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De preek - Woord van God?

J.P. van der Wal

Vraag iemand waarom we 's zondags naar de kerk gaan en het antwoord zal vaak zijn: om naar het Woord van
de Here te luisteren. En dan bedoelt zo iemand daarmee: het Woord van de Here, zoals dat naar ons toe komt
in de preek die de dominee houdt.
Zo'n antwoord is wel wat kort door de bocht. Want we komen voor méér naar de kerk. We komen ook naar de
kerk om God te loven in psalm en lied. Om Hem te danken en te bidden enz. Je zou dus aan het geheel van de
kerkdienst tekortdoen als je die laat opgaan in het luisteren naar de preek.

Aan de andere kant geeft een antwoord als boven wel iets weer van de grote betekenis die de preek in onze beleving
(terecht) heeft.
De preek is een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Niet vanwege de zeggingskracht die een voorganger in meer of
mindere mate aan zijn preek mee kan geven. Maar vanwege de zeggingskracht die God zelf in het instrument van de
prediking gelegd heeft. Door de verkondiging van het Evangelie brengt God mensen bij het heil in Christus (1 Kor. 1:21).
Wanneer de apostel Paulus nadenkt over zijn werk in de verkondiging van het Evangelie, drukt hij zich heel sterk uit: 'Wij
zijn gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God
verzoenen' (2 Kor. 5:20).
Paulus was er heel zeker van: door mijn mond spreekt God! Mijn woorden zijn woorden van God!

Ongenuanceerd?
Maar kun je wat we van Paulus in 2 Korintiërs 5 lezen, zomaar toepassen op de preek die we 's zondags horen? Zijn de
woorden van de preek die we 's zondags horen, woorden van God? Horen wij in de menselijke stem van de dominee de
stem van God?
Paulus was apostel van Jezus Christus en bij het schrijven van z'n brieven werd hij geïnspireerd door de Heilige Geest. Zijn
woorden zijn bij voorbaat waar en betrouwbaar als woorden van God zelf. Maar als een dominee een preek schrijft en
vervolgens uitspreekt, dan ontvangt hij daarbij wel de hulp en de leiding van de Heilige Geest, maar dat noemen we geen
inspiratie. Het is dan ook niet bij voorbaat waar, wat ons vanaf de kansel wordt voorgehouden. Een dominee kan zich
vergissen in exegese en toepassing. Kritiek op het werk van bijbelschrijvers is uitgesloten. Kritiek op een preek is
geoorloofd en soms zelfs geboden. De gemeente moet alert blijven en erop toezien dat haar het Evangelie niet ontnomen
wordt.
Het lijkt dan ook, zacht gezegd, nogal ongenuanceerd om zo zonder meer te zeggen dat de prediking van het Woord het
Woord van God zelf is. Een preek hoort te gaan over het Woord. Over een tekst uit de Bijbel. Maar een preek is op
zichzelf iets anders dan het Woord van God, zoals we dat in de Bijbel lezen. We zijn dan ook niet op voorhand bereid om
een preek van wie dan ook maar, te vereenzelvigen met het Woord van God zelf. Daar zit nog al wat tussen.

Tekst en prediker
De tekst is er. De prediker niet te vergeten. Met z'n eigen leef- en gedachtewereld. Er is de studie die nodig is om de tekst
te begrijpen. De uitleg van de tekst, met alles wat daarbij hoort. Vervolgens is er de overdenking van het bestudeerde. De
meditatie, die voorafgaat aan de totstandkoming van de preek. En dan uiteindelijk als resultaat van al dat werk de preek,
waarin de boodschap van de tekst aan de gemeente wordt doorgegeven.
Er zit dus nogal wat tussen die oorspronkelijke tekst en de luisteraar. En moet die hoorder dan maar zondag aan zondag
voetstoots aannemen dat wat die dominee daar op de preekstoel zegt, het Woord van God is? Hij of zij hoort een preek.
En een preek heeft iets met een bijbeltekst te maken. Maar een preek over een tekst is toch iets anders dan die bijbeltekst
zelf. Zij is de weergave, het product van wat een mens met die tekst heeft gedaan. De ene dominee weet 'er meer uit te
halen' dan een andere, zoals we dat wel 'es zeggen. Laten we dus maar voorzichtig zijn en niet zonder meer zeggen dat een
preek het Woord van God is.
Een uitspraak die zeker in onze tijd 'bon ton' is. De kerkganger van de laat-twintigste eeuw is een mondige kerkganger.
Altijd bereid de voorganger kritisch na te rekenen. De gemeente van Christus wordt ook meegezogen in een sterke
nivelleringsdrang: de dominee is ook maar een mens. Waar haalt-ie het lef vandaan om iets wat hij zegt, Woord van God te



noemen?

En toch
En toch is het de diepe geloofsovertuiging van m.n. de Reformatie geweest dat de prediking van Gods Woord niets anders
is dan het Woord van God zelf. Wellicht heeft deze geloofsovertuiging vandaag een bredere toelichting nodig dan in de tijd
van de Reformatie.
Toen heeft men immers opnieuw de grote betekenis ontdekt van de verkondiging van het Evangelie. De kerk was een
sacramentskerk geworden. Het Evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd was goeddeels verdwenen. Het altaar en
niet de preekstoel beheerste het geheel. Het was een geweldige gebeurtenis dat er weer gepreekt werd! En het kwam
voornamelijk aan op de inhoud van de verkondiging. Er werden geen verhalen verteld, zoals er in de Middeleeuwen zoveel
verteld werden. Nee, het goud van het Evangelie ging weer blinken! Het Evangelie van de rechtvaardiging van zondaren
door het geloof in Christus alleen. Die herontdekking van het Evangelie gaf de mensen toen zo'n geweldige schok, dat men
de overtuiging had dat de kerk zelf werd herboren. Zij rees als het ware weer op uit de kracht van het Woord. En heel
deze ontwikkeling zorgde ook voor een andere taxatie van de betekenis van de prediking.
Zo wordt bijvoorbeeld in de tweede Helvetische Confessie (1566; ed. Hans Steubing e.a.: Bekenntnisse der Kirche,
Wuppertal 1970, p. 156) beleden dat de Heilige Schrift het Woord van God is dat in de prediking tot ons komt en dat 
daardoor niet van aard verandert.
'Wanneer derhalve vandaag dit Woord van God door rechtmatig beroepen predikers in de kerk verkondigd wordt, dan
geloven wij dat Gods Woord zelf verkondigd wordt en door de gelovigen wordt vernomen, en dat men ook geen ander
Woord van God kan uitdenken of van de hemel heeft te verwachten.'
De prediking van Gods Woord is Gods Woord. 'Daarom moeten wij steeds op dat Woord zelf letten, zoals het ons
verkondigd wordt, en niet op degene die het ons verkondigt.' Dat geldt zo sterk dat zelfs gezegd kan worden: 'Ook al zou
deze (nl. de verkondiger) zelfs een booswicht of een groot zondaar zijn, toch blijft Gods Woord waar en goed.'

Gods stem
Deze fundamentele overtuiging hangt samen met de belijdenis dat in het mensenwoord Gods Woord zelf weerklinkt. God
maakt van woorden, door mensen gesproken, gebruik om ons zijn verlossingswerk in Christus uit te delen. In diepe
verwondering over deze werkwijze van God heeft Calvijn in zijn Institutie daar prachtige dingen over gezegd. Gods
Woord komt tot ons in simpele mensentaal.
En dit inzicht is een gevolg van de vleeswording van het Woord van God. De menswording van Gods Zoon. Het wonder
van de incarnatie waarvan Johannes in zijn Evangelie spreekt: 'Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons
gewoond' (1:14).
Dat wonder heeft een geweldige doorwerking en uitstraling. In de zwakheid van het menselijk vlees komt het eeuwige
Woord onder ons wonen. Dat betekent niet alleen maar iets voor de geboorte van onze Heiland. Dat is ook van grote
betekenis voor de taxatie van de verkondiging van Gods Woord.
Het eeuwig Woord van God is schrift geworden door de werking van Gods Geest. Wat een wonder om Gods Woord in
je eigen moedertaal te kunnen lezen. Maar niet minder groot is het wonder dat dit Woord ook tot klinken mag worden
gebracht door kleine en nietige mensen. Op de lippen van mensen van vlees en bloed komt het eeuwige Woord naar ons
toe.
Dat is de diepe overtuiging geweest van de kerk van de Reformatie in haar nadenken over de preek. Een
geloofsovertuiging die ook wij ons steeds opnieuw eigen moeten maken en slechts tot onze eigen schade kunnen prijsgeven.
God spreekt tot ons door de mond van mensen. Niet door een stem van God als bij de Sinaï, niet door een stem van een
engel als in de velden van Efrata, maar door een zwakke mensenstem vernemen wij de stem van God zelf.

Middel
God zelf heeft in de Bijbel bekend gemaakt dat wij zo zijn stem vernemen mogen in ons leven. God heeft in vrijheid dit - in
mensenogen dwaze - middel uitgekozen om zijn stem te laten horen. Hij heeft het niet aan ons overgelaten om uit te zoeken
op welke manier Hij zijn verlossing zou werken in Christus. Hij heeft het evenmin aan ons overgelaten om te bepalen op
welke manier die verlossing naar ons toe zou komen.
Dat heeft God zelf uitgezocht. Hij koos daarvoor het middel van de preek. Daar heeft God ons aan gebonden en daar
bindt Hij ons nog steeds aan.
Daar wijst de apostel Paulus ons op in 1 Korintiërs 2:21v: 'Daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God
niet gekend heeft, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking te redden hen die geloven.'
Wie vraagt naar de verhouding van Gods Woord en het gesproken mensenwoord van de preek, kan wijzen op de parallel



met de vleeswording van het Woord in de kribbe van Betlehem. De zwakheid, de nietigheid en ook de ergernis die
verbonden is aan de vleeswording van de Zoon, zijn ook verbonden aan de prediking van het Evangelie van de Zoon. De
prediking van het Woord van God is het Woord van God. Maar dan wel in de dienstknechtgestalte van het gesproken
mensenwoord.

Bediening van de verzoening
God wil door het dwaze middel van de preek mensen redden. Daarom kan Paulus in 2 Korintiërs 5 de preek ook de
'bediening van de verzoening' noemen. En alleen wanneer de preek dat ook is, kan ik zeggen dat ik in de preek de stem
van God verneem.
Deze notie van de preek als bediening van de verzoening is van doorslaggevend belang. Zowel voor de man die 's zondags
z'n preek moet uitspreken als voor degenen die naar hem luisteren.
's Zondags hoor je de stem van iemand die een mens is zoals wij allemaal. En niets menselijks is hem vreemd. Hoe kun je
weten dat wat deze mens tegen ons zegt, werkelijk de stem van God is? Welke garantie heb je daarvoor? Deze: wanneer
hij zich houdt aan het woord van de verzoening en aan niets anders. Wanneer hij het Evangelie zo verkondigt zoals God het
biedt, het Evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Wie deze boodschap niet bedient, zegt Calvijn, kan niet voor een
herder of apostel worden gehouden. De preek kan nooit de stem van God laten horen wanneer het Evangelie van Christus
niet weerklinkt.

Luisteraars en predikers
Dat bepaalt ook onze luisterhouding onder de preek. Kritisch luisteren mag en moet. Maar in feite mag u uw dominee maar
op één ding afrekenen: of hij het Evangelie van Christus brengt, ja of nee. Daar gaat het om.
Ook voor de predikant. Een predikant is ook maar een mens. De preekstoel is een verleidelijke plek voor hem. Hij kan
zomaar in de verleiding komen om z'n eigen ideeën aan de man te brengen. Of om geliefde stokpaardjes te berijden. Maar
laat hij goed bedenken dat de gemeente van Christus voor hem zit. Gekocht met het dure bloed van de verzoening. Een
gemeente die er recht op heeft dat die verzoening haar bediend wordt. Daarom moet op de preekstoel elke particuliere
liefhebberij contrabande zijn. En ook elk streven een bepaald psychologisch effect te bereiken met de woorden die hij
spreekt. Want dan is het gevaar groot dat we slechts de dienaar van het Evangelie zien en niet zijn Zender. Dan is hij
misschien een meester in het gesproken woord, maar tegelijk vergeten dat hij slechts een knecht is. Een knecht van
Christus en zijn Woord.

Achter dat Woord staan we veilig. Als predikers. En als luisteraars. Wie dat Woord brengen mag, zal dat dan ook zo
willen doen dat in de preek de stem van God weerklinkt. Wie naar dat Woord luisteren mag, zal in de preek graag de stem
beluisteren van de Goede Herder die groene en frisse weiden voor ons uitzoekt.
Dan luisteren we misschien niet altijd naar preken 'met meeslepende woorden van wijsheid', maar wel naar preken 'met
betoon van geest en kracht, opdat ons geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God' (naar 1
Kor. 2:4,5).

Handreiking voor de bespreking:
1.Bespreek de stelling: Een preek is meer dan een inleiding. Betrek daarbij bijvoorbeeld wat Paulus schrijft in 1 Korintiërs

1 en 2 Korintiërs 5.
2.In mijn artikel heb ik o.m. gezegd dat de preek Gods Woord is in de dienstknechtgestalte van het gesproken

mensenwoord. Volgens de theoloog Karl Barth is de Bijbel zelf Gods Woord in dienstknechtgestalte. Wat zou hij
daarmee bedoeld hebben en wat is daartegen in te brengen?

3.Kritisch luisteren naar de preek mag. Trekt u voor uzelf daarbij ook een grens?
4.Welke 'stoorzenders' kunnen verhinderen dat we in de preek de stem van God zelf horen?
5.Zet u achter de titel boven dit artikel een vraagteken of een uitroepteken?


