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Zoals de Catechismus ooit bedoeld was om kinderen zondag
na zondag een duwtje te geven in de goede richting, zo wil dit
boek je wekelijks een zetje geven om beter te leren (s)preken.
Paul Visser, predikant te Rotterdam
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Almatine Leene, GKv-predikant en Theoloog des Vaderlands
2021:
‘Een preek voorbereiden en houden is een intensief voorrecht
want er komt veel bij kijken. Dit boek wil je daarbij helpen. En
hoe! Het geeft enorm veel inspiratie en is heel omvattend. Van
geestelijke verdieping tot planningen en praktische tips, je vindt
het allemaal in 52 overzichtelijke thema’s. Paulien is door haar
belangrijke werk in staat om allerlei waardevolle kennis te verzamelen en door te geven. Iedere spreker die zichzelf en de hoorders
serieus neemt zou daarom dit boek op zijn of haar bureau hebben
moeten liggen.’
Paul Visser, PKN-predikant Rotterdam-Zuid en cursusleider
Areopagus:
‘Toen Paulien mij informeerde over haar nieuwste boek met 52
tips voor preken moest ik door dat getal onmiddellijk denken
aan een ‘homiletische catechismus’. Eerst met een knipoog. Maar
toen ik het boek onder ogen kreeg serieus. Want het heeft er veel
trekken van. Het is theorie direct gericht op de praktijk. En dat
in korte krachtige zinnen. Kortom, zoals de Catechismus ooit bedoeld was om kinderen zondag na zondag een duwtje te geven in
de goede richting, zo wil dit boek je wekelijks een zetje geven om
beter te leren (s)preken.’
Tiemen Westerduin, Compassion Nederland:
‘Het boek dat je nu in handen hebt is een ongelooflijk praktisch
en toegankelijk boek over preken. Je voelt door het boek heen een
liefde voor het spreken en voor de (zowel beginnende als ervaren)
spreker. Alles wordt uit de kast getrokken om te helpen krachtig,
gevarieerd en geïnspireerd te spreken. Ooit heb ik me voorgenomen om elk jaar een training te volgen of een boek te lezen rond
het onderwerp spreken. In spreken kun je eindeloos groeien, als
je maar eindeloos wilt oefenen. Met dit boek kan ik weer een jaar
vooruit.’
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Bedankt

In mijn vorige boek Geloofwaardig spreken: hoe je een steengoede preek
maakt schreef ik in het voorwoord dat ik honderden mensen mocht
trainen. Inmiddels zijn er weer honderden bijgekomen. Dank aan
al die sprekers, predikanten en voorgangers met wie ik hun preken
van tevoren en na afloop mocht bespreken. Zonder hen had ik dit
boek nooit kunnen schrijven.
Dank aan de veertig oud-deelnemers die hun bijdrage leverden aan
dit boek. Dank je wel voor het mogen meekijken over jullie schouders, het inkijkje in je hart en de bevestiging om verder te schrijven
aan mijn boek!
Dank aan Daniel Overdorf die me met One Year to Better Preaching:
52 Exercises to Hone Your Skills op het idee bracht een boek te schrijven met wekelijkse inspiratie voor (s)prekers.
Dank je wel, Anne-Marie van Briemen, Robin ten Hoopen, JaapHarm de Jong, Henk van ter Meij en Arno van Oeveren.
Ik ben blij dat de lezers van dit boek de eerste versie niet zien. Door
jullie correcties en suggesties is het boek echt zoveel beter geworden.
Dank aan uitgever Arjen van Trigt.
Dank voor de fijne samenwerking. Ik zie nu al uit naar de volgende
keer.
Paulien Vervoorn
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Voorwoord

Ik vertelde pas aan een bekende dat ik dit boek aan het schrijven
was. ‘Wat is het voor boek?’ vroeg ze. ‘Het meest praktische boek
over preken dat er bestaat in het Nederlandse taalgebied.’ Ik hoorde
het mezelf zeggen. Het klonk bijna pedant. Na een stilte vervolgde
ik dat het echt zo is en dat ik niet kon wachten tot het uitkwam. En
nu ligt het voor je!
‘Gods goede nieuws is het waard dat we het goed communiceren.’
Tien jaar geleden zeiden Gor Khatchikyan en ik dat tegen elkaar
toen we startten met de eerste trainingsdagen in het land. Deze
diepe overtuiging heeft me gemotiveerd bij het schrijven van dit
boek. En daar reik ik graag 52 heel praktische ideeën voor aan. Om
eindeloos te variëren in je preekvoorbereiding en het houden van
je preek, zodat je hopelijk nog meer zin krijgt om het Evangelie
dicht bij mensen te brengen. In de hoop dat je zult merken dat je
hoorders nog meer zin krijgen om je preek te beluisteren en uit te
leven.
Pak het boek erbij als je zin hebt om je preek nog toegankelijker
te maken. Of op de momenten dat je vastloopt. Of misschien heb
je er even geen zin in, wat soms heel reëel is. Het kan je soms zomaar ontbreken aan tijd, creativiteit of motivatie tijdens het voorbereiden van je preek. Dan biedt dit boek je volop inspiratie met
elke week een idee voor je preek. Met bijdragen van maar liefst 40
(oud-)deelnemers van Geloofwaardig Spreken.
Bij het maken van een preek ervaar ik altijd een spanningsveld:
enerzijds bid en vertrouw ik erop dat Gods Geest werkt en dat
Gods woord krachtig is, ook als mijn preek minder goed in elkaar
zit. Anderzijds mogen jij en ik alles uit de kast trekken om zijn
boodschap zo goed mogelijk te presenteren. Niet om mensen te
behagen, maar God die de mensen doorgrondt.
11

BWzininpreken(cor).indd 11

03-05-22 12:50

Ik sluit af met mijn lijftekst uit 1 Tessalonicenzen 2:4 die ik zo bemoedigend vind. Jij en ik kunnen onszelf onwaardig voelen, maar
doorslaggevend is dat God je waardig keurt.
‘Wij spreken alleen omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons het Evangelie heeft toevertrouwd. Niet om mensen te behagen, maar God die de mensen doorgrondt.’
Rijnsburg, zomer 2022

12
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Leeswijzer

Voor wie is dit boek bedoeld?

Tijdens het schrijven had ik meerdere mensen in gedachten:
• een spreker die altijd zin heeft in preken
• een spreker die er tegenop ziet of soms de motivatie mist
• een spreker die spreekt tijdens zondagse samenkomsten
• een spreker die spreekt op conferenties of voor andersoortige
groepen
• een spreker die net begint met preken
• een spreker met veel ervaring
• zeer ervaren voorgangers en predikanten die hun kennis willen
verfrissen en verrijken
• niet-theologen, theologiestudenten en (gepromoveerde) theologen
• mensen met een betaalde functie in de kerk, zoals voorgangers,
predikanten en kerkelijk werkers
• sprekers uit diverse kerkgenootschappen, gemeenschappen en
modaliteiten
• mannen én vrouwen (voor de leesbaarheid kies ik steeds voor
de mannelijke vorm).
Kortom: jou!
Hoe lees je het boek?

Zin in preken bestaat uit 52 ideeën. Afhankelijk van je persoonlijkheid,
ervaring en kerkelijke achtergrond zal het ene idee je meer aanspreken dan het andere. Kies daarom hoe jij dit boek wilt gebruiken:
A. Lees het boek van begin tot eind
Het boek is zo opgebouwd dat je in januari kunt starten en elke
week een idee naast je eigen praktijk legt. De voorbeelden over
13
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Pasen, Pinksteren en Kerst passen dan bij het kerkelijk jaar. Je kunt
echter op elk moment instappen.
B. Lees elke week het idee dat jou op dat moment het meest aanspreekt
Elk preekidee is afzonderlijk te lezen.
C. Kies een idee en ga pas verder nadat je het een aantal keer in de praktijk
hebt gebracht
D. Kies één van de zeven routes die het meest zinvol zijn voor jou om op te
focussen:
1. Zin in … plannen
2. Zin in … bidden
3. Zin in … de Bijbel laten spreken
4. Zin in … je preek ontwerpen
5. Zin in … je hoorders betrekken
6. Zin in … hardop oefenen
7. Zin in … reflecteren.
Lees dan de ideeën in de volgorde van boven naar beneden, omdat
de ideeën soms terugverwijzen naar eerdere ideeën. Soms past een
idee in meerdere categorieën.

14
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verschillen en
overeenkomsten
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5. Neem een
voorwerp mee
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Op meerdere
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8. Schrijf je preek
(niet) uit
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Entertainment
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God over
negatieve
gedachten
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52. De Bijbel met
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Bonus: Blik terug op
je jaar
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Tips bij het lezen

1. Het boek dat je in handen hebt is een inspiratieboek dat in
principe op zichzelf staat. Toch kan het handig zijn mijn vorige
boek Geloofwaardig spreken: hoe je een steengoede preek maakt erbij
te houden. Zin in preken is een verdieping en verrijking van dat
boek. Aan het einde van een idee vind je vaak een verwijzing
naar de herziene editie van Geloofwaardig spreken: hoe je een steengoede preek maakt die in 2018 verscheen. Voor de leesbaarheid
laat ik de ondertitel weg.
2. Je groeit niet in het spreken door er enkel over te lezen. Gebruik
de vragen om te reflecteren.
3. Als je wilt groeien in het spreken, zul je moeten oefenen. Pas de
ideeën steeds toe in de praktijk.
4. Gebruik het boek als input voor intervisiegroepen met collega-sprekers, medestudenten of neem contact op om aan te sluiten bij een groep van Geloofwaardig Spreken.
5. Je ziet een aantal keren dit pictogram: . Het verwijst naar een
video, link of download. Ga voor alle extra’s naar www.geloofwaardigspreken.nl/bijmijnboeken.
6. Ontspan! Het is niet haalbaar alle 52 preekideeën toe te passen.
Als je steeds íéts toepast, zul je zien dat een kleine verandering
vaak grote impact heeft. Op de helft van het boek tref je in week
26 een manier aan die je helpt realistische doelen te stellen: zet
kleine stapjes. Pak het er eventueel meerdere keren bij.
Tweewekelijkse inspiratie

Meld je via de site aan voor gratis tweewekelijkse inspiratie voor
sprekers van Geloofwaardig Spreken, zodat je geen enkele aanvulling mist. Bij wijze van welkom krijg je een checklist om een
steengoede preek te houden, zie www.geloofwaardigspreken.nl/
checkjepreek.

19
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1. Verwacht alles van de overweldigende
kracht van de Heilige Geest

Zin in preken. Een veelbelovende titel van het boek dat voor
je ligt. Als ik aan mensen vraag, of ze altijd zin in preken
hebben krijg ik diverse antwoorden: van ‘Nee, want ik sta
altijd stijf van de spanning’ tot ‘Altijd! Ik vind het prachtig
om een boodschap door te mogen geven die mijzelf ook
steeds raakt, helpt en inspireert’ met voornamelijk allerlei
antwoorden er tussenin. En soms zeggen mensen ook gewoon hoe léúk ze preken vinden, hoe ze genieten van het
graven in de Bijbel, het creatieve proces van het schrijven
van de preek en het contact met een groep luisteraars.
Ik herken me daar wel in. Ik kan me bijvoorbeeld verliezen in het spelen met zinnen, woorden, beelden en creatieve verwerkingsvormen. Deze middelen komen allemaal
langs in dit boek. Het is mijn gebed dat ze bijdragen aan
een goede communicatie van Gods goede nieuws. En toch
proef je dat techniek alleen te weinig is. Je zou bij wijze van
spreken alle spreektechnieken van dit boek kunnen inzetten, maar tegelijkertijd merk je dat je eigen inspanningen
ontoereikend zijn. Er is meer nodig dan alles uit de kast
trekken om Gods boodschap te communiceren. Gods Geest
is nodig! Het is namelijk én-én:
Door woorden én door de kracht van de Geest		

Als ik Handelingen en Paulus’ brieven lees, ben ik onder de indruk
van zijn geloof, doorzettingsvermogen en focus op Christus. In
veel van zijn brieven lezen we over de rijke vrucht op zijn prediking. In 1 Tessalonicenzen 1:5 bijvoorbeeld:

20
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Spreek alsof alles afhangt van jóú en
bid alsof alles afhangt van de kracht
van de Geest.
‘Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. (...) onder zware beproevingen hebt u de boodschap van het evangelie ontvangen
met de vreugde van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren.’
Paulus noemt in deze tekst de verkondiging door woorden. Natuurlijk is die verkondiging krachtig in zichzelf. Toch laat hij op
de Areopagus (Handelingen 17) zien dat hij op de hoogte was van
de basisprincipes van de Griekse retorica. Hij beheerst zijn spreekkunst wel degelijk en in zijn brieven tref je stijlmiddelen waar ik
jaloers op ben.
Paulus is voor mij een voorbeeld in hoe hij zijn kennis en kunde
inzet en tegelijkertijd wijst op de afhankelijkheid van de kracht
van God. Zijn spreken mag dan gepaard gaan met vreze en beven,
maar het gaat ook gepaard met wonderen en tekenen. Zijn overtuigingskracht – die hij zeker had – was slechts een middel. Hij legt
de focus niet op de retorica, maar op de werking van de Geest.
En zo is het nu nog steeds: we mogen onze kennis en kunde inzetten én we mogen vertrouwen op de overweldigende kracht van de
Geest. Hoe richt je je op de werking van de Geest? Door te zingen,
te danken en te bidden.
Door te zingen en te danken

Paulus schrijft in één adem over de vervulling met de Geest en
over zingen: ‘laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor
de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze
21
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Heer Jezus Christus’ (Efeziërs 5:18). De vervulling van de Geest komt
tot uiting in – onder meer – spontane lofprijzing.
Het gaat hier om samen zingen, maar je kunt natuurlijk ook individueel zingen. Eerlijk gezegd overkomt het me maar zelden dat er
spontaan een nieuw lied opwelt. Als dat bij jou anders is: zing wat
de Geest je ingeeft. Of zing een bestaand lied over de kracht van
de Geest:
• ‘Geest van hierboven’ (Liedboek 2013: 675)
• ‘Heilige Geest van God, adem in ons midden’ (Sela/Opwekking
754)
• ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart’ (Opwekking
343)
• ‘Kom tot ons, o Heil’ge Geest’ (Evangelische Liedbundel, 152)
• ‘Veni Creator Spiritus’ (Taizé).

Beluister muziek die gericht is op de kracht van de
Geest.

Door te bidden

Op allerlei plekken in de Bijbel zie je dat gebed en de verkondiging
van het Woord hand in hand gaan (in Handelingen 6:4 bijvoorbeeld). Laten we daarom dit jaar beginnen met gebed. Om de leiding en de kracht van de Geest. Wat zeg ik? Om de overweldigende
kracht van de Heilige Geest.
Bid voor je preek
Bid dat zijn Geest je leidt tijdens het maken van je preek.
Bespreek nadat je de preek in grote lijnen hebt staan je preek met
God en bid of Hij met zijn Geest door je preek heen wil waaien (zie
ook week 18).
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Bid voor je hoorders
Naast je eigen woorden, kun je Paulus’ gebeden ter inspiratie gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan dit gebed, afgeleid van Efeziërs
3:16-19:
‘Moge Hij vanuit zijn rijke luister mijn hoorders innerlijke kracht
en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door hun geloof Christus kan gaan wonen in hun hart, en zij geworteld en gegrondvest
blijven in de liefde. Dan zullen ze met alle alle heiligen in staat zijn
de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de
liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat
ze geheel vervuld zullen raken van de volheid van God.’
Vraag anderen voor jou te bidden
Preken is een groot voorrecht en ook een grote verantwoordelijkheid. Hoe mooi is het om die verantwoordelijkheid samen op te
pakken en je te laten dragen door gebed. Bedenk wie je zou kunnen vragen voor jou te bidden en geef vrijmoedig aan waarvoor je
graag gebed wilt. Denk aan passie en doorzettingsvermogen om
het bijbelgedeelte te bestuderen, inzicht in Gods woord, duidelijkheid over het kiezen van de juiste focus, inzicht in wat de hoorders
nodig hebben, juiste verhalen, lef om de boodschap te doorleven,
energie bij je voorbereidingen, bescherming van je gedachten en
vrede, vreugde en vrijheid bij het preken. Geef eventueel van tevoren aan hoe jouw week eruitziet (zie week 13), zodat mensen dagelijks voor je kunnen bidden.

Kies deze week een manier om meer stil te staan
bij de overweldigende kracht die de Heilige Geest
jou wil geven.
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Vragen

1. Welke rol speelt gebed om kracht van de Geest in jouw preekvoorbereiding?
2. Op welke manier zou je het gebed om de kracht van de Heilige
Geest meer ruimte kunnen geven in het jaar dat voor je ligt?
Hoe kun je dat concreet vormgeven?
3. ‘De verkondiging overtuigde niet alleen door onze woorden,
maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest.’
Aan welke eigen ervaringen moet jij nu denken?
4. Zingen, danken en gebed worden genoemd om stil te staan bij
de overweldigende kracht van de Geest. Heb jij nog andere manieren om hier steeds diep van doordrongen te zijn?
Meer?

Hoofdstuk 6 in Geloofwaardig spreken: Werk samen met de Geest.

24

BWzininpreken(cor).indd 24

03-05-22 12:50

2. Plan je jaar


Het
nieuwe jaar ligt voor je. Een nieuw jaar met nieuwe
voornemens en een agenda waar je weer fris doorheen bladert. Daarin zie je allerlei preekbeurten staan op verschillende plekken. Hoe ziet je preekagenda eruit? Zit er lijn in?
Volg je een leesrooster of is er een maand- of jaarthema?
Veel kerken werken met preekthema’s. Of de voorgangers
volgen de bijbellezingen uit het oecumenisch leesrooster
om uit te preken. Een van de voordelen van zulke roosters
is dat je niet op maandagochtend hoeft te bedenken waarover je komende zondag zult gaan preken. Hoe pak jij dit
aan?

Bedenk je preekthema’s aan het begin van het jaar.

Voordelen van leesroosters, preekthema’s en prekenseries

Het volgen van een bestaand leesrooster heeft meerdere voordelen. Zo is de kans groter dat je jezelf (en je hoorders) behoedt voor
stokpaardjes. Er is nagedacht over een mix in preekonderwerpen,
er is aandacht voor zowel Oude Testament en Nieuwe Testament
en de bijbelgedeelten passen bij het kerkelijk jaar. En een ander
voordeel is dat je wordt uitgedaagd om te preken over bijbelgedeelten die je anders misschien niet zo snel zou kiezen.
Als jouw gemeente geen bestaand rooster volgt, raad ik je aan om
van tevoren met elkaar een rooster te maken met preekthema’s en
prekenseries. Het maken van zo’n rooster vraagt aan het begin van
het seizoen uiteraard wat denkwerk. Daarna heb je gelukkig een
kapstok en hoef je minder lang na te denken over een preektekst.
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Het levert je ook tijdwinst op als je langere tijd over hetzelfde thema of uit hetzelfde bijbelboek preekt, omdat je de achtergrondinformatie voor meerdere preken kunt inzetten. Tot zover de voordelen voor jezelf.
Voor je hoorders zijn er ook voordelen: Het is fijn als je bepaalde
thema’s wat meer diepgang kunt geven door er diverse preken aan
te wijden. Soms zullen je luisteraars met extra interesse en verwachting naar je preek luisteren. Ik kan me bijvoorbeeld een prekenserie over Jozef herinneren die mijn eigen voorganger hield.
Van gemeenteleden om me heen hoorde ik dat ze geen preek wilden missen en dat door zo’n prekenserie een verhaal tot nieuw leven komt.
Een lijstje met mogelijke preekthema’s

• Een heel bijbelboek, zoals
- Jona in vier preken
- Efeziërs in zes preken
- Filippenzen in vier preken
• Delen van bijbelboeken, zoals
- Ik-ben-uitspraken
- gelijkenissen
- de brieven in Openbaring
• Bijbelse onderwerpen, zoals
- de tabernakel
- de vrucht van de Geest
- ontmoetingen van Jezus met individuen
• Een bijbels persoon
• Bijbelse kernwoorden, zoals
- wedergeboorte
- bekering
- verzoening
• Een boek als uitgangspunt, zoals
- Zonderschuld (van Mattias Rouw): over verzoeningsmodellen
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- Merkbaar aanwezig (van David Fitch): over missionair leven
- Eindelijk thuis (van Henri Nouwen): over de verloren zoon
• Een lied als uitgangspunt, zoals
- ‘Wat de toekomst brengen moge’
- ‘Jezus Overwinnaar’
- ‘Veni Creator Spiritus’
• Een thema als uitgangspunt, waarmee je nog allerlei kanten op
kunt, zoals
- bidden
- christen zijn in je omgeving
- goed omgaan met de schepping
• Een (inter)nationale dag als uitgangspunt, zoals
- Bevrijdingsdag
- Moederdag
- Keti Koti
Gastsprekers

In veel gemeenten zijn de gastsprekers vrij in het kiezen van hun
preekthema. Als je de juiste gastsprekers wilt indelen bij de juiste
preekthema’s, zul je vroeg moeten plannen. In de praktijk is dat
best lastig.
Toen ik in mijn thuisgemeente verantwoordelijk was voor het
sprekersrooster, hadden we een maandthema gepland over generaties in de Bijbel. We hadden iemand benaderd namens Compassion om iets te delen over de rol van kinderen in de Bijbel, Willem Ouweneel als senior over het doorgeven van je geloof en Rob
Hondsmerk van Stichting Generatio zoomde tijdens zijn preek in
op de rol van tieners. Zelf trapte ik af met een preek die ik twee
weken eerder had voorbereid met de kinderen van groep 7 en 8 (zie
voor ideeën week 12). Soms deden we het andersom: we keken welke sprekers gepland stonden en bedachten een thema, waarbij we
zo veel mogelijk gebruikmaakten van de expertise van de spreker.
Zelf ben ik op allerlei plekken gastspreker. Om eerlijk te zijn word
ik niet altijd blij als ik word gevraagd om over een heel specifiek
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Download de gratis checklist om naast je preek te leggen!
www.geloofwaardigspreken.nl/checkjepreek
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De 40 (s)prekers op rij

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ds. Pieter Kleingeld, NGK Oegstgeest (week 2)
Dineke van der Meer, gemeenteopbouwwerker PKN ’s Gravenzande (week 3)
Debora Krikken, studiecoördinator Baptisten Seminarium
en spreker baptistengemeenten (week 4)
Leidi van Straten-Goudswaard, onderwijstrainer en spreker
in Berea De Maten in Apeldoorn (week 5)
Johan Gierlings, RK lekenvoorganger Heerhugowaard en
theologiestudent (week 6)
Lars Grijsen, voorganger Stadshartkerk Amstelveen (GKv)
(week 9)
Ds. Paul van der Velde, GKv Alkmaar (week 10)
Ds. André Jansen, CGKv Woerden (week 11)
Rachel Grassnick, hoofd Kinderwerk De Pijler in Lelystad
(week 12)
Ds. Kees Smit, GKv Lelystad (week 13)
Ds. Marga Sijtsma-van Oeveren, vGKN Boelenslaan/Drachtstercompagnie (week 14)
Arno van Oeveren, gemeentewerker Onderwijs Christengemeente Bethel in Boskoop (week 16)
Durk de Boer, spreker, ondernemer en eigenaar van Verandersupporters (week 17 en week 30)
Ds. Bert van de Bovekamp, CGK Scherpenzeel (week 19)
Johan Konings, logistiek planner en beginnend spreker in
Evangelische kerk Jefta Breda (week 20)
Bas Keijzer, voorganger CGK Breda (week 21)
Lisa Pieplenbosch, coach, ondernemer en spreker Hemelsbreed Arnhem (week 22)
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

Mark van Kampen, coördinator en trainer IT en spreker Vergadering van Gelovigen Ede (week 23)
Ies Maaswinkel, voorganger Mozaiek010 (week 24)
Ds. Barbara de Groot, Protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert (week 25)
Ds. Bart Visser, CGK Leeuwarden (week 29)
Mirjam Verschoof, pionier bij De Haven in Utrecht (week 31)
Gert Jan Stam, laborant en beginnend spreker, lid van Levend
Evangelie Gemeente Aalsmeerderbrug (week 32)
Ds. Matthijs van der Welle, GKv Pijnacker-Nootdorp (week
33)
Ds. Dick Lagewaard, NGK Wageningen (week 34)
Ds. Henk Catsburg, predikant-geestelijk verzorger te Goes
(week 35)
Leon van den Dool, (buurt)dominee in Broek op Langedijk
(week 36)
Arco van der Velde, ondernemer en spreker Evangelische
Gemeente Jozua Alblasserwaard (week 37)
Zoë Pruijssers, eigenaar Studio Delight en spreker (week 38)
Herman Geertsma, spreker en coach (week 39)
Ds. Bastiaan van der Wal, GKv Houten (week 40)
Levi Verschoof, spreker en studentenwerker bij Agapè (week
41)
Bram Dijkstra-Geuze, voorganger CrossPoint-kerk in Getsewoud (week 42)
Ramona Muilwijk, huisvrouw en organisator interkerkelijke
huiskamergebedsbijeenkomsten (week 44)
Ds. Hanja van Essen, PKN Zetten (week 45)
Marjon Dijkman-den Hollander, projectleider bij Rijkswaterstaat en spreker bij Rafaëlgemeenschap Joël Zoetermeer
(week 46)
Ds. Hijme Tieleman, voorganger Baptistengemeente Hoogezand West en docent godsdienst op het VMBO (week 47)
Ds. Hans Riemer, GKv Den Haag-Zuid en Rijswijk (week 49)
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39.

Kapitein Harm Slomp, bestuursvoorzitter Leger des Heils
Welzijns- en Gezondheidszorg en spreker (week 51)
40. Nathanya Schoonhoven, jurist, spreker en diaken bij Evangeliegemeente Shekinah Dronten (week 52)
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Ga naar www.geloofwaardigspreken.nl/
bijmijnboeken voor alle extra’s bij dit boek!
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LEES OOK:
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52 uitdagende preekideeën, inclusief
praktische tips en voorbeelden
Ben je altijd op zoek naar nieuwe inspiratie en motivatie voor je
preek? Wil je glashelder en geloofwaardig preken?
In dit boek inspireert Paulien Vervoorn je elke week met een
praktisch idee, geïllustreerd met vele praktijkvoorbeelden.
Je doorloopt in een jaar alle facetten van het preken of je kiest
een van de zeven routes die het meest zinvol zijn
voor jou om op te focussen:

ZIN IN PREKEN

ZIN IN PREKEN

Paulien Vervoorn

ZIN IN

Zin in … bidden
Zin in … plannen
Zin in … de Bijbel laten spreken
Zin in … je preek ontwerpen
Zin in … je hoorders betrekken
Zin in … hardop oefenen
Zin in … reflecteren

PREKEN

Door alle ideeën heen word je bevestigd in wat je doet en
ontdek je dat een kleine aanpassing vaak grote impact heeft!

WEKELIJKSE INSPIRATIE VOOR (S)PREKERS

ISBN 978 90 435 3812 1 NUR 707
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Zoals de Catechismus ooit bedoeld was om kinderen zondag
na zondag een duwtje te geven in de goede richting, zo wil dit
boek je wekelijks een zetje geven om beter te leren (s)preken.
Paul Visser, predikant te Rotterdam

Paulien Vervoorn

Iedere spreker die zichzelf en de hoorders serieus neemt zou
dit boek op zijn of haar bureau hebben moeten liggen.
Almatine Leene, GKv-predikant en Theoloog des Vaderlands 2021
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Paulien Vervoorn is spreker en preektrainer. Ze begeleidt
predikanten, voorgangers en sprekers die Gods goede nieuws
goed willen communiceren. Bekijk ook eens de website
www.geloofwaardigspreken.nl. Hier vind je extra informatie
waarnaar dit boek verwijst.
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