
THEMA
SPREKEND

De preekvoorbereidingsgroep
Marco Borsato als 'landingsbaan' voor de preek

Daniëlle Broekema-Haak

Als de eerste versregels van de titelsong van Marco Borsato's nieuwe cd Bestemming door de kerkzaal
klinken, veert de achterste rij getroffen op. De jeugd zegt de woorden van het lied geluidloos mee. De aandacht
is gevangen, het Woord vindt z'n weg geplaveid naar de harten van hoorders. De poëtische vondst van de
predikant is een van de resultaten van een uurtje vergaderen met de preekvoorbereidingsgroep.
Preekvoorbereidingsgroep, een hele mond vol. Hier en daar hoor je de term vallen. Maar wat is het eigenlijk?
En wie maken er gebruik van?

"De preekvoorbereidingsgroep is een goed hulpmiddel bij het maken van de preek. Zij helpt de predikant bij het
afstemmen van de preek op de gemeente." Zo vat drs. J.L. Beuving, voorganger te Marum/Kornhorn, het fenomeen kort
samen. Een preekvoorbereidingsgroep is een groep gemeenteleden, die, voordat de predikant zijn preek maakt, de
preektekst bespreekt. De predikant is daarbij doorgaans zwijgend aanwezig en noteert de hoofdzaken van wat hij hoort.
Zo kan hij zich in redelijk korte tijd een tamelijk goed beeld vormen van wat er omgaat in de gedachte- en belevingswereld
van het individuele kerklid. Het helpt hem erbij, zich bij het maken van zijn preek zo juist mogelijk op de gemeente in te
stellen. Wil de preek namelijk goed bij de luisteraars 'landen', dan is het heel belangrijk dat die preek ook goed op hen
wordt afgestemd.

Voer voor studenten
Studenten van de Theologische Universiteit te Kampen maken tegenwoordig al tijdens hun studie kennis met het
verschijnsel preekvoorbereidingsgroep. Dat gebeurt gedurende de colleges homiletiek oftewel preekkunde. Docent
ambtelijke vakken P.W. van de Kamp: "Deze methode heeft zich de afgelopen jaren een vaste plaats verworven in het
onderwijs aan onze universiteit. De groep wordt gevormd uit gemeenteleden ter plaatse en heeft de noodzakelijke
gemengde samenstelling. Onder leiding van een voorzitter wordt aan de hand van drie vragen de voorgelegde preektekst
besproken. De aspirant-dominee maakt intussen notities van het gehoorde. Daarna maakt hij een preek over de
voorgelegde tekst en houdt die op college. Vervolgens wordt diezelfde oratie met de preekvoorbereidingsgroep
nabesproken. Studenten leren zo steeds beter in te spelen op situatie en beleving van de hoorder."

Maar niet alleen studenten, ook dominees doen in dit verband steeds vaker een beroep op hun gemeente. De meeste
geraadpleegde predikanten werken volgens een paper van ds. J.L. Beuving, dat hij op basis van literatuurstudie en eigen
ervaring samenstelde ten dienste van een workshop op een predikantencongres. Hij adviseert hierin om de bespreking te
leiden met behulp van de volgende vragen:
1. Wat voor opschrift zou u boven deze tekst zetten?
2. Hoe komt de tekst op u over? Wat doet deze tekst u?
3. Welke vragen of kwesties moeten volgens u in elk geval aan de orde komen in een preek over deze tekst?

Ds. A.O. Reitsema te Bunschoten is zo'n voorganger. De commissie Toerusting in zijn gemeente kwam tot de conclusie dat
er nog iets aan de 'bagage' van haar predikant ontbrak: een preekvoorbereidingsgroep dus. En omdat diezelfde dominee
(althans volgens een van zijn gemeenteleden) altijd wel in is voor 'iets nieuws', ging hij akkoord. Enthousiast vertelt hij over
zijn recente ervaringen met het verschijnsel. "Samen met de commissie Toerusting schreven we een groep van twaalf
personen uit de gemeente aan. Deze groep moest zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van de gemeente. Daarbij
hebben we rekening gehouden met factoren als: geslacht, leeftijd, opleiding, beroep etc. De mensen waren direct bereid
hun medewerking te verlenen. We zijn nog maar twee keer bij elkaar gekomen, dus veel ervaring heb ik nog niet, maar het
lijkt veelbelovend. Ieder heeft een kaartje met de drie bekende vragen voor zich. De opzet is, te horen wat er bij de
mensen leeft; wat zouden júllie nu naar voren willen brengen. Wat ik vooral zo prettig vind, is dat ik zelf geen
gespreksleider ben. Iemand uit deze groep was direct bereid deze functie te vervullen. Daardoor ben ik zelf in de
gelegenheid om ongestoord aantekeningen te maken. Dat werkt heel goed! De data voor deze bijeenkomsten staan al voor
een jaar vast. Het jaar daarop hopen we weer in een andere samenstelling te starten."



In de praktijk
Als een preekvoorbereidingsuur in Bunschoten wordt bijgewoond, blijkt de gemotiveerdheid van de groep. Behalve één
afmelding wegens ziekte, is verder iedereen aanwezig. De nabespreking van de vorige preek, in de vorm van de vraag: wat
was voor u de boodschap van de preek?, staat als eerste punt op de agenda. Dan blijkt dat een periode van drie of vier
weken al snel te lang is om de preek nog goed voor de geest te kunnen halen. Een geheugensteuntje in de vorm van een
preekverslag hebben de meesten niet meer kunnen bemachtigen; de preekverslagen waren op. Een moeder: "Het is
bijzonder dat de dominee een paar versregels van Marco Borsato citeerde. Ik heb gemerkt dat de kinderen reageerden,
dat ze zich erbij betrokken voelden." "Niet iedereen zal van het bewuste lied hebben gehoord, zeker sommige wat oudere
gemeenteleden niet," aldus weer een ander. Bijna allen gaven aan, zélf ook veel gehad te hebben aan de vorige
bijeenkomst. De opmerkingen van de andere groepsleden over de preektekst hadden hen aan het denken gezet. Even later
geeft ds. Reitsema de nieuwe preektekst op. De groepsleden krijgen tien minuten de gelegenheid om op de drie vragen een
antwoord te formuleren. Hierna somt ieder om beurten zijn of haar antwoord op. Daarbij valt op, dat alle reacties van
elkaar verschillen. Na wat heen en weer praten komen de aanwezigen los. Elk lijkt zich bewust van de kwetsbaarheid van
de ander. In de discussie reageren de groepsleden dan ook voorzichtig op elkaars opmerkingen of gedachtegang.

Echt nodig?
Maar, is een vraag die bij het lezen op kan komen, heeft een predikant in zijn pastorale praktijk dan niet voldoende
mogelijkheden om erachter te komen wat er bij de diverse gemeenteleden leeft? Is het nu echt nodig dat hij speciaal
daarvoor een preekvoorbereidingsgroep in het leven roept?
Ds. M.J.C. Blok te Amersfoort-Noord heeft daar wel een mening over: "Het is voor een voorganger haast ondoenlijk om,
binnen de hem in zijn ambt ter beschikking staande tijd, naast gemeenteleden die in het bijzonder pastorale zorg nodig
hebben, zoals zieken, bejaarden en kerkleden die bijvoorbeeld in psychische nood verkeren, ook nog 'gewone'
gemeenteleden te raadplegen die zonder specifieke problemen proberen als christen door het leven gaan. De
preekvoorbereidingsgroep is daarvoor een uitstekend alternatief."

Misvattingen
Rondom het fenomeen 'preekvoorbereidingsgroep' bestaan nogal wat misverstanden. Ds. Beuving: "Vaak denken mensen
in eerste instantie dat het de opzet is dat de preekvoorbereidingsgroep de preek gaat maken samen met de dominee. Dat is
nadrukkelijk niet de bedoeling. Gemeenteleden bepalen zeker niet wat en hoe er gepreekt gaat worden. Het maken van de
preek en het bepalen van de inhoud van die preek is de verantwoordelijkheid (en de speciale bekwaamheid) van de
predikant zelf. De preekvoorbereidingsgroep draagt er alleen toe bij, dat de predikant zijn preek beter op de gemeente kan
afstemmen. Werkgroepleden zijn geen predikers, maar hoorders!"
Een andere, veel gehoorde opmerking komt van groepsleden zelf. Als mensen verzocht wordt mee te werken aan een
preekvoorbereidingsgroep, vinden ze zichzelf niet altijd even geschikt: "Ik heb geen verstand van preken maken," of: "Daar
ben ik het type niet voor," om er maar een paar te noemen. Alsof de werkgroepleden zelf de preek zouden moeten leveren.
Beuving: "Dat is, zoals al eerder gezegd, onjuist. Van de groepsleden wordt hoogstens gevraagd zichzelf te zijn en eerlijk te
vertellen welke gedachten, ideeën en gevoelens bij hen opkomen tijdens het lezen van de tekst. Daarvoor is geen
bijzondere bekwaamheid vereist. De leden van de groep hoeven alleen maar regelmatige kerkgangers te zijn: voor hén is de
preek bestemd."

Voorinzage
Dat het 'voorstudie maken' er bij veel kerkgangers met de paplepel is ingegoten, blijkt uit weer andere reacties die de
praktizerende predikanten krijgen. "Sommige deelnemers zouden graag van tevoren de preektekst bekijken, zodat ze thuis
alvast voorstudie kunnen maken," aldus Reitsema, met nauw verholen humor in zijn stem: "maar dat is natuurlijk niet de
bedoeling. Het gaat er juist om, wat de tekst in eerste instantie bij de hoorder oproept, zonder dat hij of zij er eerst een
studie van heeft kunnen maken."
Beuving beaamt een en ander: "De spontaniteit, de primaire reactie en de representativiteit van die reactie gaat dan
verloren. De rest van de kerkgangers heeft zich ook niet kunnen voorbereiden."

Voorwaarde
"Wil een preekvoorbereidingsgroep aan haar doel beantwoorden, dan is het absoluut noodzakelijk dat er een goede
gespreksleider beschikbaar is," benadrukt Beuving. "De predikant heeft zijn handen al vol aan opmerkzaam noteren en
luisteren. Behalve normale leidinggevende capaciteiten is het nodig dat een gespreksleider goed doorheeft wat wel en niet



de bedoeling is van de preekvoorbereidingsgroep. Hij of zij moet kunnen beoordelen of een bepaalde fase in de
bespreking genoeg heeft opgeleverd met het oog op de preekvoorbereiding van de predikant. Hij moet tijdig kunnen
afsluiten. Hij bewaakt de doelgerichtheid."

Een ander vereiste voor een goed functionerende preekvoorbereidingsgroep is de tijd die een predikant ter beschikking
staat. Ds. Reitsema: "Bij mij ontstond er ruimte doordat er een catechisatie-uur afviel. Dat vul ik nu op met de
preekvoorbereidingsgroep. Het is een voorlopige oplossing." Vaker ontbreekt die tijd. Zoals in het geval van ds. M.J.C.
Blok. "Ik heb in het verleden weleens met een preekvoorbereidingsgroep gewerkt. Ik vond het zeker zinvol. Je gaat weer
eens op een andere manier om met gemeenteleden dan in het gebruikelijke pastoraat. Maar momenteel zie ik geen
mogelijkheden, het is gewoon niet inpasbaar."

Landingsbaan
Aan het werken met een preekvoorbereidingsgroep zijn ook nadelen verbonden. "De moeite is: kan ik er een preek van
maken? Met een preekvoorbereidingsgroep zit je aan de tekst vast. Ze verwachten dat je dan ook van die tekst gebruik
maakt," aldus ds. Blok.
Daar staat tegenover dat, als een preekvoorbereidingsgroep goed functioneert, dat naar verschillende kanten een zeer
positief effect heeft. We laten ds. Beuving nog even aan het woord. "In de eerste plaats ontvangt de predikant een
aanzienlijke hulp voor de afstemming van zijn preek op de gemeente. Het helpt hem om (een deel van) zijn gemeente beter
te leren kennen en voor zijn preek bij de hoorders een 'landingsbaan' aan te leggen. Doordat hij al reacties op de tekst
hoort vóórdat hij de preek gaat maken, kan de predikant daarop 'anticiperen'. Bij het maken van zijn preek kan hij die
opmerkingen 'meenemen'. De duidelijkheid van de preek en de pastorale toonzetting zullen dan aan sterkte winnen. Een
bespreking van vraag 1 maakt niet alleen duidelijk waar precies voor hoorders de exegetische problemen van de tekst
zitten, maar ook wat volgens hen die tekst betekent voor de werkelijkheid van het leven van alledag. Bij de bespreking van
de tweede vraag zal, als het goed is, naar voren komen met welke gevoeligheden en barrières de predikant rekening moet
houden in zijn preek. En bij de bespreking van vraag 3 komen allerlei ideeën en suggesties ter tafel, waarmee de predikant
(eventueel) zijn winst kan doen."

"Een voorganger krijgt door het werk van de preekvoorbereidingsgroep vaak treffende formuleringen aangereikt, maar ook
fraaie gedachten, zinvolle ideeën of boeiende zinswendingen. Hieruit kan hij bij het maken van de preek desgewenst naar
hartelust 'putten'. Een niet onaardig neveneffect ontstaat daarnaast, als er tussen de bedrijven door een gesprek op gang
komt tussen de predikant en de groep over (door hem) reeds gehouden preken. Met de feedback (de reacties) van de
groep die de predikant daarop ontvangt, kan hij bij het maken van een volgende preek zijn winst weer doen."

Volgens ds. Reitsema neemt ook het 'luistergehalte' van de groepsleden toe. "De leden van de preekvoorbereidingsgroep
zijn extra gespitst op de preek. Zij realiseren zich natuurlijk dat iets van hun opmerkingen wel zal doorsijpelen in de
behandeling van de tekst."

Positief
Maar ook de leden van de preekvoorbereidingsgroep zélf (in dit geval die van de kerk te Bunschoten) reageren zonder
uitzondering enthousiast als naar hun mening wordt gevraagd: "Het is fijn om met elkaar over deze zaken te spreken."
Luisteren ze nu anders naar de preek? "Beter." En: "Ook naar zijn andere preken luisteren we nu aandachtiger."
Sterker dan voorheen beseffen ze welke inspanningen een predikant moet verrichten om een goede preek af te leveren: "Je
ziet nu hoeveel tijd het maken van een preek in beslag neemt; zoveel onderwerpen, zo'n verschil in beleving, zoveel
verschillende meningen." Ds. Reitsema: "Dat was ook de opzet; wat leeft er in de gemeente!"


