werk dat hij heeft mogen doen. Als hij doordraaft in enthousiasme,
kan het drammerig worden; hij zal zich opnieuw moeten inleven in zijn gehoor. Hij zal steeds nieuwe schatten uit het Woord
willen opgraven, maar toch waken tegen het preken over de hoofden heen. Hoewel hij rekening zal houden met de
omstandigheden van zijn gemeenteleden, zal hij niet schromen de norm van het Woord te verkondigen. En in de goed
opgebouwde preek zal hij de liefde laten doorklinken, die het getheoretiseer te boven gaat.
Een predikant zal door wat in dit artikel naar voren wordt gebracht over de luisteraar, niet zorgeloos en lui worden. Zal hij
niet veeleer worden gestimuleerd door een gehoor dat luistert in geloof, hoop en liefde? Een eredienst is niet een steeds
weerkerend examen in communicatie, maar een publieke ontmoeting met elkaar en met God. Het spreken, het zingen, iets
in de collecte doen en het luisteren zullen vruchten van dankbaarheid zijn, waarbij iedereen streeft naar het beste.
Wij als hoorders zullen rekenschap af moeten leggen van de wijze waarop wij hoorden naar de woorden die de
ambtsdragers spraken. Mogen we geluisterd hebben in geloof, hoop en liefde.

Enkele punten om te overwegen
1. In Romeinen 10:16a betekent het 'gehoor geven aan' volgens een van de commentaren: 'een horen waarbij degene die

het hoort zich aan de boodschap gaat wijden / overgeeft / zich naar de boodschap schikt / er onderdanig aan is'. Hier zit
ook het element 'gehoorzamen' in. Toch is dit een andere wijze van gehoorzamen dan die van de Joden aan de wet.
Probeer onder woorden te brengen wat het verschil is tussen het gehoorzamen van de Joden aan de wet en het
gehoorzamen aan het Evangelie waar Paulus over spreekt.
Bij dit gesprekspunt kan ook worden betrokken vraag en antwoord 84 van de Heidelbergse Catechismus. Zie ook de
context in Romeinen 10 als het gaat om het niet-horen.

2. Jesaja spreekt krachtige woorden als hij uitnodigt tot het heil. Ook in het Oude Testament gaat het om gerechtigheid uit
het geloof. Overweeg wat het zeggen wil dat Gods Woord nooit zonder effect is, en dat het 'zitten onder een preek'
nooit vrijblijvend kan zijn (vgl. Jes. 55 met name vers 11).

3. Wij gaan vandaag de dag uit van relatief korte preken. Elders op de wereld zijn preken van anderhalf of twee uur (soms
ook wel meer) niet ongewoon. Onze predikanten behoren tot de best opgeleiden ter wereld. Ook de hoorders zijn
veelal goed geschoold. Ondertussen vragen we erg veel wat betreft elementen als lengte, opbouw en presentatie van de
preek. In andere landen zijn de predikers wars van al zulk soort elementen. De hoorders hebben daar een uitgesproken
honger naar de verkondiging. Beginnen wij wellicht letterlijk en figuurlijk te lijden aan vetzucht waartegen ook de
profeten hebben gewaarschuwd (het hart van mijn volk is vet geworden)?


