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VOORWOORD 

Anders dan de aanduiding doet vermoeden wordt een voorwoord achteraf ge
schreven. Het is een moment om even terug te kijken op de afgelegde weg. En 
om mensen te bedanken. 

Het beginpunt van die weg lag in het universiteitslokaal waar de preekcolleges 
werden gegeven. Ik behoorde tot de eerste jaargroep die die colleges kreeg van 
C.J. de Ruijter. In het zoeken naar nieuwe wegen in de gereformeerde homile
tiek werd ik als het ware meegezogen en sindsdien heeft de homiletiek mijn 
liefde. Mijn dank geldt daarom allereerst prof. dr. Kees de Ruijter die me 
enthousiast maakte voor het preken en het nadenken daarover, die me enorm 
stimuleerde om bezig te gaan met het thema van de meditatie in het kader van 
het preekproces en die me uitdaagde om daarover een proefschrift te schrijven. 
Aan de vele gesprekken die ik met hem als promotor had denk ik met veel 
plezier terug. 

Naast de homiletiek speelde ook het thema van de spiritualiteit een belangrijke 
rol in mijn studie. In verband daarmee volgde ik in het eerste van de drie jaren 
dat ik als wetenschappelijk assistent verbonden was aan de Theologische 
Universiteit te Kampen (Broederweg) een aantal colleges bij prof. dr. Kees 
Waaijman. Van hem leerde ik vooral dat een methodische benadering van het 
fenomeen spiritualiteit beslist niet op gespannen voet hoeft te staan met een 
spirituele attitude. De concrete deskundige begeleiding op het gebied van 
spiritualiteit, mystiek en meditatie bij het werken aan mijn proefschrift kreeg 
gestalte in de persoon van dr. Kick Bras die bereid was om als referent op te 
treden. Daar dank ik hem heel hartelijk voor. Met genoegen denk ik terug aan 
de gesprekken op zijn voor een groot deel als meditatie-ruimte ingerichte 
studeerkamer. Die spirituele omgeving was voor mij een stimulans om op mijn 
werkkamer ook ruimte te reserveren voor een meditatie-hoek. 

Terugkijkend denk ik ook aan de stimulerende contacten die ik had met aio's en 
docenten die net als ik een werkkamer bewoonden op de zolder van Broederweg 
19 (de 'zolder der zolders') en aan de vele vergaderingen die we hadden als 
Vakgroep Praktische Theologie. Die contacten en vergaderingen waren oases in 
de eenzaamheid die het werken aan de dissertatie soms met zich meebracht. 

Verder ben ik dank verschuldigd aan de heer H.F.W. Roth voor het vervaar
digen van een Duitse vertaling van de samenvatting, aan de heer G. de Vries 
voor de vertaling in het Engels, en aan mijn vader die de tekst van dit proef-
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schrift corrigeerde. Bovendien dank ik de stichting Afbouw die de uitgave van 
dit proefschrift financieel mogelijk maakte. 

Samen met Joke (en onze Geert en Age) ben ik heel blij dat het 'project 
proefschrift' nu wordt afgerond. Ik heb er zelf veel van geleerd. En het is mijn 
gebed dat de Schepper Geest dit boek vruchtbaar wil maken voor de prediking 
in de kerken: 

U die Here bent 
en levend maakt 

maak van dit boek 

een inspiratiebron 
een ontdekkingstocht 
een wegwijzer 

voor wie preken 
en horen 

amen. 
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INLEroiNG 

Zondag aan zondag preken er in de Nederlandse kerken grote aantallen predi
kanten voor nog grotere aantallen kerkgangers. In dat gegeven ligt het uit
gangspunt voor deze studie: met het oog op de zondagse prediking wil ik een 
doordenking bieden van het preekproces. Als invalshoek daarbij kies ik de 
meditatie. En daarmee zijn de twee belangrijkste woorden gegeven die het veld 
bepalen waarbiimen ik in deze studie een weg zoek: preekproces en meditatie. 
Het woord preekproces geeft aan dat het me om het praktisch-theologische vak 
homiletiek gaat, het vak dat wetenschappelijk reflecteert op het gebeuren dat we 
preek noemen. Het woord meditatie geeft aan dat het me binnen dit homiletische 
kader specifiek gaat om de invalshoek van de spiritualiteit, want meditatie is een 
woord dat alles te maken heeft met de praktijk van het geestelijk leven, de 
praxis pietatis, met spiritualiteit dus. 

Het is noodzakelijk om nu allereerst aan te geven waarom het mij belangrijk 
lijkt om het preekproces, onder het gezichtspunt van de spiritualiteit, te .door
denken vanuit het meditatie-begrip. Daarom geef ik kort aan welke achter
gronden en motieven een rol spelen (1). Vervolgens verantwoord ik de verdere 
opzet en licht ik deze toe (2). 

1 Achtergronden en motieven 

Bij het tot stand komen van deze studie heb ik me door verschillende motieven 
laten leiden. Ik breng ze op de volgende drie noemers: de praktijk van de 
prediking (a), de toegenomen aandacht voor spiritualiteit en mystiek (b) en de 
huidige stand van zaken in de homiletiek (c). 

De praktijk van de prediking 
Week in week uit worden er preken gemaakt en wordt er naar preken geluis
terd. Om bij dat laatste, het luisteren naar preken, te beginnen: niet weinig 
hoorders zijn kritisch over de preken die ze horen. En dat steken ze ook niet 
onder kerkstoelen of kerkbanken. Trefwoorden waarmee de preken in dat 
verband wel worden aangeduid, zijn bijvoorbeeld: objectivistisch, niet-herken-
baar, saai, voorspelbaar, dogmatisch, on-praktisch, niet-bevindelijk, oncreatief, 
vervelend, cognitief, niet-existentieel, intellectualistisch, cliché-matig, irrelevant. 
Samenvattend komt die kritiek er op neer dat veel hoorders niet de ervaring 
hebben dat de preken die ze horen over hen gaan: ze herkennen zichzelf en hun 
leven er niet in. Tegen de achtergrond van dergelijke geluiden is het zinvol om. 
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in de context van onze eigen tijd, opnieuw grondig na te denken over de vraag 
wat een goede preek eigenlijk is ' 

De vraag naar de praktijk van de prediking kan ook nog benaderd worden 
vanuit de predikant die preken maakt Hoe doen predikanten dat m de praktijk'̂  
Hoe ziet hun preekvoorbereiding eruif̂  Met betrekking tot deze vraag is 
voorzover ik kan zien geen gericht praktijkonderzoek gedaan, maar in veel 
gevallen zal het er wel ongeveer als volgt aan toe gaan er is een tekst die de 
predikant zelf gekozen heeft of die hem is aangereikt door een leesrooster, aan 
het begin van de week probeert de predikant zich zo goed mogelijk m de tekst 
te verdiepen, waarbij hij gebruik maakt van (wetenschappelijke) commentaren, 
(theologische) woordenboeken, preekvoorbereidingsmatenaal (preekschetsen 
bijvoorbeeld), meditatief werk en andersoortige (theologische) literatuur, de 
predikant draagt het gevondene een paar dagen met zich mee, probeert verbin

dingen met de situatie van hoorders vandaag te leggen en laat alvast eens iets 
vallen in een gesprek met gemeenteleden, tegen het einde van de week hoopt hij 
dat een en ander zo ver gerijpt is dat hij de preek kan gaan schrijven ^ Uit deze 
schets blijkt dat er nauwelijks ruimte is voor eigen meditatie, en in de praktijk 
heb ik predikanten ook regelmatig horen zeggen dat ze niet goed weten hoe ze 
vorm moeten geven aan het meditatieve aspect van de preekvoorbereiding het 
schiet er vaak, ook wegens tijdgebrek, bij in 

Tegen de achtergrond van deze twee gegevens (kritiek op de prediking van 
de kant van de hoorders en een nogal onbereflecteerde preekvoorbereiding 
waarin het meditatieve onderbedeeld is) lijkt het mij zinvol om vanuit het 
meditatiebegrip het preekvoorbereidingsproces fundamenteel te doordenken 
Bovendien hoop ik te laten zien dat het benadrukken van de meditatieve kant 
van het preekproces ook van betekenis kan zijn voor de 'kwaliteit' van preken, 
waarbij dan naast het aspect van de spiritualiteit ook het aspect van de creativi

teit in beeld komt 

De toegenomen aandacht voor spiritualiteit en mystiek 
Theologie  en hetzelfde geldt voor de homiletiek  moet altijd beoefend worden 
in rapport met de tijd Concreet betekent dit uitgangspunt dat helder moet zijn 
wat kenmerkend is voor onze tijd Hoe ziet de leefwereld van de zondagse 
kerkgangers eruit en hoe beleven zij de werkelijkheid'' Het is uiteraard ondoen

lijk om hier een brede analyse te geven Wel wil ik via een aantal trefwoorden 
een beeld schetsen Mijn uitgangspunt neem ik daarbij in een boek van Root

mensen 40 woorden in de woestijn ^ In dit boek schrijft Rootmensen over de 
crisis van kerk, geloof en cultuur ■* De crisis van de kerk brengt hij op de noe

mers van erosie, geloofwaardigheidsverlies en relevantieverlies velen verlaten 
de kerk omdat de kerk voor hun gevoel m veel opzichten gefaald heeft De kerk 
doet er met meer toe, is een randverschijnsel geworden, mets zeggend De 
crisis van het geloof brengt Rootmensen op de noemers van leegte, secularisatie 
en Godsverduistering velen kunnen niet meer uit de voeten met het geloof, 
ervaren verwarring als het gaat om geloven Dat heeft alles te maken met de 
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voortschrijdende secularisatie: de christelijke cultuur bestaat niet meer. Geloven 
in God is niet langer vanzelfsprekend: Hij is naar de rand van de samenleving 
weg-geduwd, door natuurwetenschappen weg-verklaard. Het woord Godsver
duistering geeft de diepte van deze crisis aan: er bestaat een wijdverbreide 
onmacht tot Godservaring. Het uitroepteken dat eeuwenlang achter het woord 
'God' heeft gestaan, is veranderd in een vraagteken. Deze crisis van kerk en 
geloof heeft als achtergrond een crisis van de cultuur, door Rootmensen op de 
noemers verschraling, ontpersoonlijking en wantrouwen gebracht: we leven in 
een vertechniseerde cultuur waarin mensen van personen nummers zijn gewor
den, waarin eenzaamheid en wantrouwen de toon aangeven, waarin mensen 
teruggeworpen zijn op zichzelf. 

In verband met het onderwerp van deze studie vraag ik nu met name 
aandacht voor spiritualiteit en mystiek als (veel gegeven) antwoord op deze 
crisis.' In een omgeving die bepaald wordt door oppervlakkigheid en schraalheid 
op allerlei gebied zijn mensen op zoek naar ruimte om te leven, naar levensver
dieping en geloofsverdieping, naar geestelijke groei, naar God. Deze zoektocht 
zie ik als heilzaam, als een weg die gegaan moet worden. En daarin ligt een 
belangrijk motief voor het schrijven van deze studie: gereformeerden op zoek 
naar God komen 's zondags naar de kerk in de verwachting God te ontmoeten, 
ook in de prediking.' Met het oog op een prediking die tegemoet komt aan deze 
legitieme verwachting en die helpt bij de zoektocht naar God in het concreet 
geleefde leven, onderzoek ik de betekenis van de meditatie voor het preekpro-
ces. 

De huidige stand van zaken in de homiletiek 
Binnen de homiletiek heeft zich in de afgelopen decennia een wending voltrok
ken: een wending van de tekst naar de hoorder. Deze wending houdt in dat niet 
langer de (exegese van de) tekst de preek(voorbereiding) domineert maar dat 
ook de hoorder op een veel structureler en inhoudelijker manier betrokken 
wordt in de preek(voorbereiding). Het is met name de Duitse praktisch-theoloog 
Lange geweest die aan de noodzaak van deze beweging van tekst naar hoorder 
aan het einde van de zestiger jaren stem heeft gegeven. In de Nederlandse 
moderne homiletiek heeft het centraal-stellen van de hoorder vooral stem gekre
gen bij Dingemans, die aan zijn in 1991 verschenen homiletiek de titel Als 
hoorder onder de hoorders... meegaf. Binnen de gereformeerde homiletiek is de 
wending naar de hoorder (in die zin dat naast de tekst ook de hoorder een eigen 
plaats heeft in het preekproces) ingezet door Trimp die nadrukkelijk aandacht 
vroeg voor de mens in de prediking. Deze aandacht voor de mens is bij Trimp 
vooral inhoudelijk en theologisch bepaald, maar vraagt ook om een meer 
homiletisch-methodische doordenking. ̂  

Tegen de achtergrond van en voortbouwend op deze ontwikkeling vraag ik 
in deze studie vooral de aandacht voor de derde pool in het preekproces. Ik zie 
het preekproces namelijk bepaald door drie polen: allereerst de tekst, vervolgens 
de hoorder en op de derde plaats ook de predikant. Naast de aandacht voor de 
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tekst en de aandacht voor de hoorder verdient ook de rol van de predikant een 
nadere doordenking. Deze doordenking vindt hier plaats door in te zetten bij het 
meditatie-begrip, een begrip dat in de (gereformeerde) homiletiek overigens 
geen onbekende is. De centrale vraag luidt dan: Welke rol speelt zijn persoon in 
het geheel van het preekproces? Tegen de achtergrond van deze vraag wil ik 
vanuit het meditatie-begrip allereerst aandacht vragen voor de spiritualiteit van 
de predikant en daarnaast ook voor diens creativiteit. Deze beide thema's 
vormen belangrijke kernen bij de bezinning op de vraag: Hoe kan een predikant 
existentieel-betrokken en aansprekend preken en welke rol speelt daarbij de 
meditatie? De gereformeerde homiletiek levert op dit punt nauwelijks of geen 
(methodische) aanwijzingen. In die lacune wil ik met deze studie proberen te 
voorzien. 

2 Opzet 

Nu ik via drie lijnen heb aangegeven welke achtergronden en motieven een rol 
spelen waar het gaat om mijn keuze het preekproces te bestuderen onder de 
gezichtshoek van de meditatie, wil ik verantwoorden op welke wijze ik het 
studieveld benader (a) en welke consequenties dat heeft voor het karakter en de 
aanpak van deze studie (b). Als ik dat gedaan heb, expliciteer ik de vraag
stelling van deze studie en licht ik deze nader toe (c). Tenslotte geef ik een 
overzicht van het geheel van deze studie (d). 

Een benadering via vijf sleutelwoorden 
Met het thema 'De meditatie en het preekproces' betreed ik een bepaald 
studieveld. Ik kies ervoor om dat veld open te leggen via een vijftal sleutel
woorden. Deze sleutelwoorden zijn: homiletiek, spiritualiteit, meditatie, creati
viteit en pneumatologie. In schema gebracht ziet dat er als volgt uit: 

homiletiek spiritualiteit meditatie creativiteit pneumatologie 

Het middelste sleutelwoord vormt het kernbegrip van deze studie: vanuit de 
term meditatie wil ik nadenken over het preekproces. Ik hanteer die term 
daarbij niet in algemeen-religieuze zin: het is voor mij, in een christelijk kader, 
de aanduiding van een vorm van omgang met de Schrift en een geestelijke 
oefening die gericht is op het zich bewust worden van te leven voor Gods 
aangezicht (zie daarover verder Hoofdstuk 4). 

De twee sleutelwoorden rond de meditatie, spiritualiteit en creativiteit, geven 
de twee dimensies aan die ik, in homiletisch kader, birmen de meditatie onder
scheid. De term spiritualiteit hanteer ik als aanduiding voor de belevings- en 
ervaringskant van het christelijk geloof (zie daarover Hoofdstuk 3). De term 
creativiteit staat voor het scheppende vermogen van de mens waardoor hij in 
staat is iets nieuws en verrassends te maken (zie daarover Hoofdstuk 5). 
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De twee buitenste sleutelwoorden geven het kader aan waarbinnen ik me in 
deze studie beweeg. Praktisch-theologisch breng ik dat kader op de noemer van 
de homiletiek: ik richt me op het preekproces. Het was ook mogelijk geweest 
om de meditatie te doordenken met het oog op bijvoorbeeld de liturgie, de cate
chese' of het pastoraat', maar de keuze voor de homiletiek ligt het meest voor 
de hand omdat het begrip en de zaak van de meditatie birmen dat vak een eigen 
traditie hebben. Theologisch breng ik dat kader op de noemer van de pneuma-
tologie: de leer van de Heilige Geest vormt het theologische kader van mijn 
onderzoek. Dat ligt om twee redenen voor de hand. In de eerste plaats wordt 
binnen de huidige praktische theologie, voorzover er tenminste ernst wordt 
gemaakt met het theologische gehalte van dat vakgebied, in systematisch-
theologisch opzicht veelvuldig gekozen voor een pneumatologische benadering.'" 
In de tweede plaats blijkt het het meest vruchtbaar om de thema's spiritualiteit, 
meditatie en creativiteit en ook het vakgebied van de homiletiek theologisch 
gezien vanuit de pneumatologie te benaderen. 

Deze vijf sleutelwoorden bepalen de grondstructuur van deze studie. In 
Deel A bespreek ik in vijf achtereenvolgende hoofdstukken de gevonden 
sleutelwoorden (of liever: de thema's die met de sleutelwoorden worden aange
duid) in hun eigenheid. Het karakter van deze vijf hoofdstukken in hun relatie 
tot de erop volgende hoofdstukken in Deel B is als volgt samen te vatten. In de 
eerste plaats geven deze hoofdstukken noodzakelijke achtergrond-informatie: 
niet alle lezers zullen op de hoogte zijn met bijvoorbeeld recente ontwikkelingen 
in de homiletiek of de inzichten van de creativiteitspsychologie. Bovendien is 
het nodig dat ik mijn eigen standpunt expliciteer waar het bijvoorbeeld mijn 
visie op de prediking of de leer van de Heilige Geest betreft. In de tweede 
plaats geven deze hoofdstukken noodzakelijke vóór-informatie: de vijf sleutel
woorden spelen in Deel B een fundamentele rol, en om de gang van de hoofd
stukken in dat deel niet oimodig te vertragen, geef ik vooraf al veel informatie 
die noodzakelijk is om die hoofdstukken op een goede wijze te kurmen lezen. 
Het onderscheid tussen Deel A en Deel B is gezien vanuit de vijf sleutelwoor
den deze, dat ik de thema's die door de sleutelwoorden worden aangeduid in 
Deel A in hun eigenheid en in Deel B in hun onderlinge relaties aan de orde 
stel. 

Het is hier ook de plaats om iets te zeggen over de hoofdtitel van deze 
studie: in een vroeg stadium van het proces waarin ik nadacht over de vraag 
waar het in de meditatie in het kader van het preekproces nu eigenlijk om gaat, 
lichtte in de woorden van de bekende Pinksterhymne Veni Creator Spiritus voor 
mij het antwoord op: het gaat in meditatie als biddende bezigheid om spiri
tualiteit (Spiritus) en creativiteit (Creator). De meditatie is om zo te zeggen de 
'methode' die - in en door de Geest - leidt tot spiritueel-doorleefde en creatief-
vemieuwende prediking. 
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Een bundeling praktisch-theologische essays 
Deze studie wil allereerst een praktisch-theologische studie zijn: een studie met 
het oog op de theologische praxis, nader: de homiletische praktijk. Ik werk hier 
dus aan een stuk theorievorming met het oog op de praktijk. Nu geef ik 
daaraan, zoals in veel eigentijdse praktisch-theologische onderzoeken wel 
gebruikelijk is, niet de vorm van een praktijkonderzoek. Reden daarvoor is dat 
een dergelijk empirisch onderzoek naar de plaats van de meditatie in de preek-
voorbereiding vraagt om een grondige bezinning vooraf. Alleen deze beziiming 
al levert handen vol werk op. Daarom kies ik er in deze studie voor om me te 
beperken tot die grondige beziiming op het aangeduide thema. 

Geen praktijkonderzoek dus. Positief geformuleerd wil ik het karakter van 
deze studie aanduiden als: een bundeling praktisch-theologische essays. De 
keuze voor een dergelijke opzet hangt nauw samen met het (karakter van het) 
onderwerp van deze studie en met de gekozen benadering via een vijftal 
sleutelwoorden. Hieronder licht ik het karakter en de aanpak van deze studie 
puntsgewijs toe. 

1. Een essay is een verhandeling die zich kenmerkt door een meer persoon
lijk-gekleurde behandeling van hel onderwerp. In deze studie kies ik voor deze 
essay-vorm omdat die vorm mijns inziens recht doet aan het thema dat aan de 
orde is en dat in de kern bepaald wordt door de woorden meditatie, spiritualiteit 
en creativiteit. Dit thema roept als het ware om een meer persoonlijke benade
ring: mediterend, spiritueel, creatief, meer cirkelend dan lineair, open. Mijns 
inziens zou ik dit thema geweld aandoen wanneer ik er alleen maar objecti-
verend-wetenschappelijk mee omging. Vandaar ook dat op verschillende 
plaatsen in deze studie de gehanteerde taal een duidelijk meditatieve kleur heeft. 

2. Ik ben me ervan bewust dat ik hier voor een vorm kies die niet direct 
gebruikelijk is voor dissertaties. Veel dissertaties vertonen immers een door de 
vraagstelling voorgegeven (bekende) structuur en een vorm en stijl die als 
analyserend en objectiverend te omschrijven zijn. En waar het gaat om bijvoor
beeld een kerkhistorische of een exegetische vraagstelling is dat ook onvermijde
lijk: dergelijke vraagstellingen verplichten tot een eigen, min of meer vastlig
gende werkwijze en verslaglegging. Mijn keuze om het anders te doen heeft 
alles te maken met het gegeven dat ik de structuur van deze studie wil laten 
bepalen door het thema zelf: ik wil een stukje van de (praktisch-theologische) 
werkelijkheid in kaart brengen, en die werkelijkheid is per definitie complex en 
onoverzichtelijk vanwege talloze te onderscheiden aspecten. Aan deze complexi
teit had ik me kunnen onttrekken door het thema te benaderen vanuit bijvoor
beeld een historische of een evaluerende vraagstelling, vraagstellingen die een 
eigen (bekende) structuur met zich meebrengen. Een nadeel van een dergelijke 
benadering zou echter zijn dat het thema zelf schuil gaat achter bijvoorbeeld de 
namen van een paar homileten of een bepaalde homiletische traditie. Dat wilde 
ik niet. Vandaar mijn poging om het thema zelf open te leggen via een vijftal 
sleutelwoorden die (in hun onderlmge samenhang) een groot aantal aspecten van 
het thema zichtbaar maken. 

18 



3. Uiteraard bedoelt mijn aanpak niet ten koste te gaan van de wetenschap
pelijkheid. Deze wetenschappelijkheid krijgt echter niet zozeer vorm in de stijl 
waarin deze studie is geschreven, als wel in de consequent volgehouden 
vraagstelling, de heldere verantwoording van keuzes die gemaakt worden, de 
zelfstandigheid waarmee gewerkt wordt en de controleerbaarheid die is gewaar
borgd door het uitgebreide notenmateriaal. 

4. Een essay kan ook worden omschreven als een proeve of een verkeiming. 
Dat proevende en verkennende karakter van deze studie komt onder meer uit in 
de wijze waarop ik omga met definities. Definities vormen voor mij niet zozeer 
een exacte begripsbepaling die vooraf wordt gegeven als wel een voorlopige 
omschrijving die de sleutel vormt om een bepaald werkelijkheidsveld open te 
leggen. Daar komt bij dat voor deze studie centrale begrippen als spiritualiteit, 
creativiteit, mystiek en meditatie zich niet in eenduidige definities laten vastleg
gen vanwege de complexe aard van de werkelijkheid waarnaar de begrippen 
verwijzen. Uit de literatuur wordt dat ook keer op keer duidelijk. Tegelijk ben 
ik in de verschillende hoofdstukken van mijn studie heel nadrukkelijk bezig met 
het toewerken naar hanteerbare omschrijvingen van begrippen: definities vormen 
dus niet zozeer een startpunt als wel een (voorlopig) eindpunt, waarbij ik de 
voorkeur geef, niet aan definities die vastleggen en opsluiten, maar aan om
schrijvingen die een bepaald gebied openleggen en perspectieven ontsluiten voor 
verdere studie. 

5. Het verkermende karakter van deze studie komt ook uit in het gegeven dat 
ik voortdurend nieuwe deelvelden moet betreden op zoek naar termen en 
inzichten die kuimen helpen het thema van deze studie scherper in beeld te 
krijgen. Dat heeft als consequentie dat ik vaak niet meer kan doen dan het 
geven van een summiere beschrijving van een deelthema en het geven van een 
eerste aanzet als het gaat om een eigen doordenking van het betreffende thema. 
Daarmee wordt duidelijk dat ik in deze verkennende studie, door de gekozen 
opzet, eerder de breedte dan de diepte zoek. 

6. Voor de gang van het betoog in deze studie is verder kenmerkend, als het 
gaat om de omgang met andere auteurs, dat ik in de verschillende essays vanuit 
een eigen vraagstelling die past in het redebeleid van mijn studie op zoek ga 
naar (hedendaagse) auteurs die mij heel direct kunnen helpen bij het vinden van 
een antwoord. Daarbij gaat het mij er niet om de bijdragen van de betreffende 
auteurs in hun totaliteit weer te geven en eventueel zelfs te beoordelen. Ik 
bevraag hen op het punt dat voor de gang van mijn studie op dat moment 
relevant is en gebruik door hen ontwikkelde terminologieën om het thema dat 
mij op dat moment bezig houdt te verhelderen. Ik leen dus vaak begrippen van 
anderen. Daarbij ben ik me ervan bewust dat ze uit een andere context komen, 
maar ik stel me niet ten doel die context te bestuderen, te analyseren en te 
evalueren omdat dat zou betekenen dat ik voortdurend zijpaden moet bewande
len. Wel geef ik waar nodig kort maar duidelijk aan waar mijn kritiekpunten 
liggen. 
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7. Ik omschrijf deze studie dus als een bundeling essays. Ook dat heeft veel 
te maken met de keuze om via vijf sleutelwoorden het studieveld open te 
leggen. Nu betekent een en ander niet dat het in deze studie zou gaan om een 
onsamenhangend geheel, een verzameling lukraak bij elkaar geraapte bloemen. 
Integendeel: het gaat me wel degelijk om een vol boeket. De samenhang komt 
daarin tot uitdrukking dat in al de essays uiteindelijk steeds dezelfde thematiek 
aan de orde is: de betekenis van de meditatie voor het preekproces. 

8. Ik karakteriseer deze bundeling essays als praktisch-theologisch. Met die 
uitdrukking bedoel ik aan te geven dat ik het thema van deze studie zowel 
vanuit de blikrichting van de theologie (theologische praxis) als de mensweten
schappen (theologische praxis) wil benaderen: het thema 'de meditatie en het 
preekproces' kan alleen maar vruchtbaar worden bestudeerd wanneer naast de 
theologie ook wetenschappen als bijvoorbeeld (creativiteits- en contemplatieve) 
psychologie, communicatie, (filosofische) hermeneutiek en taalanalytische 
filosofie een eigen inbreng hebben. 

9. Dat deze studie de vorm van een essay-bundeling krijgt, is mede geïnspi
reerd door de opzet van de grote Predigtlehre van Bohren. Daarin maakt hij, als 
het gaat om de methode van de homiletiek, onder andere de volgende opmerkin
gen: ,,() versucht man »die Predigt* und »das Predigen« in ihrer Komplexitat im 
Auge zu behalten, erscheint es sachgemaB, in einem und demselben Werk sich 
nicht ausschlieBlich einer Methode zu bedienen. Gerade in ihrer Erganzungs-
bedürftigkeit mul5 die Predigtlehre eine gewisse Vielfalt und Weite anstreben, 
sonst führt sie den Prediger in die Enge und dient im Grunde nur einer Weise 
des Predigens."" En: ,,Dem Stückwerkcharakter der Predigt entspricht ein 
fragmentarischer Charakter der Predigtlehre, will heiBen, die angemessene 
Form der Predigtlehre ist der Essay. - Das Fragmentarische möchte die Offen-
heit für die Vielfalt geschehender Predigt unterstreichen."'^ 

Vraagstelling 
De vraagstelling van deze studie luidt als volgt: 

Wat is de betekenis van de meditatie voor het preekproces? 

De uitwerkmg van het antwoord op deze vraagstelling vraagt om twee invals
hoeken die worden gevonden door het begrip preekproces te ontbinden in de 
factoren preekvoorbereiding en preek. In de eerste plaats is er de blikrichting 
van de preekvoorbereiding. In dat verband gaat het me binnen de gegeven 
vraagstelling om het operationaliseren van het meditatie-begrip met het oog op 
de preekvoorbereiding en het aangeven van de eigen bijdrage aan en betekenis 
van de meditatie voor de preekvoorbereiding in relatie tot andere stappen en 
dimensies in de preekvoorbereiding (zoals exegetische analyse en pastorale 
overweging). In de tweede plaats is er dan de blikrichting van de preek: Hoe 
ziet een preek eruit die ontstaan is in een voorbereidingsproces waarin de medi
tatie op een goede wijze een plaats heeft gehad? Het antwoord op deze vraag 
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zou dan onder woorden kunnen worden gebracht met termen als: spiritueel, 
bevindelijk, persoonlijk, betrokken, authentiek, concreet, creatief, beeldend 
enzovoort. 

Overzicht 
De gang van deze studie wordt bepaald door de vijf gevonden sleutelwoorden. 
Daarbij neemt het sleutelwoord pneumatologie een aparte plaats in: de leer van 
de Heilige Geest vormt de theologische dimensie van deze studie en speelt 
alszodanig in alle hoofdstukken een belangrijke rol. De pneumatologie vormt zo 
als het ware het theologische fundament waarop deze studie is gebouwd. In 
schema gebracht ziet dat er als volgt uit: 

homiletiek spiritualiteit meditatie creativiteit 

pneumatologie 

Nadat ik deze Inleiding heb afgerond, opent Deel A dan ook met een bespreking 
van de pneumatologie (1): ik ga in op de plaats en inhoud van de leer van de 
Heilige Geest en bespreek de betekenis van de pneumatologie voor de praktische 
theologie. Vervolgens stel ik de homiletiek (2) aan de orde: voordat ik inga op 
de thema's spiritualiteit, meditatie en creativiteit moet de homiletische invals
hoek apart worden gethematiseerd. Ik geef daarom een bespreking van de 
ontwikkelingen van de laatste decennia in de (gereformeerde) homiletiek en 
schets vervolgens de contouren van een eigen gereformeerd-homiletische visie 
op de preek. Het hoofdstuk mondt uit in de typering van de preek als neues 
Wort en de typering van het preken als de kunst van het uitvoeren. In het derde 
hoofdstuk bespreek ik dan het thema van de spiritualiteit (3). De centrale vraag 
van dat hoofdstuk luidt: Wat is spiritualiteit? Op deze vraag geef ik, nadat ik 
een schets heb gegeven van de huidige hang naar spiritualiteit en van spiritua
liteit als term, een antwoord in twee ronden. En tenslotte wijs ik mystiek aan als 
het hart van spiritualiteit. In het vierde hoofdstuk komt dan de meditatie (4) aan 
bod. Via het betreden van vier verschillende wegen werk ik toe naar een 
antwoord op de vraag: Wat is meditatie? In het vijfde hoofdstuk bespreek ik de 
tweede dimensie van het meditatie-begrip: creativiteit (5). Door materiaal aan te 
dragen vanuit het creativiteitsonderzoek zoek ik naar een antwoord op de vraag: 
Wat is creativiteit? 

In Deel B, waarin de pneumatologie wel voortdurend aan de orde is, maar 
niet meer in een apart hoofdstuk aan de orde wordt gesteld, breng ik in vier 
maal twee hoofdstukken de eigenlijke thematiek van deze studie in beeld. Tegen 
de achtergrond van het sleutelwoord homiletiek schrijf ik eerst een hoofdstuk 
over de plaats en de invulling van het meditatie-begrip in de bestaande homileti
sche literatuur (6). In het daarop volgende hoofdstuk ga ik in op de theorie van 
de preekvoorbereiding en geef ik een eigen praktijktheorie van het preekproces 
(7). Tegen de achtergrond van het sleutelwoord spiritualiteit schrijf ik een 
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hoofdstuk over de spiritualiteit van de predikant waarin ik inga op thema's als 
de rol van de persoon van de predikant in het preekproces, de spiritualiteit van 
de predikant en de predikant als mystagoog (8). Daarbij aansluitend schrijf ik, 
me verdiepend in een homiletische traditie die meer dan de gereformeerde het 
bevindelijke aspect van de prediking benadrukt, een hoofdstuk over het thema: 
bevindelijk preken. (9). Tegen de achtergrond van het sleutelwoord meditatie 
schrijf ik eerst een hoofdstuk waarin ik inga op de eigenheid van de meditatie 
enerzijds ten opzichte van de exegese anderzijds. Ik doe dat vanuit zowel een 
theologische als een hermeneutische invalshoek (10). Vervolgens schrijf ik een 
hoofdstuk waarin ik tegen de achtergrond van de lectio divina en de contempla
tieve exegese een eigen methode voorstel voor de persoonlijke meditatie in het 
kader van de preekvoorbereiding (11). Tegen de achtergrond van het sleutel
woord creativiteit schrijf ik opnieuw twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk 
geef ik een op de prediking toegespitste praktisch-theologische doordenking van 
het begrip creativiteit (12). In het tweede hoofdstuk vraag ik aandacht voor de 
kunst van het preken: ik ga in op de taal van de preek en speciaal op de 
creativiteit van de metafoor als belangrijke homiletische taalvorm (13). 

In Deel C rond ik deze studie af met een hoofdstuk waarin ik de inzichten 
die ik heb opgedaan en de uitzichten die ik heb gevonden herneem en samenvat 
(14). 

Ik sluit deze studie af met een Uitleiding waarin ik op meditatieve wijze 
luister naar het bijbelse spreken over de Geest en de betekenis daarvan voor het 
denken over de prediking. Dit slothoofdstuk (dat het karakter heeft van een 
epiloog) loopt uit op het eeuwenoude kerklied: Veni Creator Spiritus. 
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DEEL A 



Hoofdstuk 1 
PNEUMATOLOGIE 

De theologische dimensie van deze studie wordt bepaald door de pneumatologie 
(de leer van de Heilige Geest). Dat is om meer dan één reden niet toevallig. In 
de eerste plaats vormt de pneumatologie als onderdeel van de theologie in de 
twintigste eeuw een belangrijk thema: de twintigste eeuw wordt wel de eeuw 
van de Heilige Geest genoemd. In de tweede plaats biedt de leer van de Heilige 
Geest binnen de praktische theologie de zo gewenste ruimte om de mens en zijn 
handelen theologisch verantwoord ter sprake te brengen. In de derde plaats, en 
dat is tegen de achtergond van het voorgaande punt niet verwonderlijk, blijken 
de thema's waar ik me in deze studie mee bezig houdt veel te maken te hebben 
met het werk van de Geest: prediking is bediening van de Geest, spiritualiteit is 
wandelen door de Geest, meditatie is luisteren naar de stem van de Geest in het 
Woord en creativiteit heeft theologisch gezien alles te maken met het werk van 
de Schepper Geest.' 

Er is dus alle reden om eerst apart stil te staan bij de pneumatologie. Ik doe 
dat in twee ronden. In de eerste ronde geef ik een aanduiding van de plaats van 
de pneumatologie biimen de systematische theologie (1) en binnen de praktische 
theologie (2). Het doel van deze eerste ronde is: het geven van een oriëntatie 
binnen de pneumatologie vanuit zowel systematisch-theologische als praktisch-
theologische invalshoek. Het doel van de tweede ronde is: het bieden van een 
duidelijk gereformeerde plaatsbepaling als het gaat om de materiële invulling 
van de leer van de Heilige Geest en het tekenen van enkele pneumatologische 
grondlijnen van een gereformeerde praktische theologie. Dat levert concreet op: 
een schets van elementen van een gereformeerde pneumatologie (3) en een 
aantal grondlijnen van een praktische theologie in pneumatologisch perspectief 
(4). 

1 Van Geistvergessenheit naar Geistbesessenheit 

De pneumatologie mag zich tegenwoordig verheugen in een grote belangstelling. 
Dat is wel anders geweest: velen hebben erop gewezen dat de leer van de 
Heilige Geest birmen de theologie vaak een weinig prominente plaats heeft 
gehad. In dat verband wordt wel gesproken van een Geistvergessenheit die in 
onze tijd zou zijn omgeslagen in een Geistbesessenheit. In deze paragraaf geef 
ik een schets van die Geistvergessenheit (a) en die Geistbesessenheit (b) binnen 
de theologie. 
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Geistvergessenheit 
Tot ongeveer de jaren zeventig van de twintigste eeuw was het gebruikelijk om 
theologische publicaties over de Heilige Geest in te zetten met een klaagzang 
over de onderbelichting die dit onderdeel van de leer van de kerk heeft gekre
gen. In deze klaagzangen wordt vaak gesproken van een zogenaamde Geisver-
gessenheit (de term is van Dilschneider), van de Heilige Geest als het stiefkind 
van de westerse theologie, van een verwaarloosd gebied of een vacuüm in de 
systematische theologie of van het pneumatologisch tekort van de theologie. 
Verschillende theologen vergelijken de Geest in dit verband ook wel met de 
hardwerkende maar verachte Assepoester.^ 

Ter verklaring van deze Geistvergessenheit kunnen onder andere de volgende 
redenen worden aangevoerd. In de eerste plaats, en dat is een theologische 
reden, is het kenmerkend voor de Geest dat Hij de aandacht van Zichzelf afleidt 
naar Christus toe: de Geest is de Geest van de Zoon. Bovendien vindt het werk 
van de Geest in het leven van de kerk en in het leven van de gelovigen in het 
verborgene plaats: de werkelijkheid van de Heilige Geest is ongrijpbaar en 
moeilijk toegankelijk. In de tweede plaats, en dat is een meer historische reden, 
heeft de kerk van alle tijden steeds weer te maken gehad met geestdrijvers en 
spiritualisten die de Geest losmaakten van de Christus, van de Schrift en van de 
kerk en die alle aandacht vroegen voor religieuze ervaringen. Deze bewegingen 
hielden een groot gevaar in voor de gevestigde kerken. Vandaar dat er in de 
theologie- en kerkgeschiedenis voortdurend sprake is van een controverse tussen 
spiritualisten die vooral de werkzaamheid van de Geest benadrukten en ortho
doxen die de aandacht concentreerden op het werk en de Persoon van Christus. 
In de derde plaats, bij het voorgaande nauw aansluitend, is er in de westerse 
theologie sprake van een sterke nadruk op de christologie. Er wordt in dat 
verband wel van Christocentrisme of zelfs van Christomonisme gesproken. Deze 
stand van zaken heeft geleid tot een pneumatologisch minimalisme. 

Nu is het wel van belang om deze Geistvergessenheit enigszins te nuanceren. 
Ik doe dat nu vooral door aandacht te vragen voor het feit dat in de gerefor
meerde, calvinistische traditie er wel degelijk brede aandacht was voor de 
Heilige Geest. Allereerst bij Calvijn, die zelfs 'de theoloog van de Heilige 
Geest' wordt genoemd: het derde deel van zijn Institutie, dat duidelijk uitgebrei
der is dan de delen over de Vader en de Zoon, is gewijd aan het werk van de 
Geest. En ook Kuyper is wel genoemd 'de theoloog van de Heilige Geest'. Van 
zijn hand verscheen een omvangrijke pneumatologische monografie met de titel: 
Het werk van den Heiligen Geest. In het voorwoord van dat boek wijst ook 
Kuyper op het feit dat er sprake is van een leemte als het gaat om studies over 
de Heilige Geest. Tegelijkertijd verwijst hij naar het werk van de puriteinse 
theoloog Owen over de Heilige Geest dat in 1674 ook in een Nederlandse 
vertaling verscheen: Pneumatologia, ofte eene Verhandeling aangaande den 
Heiligen Geest. Gesteld kan daarom worden dat de Geest in de theologische 
traditie van de Reformatie altijd een belangrijke plaats heeft ingenomen. In 
zekere zin is de Nederlandse theologie van de twintigste eeuw in dezen voor-
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beeldig vanwege het werk van theologen als Noordmans, Van Ruler, Hoender-
daal, Berkhof en Van de Beek.^ 

Geistbesessenheit 
In de tweede helft van de twintigste eeuw is er (met name vanaf het begin van 
de zeventiger jaren) sprake van een veel intensievere aandacht voor de pneuma-
tologie. Er wordt wel gesproken van een herontdekking van de Geest. Molt-
mann stelt zelfs dat de Geistvergessenheit plaats heeft gemaakt voor een ware 
Geistbesessenheit.'^ 

Ook voor deze Geistbesessenheit kunnen verschillende verklaringen worden 
gegeven. In de eerste plaats moet dan gewezen worden op de charismatische 
vernieuwingsbeweging die sinds het midden van de zestiger jaren invloed krijgt 
in kerk en theologie. Deze beweging vraagt aandacht voor de ervaring van de 
Geest, de Geestesdoop, de Geestesgaven en kent een sterke interesse voor een 
vernieuwde spiritualiteit. Het feit dat deze dimensie van het geloof in het 
verleden te weinig aandacht heeft gehad, vraagt als het ware om een pneumato-
logische inhaalslag. Hiermee hangt in de tweede plaats nauw samen het gegeven 
van de secularisatie: de werkelijkheidsbeleving heeft een sterke alplatting onder
gaan en er is sprake van transcendentieverlies. In een dergelijke context wordt 
een centrale vraag: Hoe kan het geloof weer ervaarbaar en verkondigbaar 
worden? In de beantwoording van die vraag speelt de pneumatologie een centra
le rol. In de derde plaats kan de theologie, die niet altijd is ontkomen aan een 
intellectualistische en niet-existentiële inslag, niet heen om een pneumatologische 
verdieping. In de aandacht voor de leer van de Heilige Geest gaat het dan ook 
niet om een bepaald onderdeel van de theologie dat onder het stof vandaan 
gehaald moet worden, maar om een pneumatologische vernieuwing van heel de 
theologie. In de vierde plaats kende de theologie in het midden van de twintigste 
eeuw een wel zeer sterke concentratie op de christologie. In dat verband wordt 
veelal de naam van Barth genoemd wiens dogmatiek sterk christocentrisch was. 
Aan het einde van zijn leven heeft hij echter te kennen gegeven dat de vragen 
van de pneumatologie hem steeds meer waren gaan bezighouden. Hij spreekt 
dan zelfs over zijn droom van een theologie van het derde artikel (het derde 
deel van het Apostolicum): een opnieuw doordenken van heel de theologie 
vanuit de pneumatologie.^ In dit verband is verder ook van belang dat de 
theologie van Barth sinds de zestiger jaren een reactie opriep die veel meer de 
nadruk legde op de ervaring: een bij uitstek pneumatologisch onderwerp. In de 
vijfde plaats kan ter verklaring van de vernieuwde theologische interesse in de 
ervaring en de theologie van de Heilige Geest nog worden gewezen op de 
oecumenische beweging. In de discussies over de in deze beweging gezochte 
eenheid van de kerk staan voortdurend pneumatologische vragen centraal: het is 
immers de Heilige Geest die de gemeenschap smeedt. Het is daarom van groot 
belang om te zoeken naar een pneumatologische ecclesiologie waarin een 
antwoord wordt gevonden op de vraag naar de relatie tussen de Geest en de 
kerk als het volk van God. Dat het thema van de Heilige Geest in de oecumeni-
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sche beweging een belangrijke plaats inneemt, blijkt ook uit het feit dat de 
Assemblee van Canberra in 1991 voor het eerst expliciet over de Heilige Geest 
ging: 'Kom, Heilige Geest, vernieuw de schepping'. Overigens was ook het 
thema van de Assemblee van Uppsala in 1968, 'Zie, Ik maak alles nieuw', al 
gekoppeld aan het sterke accent op de vraag naar de tegenwoordigheid en 
werking van de Heilige Geest. 

Inhoudelijk gezien staan de volgende thema's centraal in het huidige denken 
over de Heilige Geest. Als het gaat om het wezen van de Heilige Geest valt de 
aandacht op voor de zogenaamde Pneuma-christologie waarin Jezus wel wordt 
beleden als schepping van de Geest en drager van de Geest en zender van de 
Geest, maar waarin aan zowel de Zoon als de Geest hun zelfstandigheid in Gods 
eeuwige zijn worden ontzegd. In verband hiermee kan ook worden gewezen op 
de discussies rond het filioque, waarin een centrale vraag luidt: Heeft het 
filioque niet een pneumatologisch subordinatianisme tot gevolg? Ook is er in het 
denken over de Geest sprake van een sterk accent op de dynamiek, de vrijheid 
en de soevereiniteit van de Geest met als gevolg dat het Persoon-zijn van de 
Geest sterk naar de achtergrond verdwijnt: de Geest waait waarheen Hij wil. 
Het spreekt vanzelf dat dit alles ook consequenties heeft voor de triniteitsleer. 
Als het gaat om de werk(ing)en van de Heilige Geest valt op dat een exclusief 
heilsordelijke en soteriologische benadering van het werk van de Geest (de 
pneumatologie als aanhangsel van de christologie) wordt opengebroken naar een 
veel bredere benadering waarin de vragen naar de verhouding van Geest en 
kosmos, van Geest en wereld en van Geest en geschiedenis centraal staan. De 
achtergrond daarvan wordt gevormd door de gedachte dat de Geest niet is 
opgesloten in gelovigen en in de kerk, maar dat heel de wereld tot zijn werkter
rein behoort: de Geest (Creator) schept een ruimte die wijder is dan de kerk. 
Van hieruit komt er ook aandacht voor het thema: de Geest en het milieu. 
Tenslotte moet ook nog worden gewezen op de aandacht voor die aspecten van 
het werk van de Geest die in de gevestigde kerken teveel verwaarloosd zijn en 
worden. Dan valt vooral te denken aan de charismata van de Geest, de ervaring 
van de Geest, de doop met de Geest, de vervulling met de Geest en de tongen-
taal. Sleutelwoorden zijn in dit verband: ervaring en beleving. De pneumatolo
gie is de theologische plaats waar voor deze zaken aandacht wordt gevraagd. 

2 De pneumatologie binnen de praktische theologie 

Het is opvallend - maar vanuit het gegeven dat ontwikkelingen biimen de 
(systematische) theologie over het algemeen niet zonder gevolgen voor de 
praktische theologie blijven wel verklaarbaar - dat binnen de praktische theolo
gie de laatste decennia steeds meer gekozen wordt voor de invalshoek van de 
pneumatologie als het gaat om een theologische doordenking van centrale 
praktisch-theologische thema's. Daarbij moet dan met name gedacht worden aan 
de theologische onderbouwing van de praxis-betrokkenheid van de praktische 
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theologie, aan de vraag naar de verhouding van Gods handelen en het menselijk 
handelen, aan het ontwerpen van een praktisch-theologische antropologie en aan 
de theologische verantwoording van het gebruikmaken van de menswetenschap
pen. De meest directe achtergrond van deze 'pneumatologische wending' in de 
praktische theologie is de ervaring dat een christologische benadering te weinig 
theologische ruimte oplevert voor de doordenking van de genoemde thema's, 
terwijl de pneumatologie die zo gewenste Ademruimte wel biedt.* 

Ik wil in deze paragraaf een belangrijk spoor^ uit deze aandacht voor de 
pneumatologie natekenen. Ik kies dat spoor omdat er de naam van een Neder
lands theoloog aan verbonden is (Van Ruler) en omdat dat spoor met name ook 
een plaats heeft in de homiletiek. Van Ruler biedt in twee belangrijke opstellen 
(respectievelijk getiteld 'Hoofdlijnen van een pneumatologie' en 'Structuurver
schillen tussen het christologisch en pneumatologisch gezichtspunt'*) een heel 
eigen pneumatologisch ontwerp, waarop verschillende praktisch-theologen 
teruggrijpen. Ik geef eerst een korte introductie in dit pneumatologisch ontwerp 
van Van Ruler (a) om vervolgens te laten zien hoe Bohren (b) en Dingemans (c) 
vanuit het denken van Van Ruler pleiten voor een pneumatologische inzet van 
de praktische theologie. Ik rond deze paragraaf af met enkele evaluerende 
opmerkingen (d). 

Van Ruler 
Met het oog op de receptie van de pneumatologische inzichten van Van Ruler in 
de praktische theologie is vooral zijn artikel over de structuurverschillen tussen 
het christologisch en het pneumatologisch gezichtspunt belangrijk. Maar voordat 
ik daar nader op inga, is het nodig om de bredere context van Van Rulers 
pneumatologie kort aan te duiden. Ik doe dat door aandacht te besteden aan de 
karakterisering van Van Rulers pneumatologie als verbrede pneumatologie en als 
relatief zelfstandige pneumatologie. Dat Van Rulers pneumatologie een verbrede 
pneumatologie is, betekent dat hij zich afzet tegen een versmalde pneumatologie 
die niet meer is dan een aanhangsel bij de christologie en die bijna uitsluitend 
aandacht besteedt aan het applicatieve, subjectieve en heilsordelijke werk van de 
Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest omvat veel meer: ook de natuur, 
de cultuur, de geschiedenis, ja heel de menselijke existentie komt in het vizier. 
Van Ruler spreekt in dit verband wel van vier gestalten van het werk van de 
Geest: de bevindelijke (de Geest werkt in het hart), de sacramentele (de Geest 
werkt in de kerk), de ethische (de Geest werkt in het geheiligde leven) en de 
theocratische (de Geest werkt in staat en maatschappij).' Dat Van Rulers 
pneumatologie een relatief zelfstandige pneumatologie is, betekent dat hij pleit 
voor een pneumatologie die een eigen, een relatief zelfstandige plaats heeft naast 
de christologie. De komst en het werk van de Heilige Geest zijn voor Van Ruler 
namelijk heel eigen realiteiten die niet volledig vanuit de christologie begrepen 
kunnen worden. In dit verband zijn de volgende vier thema's in het theologisch 
denken van Van Ruler van belang. In de eerste plaats legt Van Ruler veel 
nadruk op de dubbele beweging tussen Christus en de Geest. Enerzijds is de 
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Geest de vrucht van Christus: Christus zendt de Geest, de Geest is de Geest van 
Christus. Anderzijds is Christus de vrucht van de Geest: Christus wordt in zijn 
messiaanse werk geponeerd door de Geest. Vanuit dit laatste gezichtspunt kan 
zelfs worden gesteld dat het werk van de Geest meer-omvattend is dan het werk 
van de Christus. In de tweede plaats moet, aldus Van Ruler, de Geest nog meer 
verstaan worden vanuit het eschatologische rijk van God dan vanuit Jezus Chris
tus. God handelt namelijk niet vanuit het begin of vanuit het midden, maar 
vanuit het einde: vanuit de toekomst handelt God in het heden. In de derde 
plaats heeft Van Ruler bedenkingen tegen het filioque. Zijns inziens kan dit 
leerstuk gemakkelijk een minimalisering van de persoon en het werk van de 
Geest inhouden, helemaal wanneer het filioque wordt opgevat in de zin van ex 
filio solo: wie alleen denkt vanuit de Christus krijgt de Geest en zijn werk nooit 
volledig in beeld. In de vierde plaats is het nog belangrijk te wijzen op Van 
Rulers opvatting dat het messiaanse rijk van de Christus een intermezzo 
betekent en dat de incarnatie van Gods Zoon in het eschaton ongedaan gemaakt 
zal worden. Al deze thema's'" leiden tot Van Rulers pleidooi voor een relatief 
zelfstandige pneumatologie. 

De relatieve zelfstandigheid van de pneumatologie ten opzichte van de 
christologie komt onder andere daarin tot uitdrukking dat het pneumatologische 
dogma een heel andere structuur heeft dan het christologische dogma. Wie over 
het christelijke heil en over de verhouding van God en mens spreekt, moet dat 
onder het pneumatologische gezichtspunt heel anders doen dan onder het 
christologische gezichtspunt. Van Ruler noemt in dit verband twaalf" structuur
verschillen. Vijf daarvan geef ik hier weer. Een eerste structuurverschil (door 
Van Ruler van fundamentele betekenis voor alle andere verschillen genoemd) is 
dit: in de christologie is de categorie van de enhypostasie van beslissende 
betekenis: in de persoon van Christus zijn de goddelijke en de menselijke 
natuur, het God zijn en het mens zijn verenigd. In de pneumatologie daarente
gen kan de categorie van de enhypostasie geen enkele rol spelen: de Heilige 
Geest wordt geen mens en de mens wordt niet God. Wezenlijk is juist dat ik in 
de inwoning {inhabitatio) van de Geest in mij mijzelf ben en blijf. De Heilige 
Geest wordt in zijn werk wel menselijk, maar Hij wordt geen mens. Een tweede 
structuurverschil is dit: in de christologie gaat het om de menselijke natuur die 
door de Logos wordt aangenomen en in de eenheid van zijn persoon wordt 
opgenomen. In de pneumatologie daarentegen gaat het niet om de menselijke 
natuur, maar juist om de menselijke persoon. De Geest woont bij de mens in. 
De Geest en de mens zijn juist niet een en het- of dezelfde, maar twee. Als het 
dus gaat om het werk van de Heilige Geest valt er een sterk accent op de 
persoon van de mens. In de pneumatologie mag het docetisme geen kans 
krijgen, want het werk van de Geest wil volledig menselijke gestalte krijgen in 
de mens, in wat hij denkt en wil en doet. Een derde structuurverschil is dit: in 
de christologie is de gedachte van de plaatsvervanging van doorslaggevende 
betekenis. Christus doet en is alles in onze plaats en voor ons. In de pneumato
logie daarentegen kan men met de categorie van de plaatsvervanging niets 
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beginnen. In het werk van de Geest is het steeds God de Heilige Geest die niet 
alleen in en aan ons maar ook samen met ons handelt. Onder het pneumatologi-
sche gezichtspunt moet daarom gesproken worden van theonome reciprociteit. 
Theonoom: het is de Geest die het alles doet en geeft. Reciprociteit: het 
kenmerkende van het werk van de Geest is, dat het ons aan het werk zet. Een 
vierde structuurverschil is dit: in de christologie dient de categorie van de 
vermenging te worden afgewezen omdat deze leidt tot monofysitisme. In de 
pneumatologie daarentegen moet gezegd worden dat de structuur van het werk 
van de Geest wordt gekenmerkt door de categorie van de vermenging: tegen de 
achtergrond van de inhabitatio gaat het om een vermenging van het goddelijke 
heil in Jezus Christus met de geschapen en gevallen existentie van de mens, om 
een synthese van de verlossing en de schepping. Er vindt echte applicatie plaats: 
Christus krijgt gestalte in ons, en dat betekent ook altijd: Christus krijgt gestalte 
uit ons. In elk mens, in elk volk, in elke cultuur en in elke eeuw weer anders. 
Een vijfde structuurverschil is dit: in de christologie moet men beslist perfectio
nistisch spreken. Jezus is de volkomen zaligmaker, volkomen God en volkomen 
mens, zonder zonde. In de pneumatologie daarentegen is het perfectionisme een 
levensgevaarlijke ketterij: de inwoning van de Geest voltrekt zich in de bittere 
en dodelijke strijd met het vlees. Pneumatologisch gezien moet de mens ten 
volle worden ingeschakeld, en dat is dan altijd de gevallen mens: in pneumato
logisch verband sluit daarom de onfeilbaarheid de feilbaarheid niet uit maar in. 

Bohren 
In het praktisch-theologisch werk van Rudolf Bohren speelt de pneumatologie 
een belangrijke rol. Bohren beschouwt, in zijn Dafi Gott schön werde (1975), de 
praktische theologie zelfs als toegepaste pneumatologie. In de praxis van de 
kerk hebben we te maken met het praktisch worden van God, en dat betekent 
weer dat de Geest en de praxis ten nauwste samenhangen: ,,Deshalb kann man 
Praxis theologisch nur theoretisieren, indem man den Heiligen Geist reflektiert. 
Praktische Theologie ist, insofem sie Theologie bleibt, ein Bedenken des 
Heiligen Geistes, ist ausgefiihrte und angewandte Pneumatologie."'^ Ook in zijn 
Predigtlehre (1971) speelt de pneumatologie al een belangrijke rol. Bohren stelt 
dat de homiletiek in een tijd van sprakeloosheid en ervaring van de afwezigheid 
van God moet inzetten bij het werk van de Geest. De sprakeloosheid wordt 
alleen overwoimen door het komen van de Heilige Geest: ,,Nur eine neue 
Ankunft des Geistes wird unsere Sprachlosigkeit überwinden - und schon ist der 
Geist in der Welt intensiver am Werk als wir ahnen.'"^ Deze inzet bij de 
pneumatologie heeft volgens Bohren twee belangrijke voordelen. In de eerste 
plaats blijft het zo mogelijk om, in aansluiting bij Barth, vast te houden aan het 
theologisch primaat van de homiletiek en van de prediking: de Heilige Geest is 
oorsprong, kracht en doel van het preken. En ook voor het maken en houden 
van preken geldt dat God de Heer de Alfa en de Omega is, die is en die was en 
die komt, de Almachtige (Opb.1,8). De prediking blijft zo, door de Geest, een 
wonder. In de tweede plaats maakt de pneumatologische inzet een nieuwe 
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accentuering van het menselijke en het maakbare mogelijk. „Das Predigen, 
ganz und gar in Gottes Möglichkeit beschlossen, wird im Geist und durch den 
Geist ganz und gar Sache des Predigers und Sache des Hörers, wird im Geist 
und durch den Geist zur menschlichen Möglichkeit in Kunst und Technik. Der 
pneumatologische Ansatz ermöglicht - ohne den theologischen Primat zu 
leugnen -, dem anthropologischen Aspekt gerecht zu werden.'"'' 

Precies met betrekking tot dit laatste punt, het antropologische aspect van de 
pneumatologie, sluit Bohren zich aan bij de door Van Ruler onderscheiden 
structuurverschillen tussen de christologie en de pneumatologie. Daarbij speelt 
de Van Ruleriaanse uitdrukking van de theonome reciprociteit een fundamentele 
rol: Bohren neemt dit begrip van Van Ruler over en maakt er een sleutelbegrip 
van in zijn homiletiek. Voor hem is theonome reciprociteit de omschrijving van 
het geheim van het 'is' uit de reformatorische formule: 'de prediking van Gods 
Woord is Gods Woord'. Bij het nadenken over de verhouding tussen het werk 
van God en het werk van mensen biedt deze omschrijving een goed uitgangs
punt omdat de theonome reciprociteit de vraag Wie kann man das? respecteert 
zonder de vraag Wie macht man das? af te wijzen. De theonome reciprociteit 
omschrijft het primaat van God maar vergeet niet dat de mens erbij is: God 
wordt in de Geest tot partner van de mens, en de mens wordt partner Gods. In 
dit partnerschap blijft God God en blijft de mens mens.'^ 

Ook de term vermenging neemt Bohren over van Van Ruler: deze term biedt 
afweer tegen een spiritualisering van de pneumatologie. Verder maakt de 
categorie van de vermenging het mogelijk de bijbelse breedte van het Geest
begrip te ontdekken: de Heilige Geest wordt in verband gebracht met schepping, 
geschiedenis en cultuur. Bovendien helpt de categorie van de vermenging om de 
verhouding tussen de Geest en de geesten te verhelderen: deze verhouding heeft 
het karakter van vermengdheid en daarom dienen de geesten te worden be
proefd, en is er een onderscheiding der geesten noodzakelijk. Tenslotte kan er 
onder het gezichtspunt van de vermenging ook worden nagedacht over de 
charismata. Bohren vat daarbij het charisma op als natuurlijke gave onder de 
heerschappij van de genade en tegelijk als de gave die de Geest nieuw schept. 
Het vermengingsbegrip kan in dit verband het fragwürdige en fragmentarische 
van de charismata verklaren.'* 

Dingemans 
In Nederland heeft Dingemans gepleit voor een pneumatologische inzet van de 
praktische theologie. In zijn homiletiek Als hoorder onder de hoorders... noemt 
hij de kerk en de kerkelijke praktijk instrumenten in handen van de Geest, die 
ons naar Christus verwijst en zijn werk aan ons toepast. Daarom bepleit Dinge
mans tegenover een christologische benadering een meer pneumatologische 
benadering waarin Christus weliswaar ook in het middelpunt staat, maar waarbij 
de werking van de Geest in de gelovigen, in de kerkgangers en in de kerk heter 
wordt verdisconteerd. Dingemans typeert de preek dan ook als 'wisselwerking 
van de Geest met onze geest': de Geest van God waait door middel van de 
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bijbel, die de oorspronkelijke en persoonlijke interpretaties of getuigenissen 
aangaande de betekenis van Christus bevatten, door de eeuwen en over de 
continenten en heeft mensen in beweging gebracht. Er is sprake van een levende 
interpretatietraditie waar de kerkgangers zelf deel van uit maken: er is wissel
werking tussen Gods Woord en onze interpretatie ervan, tussen de Wirkungsge-
schichte van de Geest en de mensen die het Woord horen en interpreteren.'^ 
Deze opmerkingen staan tegen de achtergrond van de pneumatologische theolo
gie die Dingemans in zijn catechetiek In de leerschool van het geloof (1986) 
beschrijft. Hij zet daar zijn theologische reflecties, geïnspireerd door Van Ruler 
en Bohren, in bij het werk van de Heilige Geest. Want terwijl bij een christolo
gische inzet het (ongrijpbare) werk van God en het (al te menselijke) werk van 
de mens sterk uit elkaar worden gehouden, vloeien in een pneumatologische 
theologie het werk van God en de inspanningen van de mens meer in elkaar 
over omdat de Geest in en door mensen werkt. Enkele motieven uit de pneuma
tologische theologie van Dingemans geef ik hier weer. 1. Door de uitstorting 
van de Geest worden er vele mensen betrokken bij het werk van God. Er komt 
dynamiek in: mensen worden geraakt door de Geest en komen in beweging. En 
dat is niet eenmalig gebeurd op de Pinksterdag: het zet zich voort tot op de 
huidige dag. En omdat de Geest is uitgestort op alle vlees, mengt de Geest zich 
met de culturele bijzonderheden van elke tijd, omdat de Geest zich mengt met 
de mensen van alle tijden en culturen. Zo heeft de Geest door de geschiedenis 
heen een verbond gesloten met bijvoorbeeld het platonisme, het idealisme, het 
existentialisme en de fenomenologie: in deze stromingen is Gods werk concreet 
zichtbaar geworden. 2. Omdat de Geest zich mengt met mensenwerk is het 
werk van God niet meer geheel en al onzichtbaar en ongrijpbaar: God zelf is 
onzichtbaar, wij zien en ervaren Hem slechts in de vorm van menselijke daden. 

3. De Geest werkt coöperatief en dat niet alleen binnen de kerk, hoewel we 
mogen verwachten dat zijn werk daar het meest geconcentreerd is, maar ook in 
de cultuur die door de Geest is aangeraakt. De Geest is altijd op samenwerking 
aangewezen: Hij is er niet in 'pure toestand'. Hij is er altijd in en door mensen. 
4. In een pneumatologische theologie wordt de Heilige Geest niet apart gezet en 
wordt niet gerekend met een ongrijpbare en onverklaarbare werking van de 
Geest die boven het normale uitgaat en buiten de menselijke technieken en 
mechanismen om gaat. Er wordt juist rekening gehouden met het gegeven dat 
de Geest in de menselijke overdrachtstechnieken aanwezig is: de Geest, de 
invloed van God op mensen, werkt volstrekt middellijk. De Geest schept geen 
aparte kanalen en er gebeuren in de gemeente geen wonderen omdat alles gaat 
volgens psychologisch en sociologisch te bestuderen wetten en mechanismen. De 
Geest van God levert zich uit aan menselijke inzichten, menselijke keuzen en 
menselijke beslissingen.'* 
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Evaluerende opmerkingen 
Binnen de praktische theologie speek, als het gaat om het nadenken over het 
praktisch-theologische handelen, de leer van de Heilige Geest dus een belangrij
ke rol. Ik zie dat als buitengewoon vruchtbaar. Toch is het nodig om ook 
kritisch te blijven. Want ,,als twee mensen over hetzelfde, in dit geval. Dezelf
de spreken, bedoelen ze nog niet hetzelfde. Het lijkt wel alsof men, met een 
beroep op de Geest, heel verschillende denkbewegingen kan maken, die elkaar 
kruisen of parallel lopen, maar ook aan elkaar tegengesteld kunnen zijn."" 
Tegen de achtergrond van deze opmerking van Klein Kranenburg wil ik daarom 
ook enkele evaluerende en kritische opmerkingen maken bij de inzichten van de 
drie ter sprake gebrachte theologen: Van Ruler, Bohren en Dingemans. 

Van Ruler speelt, zoals gezegd, een belangrijke rol als het gaat om een 
pneumatologische fundering van de praktische theologie. Nu is Van Rulers 
bijdrage aan een verbredende en verdiepende doordenking van de pneumatologie 
zonder meer vruchtbaar te noemen voor de praktische theologie, als zijn pneu-
matologisch ontwerp en alle implicaties die daarin meekomen dan maar niet 
integraal worden overgenomen. Want er zijn wel degelijk vragen te stellen bij 
de relatieve zelfstandigheid van Van Rulers pneumatologie. Hoewel Van Ruler 
zelf de relativiteit van die zelfstandigheid benadrukt, bestaat er toch onmisken
baar het gevaar, een gevaar dat versterkt naar voren komt bij een uitwerking 
binnen de praktische theologie, dat Christus en de Geest, dat de christologie en 
de pneumatologie tegen elkaar worden uitgespeeld. Anders gezegd: wie zich 
met huid en haar overgeeft aan Van Rulers pneumatologie, loopt binnen de 
praktische theologie het gevaar Christus naar de marge te dringen en de 
christologie ongenuanceerd als onvruchtbaar of zelfs gevaarlijk terzijde te schui
ven. De praktische theologie zal ook trinitarisch moeten blijven denken. 

In de pneumatologische fundering van Bohrens praktische theologie en 
homiletiek speelt de theonome reciprociteit duidelijk een sleutelrol. Het meest 
sympathiek is mij in Bohrens benadering zijn blijvende nadruk op het theologi
sche primaat, op het wonderbare in het werk van God en op de vrijmacht van 
de Geest. Tegelijk weet hij op overtuigende wijze aandacht te vragen voor het 
werk van de mens. Toch schrikt Bohren op een beslissend moment terug voor 
de consequenties die voortvloeien uit de gedachte van de theonome reciprociteit. 
Wanneer hij namelijk aandacht vraagt voor de inzichten van de communicatie
wetenschap, erkent hij wel het recht en de noodzaak van de inbreng van 
communicatiewetenschappelijke inzichten in de homiletiek, maar ziet hij er toch 
vanaf het preekgebeuren vanuit een communicatiemodel uiteen te zetten. Een 
van zijn argumenten is: omdat God God is, kan de prediking die God predikt 
nooit tot een communicatieproces worden dat wij beheersen, want dan zouden 
wij over God kunnen beschikken en wordt het geloof maakbaar. Bovendien is 
b^t Woord van het kmis de boodschap van een mislukte communicatie en wordt 
de gestalte van het Woord van het kruis door deze mislukte communicatie 
gestempeld.^" Uiteindelijk durft Bohren de ruimte die hij via de pneumatologie 
heeft gecreëerd voor de mens en de menswetenschappen dus toch niet aan. Hij 
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wijst terecht op het gevaar van het maakbaarheidsdenken, maar juist het denken 
vanuit de theonome reciprociteit biedt de mogelijkheid om aan dat gevaar te 
ontkomen. 

In Dingemans' pneumatologische theologie horen we erg veel over vermen
ging van Geest en geest, maar horen we weinig of niets over de Geest als Derde 
Persoon van de Drie-eenheid. Bij Dingemans gaat de Geest op en zelfs onder in 
het mensenwerk: we kunnen de Geest alleen via het mensenwerk op het spoor 
komen. Mijns inziens doet Dingemans in zijn pneumatologische benadering 
volstrekt onrecht aan de subjectiviteit en de soevereiniteit van de Geest. En 
zeggen dat het kenmerkend is voor het werk van de Geest dat Hij mensen niet uit-
maar inschakelt, is nog heel wat anders dan zeggen dat de Geest volstrekt 

middellijk werkt: de Geest levert zich uit aan mensen. Bij Dingemans verdwijnt 
het wonderbare in het werk van God door zijn Geest buiten beeld. En hoewel 
de gedachte dat God door zijn Geest ook met een kromme stok een rechte slag 
kan slaan nooit het uitgangspunt mag worden voor een theologische doordenking 
van de plaats van mensenwerk in het werk van God, mag die gedachte al 
evenmin worden bijgezet in de vitrine van achterhaalde gedachtenspinsels. En 
dat gebeurt bij Dingemans. Hoewel niet ontkend kan worden dat Dingemans 
ook aandacht heeft voor de kritische functie van de Geest en voor het beproeven 
van de geesten, moet toch in zijn algemeenheid gezegd worden dat zijn pneuma
tologische theologie verwatert tot antropologie.^' 

Uiteraard bedoelen deze kritische opmerkingen niet de vruchtbaarheid van de 
pneumatologische insteek voor de praktische theologie ter discussie te stellen. 
Wie op een theologisch verantwoorde wijze aandacht wil vragen voor de eigen 
plaats van het menselijk handelen in de dienst van het evangelie, kan dat alleen 
doen in het kader van de pneumatologie. Wel moeten we bedacht blijven op 
mogelijke gevaren en uitglijders. Een praktische theologie die gereformeerd wil 
zijn, zal dat dan ook allereerst in haar pneumatologie tot uitdrukking moeten 
brengen. 

3 Elementen van een gereformeerde pneumatologie 

Wanneer het noodzakelijk en vruchtbaar is om in de praktische theologie te 
kiezen voor een pneumatologische inzet (zie de volgende paragraaf) is een 
inhoudelijke beziiming vooraf noodzakelijk. De centrale vraag van deze para
graaf luidt dan ook: Welke pneumatologie wordt gekozen als insteek voor de 
praktische theologie? Het zal dan uiteraard gaan om een gereformeerde pneuma
tologie. In het bestek van dit hoofdstuk kan ik niet meer doen dan een aantal 
elementen van een gereformeerde pneumatologie onder woorden brengen. Ik 
doe dat door achtereenvolgens aandacht te vragen voor de volgende thema's: de 
Geest is God (a), de Geest en Christus (b), de Geest en het Woord (c), de Geest 
en het geloof (d), de Geest en de kerk (e) en de Geest en de schepping (f). Deze 
thema's zijn zo gekozen dat in elk geval die pneumatologische onderwerpen ter 
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sprake komen die van belang zijn voor de theologische doordenking van 
homiletiek, spiritualiteit, meditatie en creativiteit. 

De Geest is God 
Het eerste wat over de Heilige Geest gezegd moet worden, is dat Hij God is: de 
Heilige Geest is samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God. Hij is de 
Derde Persoon van de Drie-eenheid. Dat betekent dat de Geest niet een ver
schijningsvorm is van God (modalisme): de Geest heeft een eigen identiteit, Hij 
is Persoon en over Hem moet in persoonlijke begrippen worden gesproken. 
Tegelijk mag er niet tekort worden gedaan aan de eenheid van de Drie-eenheid: 
de Geest is in zijn wezen en werk onlosmakelijk verbonden met de Vader en de 
Zoon. 

Deze Geest wordt door de kerk in de geloofsbelijdenis van Nicea beleden als 
de Heer die levend maakt. Dat gebeurt met woorden die nauw aansluiten bij het 
spreken van de Schrift: de Geest is het die levend maakt (Joh.6,63 en 
2Kor.3,6), de Geest is de Geest des levens (Rom.8,2). Het is kenmerkend voor 
de Heilige Geest dat Hij nieuw leven schept, en dat zowel in het kader van de 
verlossing (de vernieuwing van de mens) als in het kader van de schepping (de 
vernieuwing van het gelaat van de aardbodem). Wat dood is wordt door de 
Geest tot leven gewekt. Elke overgang van dood naar leven is een wonder van 
de Geest als Levenbrengende Adem, is een nieuwe schepping. 

De bijbelse grondwoorden voor Geest zijn mach en pneuma. Vanuit de 
betekenis van deze woorden (ademtocht, wind, levensadem) kan van de Geest 
gezegd worden dat Hij een Beweger is: Hij is Zelf Beweging en zet ook in 
beweging. Het werk van de Geest wordt dan ook gekenmerkt door dynamiek, 
door levendigheid en door tegenwoordigheid, want de Geest kan juist als Geest 
het andere doordringen en vervullen en er in tegenwoordig zijn. 

Dat er in het christelijk geloof nadrukkelijk wordt gesproken van Heilige 
Geest is om twee redenen van groot belang. In de eerste plaats is het cruciaal 
om te onderscheiden tussen de Geest van God en de geest van de mens. Alleen 
de Geest van God is de Heilige Geest. Deze Geest gaat door de inwoning in de 
gelovige wel een heel nauwe relatie aan met de geest van de mens, zodat er 
zelfs kan worden gesproken van een getuigen van de Geest met onze geest 
(Rom.8,16), maar daarin blijft de Geest Zichzelf en blijft de mens zichzelf. 
Pneumatologie is geen psychologie. In de tweede plaats zijn er naast de Heilige 
Geest ook heel andere geesten werkzaam in deze wereld, onheilige geesten. De 
gelovigen worden in de Schrift dan ook opgeroepen om de geesten te beproeven 
of ze uit God zijn. De Geest van God staat lijnrecht tegenover de boze geesten. 
Voor het onderscheiden kuimen in ieder geval deze drie criteria gegeven 
worden: waarheid, liefde en leven. De Heilige Geest leidt in alle waarheid, de 
Heilige Geest is de Geest van liefde en de Heilige Geest is de Geest die levend 
maakt. 
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De Geest en Christus 
„Een gereformeerde pneumatologie zal alleen dan zuiver kunnen zijn, wanneer 
ze het verband tussen Kurios en Pneuma goed ziet."^^ Deze uitspraak van 
Velema laat zien hoe belangrijk het is om de verhouding tussen Christus en de 
Geest op goede wijze onder woorden te brengen. In die verhouding zijn in ieder 
geval twee lijnen aan te wijzen. De eerste lijn is de lijn van de Heilige Geest 
naar Christus: de Geest verwekt de Messias, daalt op Hem neer en leidt Hem in 
alles wat Hij doet. De tweede lijn is de lijn van Christus naar de Geest: de 
verheerlijkte Christus geeft de Geest als gave aan de kerk. Nu heeft de tweede 
lijn in de gereformeerde traditie altijd de meeste aandacht gehad: de pneumato
logie volgt dan ook op de christologie. Het is terecht om ook aandacht te vragen 
voor de eerste lijn, want dan kan op een betere manier recht worden gedaan aan 
het eigene van het werk van de Geest. Maar toch blijft het belangrijk om grote 
nadruk te leggen op de lijn van Christus naar de Geest: de Geest is de Geest 
van Christus. Het handhaven van de belijdenis van het filioque is daarom dan 
ook zo belangrijk omdat deze belijdenis een grens stelt aan elke verzelfstandi
ging van het werk van de Heilige Geest ten opzichte van Christus en het werk 
van Christus. Wanneer de Geest los wordt gemaakt van Christus raakt men de 
exclusiviteit van het christelijk geloof kwijt en ontstaat er ruimte voor allerlei 
religiositeit buiten Christus om. De vraag naar de verhouding van Christus en 
de Geest kan dan ook alleen maar beantwoord worden vanuit de belijdenis van 
de triniteit: achter de lijn van de Geest naar Christus staat ook het trinitarische 
geheimenis dat de Geest eeuwig uitgaat van de Vader én de Zoon. 

Kortom: de Heilige Geest is de Geest van Christus. Een pneumatologie die 
de band tussen de Geest en Christus los maakt of zelfs doorsnijdt, raakt het 
centrale gegeven van het christelijk geloof kwijt: Jezus Christus en die gekrui
sigd." 

De Geest en het Woord 
Het is niet eenvoudig om de verhouding tussen de Geest en het Woord te 
omschrijven omdat we in de verhouding van Woord en Geest hebben te doen 
met een mysterie.^" In de traditie van de Reformatie zijn vooral twee uitdrukkin
gen gebruikt om de relatie tussen Woord en Geest te benoemen: per verbum en 
cum verbo. Het per verbum (door het Woord) brengt tot uitdrukking dat er een 
zeer nauwe samenhang is tussen Geest en Woord: de Geest werkt door het 
Woord, waar het Woord is daar is ook de Geest. Hier dreigt echter het gevaar 
van een Woord-objectivisme, als zou de Heilige Geest Zichzelf bij voorbaat in 
het Woord hebben laten vastleggen als de energie in een batterij." Het cum 
verbo (met het Woord) brengt tot uitdrukking dat de Geest zelfstandig en soeve
rein te werk gaat: Hij werkt het geloof waar en wanneer het Hem behaagt. Hier 
dreigt echter het gevaar van een Geest-subjectivisme, als zou de hoorder van het 
Woord nog op een andere daad van de Geest naast het Woord hebben te 
wachten. 
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Een adequate omschrijving van de verhouding Woord en Geest zal recht 
moeten doen aan het Anliegen van zowel het per verbum als het cum verbo. De 
volgende formuleringen zijn mijns inziens pogingen die recht doen aan het 
geheimenis van de verhouding tussen Woord en Geest. „Wie het Woord van 
God hoort bevindt zich in het krachtenveld van de Geest. Het Woord is er niet 
zonder de Geest. Het is het Woord van de Geest. De Geest komt niet zonder het 
Woord. Hij is de Geest van het Woord.''^^ ,,De Geest gaat door de wereld in de 
gedaante van het Woord in zijn verschillende vormen. Het Woord is het 
werktuig van de Geest. Maar de Geest is niet de gevangene van het Woord en 
ook werkt het Woord niet automatisch. Het Woord brengt de Geest tot het hart 
en de Geest brengt het Woord in het hart."^' 

Over het thema Woord en Geest moeten in het kader van een gereformeerde 
pneumatologie ook nog de volgende drie opmerkingen worden gemaakt. In de 
eerste plaats: de Schrift is een schepping van de Geest die het door de Geest ge
ademde Woord van God bevat, en is niet een menselijk getuigenis aangaande 
ervaringen met God. In de tweede plaats: het gepredikte Woord kan pas worden 
verstaan als de Geest optreedt als inwendige leermeester. Calvijn zegt daarover 
het volgende: „Het Woord van God is wel als een zon, die toestraalt allen, aan 
wie het gepredikt wordt; maar het is zonder enige vrucht temidden van blinden. 
En wij zijn allen van nature in dit opzicht blind; daarom kan het in ons hart niet 
doordringen, tenzij de inwendige leermeester, de Geest, door zijn verlichting, 
de toegang bereidt."^' In de derde plaats: de belijdenis van de nauwe band 
tussen het Woord en de Geest sluit de mogelijkheid uit van een voortgaande 
openbaring door de Geest van God buiten het Woord van de Schrift om: er is 
geen leven en geen genade uit de Geest te vinden buiten het Woord van de 
Schrift om. 

De Geest en het geloof 
Centraal in een gereformeerde pneumatologie staat dat de Heilige Geest het 
geloof geeft waardoor wij Christus ontvangen. Heel kort belijdt de kerk: het 
geloof komt van de Heilige Geest (Zondag 25). Dat betekent allereerst dat het 
geloof niet een menselijke prestatie is: het geloof is een gave, uit niets gescha
pen door de Geest. Tegelijkertijd is de mens wel heel nadrukkelijk zelf betrok
ken in het geloof: de Geest treedt in een persoonlijke relatie met de gelovige. 
Dit wordt het meest pregnant tot uitdrukking gebracht door te spreken van de 
inwoning (inhabitatio) van de Geest in de gelovige. Deze inwoning van de 
Heilige Geest is te karakteriseren met wat ook specifiek is voor het geloof: het 
gaat daarin om de totaliteit van de verhouding van de mens tot God. Geloven 
neemt heel de mens in beslag, de Geest legt door de inwoning volledig beslag 
op de gelovige. Het gaat in het geloof en in de inwoning om een persoonlijke 
relatie met God, een relatie waarin de mens met zijn eigen gaven en verant
woordelijkheid volledig ingeschakeld wordt. 

Nu is de term geloof maar één van de woorden die gebruikt worden om het 
werk van de Heilige Geest in de gelovige aan te duiden. In de gereformeerde 
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theologie is het gebruikelijk om in dit verband te spreken over de orde van het 
heil: roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, rechtvaardiging, heiliging, 
volharding en voleinding. De volheid van het werk van de Geest kan niet anders 
dan met een veelheid van woorden worden aangeduid, waarbij direct bedacht 
moet worden dat die veelheid niet de eenheid van het werk van de Geest bedoelt 
stuk te breken. Misschien dat heel dit heilswerk van de Geest nog wel het best 
kan worden samengevat met de aanduiding: de vernieuwing van de mens. Door 
de Geest van het geloof wordt de mens tot een nieuwe schepping: hij komt in 
een nieuwe relatie te staan tot God en tot de naaste, hij wordt gelijkvormig aan 
het beeld van Christus, in zijn totale existentie krijgt de volheid van het heil 
gestalte. 

De Geest en de kerk 
De kerk is een schepping van de Geest. Niet voor niets volgt in het Apostoli-
cum op de belijdenis van de Heilige Geest direct de belijdenis van de heilige, 
algemene, christelijke kerk die een gemeenschap van heiligen is. Deze kerk kent 
twee aspecten die beide pneumatologisch bepaald zijn: het institutionele aspect 
en het gemeenschapsaspect. De institutionele of structurele kant van de kerk 
heeft betrekking op uiterlijke handelingen, ambten en organisaties: het zijn 
allemaal middelen in handen van de Geest. Dit betekent overigens niet dat de 
Geest de gevangene van de kerk wordt. De gemeenschaps- of dynamische kant 
van de kerk heeft betrekking op het feit dat de Geest mensen in beweging 
brengt, een beweging naar God en naar elkaar toe: de kerk als instituut schept 
een echte gemeenschap. Deze twee aspecten, de kerk als instituut en de kerk als 
gemeenschap, zijn nauw met elkaar verbonden: als wortel en als vrucht. Het is 
de Geest die die beide werkelijkheden schept.^' 

In de kerk nemen de genademiddelen een centrale plaats in: het Woord en de 
sacramenten. In de Woordverkondiging als bediening van de Geest gaat het 
erom dat de gelovigen (opnieuw) in relatie met Christus worden gebracht. De 
kerk leeft van het Woord van de Geest en van de Geest van het Woord. In de 
sacramenten, de heilige doop en het heilig avondmaal, gaat het uiteindelijk om 
hetzelfde: het zijn middelen die de Heilige Geest gebruikt om ons door het 
geloof te doen delen in de gemeenschap met Christus. Dat aan deze middelen 
(de prediking, de doop en het avondmaal) een bijzondere belofte van God 
verbonden is, wil niet zeggen dat de Geest niet ook gebruik zou maken van 
andere middelen zoals bijvoorbeeld de catechese, het onderlinge gesprek en het 
diaconale dienstbetoon. Het werk van de Geest neemt in de context van de kerk 
veel gestalten aan. 

Tenslotte is de kerk de plek waar de Geest van Christus zijn gaven uitdeelt: 
waar de Geest komt, brengt Hij zijn gaven mee. De kerk is als tempel van de 
Heilige Geest een charismatische gemeente. De talloze gaven van de Geest 
maken even talloze nieuwe mogelijkheden los die de opbouw van de gemeente 
dienen. Een voor de kerk heel wezenlijk charisma is de gave van het ambt: dit 
ambt wordt gekenmerkt door het institutioneel en continu benutten van het 
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charisma tot opbouw van de gemeente.'" De kerk van Christus is als schepping 
van de Geest een ambtelijk gestructureerde gemeente. 

De Geest en de schepping 
De Geest, die woont in de gelovige en die woont in de kerk, is vóór alles en in 
dat alles de Creator Spiritus die in de ganse schepping werkzaam is. Al op de 
allereerste pagina van de Schrift blijkt dat er een heel nauwe relatie is tussen de 
Geest en de schepping: de Geest Gods zweefde over de wateren (Gen. 1,2). Dat 
betekent dan ook dat het kenmerkend voor het werk van de Geest mag worden 
genoemd dat de schepping nooit buiten spel wordt gezet. De nieuwe schepping 
doet juist datgene wat goed geschapen was weer ten volle uitkomen. De Geest 
laat de schepping, ook nadat die in zonde gevallen is, niet los en weet zich nog 
meer dan tevoren verbonden aan de schepping: Hij heeft het geschapene lief.'' 

Het gaat hier om het kosmische aspect van het werk van de Geest: de Geest 
werkt niet alleen in de kerk maar ook in de kosmos, de wereld, de cultuur, de 
geschiedenis. De Geest vervult de einden der aarde. Het is echter wel van 
belang bij dit thema van de pneumatologie te waken voor een idealistisch 
speculatief denken. Dat gevaar dreigt waimeer de Geest wordt losgemaakt van 
Christus. Het werk van de Heilige Geest kent een grote reikwijdte maar blijft 
wel voortdurend verbonden met de kennis van het heil in Christus. De Geest is 
de Geest van de Christus die het Hoofd van de kerk en de Koning van de 
wereld is.'^ 

Maar staan blijft dat de Geest Schepper is (Hij is immers ook de Geest van 
de Vader) en dat Hij ons alszodanig in zijn onderhoudende werkzaamheid 
oneindig nabij is: de Geest draagt ons bestaan. En het is de Geest die deze 
schepping met de mens die daarin woont leidt tot haar eschatologische bestem
ming. Dan zal de schepping geheel en al worden vernieuwd. Dan zal het vlees 
opstaan. En God zal alles zijn in allen. 

4 Praktische theologie in pneumatologisch perspectief 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk over pneumatologie wil ik twee dingen 
doen. In de eerste plaats wil ik het uitgangspunt verdedigen dat het voor een 
vruchtbare beoefening van de praktische theologie noodzakelijk is om die 
beoefening theologisch gezien te plaatsen in een pneumatologisch perspectief. Ik 
doe dat door de praktische theologie in verband te zetten met het derde artikel" 
van het Apostolicum (a). In de tweede plaats wil ik uitgebreider ingaan op een 
van de meest centrale vragen van de praktische theologie, namelijk de vraag 
naar de verhouding van het handelen van de mens en het handelen van God. Ik 
doe dat door een bespreking te geven van enkele begrippen die in de beantwoor
ding van die vraag naar voren zijn gebracht (b).'"* 
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Het derde artikel en de praktische theologie 
Als het in de praktische theologie gaat over de praxis van de kerk (en dat zowel 
in haar ambtelijke als niet-ambtelijke vormen), dan moet het gegeven dat de 
kerk in het belijden ter sprake wordt gebracht in het artikel over de Heilige 
Geest consequenties hebben voor de theologische doordenking van de praxis van 
de kerk. Of om het wat korter te formuleren: de plaats van de kerk in het derde 
artikel van het Apostolicum betekent dat de pneumatologie het theologische 
uitgangspunt vormt voor de ecclesiologie^^, een term die ik hier gebruik als 
equivalent voor de praktische theologie als bezinning op de praxis van de kerk. 
Deze praxis neemt uiteraard (vanwege de veelvormigheid en verscheidenheid 
van het werk van de Geest) talloze gestalten aan. In de praktische theologie 
krijgen vooral de gestalten van de prediking, de catechese, het pastoraat en het 
diaconaat veel aandacht. Al deze gestalten van de praxis van de kerk zijn 
pneumatologisch gezien vormen van de bediening van de Geest. 

Wanneer ik dat nu toespits op de homiletiek als bestudering van de predi
king, moet dus gezegd worden dat dit praktisch-theologische vak theologisch 
gezien thuishoort in de pneumatologie. Runia heeft daar ook al op gewezen toen 
hij stelde: ,,De prediking (een veel dynamischer term dan het woord 'preek'; de 
nadruk ligt veel meer op het hele preekgebeuren) hoort thuis bij het derde 
artikel van de apostolische geloofsbelijdenis, het artikel over de Heilige Geest. 
'Ik geloof in de Heilige Geest' wordt onmiddellijk gevolgd door 'Ik geloof een 
heilige algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen'. Hieronder 
vallen uiteraard ook de aktiviteit van de kerk en de zgn. genademiddelen: woord 
en sacramenten. Het 'woord' is hier primair het 'gepredikte woord'. De 
prediking is dus in haar diepste wezen een pneumatologische werkelijkheid.'"* 
Dat betekent dus dat de wens om de homiletiek pneumatologisch te funderen ten 
diepste een theologische reden heeft. De ontwikkelingen in de praktische 
theologie van de laatste decennia kuimen gemakkelijk de gedachte doen postvat
ten dat de wending naar de pneumatologie een noodmaatregel is, noodzakelijk 
om de zo gewenste ruimte voor de mens (zowel de hoorder als de predikant) en 
voor de inbreng van menswetenschappen te creëren, een ruimte die vanwege 
een falende christologische benadering ontbrak. In mijn opvatting moet de 
wending in de homiletiek naar de pneumatologie niet worden opgevat als 
noodmaatregel, als zou de pneumatologie de grabbelton zijn waaruit we de 
ontbrekende stukjes van een praktisch-theologisch verantwoorde homiletiek 
opdiepen. Mijn uitgangspunt is: de homiletiek als doordenking van de prediking 
hoort fundamenteel thuis in het kader van de pneumatologie. 

Uiteraard betekent dat niet dat de invalshoek van de christologie in de 
homiletiek buiten spel wordt gezet. Dat gevaar dreigt wanneer in de praktische 
theologie de christologie en de pneumatologie sterk tegenover elkaar geplaatst 
en min of meer tegen elkaar uitgespeeld worden. Het benadrukken van de 
structuurverschillen tussen het christologische en pneumatologische gezichtspunt 
kan daartoe aanleiding geven. Maar dat is in elk geval niet wat ik hier beoog. 
Want ook in pneumatologisch verband blijft het in de prediking centraal gaan 

41 



om de verkondiging van de Christus. Dat de theologische doordenking van de 
homiletiek in het kader van de pneumatologie plaats vindt, betekent niet dat de 
prediking inhoudelijk gezien door de pneumatologie beheerst wordt. Inhoudelijk 
staat in de Schrift en dus ook in de prediking Gods openbaring in Christus 
centraal. Angst voor een eventuele christologische uitholling van de prediking 
vanwege een pneumatologische fundering van de homiletiek is dus onterecht. 

De verhouding van het handelen van de mens en het handelen van God 
Een van de meest centrale vragen van de praktische theologie is de vraag naar 
de verhouding van het handelen van de mens en het handelen van God. Terwijl 
we aan de ene kant belijden dat God soeverein te werk gaat en dat zijn handelen 
een voor ons ondoorgrondelijk geheimenis inhoudt, zeggen we aan de andere 
kant dat God niet buiten mensen om werkt, sterker nog: dat Hij door zijn 
Heilige Geest de mens inschakelt in zijn werk. We hebben hier, in praktisch-
theologisch kader, te maken met de vraag naar de verhouding van Gods 
soevereiniteit en de menselijke verantwoordelijkheid. Hoe, zo luidt dus de 
vraag, kan het handelen van de mens in verhouding tot het handelen van God 
worden omschreven? 

Ik wil de bespreking van een aantal antwoorden op die vraag inzetten met 
een citaat van Stahlin. Schrijvend over dit thema en refererend aan het voorstel 
van een katholiek theoloog om in dit verband te spreken van raèergisme (in 
plaats van .yynergisme), stelt hij: ,,Aber es gibt wohl keine sprachliche Aus-
drucksform, die diesem geheimnisvollen Ineinander und Miteinander und 
Durcheinander völlig gerecht werden köimte. Es mag genug sein zu sagen, daB 
der Mensch im Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist zum Organ, ja zum 
Subjekt göttlichen Handelns wird."" Tegelijk zegt Stahlin dat elke poging om 
dit geheim van het werk van de Heilige Geest ter sprake te brengen aan twee 
vereisten moet voldoen. In de eerste plaats moet een dergelijke poging elke 
aanmatiging van de mens uitsluiten en hem een deemoed leren die er weet van 
heeft dat het God is die zowel het willen als het werken werkt (Fil.2,13). In de 
tweede plaats moet elke poging om het geheim van het werk van de Heilige 
Geest ter sprake te brengen de vrijheid en waardigheid van de mens als persoon 
respecteren, want waar de boze geesten de mens overweldigen en zijn zelfbe
wustzijn en verantwoordelijkheid uitschakelen, neemt de Heilige Geest die- in de 
mens komt wonen diens persoonlijke verantwoordelijkheid juist in acht.'* Met 
deze twee criteria in het achterhoofd geef ik nu een bespreking van een aantal 
pogingen om de verhouding van het werk van de mens en het werk van God 
onder woorden te brengen. Achtereenvolgens gaat het dan om een spreken 
vanuit de begrippen werktuig, charisma, synergisme en reciprociteit en interme
diair. Zelf spreek ik in dit verband het liefst van de mens als subject van Gods 
handelen. 
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Werktuig 
Over de verhouding van het handelen van de mens en het handelen van God 
wordt, in de eerste plaats, wel gesproken in termen van werktuig, instrument en 
orgaan de mens is een werktuig in de hand van God, de mens wordt door God 
gebruikt als instrument in zijn heilswerk, de mens wordt ingeschakeld als 
orgaan waardoor Christus zijn werk op aarde ten uitvoer brengt Deze uitdruk
kingen leggen er alle nadruk op dat God soeverein te werk gaat, dat Hij Zelf 
spreekt en handelt via mensen en dat de mens het werktuig is met behulp 
waarvan God als de eigenlijk handelende zijn werk kan doen Deze spreekwijze 
(die overigens ook bijbelse wortels heeft in Handelingen 9 15 wordt Saulus 
door God een 'uitverkoren werktuig' genoemd) wil daarbij ook de dienst
baarheid en de deemoed benadrukken die het handelen van de mens in verhou
ding tot het handelen van God moet karakteriseren Toch lijkt het me dat deze 
spreekwijze het handelen van de mens als mens met adequaat tot uitdrukking 
brengt Woorden als werktuig, instrument en orgaan doen geen recht aan de 
persoonlijke verantwoordelijkheid en door God gegeven waardigheid van de 
mens en al evennun aan de tweeheid van God en mens Het handelen van de 
mens doet er eigenlijk met toe hij is immers slechts een werktuig Dit spreken 
doet ook teveel denken aan de in de Dordtse Leerregels hoofdstuk III/IV artikel 
16 expliciet afgewezen gedachte van de mens als stok en blok Wat daar gezegd 
wordt in verband met de wedergeboorte van de mens is ook van belang in een 
praktisch-theologisch kader ,,De goddelijke genade van de wedergeboorte 
werkt dan ook niet in de mensen alsof zij stokken en blokken waren en zij 
vernietigt de wil met zijn eigenschappen met en dwingt de mens met tegen wil 
en dank Maar zij maakt de wil geestelijk levend, geneest, herstelt hem en buigt 
hem liefdevol en tegelijk krachtig " ' ' In een pneumatologisch kader mag 
daarom als het gaat om het handelen van de mens niet worden gezegd God 
alles, de mens mets En ook de spreekwijze van God die mensen m zijn dienst 
'gebruikt' doet te weinig recht aan de inschakeling van de mens in heel zijn 
persoon Al dergelijke manieren van zeggen suggereren feitelijk dat de mens als 
mens met wordt ingeschakeld maar juist uitgeschakeld "" 

Charisma 
De verhouding van het handelen van de mens en het handelen van God wordt, 
in de tweede plaats, ook wel besproken vanuit de term charisma De Heilige 
Geest neemt mensen in dienst en doet dat op zijn eigen manier de manier van 
de Geest Voor die manier is de plaats van het charisma kenmerkend Dit 
charisma wordt wel op twee manieren benaderd Enerzijds wordt het charisma 
gezien als een geheel nieuwe mogelijkheid die door de Geest aan de mens gege
ven wordt de mens krijgt beschikking over capaciteiten die hij tevoren met 
bezat Anderzijds wordt het charisma gezien als een gave waarin de Geest 
aansluit bij wat m de mens al aanwezig is de Geest bezielt mogelijkheden die al 
gegeven zijn, aanwezige talenten worden door Hem geopend, bevrijd en 
geactiveerd Tegen beide benaderingen zijn wel bezwaren in te brengen De 
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eerste benadering doet geen recht aan het gegeven dat het Nieuwe Testament 
ook heel gewone zaken charismata noemt. Te denken valt bijvoorbeeld aan de 
charismata van het dienen, leiding geven en barmhartigheid bewijzen. De 
tweede benadering doet geen recht aan het gegeven dat het Nieuwe Testament 
ook zaken onder de charismata rangschikt die zeker niet aansluiten bij wat in de 
mens al aanwezig is. Te denken valt bijvoorbeeld aan het geloof, de gave van 
de genezing en de vertolking van tongen. Beide benaderingen vullen elkaar dan 
ook aan: de Geest als Schepper sluit in het charisma enerzijds aan bij het 
geschapene en schept anderzijds geheel nieuwe gaven. Juist in het charisma als 
genadegave en schepping van de Geest zien we de werkwijze van de Heilige 
Geest sprekend tot uitdrukking komen: het eigene van de mens wordt door de 
Geest die er de Schepper van is ingeschakeld en in dienst genomen."' 

Synergisme en reciprociteit 
In de derde plaats wordt de verhouding van het handelen van de mens en het 
handelen van God wel bereflecteerd vanuit de termen synergisme en reciproci
teit. Het is Van Ruler geweest die deze beide termen naar voren heeft gebracht, 
en ze ook als equivalenten ziet. Hij plaatst er overigens wel het bijvoegelijk 
naamwoord theonoom voor: het gaat om theonome reciprociteit of theonoom 
synergisme. Om te beginnen met de term synergisme: deze term drukt uit dat er 
in het werk van de Geest en het werk van God sprake is van een samen-werken. 
De Geest handelt samen met de mens. Wat in de christologie onmogelijk is, kan 
wel degelijk in de pneumatologie: de Geest schakelt de mens als tweede partner 
volledig in. Het is de Geest die dat doet, er is daarom geen sprake van autono
mie (aan de kant van de mens) maar van theonomie: de inschakeling verloopt 
volgens goddelijke wetten. Nu kan gesteld worden dat de term synergisme heel 
dicht aanligt tegen het bijbelse spraakgebruik van de mens als mede-werker 
Gods (lKor.3,9). Toch zijn er doorslaggevende bezwaren tegen het begrip 
synergisme aan te voeren. Firet noemt de volgende drie. Ten eerste: de term 
synergisme heeft een polemische klank omdat hij gebruikt wordt om een 
standpunt aan te duiden dat door gebruikers van de term wordt afgewezen. Men 
kan iemand van synergisme beschuldigen maar zich er per definitie niet vóór 
verklaren. Ten tweede: het is niet goed mogelijk om een pneumatologisch 
synergisme te plaatsen naast een christologisch synergisme. Waimeer er 
gesproken wordt van de mens die in het proces van de rechtvaardiging mee
werkt, dan gaat het om de mens zoals hij is door de Heilige Geest: het synergis
me in de soteriologie is pneumatologisch gefundeerd. Ten derde: het reforma
torische bezwaar tegen het synergisme heeft in feite geen betrekking op de 
gedachte van het meewerken als zodanig, maar op de gedachte dat de mens zelf 
voor die medewerking bepaalde capaciteiten bezit waardoor hij een eigen 
aandeel kan leveren naast het aandeel dat God levert. Maar daar kan in de 
pneumatologie net zo weinig sprake van zijn als in de christologie en de 
soteriologie. Wat de mens doet is niet een voorbereiding voor of een aanvulling 
op wat God doet en evenmin is het handelen van de mens in het komen van 
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God een tweede element dat gelijkwaardig is aan het handelen van God. Het 
zijn niet God én mens die op de een of andere wijze coöpereren, het is Gód die 
handelt, en Hij doet dat door mensen in dienst te stellen en hun door de Heilige 
Geest het charisma te verlenen om zijn werk te doen/^ 

Samenvattend kan ten aanzien van het begrip synergisme worden gezegd dat 
het teveel herinnert aan een denken in twee partijen: het handelen van de mens 
wordt teveel verzelfstandigd ten opzichte van het handelen van God."' Dat 
probleem wordt niet opgelost door voor de term synergisme het woord theo-
noom te zetten: het voorzetsel 'met' is als het gaat om het onder woorden 
brengen van de verhouding van het handelen van God en het handelen van de 
mens nu eenmaal niet toereikend. Ook het voorstel van Rebel om te spreken van 
pneumatonome synergie lost dit probleem niet op."" Soortgelijke opmerkingen 
zouden te maken zijn ten aanzien van termen als coöperatie, partnerschap en 
bondgenootschap: ook deze begrippen moeten daarom worden afgewezen."^ 

Ook de uitdrukking theonome reciprociteit is als aanduiding van de verhou
ding van het handelen van de mens en het handelen van God weinig bruikbaar. 
Allereerst al omdat de term door Van Ruler gebruikt wordt als synoniem voor 
theonoom synergisme. En ook Bohren spreekt in verband met de theonome 
reciprociteit van partnerschap."* Maar ook de term zelf, reciprociteit of weder
kerigheid, is weinig helder. Bij wederkerigheid gaat het om tweerichtingsver
keer: de een doet wat voor de ander en de ander doet wat voor de een. Maar 
wat moet ik me daarbij voorstellen als het gaat om de Geest en de mens? De 
zaak waar de term theonome reciprociteit aandacht voor vraagt, namelijk dat 
God de mens als mens inschakelt, is zonder meer belangrijk, maar de term zelf 
is inadequaat. 

Intermediair 
De verhouding van het handelen van de mens en het handelen van God is, in de 
vierde plaats, door Firet aangeduid met de term intermediair: de mens is 
intermediair in het komen van God in zijn Woord. Firet schrijft dat hij zich 
ervan bewust is dat hij met deze term een voorstelling van zaken geeft die niet 
veel duidelijker is dan de voorstelling van de mens als werktuig of van de 
coöperatie van God en mens. Toch meent hij dat de term intermediair de 
mogelijkheden biedt om de zaak waar het om gaat op de juiste wijze te benade
ren. De term maakt namelijk duidelijk dat de activiteit van de mens niet een 
onafliankelijke activiteit is: het handelen van de mens heeft zijn zin in de 
activiteit van God Zelf, staat daarmee in samenhang en is daaraan dienstbaar. 
Pneumatologisch gezegd: ,,De wijze van werken van de Heilige Geest is juist, 
dat Hij aan mensen bevoegdheid en kracht geeft als mens God te dienen in zijn 
komen. De Geest maakt het met bewustheid en overleg optreden niet overbodig. 
Hij maakt dat mogelijk, doordat Hij daartoe de mens de vrijheid en verantwoor
delijkheid geeft.""' Deze opmerkingen zijn volkomen terecht. En toch is ook de 
term intermediair mijns inziens ongeschikt om de verhouding van het handelen 
van de mens en het handelen van God tot uitdrukking te brengen: de term 
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typeert de mens toch teveel als medium of als mstrument en wekt te gemakke
lijk de gedachte van een vervluchtiging van de activiteit van de mens, ook al wil 
Firet daar zelf mets van weten ** 

De mens als subject van Gods handelen 
Aan de meeste pogingen om de verhouding van het handelen van de mens en 
het handelen van God of, met andere woorden, om het geheimenis van het werk 
van de Geest ter sprake te brengen, kleven dus meer of minder bezwaren Dat 
geldt dan met name voor de uitdrukkingen werktuig en instrument, theonome 
reciprociteit, theonoom synergisme en theonome synergie, en intermediair Het 
denken vanuit de term charisma biedt wel een belangrijke achtergrond voor het 
nadenken over de verhouding van Gods handelen en de activiteit van de mens 
maar levert als zodanig niet een goede formulering voor die verhouding op 
Mijn eigen voorkeur gaat uit, en dat brengt me weer terug bij het citaat van 
Stahlin waarmee ik deze paragraaf inzette, naar een pneumatologisch bepaald 
spreken in termen van de mens als het subject van Gods handelen in en door de 
Heilige Geest wordt de mens het subject van Gods handelen "' Mijns inziens 
brengt deze formulering de verhouding van het handelen van de mens en het 
handelen van God het meest adequaat tot uitdrukking, zonder overigens het 
geheimenis van deze verhouding op te lossen Bovendien doet deze formulering 
recht aan de bovengenoemde twee criteria Ik maak bij de verschillende 
onderdelen van de formulering enkele notities 

Wat door verschillende auteurs tot uitdrukking is gebracht middels de term 
theonoom of pneumatonoom, breng ik hier onder woorden door de formulering 
in en door de Heilige Geest Het voorzetsel 'm' geeft de onlosmakelijke 
samenhang (die door het voorzetsel 'met' niet kan worden aangeduid) tussen het 
werk van de Geest en het werk van de mens aan er is sprake van een inelkaar-
heid van het handelen van de mens en het handelen van God Dat wil overigens 
niet zeggen dat God niet ook buiten mensen om, on-middelijk zijn werk kan 
doen de ruimte van de Geest is wijder dan de ruimte van het menselijk hande
len, de Geest is met met handen en voeten aan mensen gebonden Het voorzet
sel 'door' geeft vooral weer dat de Geest van God de Initiatiefnemer is de 
inelkaarheid wordt bepaald door de Geest Dit 'door' impliceert dan ook 
tegelijkertijd dat het handelen van de mens in de toonzetting van dienstbaarheid 
en deemoed moet staan God Zelf is immers de Eerste Door te spreken van de 
mens als subject wordt recht gedaan aan de inschakeling van de mens als mens 
de mens is in Gods handelen maar niet een instrument of een orgaan, hij is er 
zelf-als persoon helemaal in betrokken '" In het spreken van de mens als subject 
van Gods handelen zit iets paradoxaals Daarmee wordt recht gedaan aan het 
karakter van de verhouding van het handelen van de mens en het handelen van 
God als een met te doorgronden geheimenis Hoe bestaat het dat de mens doet 
wat God doef̂  Het bestaat' In en door de Heilige Geest wordt de mens subject 
van Gods handelen 
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Hoofdstuk 2 
HOMILETIEK 

Wat is preken? Dat is een centrale vraag binnen de homiletiek. En er worden 
talloze antwoorden op gegeven. Preken is Gods Woord bedienen. Preken is een 
bijbeltekst uitleggen en toepassen. Preken is het Woord zo doorgeven dat het 
opnieuw gebeurt. Preken is een bijbelse tekst zo uitleggen dat hoorders zich van 
Godswege aangesproken weten. Preken is mensen in contact brengen met God. 
Preken is bijbellezen met de gemeente. 

Wat is preken? Dat is een vraag die altijd opnieuw beantwoord moet 
worden. En elk antwoord werpt een ander licht op de zaak. Een sluitend en 
definitief antwoord valt eigenlijk niet te geven. Dat heeft alles te maken met de 
complexiteit van het preekgebeuren: talloze factoren van heel verschillende aard 
en verschillend gewicht (theologisch, praktisch, psychologisch, sociologisch, 
communicatief enzovoort) spelen een rol. 

Wat is preken? Ook hier krijgt deze vraag geen definitief antwoord. Wel wil 
ik, tegen de achtergrond van de ontwikkelingen binnen de homiletiek van de 
twintigste eeuw en binnen de context van mijn vraagstelling, me een beeld 
vormen van het verschijnsel preken. Ik wijs in de richting van een antwoord en 
probeer daarbij zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillende factoren van 
het preekgebeuren. Wellicht kan ook mijn antwoord weer nieuw licht werpen op 
de vraag wat preken eigenlijk is. 

Ik zet in dit hoofdstuk zes stappen. Eerst schets ik enkele ontwikkelingen 
binnen de moderne homiletiek (1) en de gereformeerde homiletiek (2). Vervol
gens beschrijf ik mijn eigen gereformeerd-homiletische visie op de preek (3). 
En daarna breng ik, denkend vanuit een centraal homiletisch thema, namelijk 
dat van de tweeslag explicatie en applicatie (4), enkele gedachten naar voren 
over de preek als neues Wort (5) en over preken als het uitvoeren van teksten 
(6). 

1 Ontwikkelingen in de moderne homiletiek 

De homiletiek is in de twintigste eeuw duidelijk in beweging. Die beweging wil 
ik hier in grote lijnen natekenen aan de hand van de ontwikkelingen in Duits
land.' In de Duitse homiletiek van de twintigste eeuw is tweemaal een over
gangsfase aan te wijzen: vanaf ongeveer 1925 en vanaf ongeveer 1965. 

Rond 1925 wordt de invloed van dialectische theologie merkbaar. Deze 
theologie, waaraan vooral de naam van Barth verbonden is, is in hoge mate een 
reactie op de in die tijd gangbare theologie. Die theologie wordt gekenmerkt 
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door een sterke gerichtheid op de mens: de kerk is verburgerlijkt, alles draait 
om een zedelijk goed leven in het hier en nu, en niet God maar de mens staat 
centraal. Barth zet dan aan de andere kant in. Het gaat om God, de Gans Ande
re: ,,Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und 
können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen Beides, unser Sollen und 
unser Nicht-Können wissen und eben damit Gott die Ehre geben."^ Deze drie 
zinnen in hun samenhang geven de toonzetting van de dialectische theologie aan. 
De kernvraag van deze theologie luidt: Wat is het Woord van God en hoe 
verhouden Godswoord en mensenwoord zich tot elkaar? Uiteraard heeft dat 
belangrijke consequenties voor de homiletiek die zich nu ontwikkelt. De preek 
wordt gezien als dienst aan het Woord: God wil door zijn Woord spreken, maar 
de prediker heeft daarover, ondanks de belofte van God, niet de beschikking; 
zelf heeft hij niets te zeggen: hij kan niets anders doen dan de tekst na-zeggen. 
Ook voor de hoorder is er nauwelijks aandacht: de preek mag niet antropo
centrisch zijn en ingaan op de religieuze behoeften van de mens; de preek moet 
theocentrisch zijn: God moet alle eer krijgen. In deze visie gaat eigenlijk alle 
aandacht uit naar de fundamentele homiletische vragen. Deze vragen worden 
binnen het kader van de christologie ter sprake gebracht: de tweenaturenleer 
vormt het uitgangspunt voor de doordenking van de verhouding tussen Gods
woord en mensenwoord. Een en ander heeft als gevolg dat, als het gaat om het 
preken, alle nadruk kpmt te liggen op de vraag: Wie kann man das? en dat de 
vraag: Wie macht man das? uit het gezichtsveld verdwijnt: de dogmatische 
theorie overschaduwt de homiletische praxis. 

Een reactie kan dan ook niet uitblijven. Het is Trillhaas die aandacht vraagt 
voor de werkelijke preek: de preken die 's zondags worden gehouden bereiken 
de hoorder niet, het zijn voor het overgrote deel ,,homiletische Belanglosigkei-
ten".^ De hoogdravende dogmatische preekdefinitie blijkt niet aan te sluiten bij 
de homiletische werkelijkheid. Voor de wending die zich nu binnen de homile
tiek gaat voltrekken (vanaf ongeveer 1965) is vooral de praktisch-theoloog 
Lange verantwoordelijk. Hij stelt dat de homiletiek af moet van haar dogmati
sche inkapseling: de fundamenteel-theologische vragen moeten in de dogmatiek 
aan de orde komen, de homiletiek moet zich richten op de praktijk van de 
prediking en daarmee op de verbetering van de homiletische handelingscompe
tentie: ,,Zu fragen ist () nicht nach der Predigt als praedicatio verbi divini, als 
Ursprung der Kirche, nach ihrem Wesen und ihrer VerheiBung, sondem nach 
dem konkreten homiletischen Akt, nach der wöchentlichen Predigtaufgabe und 
ihrer Lösung.'"* Deze wending naar de praktijk vindt plaats tegen de achter
grond van de zogenaamde empirische of antropologische wending die zich in het 
midden van de zestiger jaren in verschillende andere wetenschappen voltrekt. 
Deze empirische of antropologische wending heeft op haar beurt weer veel te 
maken met de toegenomen aandacht voor hermeneutische vragen. 

Voor de homiletiek heeft dit allerlei consequenties. Ik probeer die aan te 
duiden in vier opvallende kenmerken van de homiletiek die zich nu gaat 
ontwikkelen. In de eerste plaats richt de aandacht zich op de hoorder van de 
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preek: Lange thematiseert de homüetische situatie en maakt van dat begrip het 
sleutelwoord van zijn homiletisch concept. In de tweede plaats ontstaat er ruimte 
voor de inbreng van de menswetenschappen. Vanuit allerlei hoeken worden aan
zetten gegeven voor de vernieuwing van de homiletiek: communicatieweten
schap, kybemetiek, leerpsychologie, taalwetenschap, creativiteitspsychologie, 
retorica, semiotiek, symbooldidactiek enzovoort. Deze aanzetten hebben vooral 
betrekking op het preekvoorbereidingsproces. Hiermee hangt samen dat de 
homiletiek zich vooral op Einzelfragen gaat richten. In de derde plaats komt ook 
de predikant veel uitgebreider in beeld. De antropologische wending betekent, 
naast aandacht voor de hoorder, ook een toewending naar de persoon van de 
predikant. De nadruk ligt daarbij op competentie van de predikant. Hij moet 
persoonlijk, concreet, vertellend, positief, retorisch en praktisch preken. Waar 
al deze ontwikkelingen ook theologisch worden verantwoord, en dat is het 
vierde kenmerk, valt op dat dat, met name in een wat later stadium, gebeurt in 
het kader van de pneumatologie: het christologische paradigma blijkt niet 
toereikend om de vragen van de homiletische praktijk op vruchtbare wijze te 
doordenken, terwijl de pneumatologie voor die doordenking wel de noodzake
lijke bouwstenen levert. 

Deze ontwikkelingen biimen de Duitse homiletiek hebben geen halt gehouden 
aan de grenzen van Nederland: Dingemans verwerkte de nieuwe inzichten in 
zijn in 1991 verschenen homiletiek met de programmatische titel: Als hoorder 
onder de hoorders...: de wending naar de hoorder wordt bij hem in zekere zin 
afgerond. De al even programmatische ondertitel 'Een hermeneutische homile
tiek' maakt duidelijk dat de moderne inzichten omtrent het verstaan van teksten 
ook homiletisch verwerkt zijn: de hoorder is mede-constitutief voor de betekenis 
van de tekst. 

In deze sunmiiere schets van homiletische ontwikkelingen wil ik enig 
overzicht aanbrengen door te spreken van drie kenmerkende verschuivingen' die 
zich in de laatste decennia binnen de homiletiek hebben voorgedaan: de eerste 
verschuiving is die van tekst naar hoorder (a), de tweede die van exegese naar 
hermeneutiek (b), en de derde die van christologie naar pneumatologie (c). 

Van tekst naar hoorder 
De eerste verschuiving houdt in dat na een periode waarin alle nadruk viel op 
de tekst waarover gepreekt werd, de homiletische belangstelling nu nadrukkelijk 
uitgaat naar de hoorder voor wie gepreekt wordt. De achtergronden van deze 
verschuiving kan worden geïllustreerd aan de hand van de in 1967 door Rössler^ 
geformuleerde 'viervoudige negatieve consensus'. Daarin gaat het om het uit
gangspunt dat ten grondslag ligt aan de wens tot een vernieuwing van de homi
letiek. Deze viervoudige negatieve consensus, die zich duidelijk afzet tegen de 
preekopvatting van de dialectische theologie, houdt het volgende in: 1. De 
overtuiging van de 'Autobasileia van Gods Woord' is feitelijk vervalst tot een 
noodlottige theorie van de Autobasileia van de bijbeltekst; 2. Het is niet juist dat 
de (huidige) hoorder al in de tekst zit; 3. Het is niet juist dat de in de tekst 
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vooronderstelde situatie identiek of zelfs maar zonder meer vergelijkbaar is met 
de situatie waardoor de kerk zich nu uitgedaagd ziet om te preken; 4. Het is 
derhalve niet juist dat een keurige exegese van de tekst als het ware vanzelf tot 
de preek leidt.'' Deze vier met elkaar samenhangende uitgangspunten leiden tot 
de conclusie dat het onverantwoord is om de vraag naar de hoorder nog langer 
als van ondergeschikt belang te achten. Lange ontwikkelt dan een homiletische 
theorie waarin de hoorder een centrale plaats inneemt. In dit verband is het 
belangrijk om vast te houden dat deze homiletische verschuiving staat tegen de 
achtergrond van een als onjuist beoordeelde visie op de tekst en niet betekent 
dat de tekst er in het homiletische proces niet meer toe doet. Overigens moet 
nog opgemerkt worden dat de formule 'van tekst naar hoorder' in zekere zin 
eenzijdig is: niet alleen de hoorder, ook de persoon van de predikant (de eerste 
hoorder) komt nadrukkelijk in beeld. Eigenlijk houdt de hier aangeduide 
verschuiving in dat de nadruk op het Godswoord waarover een mens niet 
beschikken kan, plaats maakt voor de nadruk op het in eigen verantwoordelijk
heid gesproken mensenwoord dat bestemd is voor andere mensen. 

Van exegese naar hermeneutiek 
De verschuiving van de tekst naar de hoorder wordt op een dieper niveau 
bepaald door de tweede verschuiving: die van exegese naar hermeneutiek. 
Daarbij moet uiteraard bedacht worden dat de moderne hermeneutiek iets heel 
anders inhoudt dan de klassieke hermeneutiek die de regels voor de exegese 
leverde. Enkele van de belangrijkste moderne hermeneutische inzichten wil ik 
hier kort schetsen aan de hand van een drietal grondbegrippen uit de hermeneu
tiek van Gadamer: Vorverstdndnis, Wirkungsgeschichte en hermeneutische 
cirkel. Elke lezer heeft bij het benaderen van een tekst al bepaalde vooroorde
len: het Vorverstandnis. Niemand is in staat om een tekst blanco tegemoet te 
treden. En dat geldt ook zeker als het gaat om een bijbeltekst: de lezer heeft de 
tekst al vaker gelezen en heeft in de loop der tijd al verschillende interpretaties 
gehoord. Daarom is er al bij voorbaat sprake van een bepaalde voorstelling van 
de betekenis van de tekst. Dit Vorverstandnis is gevormd door wat de Wirkungs
geschichte wordt genoemd: de tekst die verstaan wil worden heeft al een lange 
verstaansgeschiedenis achter de rug. Ik ben niet de eerste die de tekst uitlegt: 
talloze anderen zijn mij daarin voorgegaan, en dat blijft niet zonder gevolgen 
voor mijn eigen verstaan. Hiermee hangt het optreden van de hermeneutische 
cirkel nauw samen. Deze hermeneutische cirkel houdt allereerst in dat een 
enkele uitspraak wordt verstaan vanuit het gehele werk waartoe deze uitspraak 
behoort: het deel wordt begrepen vanuit het geheel. En andersom wordt het 
geheel begrepen vanuit de delen. De hermeneutische cirkel bestaat dus in een 
voortdurend heen en weer gaan tussen het deel en het geheel. Nu geldt deze 
cirkel niet alleen met betrekking tot de plaats van een tekst biimen een groter 
geheel, maar ook met betrekking tot het oeuvre van een auteur biimen het 
geheel van zijn leven, en vervolgens ook met betrekking tot het zelfverstaan van 
mensen en de middels teksten overgeleverde traditie waaraan en waardoor zij 
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gevormd worden. Kortom: de hermeneutiek vraagt, als het gaat om het ver-
staansproces, aandacht voor de noodzakelijke wisselwerking tussen het subject 
dat tot verstaan wil komen en de tekst die verstaan wil worden. Homiletisch 
betekenen deze nieuwere hermeneutische inzichten dat de nadruk op de exegese 
van de tekst, het lineaire uitleggen van een tekst volgens gangbare exegetische 
methoden, plaats moet maken voor de nadruk op een circulair verstaansproces 
waarin de hermeneutische cirkel een prominente plaats iimeemt: het preek-
voorbereidingsproces wordt een verstaansproces waarin de cirkel tussen ener
zijds de tekst (die een bepaalde Wirkungsgeschichte kent) en anderzijds de hoor
der (met zijn Vorverstdndnis) in zijn situatie meerdere malen doorlopen moet 
worden. Voor de betekenis die gevonden wordt, is de rol van de hoorder dus 
constitutief, want verstaan zonder betrokkenheid bestaat niet: de boodschap van 
een tekst is niet zonder meer objectief vast te stellen omdat de hoorder (en dus 
ook de predikant) altijd in een bepaalde situatie hoort.* 

Van christologie naar pneumatologie 
De derde verschuiving draagt een duidelijk theologisch karakter: waar de 
dialectische theologie zich bij de dogmatische doordenking van de prediking 
nadrukkelijk op de christologie oriënteerde (het gaat dan om de tweenaturenleer 
als model voor de verhouding Godswoord en mensenwoord in de preek), wordt 
nu de leer van de Heilige Geest het theologische uitgangspunt voor het nadenken 
over de vragen rondom de prediking. Binnen het kader van de pneumatologie is 
het namelijk heel goed mogelijk om recht te doen aan antropologische gegevens: 
de mens kan m beeld komen. Het is met name Bohren die deze wending inzet: 
,,Das Predigen, ganz und gar in Gottes Möglichkeit beschlossen, wird im Geist 
und durch den Geist ganz und gar Sache des Predigers und Sache des Hörers, 
wird im Geist und durch den Geist zur menschlichen Möglichkeit in Kunst und 
Technik. Der pneumatologische Ansatz ermöglicht - ohne den theologischen 
Primat zu leugnen -, dem anthropologischen Aspekt gerecht zu werden."' 

2 Ontwikkelingen in de gereformeerde homiletiek 

Voordat ik tegen de achtergrond van de zojuist getekende verschuivingen mijn 
eigen visie uiteenzet, doe ik eerst weer een stap terug: omdat ik zelf allereerst 
sta in de traditie van de gereformeerde homiletiek, geef ik ook een schets van 
de ontwikkelingen die daar hebben plaatsgevonden. 

Het gezicht van de gereformeerde homiletiek in de twintigste eeuw wordt in 
hoge mate bepaald door de namen van Hoekstra en Trimp.'" Hoekstra om
schrijft in zijn in 1926 verschenen Gereformeerde homiletiek het wezen van de 
preek als verklaring en toepassing van het Woord Gods. Voor de prediking, als 
bediening van het Woord het primaire genademiddel waarin de Here het heil 
aan zijn volk aanreikt en uitdeelt, is de exegese dan ook het eerste en het 
belangrijkste: het preekvoorbereidingsproces wordt gekenmerkt door een gron-
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dige exegese van de tekst. Daarbij is de hoorder primair het adres van de preek, 
het object van de dienst des Woords. En de predikant komt allereerst als 
ambtsdrager in het blikveld: hij is geroepen Gods Woord ambtelijk te verkondi
gen; zijn persoon, zijn subjectiviteit is daarbij van ondergeschikt belang. 
Uiteindelijk is ook niet hij, maar Christus Zelf het Subject van de preek. 

In deze homiletische visie is in deze eeuw maar weinig veranderd: de 
hoofdlijnen zijn gelijk gebleven. Toch is er ook sprake van ontwikkeling: Trimp 
heeft ten aanzien van een aantal thema's nieuwe accenten gezet. Ik wil dat laten 
zien aan de hand van de volgende drie thema's: de preekdefinitie, de mens in de 
prediking en de leer van de Heilige Geest. 

Als het gaat om de bekende definitie van de preek als verklaring en toepas
sing van Gods Woord merkt Trimp op dat deze definitie staat in het kader van 
het object-subject-schema: de preek wordt dan een tweeluik waarin een objec
tief-exegetisch deel gevolgd wordt door een applicatio die het subject tot zijn 
recht moet laten komen. Tegen deze preekopvatting heeft Trimp grote bezwaren 
omdat op deze wijze geen recht wordt gedaan aan de preek als verbondswoord: 
de preek is niet een objectieve uitspraak maar een op de hoorder gerichte 
aanspraak. ,,Het gaat niet om de subjectieve inspraak in het hart of de objec
tieve uitspraak van de leer, maar om de aanspraak van de sprekende God in het 
verbond."" Trimp weigert dan ook te spreken van een explicatief en een 
applicatief deel in de preek: heel de preek moet, als bediening van Gods Woord 
zoals dat in de Heilige Schrift tot ons komt, toepasselijk zijn. 

Ten aanzien van de hoorder is bij Trimp een belangrijke wending te consta
teren. Waar de hoorder in de gereformeerde homiletiek tot dan toe eigenlijk 
alleen als het adres van de preek in beeld was gekomen, vraagt Trimp aandacht 
voor de mens (de hoorder) in de prediking: de mens moet in de preek ter sprake 
worden gebracht omdat God de mens ter sprake brengt. ,,Gods Woord is op de 
mens gericht en berekend, overal wordt met hem gerekend. Het veelkleurige 
beeld van de mens wordt op allerlei manier daarin opgeroepen. De prediking is 
een concrete toespraak tot deze mens. Hij wordt aangesproken en wordt ter 
sprake gebracht. Mocht er ooit prediking plaatsvinden, waarin de hoorder geen 
kans krijgt zichzelf te herkennen, dan kan zulke prediking op de naam 'verkon
diging' nauwelijks aanspraak maken - hoeveel solide uitleg van de tekst zij ook 
zou mogen bevatten.'"' Deze wending naar de hoorder (als inhoudelijk thema 
van de prediking: Trimp verwerkt deze wending nog niet praktisch-homiletisch) 
vindt een verklaring in de volgende twee gegevens. In de eerste plaats breekt 
Trimp met het object-subject-schema: de hoorder komt er niet alleen in de 
zogenaamde applicatie aan te pas, op hem is heel de preek als bediening en als 
verbondswoord gericht. In de tweede plaats heeft Trimp veel aandacht voor de 
legitieme vraag naar geloofservaring: het geloof brengt ervaringen met zich 
mee, zowel positieve (het smaken van Gods goedheid) als negatieve (aanvechtin
gen), en deze ervaringen hebben recht op een plaats in de prediking." 

Het derde nieuwe accent dat Trimp aanbrengt is dat op de leer van de 
Heilige Geest. In heel het homiletisch werk van Trimp valt zijn aandacht voor 
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de Geest op. Terwijl Hoekstra bijvoorbeeld spreekt van Christus als het subject 
van de bediening des Woords, beschrijft Trimp de prediking als de bediening 
van de Geest.''' En, om nog een ander voorbeeld te noemen, in zijn evaluatie 
van de heilshistorische preekmethode wijt Trimp de eenzijdige aandacht van 
deze methode voor de voortgang van Gods werk aan het gegeven dat het werk 
van de Heilige Geest in de geschiedenis van Gods heil onderbelicht is gebleven: 
het pneumatische aspect is verscholen geraakt achter het christologische." Dit 
accent op de pneumatologie maakt het mogelijk om recht te doen aan de mens: 
de mens die hoorder is (het gaat in de bediening van de Geest om een op de 
hoorders afgestemde boodschap) en de mens die geroepen is te preken (de Geest 
schakelt in de bediening de menselijke subjectiviteit in). 

Het zal duidelijk zijn dat het hier om een summiere schets van de ontwikke
lingen in de gereformeerde homiletiek gaat: een analyse van de vernieuwende 
bijdrage van Trimp aan de gereformeerde homiletiek is op zich al een aparte 
studie waard." Wel is nu voldoende de achtergrond aangeduid waartegen ik in 
de volgende paragrafen een poging doe dfc omtrekken van een (vernieuwde) 
gereformeerd-homiletische theorie te schetsen. 

3 Een gereformeerd-homiletische visie op de preek 

In deze paragraaf ga ik op zoek naar de omtrekken van een gereformeerd-
homiletische theorie die recht doet én aan de fundamentele gereformeerd-
theologische uitgangspunten voor de prediking én aan de waardevolle inzichten 
van de moderne praktisch-theologische homiletiek. Terzijde merk ik daarbij op 
dat ik er vanuit ga dat de preek een onvervangbare vorm van de communicatie 
van het evangelie is: de preek is die communicatievorm die het meest pregnant 
tot uitdrukking brengt dat het Woord niet uit de mensen is, dat het evangelie 
telkens opnieuw en als het ware van buitenaf aan de gemeente verkondigd moet 
worden, dat er als het gaat om het Woord van onze God sprake is van een 
'tegenover' dat tot uitdrukking komt in de ambtelijke verkondiging. Tegelijk kan 
ook worden opgemerkt dat er tegenwoordig geen enkele serieuze homileet 
(meer) is die van de preek af wil: de preek heeft, ondanks alle bezwaren die er 
tegen in gebracht (kunnen) worden, haar tijd nog niet gehad. 

In mijn zoektocht naar de omtrekken van een gereformeerd-homiletische 
theorie zet ik een drietal stappen. Eerst ga ik in op de problematiek van het 
geven van een preekdefmitie, waarbij ik ervoor kies om mijn homiletische visie 
uiteen te zetten vanuit een dubbel, namelijk een theologisch en een homiletisch 
perspectief (a). Vervolgens ga ik in op de omschrijving van de prediking vanuit 
theologisch perspectief (b) en daarna op de omschrijving van het preken vanuit 
homiletisch perspectief (c). Ik besluit deze paragraaf met enkele afrondende 
opmerkingen (d). 
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Een dubbel perspectief 
De beschrijving van een eigen gereformeerd-homiletische theorie zet ik in door 
te stellen dat het noodzakelijk is om het preekgebeuren vanuit twee perspectie
ven te benaderen: enerzijds vanuit een theologisch perspectief en anderzijds 
vanuit een homiletisch perspectief. Vanuit het theologische perspectief zou ik de 
prediking willen omschrijven als: de bediening van Gods Woord in de gemeente 
van Christus}^ Vanuit het homiletische perspectief zou ik het preken willen 
omschrijven als: tekst en hoorder in relatie brengen. Deze inzet wil ik hieronder 
toelichten. Dat doe ik door in te gaan op vier onderling samenhangende vragen: 
Wat is de functie van een preekdefinitie? Waarom spreek ik van twee perspec
tieven? Wat is het karakter van de twee omschrijvingen die ik geef? En hoe ver
houden het theologisch en het homiletisch perspectief zich tot elkaar?'* 

In de moderne praktisch-theologische homiletiek is het formuleren van een 
(theologische) definitie van de preek een omstreden zaak. De vraag is namelijk 
of een dergelijke definitie, die een systematisch-theologische omschrijving van 
het wezen van de preek bedoelt te zijn, niet juist heel hinderlijk is voor een 
praktisch-theologische homiletiek. Die is inmiers allereerst gericht op de 
concrete preek en niet zozeer op de verkondiging van Gods Woord als wezenlij
ke functie van de christelijke kerk. En voor het nadenken over de concrete 
preek en de concrete homiletische praxis zijn ook en vooral niet-theologische, 
empirische inzichten van groot belang, inzichten die worden aangedragen door 
de menswetenschappen (communicatiewetenschap, psychologie, taalwetenschap 
enzovoort). Het inzetten bij een theologische definitie heeft dan het gevaar in 
zich om de preek eenzijdig op geloofsstandpunt te benaderen. Vooral in de 
preekopvatting van de dialectische theologie gebeurde dit: Barth benadrukte dat 
de prediking gericht is op het tot spreken komen van God, maar dat het 
eigenlijk onmogelijk is daaraan als mens een bijdrage te leveren: alleen God 
Zelf kan van Zichzelf spreken. Lange bestreed daarom ook de betekenis van een 
theologische definitie van de preek en stelde dat een dergelijk definitie ondeug
delijk is voor de homiletiek. De posities van zowel Barth als Lange houden een 
gevaar in: in het ene geval (Barth) wordt aan de werkelijkheid van de preek-
praktijk geen recht gedaan doordat alleen de theologische vraag naar het wezen 
van de preek centraal staat, in het andere geval (Lange) wordt de homiletische 
bezinning losgesneden van haar theologische wortels doordat er een eenzijdige 
concentratie op de homiletische praxis plaatsvindt. Beide gevaren moeten 
vermeden worden. En daarom is het nodig om te zoeken naar een uitgangspunt 
dat recht doet aan zowel de theologische als de empirische dimensie van de 
prediking. 

Op dit punt blijkt dat het nadenken over de functie van een preekdefinitie 
nauw samenhangt met de problematiek van het integreren van zowel theologi
sche als empirische gegevens in de homiletiek. Door in te zetten bij een tweetal 
omschrijvingen vanuit een dubbel perspectief probeer ik met die beide zaken 
rekening te houden. Ik formuleer een tweetal omschrijvingen omdat het me voor 
het nadenken over de prediking van groot belang lijkt vanuit een helder gefor-
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muleerd uitgangspunt te werken: de gegeven omschrijvingen hebben dan ook 
allereerst een functie voor de homiletiek als het praktisch-theologische vakge
bied waarbinnen over de preek wordt gereflecteerd. Ik formuleer een tweetal 
omschrijvingen, een vanuit een theologisch en een vanuit een homiletisch 
perspectief, om van meet af aan vast te houden dat een praktisch-theologische 
homiletiek recht moet doen aan zowel theologische als empirische gegevens. 

Karakteristiek voor een omschrijving vanuit theologisch perspectief is dat het 
allereerst om een geloofsuitspraak gaat, een belijdenis. De prediking is een zaak 
van geloof: God komt aan het Woord. Of om het met de woorden van de 
Heidelbergse Catechismus te zeggen: het geloof komt van de Heilige Geest die 
het in onze harten werkt door de verkondiging van het evangelie (Zondag 25). 
Daarom vormt de preek altijd allereerst een theologisch thema waarover in de 
modus van de theologie moet worden nagedacht. Dat houdt in dat er Schriftge-
gevens ter sprake worden gebracht, dat de belijdenissen die in de loop der 
eeuwen rondom de prediking zijn ontstaan erbij betrokken worden en dat de 
inzichten van theologen uit alle eeuwen ter sprake worden gebracht. Want de 
preek is en blijft een geloofszaak: 'de prediking van het Woord van God is het 
Woord van God'. Op de toonhoogte van deze belijdenis, geformuleerd in de 
Tweede Helvetische Confessie door Bullinger (1562), staat het theologisch 
nadenken over de prediking." Formeel betekent een en ander dat een theologi
sche omschrijving geformuleerd wordt in theologische termen: termen die aan 
de theologie (of de Schrift) ontleend zijn. Prediking is de bediening van Gods 
Woord in de gemeente van Christus. 

Karakteristiek voor een omschrijving vanuit homiletisch perspectief is dat 
deze tegen de achtergrond van en voortbouwend op de theologische omschrij
ving ook recht doet aan het gegeven dat de preek een vorm van communicatie 
is, en communicatievormen zijn voorwerp van onderzoek (niet van de theologie, 
maar) van de menswetenschappen. Dat betekent dat bij de uitwerking van een 
omschrijving vanuit homiletisch perspectief ook de menswetenschappen een 
eigen inbreng hebben en dat rekening wordt gehouden met de werkelijkheid van 
de homiletische praxis. Daar komt bij dat een homiletische omschrijving als 
praktisch-theologische omschrijving ook rekening zal houden met de vraag in 
hoeverre deze te operationaliseren is: de omschrijving van het preekgebeuren 
vanuit homiletisch perspectief moet ruimte bieden voor handelingsaanwijzingen 
met het oog op de voorbereiding van preken en zal daarom geformuleerd zijn in 
homiletische termen. Preken is tekst en hoorder in relatie brengen. 

Blijft nog de vraag hoe de beide perspectieven en de erbij behorende 
omschrijvingen op elkaar betrokken zijn. Het is duidelijk dat deze vraag de 
meest essentiële is. In de huidige homiletiek heerst verregaande consensus over 
het uitgangspunt dat bij het nadenken over en het vormen van een visie op de 
preek zowel theologische als empirische gegevens een rol moeten spelen, maar 
de wijze waarop de relatie tussen die beide gefundeerd en geformuleerd moet 
worden blijft problematisch. Vooralsnog blijkt voor een beantwoording van deze 
vraagstelling een inzet bij de pneumatologie het meest vruchtbaar te zijn. Bij 
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een dergelijke inzet wordt aan de ene kant vastgehouden dat de Geest het geloof 
werkt en dat de Geest werkt waar en wanneer Hij wil, terwijl er aan de andere 
kant ook alle ruimte is om na te denken over de opdracht die uitgevoerd moet 
worden, omdat het nu juist kenmerkend voor de Geest is dat Hij mensen als 
mensen, met al hun creatuurlijke (on)mogelijkheden inschakelt. Duidelijk moet 
nu in elk geval zijn dat de overgang van het theologische naar het homiletische 
perspectief niet betekent dat we dan de theologie achter ons laten en denken dat 
Gods spreken methodiseerbaar is. 

Prediking: een theologisch perspectief 
Prediking is de bediening van Gods Woord in de gemeente van Christus. Zo 
luidt mijn omschrijving van het preekgebeuren vanuit theologisch perspectief. Ik 
sluit me daarmee nauw aan bij de gereformeerd-homiletische traditie. Dat 
gebeurt bewust, want ik ben, zoals gezegd, op zoek naar de omtrekken van een 
gereformeerd-homiletische theorie die recht doet aan de fundamentele gere
formeerd-theologische uitgangspunten voor de prediking. Die uitgangspunten 
liggen onder de gegeven omschrijving. In de toelichting die ik nu geef, wil ik ze 
expliciteren.^" 

Het evangelie moet verkondigd worden. Dat is geen vrijblijvende zaak: het 
uitgangspunt voor een theologische doordenking van de prediking ligt niet in het 
gegeven dat er sinds jaar en dag gepreekt wordt in de kerk, maar in het gegeven 
dat God wil dat zijn boodschap wordt doorgegeven. Het evangelie moet verkon
digd worden omdat onze God een levende God is: een God die sprekend schept 
en scheppend spreekt. Onze God is een sprekende en scheppende God, een God 
die als scheppende en sprekende God mensen zoekt: Hij komt met zijn heil en 
zijn genade naar onze wereld toe. Dat doet Hij door middel van het Woord: in 
het gewaad van de Schriften komt de God en Vader van Jezus Christus ons 
nabij. 

De aanduiding Gods Woord in de omschrijving verwijst dan ook naar de 
Heilige Schrift: die Schrift is Gods Woord. Via de Schriften spreekt God zijn 
Woord. Dat spreken vindt niet in het luchtledige plaats, want God spreekt ons 
aan: de Schriften hebben als geschenk van de Geest niet alleen de mens van 
toen maar ook de mens van nu op het oog. Een onopgeefbaar uitgangspunt is 
dan ook dat de Schrift relevant is en als zodanig actueel, want Gods Woord is 
per definitie relevant en actueel. 

Dit Woord van God wil bediend worden. Deze bediening houdt in dat het 
heilzame Woord in de gemeente wordt uitgedeeld en dat het Woord in concrete 
situaties tot klinken wordt gebracht: God wendt zich in zijn genade tot zijn volk. 
Vanuit de term bediening laten zich twee dingen duidelijk maken. In de eerste 
plaats: de acte van bediening is een afsluitende handeling (zoals bij een maal
tijd). Achter deze afsluitende handeling ligt een lang verhaal, dat in het kader 
van de prediking verteld kan worden in termen van het welbehagen van God die 
werkt door de eeuwen heen, die zijn Zoon gezonden heeft om ons met Hem te 
verzoenen, die zijn Geest gestuurd heeft om woning in onze harten te maken, 

56 



die predikers zendt om het evangelie te verkondigen en die zich een gemeente 
vergadert van mensen die elk een eigen levensverhaal hebben. Heel dit verhaal 
ligt achter de prediking van Gods Woord in de gemeente van Christus. In de 
tweede plaats: met de term bediening wordt impliciet kritiek geleverd op de 
visie van de prediking als dienst aan het Woord (Barth). In deze visie, waarin 
de preek wordt gezien als een pogend tasten naar het niet-presente Woord dat 
geschieden moet, wordt geen rekening gehouden met de trouw van de God die 
nabij is in zijn Woord. Daarentegen gaat het in de prediking als Woord-bedie
ning om het namens God tot de gemeente komen met het nabije Woord: God 
geeft Zichzelf in zijn Woord. 

De prediking als bediening van Gods Woord vindt plaats biimen een heel 
specifieke ruimte: de gemeente van Christus. De hoorders van de preek vormen 
niet een willekeurige verzameling van mensen, maar de verzamelde gemeente 
van hen die in Christus zijn. Deze gemeente, die op de eerste dag van elke 
week - want het bekende nieuws moet altijd weer (op)nieuw (aan)gezegd 
worden - samenkomt rond het Woord van God om door dat Woord te worden 
opgebouwd, is een ambtelijke gestructureerde gemeente: God geeft in zijn 
wijsheid mensen die een voorgangersrol moeten vervullen, mensen met een 
zending. En de predikant die op de preekstoel staat is zo'n mens met een 
zending: als ambtsdrager neemt hij niet uit zichzelf het Woord, maar vervult hij 
al sprekend een roeping: verkondig het Woord. Uit zichzelf kan (en wil) hij dat 
helemaal niet, want hij is slechts mens onder de mensen. Maar hij is niet alleen: 
de Geest is erbij. 

En zo komen we tenslotte daar uit waar we zeggen dat de prediking als 
bediening van Gods Woord in de gemeente van Christus, de bediening van de 
Geest is: de Heilige Geest is uiteindelijk het handelende Subject bij de prediking 
van het Woord. In en onder de menselijke activiteit van het preken belijden we 
het handelen van God die Geest is: de Heilige Geest werkt het geloof door de 
verkondiging van het heilig evangelie. 

Hier zijn we tegelijk aangeland op het punt waar we van perspectief kuimen 
wisselen: het theologische perspectief met het theologische taalspel van geloven 
en belijden dat daarbij hoort, wordt nu afgewisseld met het homiletische 
perspectief met het daarbij behorende homiletische taalspel dat opener, empi
rischer, praktischer en directer is, maar waarin de grondtonen van het theologi
sche taalspel mee blijven klinken. 

Preken: een homiletisch perspectief 
Preken is tekst en hoorder in relatie brengen. Het eerste wat deze omschrijving 
duidelijk wil maken - door het gebruik van de werkwoorden 'preken' en '(in 
relatie) brengen' - is dat preken een gebeuren is, een proces. In het taalspel van 
de homiletiek spreek ik daarom niet van prediking of preek (substantiva), maar 
van preken als activiteit van de predikant, waaraan het horen als activiteit van 
de hoorder complementair is. Preken en horen zijn processen die bij elkaar 
horen en samen be-dacht willen worden. 
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De onderliggende structuur van de homiletische omschrijving wordt bepaald 
door de zogenaamde homiletische drieslag. Het is biimen de homiletiek gebrui
kelijk om het homiletische veld in kaart te brengen vanuit de volgende drie 
constitutieve factoren: tekst, hoorder en predikant. Eigenlijk moet daar nog een 
vierde constitutieve factor bij worden genoemd, namelijk de liturgie: voor het 
bepalen van het wezen van de prediking en het preken is het onmisbaar de preek 
ingebed te zien in de liturgische context.^' Er wordt gepreekt in het kader van 
de samenkomst van de gemeente op de eerste dag van de week, en van die 
samenkomst belijden we: God is in ons midden. Deze liturgische context laat ik 
nu echter buiten beschouwing om me helemaal te kunnen concentreren op de 
specifiek homiletische 'grootheden' tekst, hoorder en predikant. 

Het is niet voor niets dat ik deze drie woorden in deze volgorde noem: tekst, 
hoorder, predikant. Daarmee breng ik - en hier blijkt al direct dat in het taalspel 
van de homiletiek de grondtonen van de theologie blijven meeklinken - het vol
gende tot uitdrukking. De tekst komt op de eerste plaats: het preken begint bij 
het gegeven dat er een goede boodschap is voor deze wereld, de boodschap van 
Jezus Christus. Dat is een boodschap waar we niet zelf op zijn gekomen: God 
nam en neemt altijd weer het initiatief. De hoorder komt op de tweede plaats: 
de boodschap van het heil heeft een concreet adres, is bestemd voor mensen: 
God spreekt midden in het leven mensen aan op hun bestemming. De predikant 
komt op de derde plaats: God stuurt mensen om de boodschap van het heil voor 
mensen te vertolken: medemensen spreken ons met het evangelie aan. 

Dit homiletische veld wil ik verder in kaart brengen met behulp van twee 
metaforen. Ik typeer het homiletische veld praküsch-theologisch als krachten
veld, en praktisch-theologisch als spanningsveld. Beide typeringen, die een 
geïntegreerde benadering van het homiletische veld bedoelen, licht ik nu toe 
vanuit de drie factoren tekst, hoorder en predikant (in hun onderlinge samen
hang). 

Het homiletische veld als krachtenveld 
Onder het gezichtspunt van de theologie (de pneumatologie) zou ik het homileti
sche veld willen typeren als een krachtenveld.^^ Het preekgebeuren als bediening 
van de Geest wordt beheerst door krachten waarvan we geloven dat ze van God 
komen: de Geest is erbij als er wordt gepreekt en als er naar de preek wordt 
geluisterd. 

In dit verband kunnen de drie polen van het preekproces als volgt beschre
ven worden. De tekst is als deel van het geheel van de Heilige Schriften een 
door God geademd, een door de Geest gegeven Woord van God. Het gaat in het 
bijbelwoord maar niet om een willekeurige tekst. De hoorder is een gelovige, 
ingelijfd in het lichaam van Christus en zo ook tempel van de Heilige Geest. De 
hoorders van de preek hebben al een hele geschiedenis met de Geest van God 
achter de rug. De predikant is, net als de (andere) hoorders, een gelovige: de 
Geest woont in hem. Bovendien: als ambtsdrager is hij drager van door de 
Geest gegeven charismata: de Geest weet hem met zijn geheiligde gaven in te 
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schakelen in de communicatie van het evangelie. Samengevat: de krachten van 
de Geest zijn werkzaam in de tekst (door de Geest ge-ademd) en in de hoorder 
(door de Geest be-woond) en in de predikant (door de Geest be-gaafd). De 
preek die tot stand komt binnen het door deze drie pneumatologisch bepaalde 
factoren gestructureerde homiletische veld is als trialoog^-' bediening van de 
Geest: er is sprake van een gesprek tussen tekst, hoorder en predikant, een 
voluit Geest-elijk gebeuren. 

In dit gebeuren gaat het erom dat het komt tot be-Geest-ering van de 
hoorders^": door het woord van de prediking komen de hoorders (opnieuw) in 
de werkingssfeer van de Geest. Zij gaan leven in de kracht van de Geest en 
brengen zo vruchten van de Geest voort. De prediking van Gods Woord heeft 
dus als doel: hernieuwde spiritualiteit, hernieuwd geloven, hernieuwde overgave 
aan God drie-enig: Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Het homiletische veld als spanningsveld 
Onder het gezichtspunt van de praxis zou ik het homiletische veld willen typeren 
als spanningsveld. In de gegeven omschrijving vanuit homiletisch perspectief -
preken is tekst en hoorder in relatie brengen - is de bedoelde spanning impliciet 
tot uitdrukking gebracht door de formulering 'in relatie brengen'. Een dergelijke 
formulering veronderstelt de afwezigheid van deze relatie. En daarachter ligt -
en nu wordt ook duidelijk hoe een homiletische omschrijving mede bepaald 
wordt door de werkelijkheid waarin gepreekt wordt en door de werkelijkheid 
van het preken - de problematiek van Godsverduistering en secularisatie: de 
hoorder is een aangevochten gelovige, zijn geloven breekt telkens stuk op de 
feiten van het alledaagse leven. En daarom komt hij 's zondags naar de kerk om 
opnieuw te horen dat de als Afwezige ervaren God wel degelijk de God van zijn 
leven is. De hoorder vraagt: laat zien dat God de God van mijn leven is, laat 
zien dat deze werkelijkheid Gods werkelijkheid is, leer mij opnieuw deze 
werkelijkheid als Gods werkelijkheid te beleven. Homiletisch kan deze vraag 
van de hoorder worden omgetaald tot de volgende opdracht aan de predikant: 
breng tekst en hoorder in relatie en laat daarin de relevantie van dit bijbelwoord 
voor het leven van de hoorder zien. 

De bedoelde spanning, die dus allereerst bepaald is door de vooronderstelde 
afwezigheid van een relatie tussen tekst en hoorder (de irrelevantie van de 
tekst), wordt het meest helder zichtbaar in het gegeven dat er in het homileti
sche veld drie heel verschillende factoren (de tekst, de hoorder en de predikant) 
met elkaar in relatie treden. Onder het gezichtspunt van het preekvoorberei-
dingsproces kan dat als volgt onder woorden worden gebracht: de predikant als 
subject van het preekgebeuren moet recht doen èn aan de tekst èn aan de 
hoorder èn aan zichzelf. Hij moet recht doen aan de tekst: de tekst vraagt om 
een verantwoorde uitleg. Hij moet recht doen aan de hoorder: de hoorder vraagt 
erom serieus te worden genomen in wat bepalend is voor zijn dagelijks leven en 
zijn omgang met God. Hij moet recht doen aan zichzelf: predikant-zijn vraagt 
om eerlijkheid en authenticiteit, om een persoonlijke wijze van optreden die 
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overigens niet ten koste mag gaan van het feit dat er sprake is van een geroe
pen-zijn (ambt als dienst). Nu kan er in dit preekgebeuren heel goed een 
bepaalde eenzijdigheid ontstaan. De predikant kan zich uitleveren aan de tekst 
en zich eenzijdig uitleven in een verantwoorde en misschien zelfs interessante 
exegese. De predikant kan zich ook uitleveren aan de hoorder en eenzijdig diens 
verwachtingen en wensen en manier van denken en leven centraal stellen en 
daarop reageren in de preek. De predikant kan zich ook uitleveren aan zichzelf 
door eenzijdig zijn eigen geloofsbeleving en zijn eigen inzichten en invallen als 
boven alle kritiek verheven, want authentiek, te beschouwen. Elk van deze drie 
wegen is, vanwege de eenzijdigheid ervan, doodlopend omdat er geen sprake 
meer is van homiletische communicatie. Voor homiletische conmiunicatie is 
namelijk bepalend dat aan de drie homiletische factoren tegelijkertijd recht 
wordt gedaan. Samenvattend wil ik dat op de volgende formule brengen: het 
homiletische veld als spanningsveld wordt bepaald door de spannende driezij-
digheid van homiletische communicatie. 

Het preken blijkt dus een spaimingsvol gebeuren te zijn. Deze spanning is 
enerzijds uitdagend en anderzijds beangstigend. De spaiming is uitdagend omdat 
er een volstrekt uniek gebeuren op stapel staat: déze tekst en déze hoorders en 
déze predikant worden meegenomen in een proces waaruit een volstrekt uniek 
product moet rollen: déze preek over déze tekst voor déze hoorders door déze 
predikant. De spanning is ook beangstigend omdat er een uitermate complex en 
nauwelijks beheersbaar gebeuren op gang komt: Hoe zal het de predikant ooit 
lukken om recht te doen én aan de tekst én aan de hoorder én aan zichzelf? 

Dat de preekvoorbereiding en daarmee de preek een spanningsvol gebeuren 
is, maak ik tenslotte duidelijk door te stellen dat de predikant zich in dat 
gebeuren door drie regels moet laten leiden: 1. Blijf bij de tekst! 2. Blijf bij de 
hoorder! 3. Blijf bij jezelf! Dat betekent dat de predikant elk van deze drie 
homiletische factoren in hun eigenheid serieus moet nemen. De tekst is maar 
niet een willekeurige tekst: het is een door de Heilige Geest geademde tekst. 
Deze tekst vraagt alszodanig om een hermeneutiek met heel eigen accenten: de 
Geest die de tekst ademde is tegelijk de Geest die verlichtend tegenwoordig is 
als de predikant de tekst probeert te verstaan. De hoorder is een concrete 
hoorder die in zijn zo-zijn geaccepteerd moet worden omdat hij pas dan verder 
kan worden geholpen op zijn weg met God. De predikant is deze concrete 
predikant met dit karakter en deze gaven, en alszodanig kan hij niet buiten zich
zelf gaan staan. Hierbij moet opgemerkt worden dat de drie gegeven regels niet 
in een willekeurige volgorde staan. De eerste regel is: recht doen aan de tekst. 
Want bij de tekst ligt in het preekgebeuren het theologische primaat: God 
spreekt als Eerste, Hij is Wijsheid en Waarheid. De eigen reacties van hoorder 
en predikant hebben daarbij wel degelijk een legitieme plaats, maar zullen zich 
altijd waar dat nodig is moeten laten corrigeren door de tekst. En verder geldt: 
de eerdere regel mag nooit ten koste gaan van een volgende regel, de volgende 
regel mag nooit tekort doen aan een vorige regel. 
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Afrondende opmerkingen 
Het is goed om aan het einde van deze paragraaf, waarin ik de omtrekken van 
een gereformeerd-homiletische theorie heb geschetst, nog te expliciteren waar ik 
me tegen de achtergrond van de in de eerste paragraaf genoemde verschuivingen 
bevind. 

Als de beweging van tekst naar hoorder betekent dat er binnen de homiletiek 
naast aandacht voor de tekst ook aandacht moet zijn voor de constitutieve rol 
van de hoorder, dan gaat het hier om een beweging waarin ik heel nadrukkelijk 
meega. Dat betekent zeker niet dat de pool van de tekst dus van minder belang 
zou zijn. In het bovenstaande heb ik ook geprobeerd om dat duidelijk te maken. 
Maar wel is het noodzakelijk om ook structureel aandacht te besteden aan de 
homiletische pool van de hoorder. Sterker nog: ook de derde pool, die van de 
predikant, verdient fundamenteel homiletische belangstelling. De beweging van 
tekst naar hoorder moet daarom ook voltooid worden in een beweging naar de 
predikant. En in dat alles gaat het mij er uiteindelijk om te komen tot een 
geïntegreerde benadering van het homiletische veld. Ik zou die benadering 
trialogisch willen noemen: in deze benadering verbinden de factoren tekst, 
hoorder en predikant zich binnen het homiletische veld, dat tegelijkertijd 
krachtenveld van de Geest en spanningsveld is, tot een trialoog. 

Wat betreft de beweging van exegese naar hermeneutiek: duidelijk is 
geworden dat ik ook de pool van de hoorder, en daar hoort ook de predikant-
als-eerste-hoorder bij, een belangrijke waarde toeken als het gaat om het 
verstaan van de tekst. Het uitgangspunt dat iemand de objectieve betekenis van 
een tekst kan vaststellen door het toepassen van de juiste exegetische methoden, 
lijkt mij niet houdbaar: wie teksten uitlegt zal zich daarbij methodisch bewust 
moeten zijn van het aanwezige Vorverstandnis. Dit inzicht zal ook in een 
gereformeerd-homiletische visie verwerkt moeten worden. Ik besef dat zich hier 
fundamentele vragen voordoen die ik binnen het kader van deze studie niet kan 
beantwoorden. Wel wil ik hier nadrukkelijk stellen dat ik, als het gaat om het 
verwerken van belangrijke moderne hermeneutische inzichten in de gerefor
meerde homiletiek, op geen enkele wijze wens uit te komen bij een hermeneu
tiek die relativistisch is: een hermeneutiek die de werkelijkheid, ook de werke
lijkheid van God, reduceert tot de menselijke interpretatie en de taal. Ons 
kennen is niet volmaakt en steeds in beweging, maar dat wil niet zeggen dat er 
aan die onvolmaakte kennis geen werkelijkheid beantwoordt. De tekst van de 
bijbel is en blijft de poort die toegang geeft tot de werkelijkheid van God. De 
moderne hermeneutiek daagt ons uit om over de omgang met die tekst opnieuw 
na te denken, maar voor mij blijft daarbij het uitgangspunt dat het gaat om een 
tekst die ontmoeting met God bemiddelt." 

Tenslotte de beweging van christologie naar pneumatologie: ook deze 
beweging zie ik als waardevol. De pneumatologie biedt als praktisch-theologisch 
kader waarbinnen nagedacht wordt over het concrete preekgebeuren meer 
mogelijkheden dan de christologie. Uiteraard betekent dat niet dat de christolo
gie voor de homiletiek geen betekenis zou hebben in die zin dat een pneumato-
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logisch benaderde prediking niet langer Christus-prediking zou zijn. Christus is 
en blijft het centrum van alle prediking: de verzoening die Christus tot stand 
heeft gebracht staat centraal. Maar voor het doordenken van homiletische 
vraagstellingen en speciaal van de vragen die in deze studie centraal staan, is 
het vruchtbaarder om de pneumatologie als uitgangspunt te nemen.^' 

4 De preek: explicatie en applicatie? 

Nu ik de omtrekken van een gereformeerd-homiletische theorie in beeld heb 
gebracht, is het ook mogelijk en nodig om een nadere invulling te geven op een 
voor het thema van deze studie (de betekenis van de meditatie voor het preek-
proces) aangelegen punt. Kort gezegd gaat het dan om de volgende vragen, die 
respectievelijk onder het gezichtspunt van het preekvoorbereidingsproces en van 
de preek als eindproduct van dat proces gesteld worden: Wat doet de predikant 
precies met de tekst waarover hij een preek maakt? en: Hoe is de preek onder 
het oogpunt van de voorgaande vraag te typeren? In de gereformeerde homile
tiek is een heel gangbaar antwoord op beide vragen: explicatie en applicatie. De 
predikant legt in het preekvoorbereidingsproces de tekst uit, en past de uitgeleg
de tekst vervolgens toe op de gemeente. En de preek die het eindproduct vormt 
van een dergelijk proces heeft ook het karakter van uitleg en toepassing: een 
explicatief deel en een applicatief deel, een schema dat eventueel meerdere 
keren herhaald wordt. In deze paragraaf wil ik enkele kanttekeningen plaatsen 
bij dit explicatie-applicatie-model. Dat doe ik door eerst kort te verwoorden 
welke kritiek er op het schema is geleverd (a), door vervolgens twee gere
formeerde homileten aan het woord te laten over het thema: Trimp en Velema 
(b) en door tenslotte te pleiten voor een nieuwe benadering waarin gebroken 
wordt met de explicatie-applicatie-terminologie (c). Deze nieuwe benadering 
werk ik daarna verder uit in de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk. 

Kritiek op liet explicatie-applicatie-schema 
Het explicatie-applicatie-schema heeft biimen de gereformeerde homiletiek een 
heel eigen plaats. De Gereformeerde homiletiek van Hoekstra wordt er door 
beheerst. Maar ook een 17e eeuws homileet als Hoornbeek omschrijft de 
prediking als: ,,actio sacra, explicans Dei verbum et applicans ad aedificationem 
ecclesiae".^^ Toch is er ook binnen diezelfde gereformeerde traditie al funda
mentele kritiek op deze definitie geleverd. Zo stelt Trimp dat Hoekstra's homi
letiek juist op het punt van de preekdefmitie niet kan bevredigen. Deze definitie 
('uitleg en toepassing van Gods Woord') staat namelijk in het kader van een 
object-subject-schema. Gevolg daarvan is dat van de exegetische inhoud van de 
preek een afzonderlijk objectief-uitlegkundig onderdeel wordt gemaakt. Dat 
onderdeel wordt gevolgd door de zogenaamde applicatie die het subject tot zijn 
recht moet laten komen. Trimp zelf neemt zijn uitgangspunt in de aard van de 
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bijbel: Gods Woord is een Verbondswoord, een Woord met de mens als adres. 
Daarom moet de prediking in de toonsoort van de aanspraak staan.^' 

Maar ook een homileet als Lange keert zich tegen het explicatie-applicatie
schema. Hij stelt dat dit schema de indruk wekt dat er eerst de tekst is en het 
verstaan van die tekst, en dat pas dan de vraag aan de orde komt hoe de zó-
verstane-tekst op het leven van de hoorder kan worden betrokken. Lange heeft 
tegen deze voorstelling van zaken drie bezwaren. In de eerste plaats is het 
explicatie-applicatie-schema hermeneutisch onjuist: het is niet zo dat de beteke
nis van de tekst min of meer objectief is vast te stellen, want er bestaat geen 
verstaan zonder betrokkenheid. In de tweede plaats is het schema algemeen-
theologisch gevaarlijk: het werkt het misverstand in de hand dat Gods Woord in 
zijn historisch-neergeslagen-zijn dingfest is te maken. In de derde plaats is het 
schema homiletisch onjuist: de preek wordt zo tot een populair-theologische 
voordracht, en de predikant tot geschiedenisleraar of een autoritaire beheerder 
van een gecodificeerde waarheid.^' 

Als ik deze kritiek samenvattend in beeld breng, zou ik willen stellen dat er 
vanuit drie invalshoeken belangrijke kritiek valt te leveren op het explicatie
applicatie-schema. Vanuit de invalshoek van de theologie (dogmatiek) gaat het 
om het karakter van het Woord van God: het gaat in Gods Woord niet om een 
massief blok objectieve waarheid uit het verleden waar je vanaf een afstand naar 
kunt kijken, maar om een Levend Woord, een door God gesproken Verbonds-
Woord, dat bestemd is voor mensen die met Hem in relatie staan. Een scheiding 
tussen enerzijds explicatie en anderzijds applicatie doet aan die stand van zaken 
geen recht. Vanuit de invalshoek van de hermeneutiek gaat het om het inzicht 
dat het naïef is om te denken dat de betekenis van een tekst objectief is vast te 
stellen, in die zin dat het Vorverstandnis van de predikant (en het Vorverstandnis 
van de hoorder) daarin geen rol zou spelen. Bij een van de applicatie gescheiden 
explicatie zijn in dat verband kritische vragen te stellen. Vanuit de invalshoek 
van de homiletiek gaat het om het gegeven dat de definiëring van de preek als 
explicatie en applicatie een homiletisch schema oplevert dat van de preek een 
populair exegetische verhandeling met een applicatieve 'plus' maakt: de hoor
ders zullen in afwachting van het moment dat zij zelf in beeld komen (de 
applicatie) de explicatie gelaten over zich heen laten komen. Bovendien impli
ceert het explicatie-applicatie-model een preekvoorbereidingsproces waarin 
eerst, onafhankelijk van de hoorders, de tekst-betekenis wordt vastgesteld, en 
waarin pas daarna (wellicht te laat) de hoorders in beeld komen. Kortom: het 
explicatie-applicatie-schema is theologisch gevaarlijk, hermeneutisch onjuist en 
homiletisch onvruchtbaar. 

Trimp en Velema 
Als het karakter van de preek en daarmee de relatie tussen de preek en het 
Woord (de preektekst) niet met de woorden 'explicatie en applicatie' kan 
worden getypeerd, hoe zou het dan wel kuimen? Trimp kiest in een artikel over 
'Toepasselijke prediking'^" met gebruikmaking van dezelfde terminologie voor 
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de volgende benadering. Vanuit het karakter van Gods Woord als Woord dat 
mensen aanspreekt, zet hij in bij de preek als bediening: de preek is de laatste 
handeling van een lange voorgeschiedenis (Gods heilswerk in Christus) en een 
eerste handeling in een proces dat op dat moment gaat beginnen (de gemeente 
maakt zich het verkondigde Woord zo eigen dat het leven met God er krachtig 
en gezond door wordt en blijft). In dit alles gaat het over het werk van de 
Heilige Geest: de preek is als bediening van het evangelie hét instrument van de 
Geest. En dat werk van de Geest is nu te typeren als toepassing: de Geest staat 
ervoor in dat het heil wordt toegepast, dat het zijn bestemming bereikt in het 
mensenleven. Het spreken over de toepassing van de preek heeft dus geen 
betrekking op het actuele en toegespitste woord aan het eind van de preek, maar 
op een kenmerk van de preek als zodanig. En Trimp concludeert: ,,De hele 
preek moet als bediening 'toepasselijk' zijn. 'Bediening' en 'toepassing' zijn 
blijkbaar twee woorden voor dezelfde zaak. Het is dus niet: bediening = uitleg 
én toepassing. Het gaat om uitleg als bediening = toepassing."'' 

Op dit punt moet worden vastgesteld dat er iets merkwaardigs is gebeurd: de 
homiletische term 'toepassing' is in het betoog van Trimp een theologische term 
geworden. Waar de homiletische term uiteindelijk recht wil doen aan het 
gegeven dat het Woord bestemd is voor concrete hoorders, en de predikant wil 
helpen om zijn preekvoorbereiding methodisch vorm te geven (hij kan immers, 
na zijn exegese van de tekst, gaan zoeken naar de toepassing van de tekst in het 
leven van de hoorders), vult Trimp de term theologisch door er het werk van de 
Heilige Geest in de prediking mee aan te duiden. Bij Trimp otidergaat de term 
toepassing dus een betekenisverandering, en daarmee gaat zijn betoog niet 
adequaat in op de gestelde problematiek. Het valt niet te ontkennen dat hij 
vanuit de term toepassing belangrijke theologische opmerkingen maakt over de 
prediking en ook een belangrijke bijdrage levert aan de vorming van een 
homiletische grondhouding, maar homiletisch-methodisch helpen die opmerkin
gen niet verder: de predikant kan niets anders doen dan de tekst uitleggen, 
wetend en erop vertrouwend dat die uitleg gedragen wordt door het toepasselijke 
werk van de Heilige Geest. 

Wel introduceert Trimp de term 'afstemming' als facet van de bediening: 
waar de predikant zich niet druk hoeft te maken om de toepassing (die is 
immers gegeven met de preek als bediening), heeft hij wel zorg te dragen voor 
de afstemming van de preek. Trimp noemt in dat verband de volgende zaken: 
de preek moet worden gehouden in gewoon Nederlands en in eigentijdse 
termen; de preek mag geen keukenwerk, geen onverteerbare kost en geen 
duister woordgebruik bevatten; de preek moet zoveel mogelijk rekening houden 
met de situatie, behoeften en problematieken die in de gemeente aanwezig zijn. 
Samenvattend: de preek moet zich qua afstenmiing richten op een redelijk 
gemiddelde. Deze afstemming vult Trimp vervolgens nader in: de predikant 
moet de gemeente, de preekstoel en de tekst respecteren, soms moet hij heel 
concreet en toegespitst spreken en zich ver in het praktische leven van de 
gemeenteleden begeven en ook kan het gebeuren dat de predikant in bepaalde 
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kwesties geen duidelijk ja of nee moet laten horen, maar de blik van de gemeen
te moet verruimen.^^ 

De categorie van de afstemming, die in de plaats van de homiletische term 
toepassing lijkt te komen, is in dit verband wel erg formeel bepaald. En waar 
Trimp meer inhoudelijke zaken ter sprake brengt, blijkt het eigenlijk te gaan om 
een aantal pastorale wijsheden. Ik heb dan ook de indruk dat de term afstem
ming te weinig mogelijkheden biedt om tot een werkelijk inhoudelijk-homileti-
sche (en ook homiletisch-methodisch vruchtbare) benadering te komen van de 
vraag die aan de orde is: Op welke manier kan de predikant bij zijn preekvoor-
bereiding recht doen aan het gegeven dat de preek het Woord-van-God-dat-voor-
mensen-bestemd-is bedoelt ter sprake te brengen? 

Ik kom terug op de term toepassing: deze homiletische term heeft bij Trimp 
een theologische invulling gekregen zonder dat deze beweging wordt geëxplici
teerd. Dat moet haast wel leiden tot spraakverwarring en onhelderheid. Heel 
duidelijk wordt dat zichtbaar in een artikel waarin Velema regaeert op het 
betoog van Trimp (dat artikel draagt eveneens de titel 'Toepasselijke predi-
king'^^). Hij heeft veel waardering voor het betoog van Trimp, maar vraagt zich 
toch af of Trimp de zaak niet te simplistisch voorstelt. Velema meent namelijk 
dat de term toepassing net zo dubbelzinnig is als het door Trimp afgewezen 
begrip toe-eigening (als typering voor het werk van de Geest). Velema zelf staat 
op het standpunt dat de gereformeerd-homiletische spreekwijze van uitleg en 
toepassing bedoelt uit te drukken dat preken meer is dan exegetiseren. Uiteraard 
ziet hij dat ook bij Trimp terug. Maar hij vraagt zich af waarom Trimp dan toch 
per se met één woord wil spreken (uitleg als bediening = toepassing). Volgens 
hem is het noodzakelijk om met twee woorden te (blijven) spreken, vooral ook 
met het oog op de preekvoorbereiding: nadat de predikant heeft geëxegetiseerd 
gaat hij het gevondene immers toespitsen. Dat is de acte van het toepassen, de 
bewerking van de exegese, en duidelijk te onderscheiden van de exegese zelf. 
Nu weet ook Velema dat exegese en toepassing soms zo ver uit elkaar zijn 
gehaald dat de toepassing een zelfstandig stuk preek ging worden, los zelfs van 
de exegese. Waar dat gebeurt, acht hij de term toepassing niet meer op zijn 
plaats. Maar warmeer explicatie en applicatie worden geïdentificeerd, verdwijnt 
een noodzakelijke onderscheiding (die overigens nooit tot een scheiding mag 
worden). Velema heeft de indruk dat Trimp een dergelijke identificatie niet 
bepleit: er is bij hem een ruimte voor overgang van uitleg naar toepassing, ook 
al wil hij ze vlak bij elkaar houden. Maar het lijkt Velema toch zuiverder om 
openlijk de tweeslag te handhaven. In een uitgebreid artikel over 'De plaats van 
de hoorder in de prediking'^" gaat Velema daar opnieuw op in. Daar blijkt met 
name Velema's angst voor een door de hermeneutiek overheerste homiletiek de 
belangrijkste drijfveer te zijn voor handhaving van de tweeslag. In een herme
neutische homiletiek kan Gods Woord namelijk alleen maar verstaan, verklaard 
en vertolkt worden wanneer de hoorder zelf een constitutieve plaats krijgt in het 
verstaansproces. En deze visie doet geen recht aan de opdat-structuur van de 
tekst: lezen en uitleggen van de Schrift (de explicatie als eerste fase) zijn gericht 
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op de verwerking door de hoorder (de applicatie als tweede fase)." Vanuit deze 
achtergrond is het voor Velema moeilijk te begrijpen dat sommige gereformeer
de homileten, waaronder Trimp, de tweeslag niet willen handhaven en er niet 
ruiterlijk voor willen uitkomen dat de applicatie een apart element is in de 
preek.'' 

Het is op het moment niet zinvol om Velema's betoog verder te analyseren. 
Wel kan inmiddels duidelijk zijn dat zich hier een spraakverwarring voordoet. 
Er worden verschillende woorden door elkaar gebruikt: afstemmen, toepassen, 
concretiseren, toespitsen, en dat ook nog eens enerzijds in het kader van de 
preekvoorbereiding en anderzijds met betrekking tot de preek zelf. Velema wijst 
terecht op onduidelijkheden in Trimps spreken, maar ook zijn bijdrage verhel
dert uiteindelijk weinig. Mijn conclusie is daarom ook dat voor een doordenking 
van de preek als een op de hoorders gerichte aanspraak de explicatie-applicatie
terminologie niet meer vruchtbaar kan worden gehanteerd: de terminologie is 
verouderd, te zwaar belast en impliceert eigenlijk per definitie een tweedeling 
waar juist naar eenheid gezocht wordt. Daar komt bij dat de term toepassing 
dubbelzinnig en daarom onhelder is. Een en ander betekent dat het noodzakelijk 
is om van de begrippen explicatie en applicatie (en de afleidingen ervan) af te 
stappen en te zoeken naar een andere benadering. Die benadering moet dan wel 
de intentie van het explicatie-applicatie-schema opnemen. Die intentie kan als 
volgt onder woorden worden gebracht: de preek moet recht doen aan de tekst 
(explicatio) én recht doen aan de hoorder (applicatio), want het Woord van God 
is per definitie en in zichzelf op mensen gericht. 

Een andere benadering 
Ik pleit dus voor een andere benadering (anders dan vanuit de tweeslag explica
tie en applicatie) als het gaat om het antwoord op de vragen: Wat doet de predi
kant precies met de tekst waarover hij een preek maakt? en: Hoe is de preek 
onder het oogpunt van de voorgaande vraag te typeren? Een dergelijke benade
ring zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. De eerste noemde ik al: 
de andere benadering moet recht doen aan de intentie van het explicatie-applica
tie-model. De andere voorwaarden formuleer ik vanuit de eerder genoemde 
invalshoeken. Kijkend vanuit de invalshoek van de theologie moet een andere 
benadering recht doen aan het karakter van Gods Woord: de preek bedoelt het 
Woord-van-God-dat-voor-mensen-bestemd-is ter sprake te brengen. Het gaat in 
het Woord niet om een verzameling waarheden maar om een Woord dat binnen 
de omgang van God met mensen tot klinken komt. Ook is het van belang dat 
recht wordt gedaan aan de preek als bediening van de Geest: een andere 
benadering moet inhoudelijk vorm krijgen in het kader van de pneumatologie. 
Kijkend vanuit de invalshoek van de hermeneutiek moet een andere benadering 
recht doen aan het gegeven dat de betekenis van een tekst wordt gevonden in 
een proces waarin centraal staat wat de tekst zelf wil zeggen, maar waarbij 
direct verdisconteerd wordt dat een verstaan zonder betrokkenheid niet mogelijk 
is: het Vorverstandnis van de hoorder (de predikant) speelt een belangrijke rol. 
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Een preek komt tot stand in een pneumatologisch bepaalde driezijdige wissel
werking tussen tekst, hoorder en predikant. Kijkend vanuit de invalshoek van de 
homiletiek moet een andere benadering werkbaar zijn voor de predikant: de 
andere benadering moet (methodische) handelingsaanwijzingen kunnen bieden. 
In dat verband schieten de bedieningsmetafoor, die allereerst van theologisch 
belang is, en de afstemmingsmetafoor tekort: ze bieden te weinig mogelijkheden 
voor een inhoudelijke en methodische doordenking. 

De door mij gewenste andere benadering zou ik willen zoeken in de typering 
van de preek als neues Wort: de preek is niet explicatie en applicatie van Gods 
Woord, maar neues Wort. Het preken-als-activiteit-van-de-predikant, zou ik 
willen typeren als het uitvoeren van teksten: preken is niet teksten uitleggen en 
toepassen, maar teksten uitvoeren (zoals het uitvoeren van een muziekstuk). In 
de beide volgende paragrafen ga ik daar op in. Vooraf merk ik nog op dat de 
door mij gekozen typeringen niet de in de derde paragraaf gegeven omschrijvin
gen van de prediking en het preken bedoelen te vervangen. De nu te bespreken 
typeringen zijn bedoeld als verdere invulling van bepaalde aspecten van het 
homiletische veld met het oog op het thema van deze studie: de betekenis van 
de meditatie voor het preekproces. Anders gezegd: de typering van de preek als 
neues Wort bedoelt de predikant een richtdoel in handen te geven voor zijn 
preekwerk, en de typering van het preken als het uitvoeren van teksten bedoelt 
de relatie predikant-tekst te verhelderen. Beide typeringen zijn dus geen 
uitputtende formuleringen, maar pogingen tot een verdere doordenking van 
bepaalde aspecten van het preekgebeuren. 

5 De preek: neues Wort 

De uitdrukking neues Wort heeft als sleutelwoord een belangrijke plaats in de 
homiletische theorie van Lange. Deze theorie geef ik nu eerst via enkele 
schetsmatige lijnen weer en ik ga daarbij speciaal in op het neues Wort (a). 
Vervolgens geef ik aan hoe ik de uitdrukking neues Wort zelf zou willen 
hanteren en vullen (b). 

Lange over het neues Wort 
Voor Lange is de prediking een Verstandigungsbemühung'^ waarin de predikant 
de homiletische situatie en de bijbelse overlevering op elkaar betrekt. Daarbij is 
de homiletische situatie, die bepaald wordt door de nood van de Anfechtung, de 
situatie die de kerk uitdaagt om te preken: De kerk weet zich daarbij aangewe
zen op de Christusverheifiung zoals die in de bijbelse overlevering betuigd 
wordt. Deze Christusverheifiung betekent in de kern dat God en de werkelijk
heid bij elkaar horen en principieel op elkaar aangewezen zijn: in Christus is de 
werkelijkheid met God versprochen. De genoemde Verstandigungsbemühung 
bestaat concreet in de bezeugeruie Interpretation van de bijbelse overlevering. 
De predikant heeft daarin een dubbele functie: hij is Interpret en Zeuge. Deze 

67 



beide functies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: als Interpret moet de 
predikant de bijbelse overlevering interpreteren en als Zeuge moet hij getuigen 
van de relevantie van de bijbelse overlevering in het hier en nu. Dit alles krijgt 
een plaats in een preekvoorbereidingsproces waarin de predikant meermalen de 
verstaanscirkel (hermeneutische cirkel) tussen de tekst en de situatie doorloopt. 
De predikant is daarbij zowel pleitbezorger (Anwalt) van de tekst als pleitbezor
ger van de hoorder. Het eindresultaat van dit proces van heen en weer gaan 
tussen tekst en situatie zal een neues Wort zijn. Heel dit gebeuren is uiteindelijk 
gericht op de hoorder: hij is het eigenlijke thema van de preek, want de 
betrokkenheid van de prediking op de concrete situatie is van doorslaggevend 
belang. Het gaat er uiteindelijk om dat het de hoorder duidelijk wordt dat en 
hoe de Verheifiung de concrete situatie van de hoorder raakt, opklaart en 
verandert: het gaat in de prediking om de Klarung der Situation, en alleen de 
hoorder kan beoordelen in hoeverre dat werkelijk het geval is (der Hörer ist der 
eigentliche Richter). 

Hiermee is het kader van Lange's spreken over het neues Wort gegeven. Ik 
ga nu nader in op die uitdrukking zelf.̂ * Het neues Wort van Lange staat tegen 
de achtergrond van de in de vorige paragraaf al weergegeven kritiek van Lange 
op het explicatie-applicatie-schema: een preek mag niet een populair-theologi
sche verhandeling-met-een-plus worden. ,,Der Prediger hat mehr zu tun, als 
biblische Texte möglichst wortgetreu in möglichst heutiger Sprache nachzuspre-
chen. Er hat als Anwalt seiner Hörer zu verstehen und neu verstandlich zu 
machen, worin die Relevanz des in den biblischen Texten bezeugten Ver-
heiBungsgeschehens für ihr gegenwartiges Leben liegt. Seine Rede ist in diesem 
Sinn »neues Wort«, nicht «neues Wort Gottes«, wohl aber ein neues Wort der 
Kirche, das sie so noch nie gesprochen hat und das doch übereinstimmen soil 
mit dem, was sie bisher gesagt hat."^' Lange's spreken van het neues Wort 
volgt logischerwijs uit het gegeven dat de preek als getuigenis van de predikant 
als Zeuge gebonden is aan de concrete situatie waarin gepreekt wordt. Het is 
dan niet voldoende om met nieuwe en eigentijdse woorden de tekst na te 
zeggen: er moet een nieuw woord gesproken worden. Dat neues Wort is beslist 
geen nieuw Woord van God (er is geen sprake van voortgaande openbaring) 
maar wel een nieuw woord van deze predikant die preekt in opdracht van de 
kerk. Het neues Wort moet dan ook controleerbaar zijn ten overstaan van 
datgene wat de tekst zelf wil zeggen."" 

Als het gaat om het vinden van dit neues Wort spreekt Lange over de 
Einfall: het vinden van het neues Wort draagt het karakter van een inval en heeft 
alszodanig iets creatiefs. Deze ,,Einfall ist kein Offenbarungsereignis, sondem 
ein Durchbruch im Verstehen und zur Möglichkeit des Verstandlichmachens. Er 
ergibt sich nicht direkt aus dem Text, etwa als sein Skopus, sondem aus dem 
spannungsreichen Aufeinandertreffen von Textverstandnis und Situations-
verstandnis.'"" Het neues Wort wordt dus gevonden in een creatief proces. 

Het is tenslotte van belang om op te merken dat het karakter van dit neues 
Wort bij Lange nader inhoudelijk bepaald is door de uitdrukking: not-wendiges 
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V^ort. De nood die Lange hier op het oog heeft, is de nood van de Anfechtung: 
de hoorders leven in een werkelijkheid die spreekt tégen God en daardoor lijkt 
de bijbelse overlevering bij voorbaat niets-zeggend te zijn. Deze aanvechting 
wordt gezien de opdracht tot preken ook voor de predikant acuut: hij is met 
stomheid geslagen. Uit deze nood dient de preek geboren te worden: de predi
kant gaat op zoek naar het woord dat die nood afwendt, het woord dat een keer 
brengt, het verlossende woord dat de ban breekt en een nieuwe situatie schept. 
Want de predikant is ,,nicht Zeuge des Textes, sondem Zeuge des VerheiBungs-
geschehens, er hat nicht das alte Wort des Textes nachzusagen, sondem das 
neue Wort zu wagen, das jetzt und hier notwendig ist.""^ Belangrijk is dus dat 
het karakter van het neues Wort niet alleen formeel maar ook inhoudelijk is 
bepaald: het is niet alleen een verrassend en creatief woord, maar tegelijk een 
woord dat mensen opnieuw met God op weg helpt. 

Zoeken naar het neues Wort 
Mijn uitgangspunt nemend in Lange's homiletische theorie wil ik de preek dus 
als neues Wort opvatten. En het preekvoorbereidingsproces wil ik vanuit de 
predikant typeren als een zoeken naar het neues Wort.*^ Vanuit deze laatste 
typering maak ik nu in drie ronden een aantal opmerkingen. 

1. Zoeken naar het neues Wort. Met de typering van de preek als neues. Wort 
wil ik recht doen aan de centraliteit van het Woord voor de preek: het gaat in 
de preek om het Woord, het Woord van God. En daarom is de preekvoorberei-
ding principieel een beweging vanuit het Woord naar het neues Wort. Dit 
principiële uitgangspunt hoeft echter niet op gespaimen voet te staan met de 
constitutieve betekenis van de rol van de hoorder voor het preekproces. Lange 
verwijst meermalen naar een beroemd gezegde van Luther: 'Allein die Anfecht
ung lehrt aufs Wort merken'."^ Deze uitdrukking bedoelt een hermeneutische 
grondregel bloot te leggen: als men het Woord in zijn bevrijdende betekenis wil 
kunnen horen, dan kan dat niet anders dan door er vanuit de aanvechting naar te 
vragen."^ Het Woord van God komt dan voluit tot klinken waimeer aangevoch
ten hoorders er luisterend naar vragen. 

2. Zoeken naar het neues Wort. Prediking kan nooit bestaan in het herhalen 
of citeren van Schriftteksten. Wanneer dat het geval was, zou het homiletische 
veld slechts één pool kennen: de tekst. Maar het homiletische veld kent drie 
polen, en het zijn de polen van de hoorder en de predikant die bepalend zijn 
voor het gegeven dat het Woord in het preekgebeuren wordt gekleurd tot neües 
Wort. De relatie tot het Woord van de tekst is daarbij cruciaal, maar niet de 
enige. 

In dit verband zou ik het bijvoegelijk naamwoord nieuw een pneumatologisch 
grondwoord willen noemen. Voor het werk van de Geest is kenmerkend dat het 
ver-njCMw-end is. Vanuit het derde artikel van het Apostolicum kan het volgende 
gesteld worden: de Geest schept een nieuwe gemeenschap (de kerk). Hij schept 
een nieuwe relatie tussen God en mens (vergeving van zonden), Hij schept een 
nieuw lichaam (opstanding van de doden) en Hij schept een nieuwe bestaanswij-
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ze (het eeuwige leven)."'' En zo is het ook de Geest die het neües Wort schept: 
prediking is bediening van de Geest. 

Vanuit de invalshoek van de hoorder gaat het in het neues Wort om twee 
zaken. In de eerste plaats: het gaat er in de preek om dat het Woord als nieuw 
ter sprake komt en ook als zodanig door de hoorders ervaren wordt. En zo is de 
preek dan ook een levend woord dat voor de hoorders een herkenbaar, verras
send en ont-dekkend woord tegelijk is. Een levend woord: het Woord van God 
is levend en dynamisch en daarom zal ook de preek als neues Wort datzelfde 
karakter moeten hebben. Een herkenbaar woord: het Woord van God is een op 
mensen afgestemde en voor mensen bedoelde boodschap. Het leven van de 
mens wordt er in ter sprake gebracht. En daarom zal de preek als neues Wort 
ook herkenning moeten oproepen: er beantwoordt menselijke ervaring aan de 
van God gegeven openbaring. Een verrassend woord: het Woord van God is 
nooit voorspelbaar, saai of afgezaagd en daarom zal de preek als neues Wort dat 
ook nooit kunnen zijn. Een ont-dekkend woord: het Woord van God onthult de 
diepste drijfveren van de mens, ontdekt de mens aan wie hij is en neemt de 
sluier weg die over de werkelijkheid heen ligt. De preek als neues Wort ont-dekt 
in de meest letterlijke zin de werkelijkheid als Gods werkelijkheid, de mens als 
Gods mens. Deze drie woorden herkenning, verrassing en ontdekking bepalen in 
hun onderlinge samenhang het karakter van het neues Wort vanuit de invalshoek 
van de hoorder. In de tweede plaats: het neues Wort is tegelijk altijd not-
wendiges Wort. Het gaat in het neues Wort om een woord dat vanuit de nood 
van de aanvechting (de afwezigheid van God in het alledaagse leven) brengt tot 
een hernieuwde overgave aan God. De preek als neues Wort neemt de hoorder 
mee in een beweging van aanvechting naar geloven. 

3. Zoeken naar het neues Wort. Het neues Wort komt niet uit de lucht 
vallen. Het wordt gevonden in een preekvoorbereidingsproces dat in dit verband 
als creatief proces kan worden getypeerd. Van dit creatieve proces is uiteinde
lijk de Spiritus Creator het Subject. In dit creatieve proces komen op een unieke 
wijze déze tekst en déze hoorders en déze predikant samen, en dat in tegen
woordigheid van de Heilige Geest: de Geest van God draagt het hele preekpro-
ces. Vanuit de inzichten met betrekking tot dit creatieve proces zijn heel 
duidelijke homiletisch-methodische handelingsaanwijzingen te geven."' 

6 Preken: de kunst van het uitvoeren 

In deze slotparagraaf omschrijf ik het preken gezien vanuit het perspectief van 
de predikant als het uitvoeren van teksten: preken is niet teksten uitleggen (en 
toepassen) maar teksten uitvoeren. Deze metafoor ontleen ik aan de wereld van 
de muziek: ik wil de omgang van de predikant met de tekst vergelijken met en 
verhelderen vanuit de omgang van een uitvoerend musicus met het muziekwerk, 
de compositie. Oftewel, ik vergelijk de verhouding preek-tekst met de verhou
ding muziekuitvoering-muziekwerk. 
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Ik ben de metafoor van het uitvoeren tegengekomen bij Bulhof. Deze 
filosofe zoekt in een essay met de titel 'Speels variëren op oude thema's: de 
kunst van het hernemen"** naar een eigentijdse omgang met cultureel erfgoed. 
Zij stelt onder andere dat de moderne manier van denken, die bepaald is door 
een simplistisch ja-nee-denken (iets is waar of iets is niet-waar), tekort schiet als 
het gaat om de beoordeling van teksten en zaken die op het vlak van de cultuur 
liggen. In de muziek bijvoorbeeld gaat het, aldus Bulhof, veel meer om de 
manier waarop een inhoud die er al is, wordt uitgevoerd: muziek is een 
gebeuren waarbij hier en nu hetzelfde op een andere manier uitgevoerd wordt. 
Deze uitvoering impliceert enerzijds afhankelijkheid: er wordt met ontvangen 
materiaal gewerkt, en anderzijds onafhankelijkheid: het gaat om een persoonlij
ke wijze van uitvoeren.'" 

Nu is het mogelijk om de metafoor van de muziekuitvoering op verschillende 
manieren te interpreteren. Daarom maak ik duidelijk op welke punten ik de 
metafoor vruchtbaar en bruikbaar vind voor de doordenking van de relatie 
preek-tekst, terwijl ik tegelijkertijd bepaalde interpretaties afsnijd. 

1. De metafoor van het uitvoeren brengt het denken over de prediking 
allereerst in een veld waarbinnen naast de waarheidsvraag (die domineert in een 
visie die de preek opvat als uitleg van een tekst) ook ruimte komt voor andere 
vragen, namelijk of de uitvoering mooi is en of de uitvoering aanspreekt en 
pakkend is en of de uitvoering bij de hoorder iets teweeg brengt. Deze vragen 
zijn in de (gereformeerde) homiletiek maar nauwelijks geëxpliciteerd, terwijl de 
ervaring leert dat bij de receptie van preken vooral ook dit punt een belangrijke 
rol speelt. De metafoor van het uitvoeren biedt daarom de mogelijkheid van een 
meer methodische en systematische doordenking van het gegeven dat bijvoor
beeld tien verschillende predikanten over dezelfde tekst op tien heel verschillen
de manieren preken. De opvatting van de preek-als-uitleg kan aan dat gegeven 
geen recht doen. Overigens blijft de waarheidsvraag wel gehandhaafd: evenmin 
als de uitvoerend musicus met het muziekwerk maar kan doen wat hij wil, kan 
de predikant dat met een tekst.'** Ook voor de uitvoering van een muziekwerk is 
een voorafgaande nauwkeurige analyse een fundamentele voorwaarde, maar 
tegelijk is duidelijk dat deze analyse de uitvoering niet is. Naar het preken 
toevertaald: de exegese van de tekst is een onmisbare stap in de preekvoor-
bereiding, maar deze exegese is niet de preek. 

2. De metafoor van het uitvoeren vraagt expliciet aandacht voor de uitvoer
der: Op welke manier gaat hij om met het materiaal? De musicus geeft een heel 
persoonlijke uitvoering van een muziekwerk, een uitvoering waarvoor zijn 
karakter, aanleg, emotionaliteit kortom zijn persoonlijkheid van grote betekenis 
is. Toevertaald naar het preken betekent dit dat de persoon van de predikant een 
zeer betekenisvolle factor is in het preken als het uitvoeren van een tekst. Op 
welke wijze gaat de predikant, als eerste hoorder, om met de tekst? Op dit punt 
vallen begrippen als spiritualiteit en creativiteit. En uiteindelijk gaat het om de 
houding vanwaaruit de predikant omgaat met de inhouden die hij vindt in de 
tekst. De metafoor van het uitvoeren impliceert dus een aandachtsverschuiving 
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'van inhoud naar houding'^', wat overigens zeker niet betekent dat de inhoud 
een onbelangrijke factor wordt: inhoud en houding zijn beide belangrijke 
factoren. 

3. De metafoor van het uitvoeren brengt ook het materiaal, de inhoud die 
wordt uitgevoerd op een nieuwe manier in beeld. In die zin dat duidelijk wordt 
dat het materiaal vraagt om uitvoering. In dit verband is het allerminst mijn 
intentie te suggereren dat de predikant het dode notenmateriaal tot leven moet 
wekken in de preek," alsof het Woord van God een dode letter zou zijn. Die 
opvatting wijs ik van de hand: Gods Woord is levend en krachtig en scherper 
dan enig tweesnijdend zwaard (Heb.4,12). Maar tegelijk is duidelijk dat God 
Zelf gewild heeft dat mensen het Woord nemen en het voluit tot klinken 
brengen. In die zin zou ik ook de uitdrukking 'de bijbel is een preekboek'" 
willen interpreteren: het Woord van God komt het meest tot zijn recht wanneer 
de ene mens de andere mens vanuit dat Woord toespreekt en aanspreekt. In de 
context van deze studie betekent dat: het aan de gemeente toevertrouwde Woord 
van God komt het meest tot zijn recht wanneer het tot klinken wordt gebracht 
door een door God geroepen mens in het midden van de bijeengekomen 
gemeente van Christus op de dag van God.^" Inderdaad: de tekst vraagt om 
uitvoering. Maar het is dan wel déze tekst die om uitvoering vraagt: de uitvoer
der is in hoge mate gebonden aan het voorgegeven materiaal. 

4. De metafoor van het uitvoeren is niet zo krachtig dat het hele preekgebeu-
ren in al zijn aspecten ermee in beeld kan worden gebracht. Het gaat in deze 
metafoor dan ook allereerst om de relatie preek - tekst en de rol van de predi
kant. Het is goed om toch op twee punten de ontoereikendheid van de metafoor 
te illustreren. In de eerste plaats: de preek als bediening van Gods Woord kent 
ook het moment van de confrontatie: het evangelie snijdt diep in het vlees van 
mensen. De metafoor van het uitvoeren kan aan deze stand van zaken nauwe
lijks recht doen (tenzij het uitgangspunt genomen wordt in muziek die bedoelt te 
shockeren). In de tweede plaats: een muziekuitvoering is in een bepaalde mate 
een autonoom gebeuren. De musicus hoeft zich niets gelegen te laten liggen aan 
zijn publiek. Een en ander betekent dat de hoorder enigszins buiten beeld raakt. 
Maar de metafoor van het uitvoeren bedoelt dan ook niet de hoorder, maar 
vooral de predikant als uitvoerder (en als eerste hoorder) in beeld te brengen. 
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Hoofdstuk 3 
SPIRITUALITEIT 

Het thema van de spiritualiteit mag zich verheugen in een grote belangstelling. 
Er verschijnen talloze boeken over het onderwerp. Bijna dagelijks staat er iets 
over in de krant. Er worden tijdschriften speciaal aan spiritualiteit (en mystiek) 
gewijd. En er zijn allerlei cursussen die helpen om je eigen spiritualiteit te 
ontdekken. Spiritualiteit is in. 

Daarbij moet wel meteen worden opgemerkt dat spiritualiteit een verza
melnaam is waarachter van alles schuil gaat: aan het begrip is een grote vaag
heid eigen, en het is niet onwaarschijnlijk dat de term spiritualiteit juist daar
door zoveel aantrekkingskracht heeft.' Zo is het mogelijk om de term spirituali
teit te voorzien van alle mogelijke bijvoegelijke naamwoorden, zoals bijvoor
beeld: oosterse spiritualiteit, New Age spiritualiteit, feministische spiritualiteit of 
bevindelijke spiritualiteit. En ook zijn er talloze genitief-spiritualiteiten: spiritua
liteit van de leegte, spiritualiteit van de woestijn, spiritualiteit van de bevrijding 
en spiritualiteit van de daad bijvoorbeeld. 

Ook in deze studie heeft de term spiritualiteit een prominente plaats. Gezien 
het brede betekenisveld van de term is het noodzakelijk dat ik aangeef wat ik 
bedoel wanneer ik het heb over spiritualiteit. Daarin ligt dan ook het hoofddoel 
van dit hoofdstuk: duidelijk maken wat ik versta onder spiritualiteit. Daartoe leg 
ik in dit hoofdstuk een weg in vijf fases af. Allereerst ga ik in op de huidige 
hang naar spiritualiteit (1). Vervolgens bespreek ik de term spiritualiteit (2). 
Daarna kom ik bij de centrale vraag van dit hoofdstuk: Wat is spiritualiteit? 
Deze vraag zal ik in twee ronden voorzien van een antwoord (3 en 4). En ten
slotte ga ik in op wat ik zie als het hart van spiritualiteit: de mystiek (5). 

1 De hang naar spiritualiteit 

Er is tegenwoordig veel vraag naar spiritualiteit. Voor een nadere analyse van 
die hang naar spiritualiteit is nu allereerst noodzakelijk om enigszins en in alle 
voorlopigheid aan te geven waar het in spiritualiteit om gaat. Ik neem daarvoor 
mijn uitgangspunt in twee omschrijvingen. De eerste omschrijving is van 
Aalders: ,,Overal waar de mens met bewuste bedoelingen en op een min of 
meer methodische wijze bezig is zijn leven te doen beantwoorden aan een trans
cendente zingeving, is er sprake van spiritualiteit."^ De tweede omschrijving is 
van Laeyendecker. Hij stelt dat de gemeenschappelijke harde kern van alle 
spreken over spiritualiteit inhoudt dat het ,,om een fundamentele levensoriëntatie 
gaat, van waaruit zin wordt verleend aan de individuele en collectieve ervarin-
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gen en die ook het handelen (mede) bepaalt."^ Deze beide omschrijvingen 
hebben een nogal breed karakter en vormen juist alszodanig een geschikt uit
gangspunt voor het zoeken naar een antwoord op de vraag waar de toegenomen 
belangstelling voor spiritualiteit vandaan komt. Waarom zijn mensen opnieuw 
op zoek naar een leven vanuit een grondinspiratie? Waarom zijn mensen 
opnieuw op zoek naar zin? Waarom zijn mensen opnieuw op zoek naar het 
ervaren van de dieptedimensie van hun bestaan? Voor een beantwoording van 
deze vragen kies ik eerst voor de invalshoek van de cultuur (a) en daarna voor 
de invalshoek van de kerk (b). 

Spiritualiteit en (post)moderne cultuur 
Het geïntensiveerde zoeken naar spiritualiteit wijst op een aantal fundamentele 
tekortkomingen in de moderne cultuur."* Deze tekortkomingen zijn, aldus 
Laeyendecker, het gevolg van het zogenaamde moderniseringsproces in de 
samenleving. Dit moderniseringsproces kan als volgt worden gekarakteriseerd.' 
Modernisering betekent allereerst differentiëring: uiteenlopende handelingen die 
in de premoderne tijd in hetzelfde maatschappelijke verband plaatsvonden, 
worden verzelfstandigd en gaan zich afspelen in min of meer gescheiden 
verbanden. Waar vroeger binnen het familieverband zowel werd geconsumeerd 
als geproduceerd, ontstaat nu geleidelijk een aparte economische sector met een 
eigen functionele rationaliteit waarin effectiviteit en doelmatigheid vooropstaan. 
En ook ontstaan er andere zelfstandige sectoren die op functioneel-rationele 
grondslag worden georganiseerd. Zo wordt in de wetenschap de waarheid van 
wetenschappelijke bevindingen voortaan aan zuiver wetenschappelijk criteria 
gemeten en wordt er steeds minder rekening gehouden met de vraag of die 
bevindingen ook welgevallig zijn aan kerkelijke of politieke leiders. En in de 
politiek laat men zich niet langer leiden door religieuze maar door politieke 
overwegingen. Heel dit proces houdt een maatschappelijke arbeidsverdeling in: 
er ontstaan gespecialiseerde sectoren met een eigen specifiek takencomplex en 
eigen specifieke beginselen. 

Een belangrijke consequentie van deze ontwikkelingen is dat ook de gods
dienst een aparte sector naast de andere wordt. Dit proces wordt aangeduid met 
de term secularisering. In dit proces worden meestal drie dimensies onder
scheiden. Allereerst gaat het in de secularisering om de beperking van de 
reikwijdte van de religie: godsdienst wordt teruggedrongen naar de marge van 
de maatschappij en verliest invloed in sectoren als die van de economie, de 
wetenschap en de politiek. Eigenlijk gaat het hier om een terugdringen van de 
religie naar de privé-sfeer. Vervolgens gaat het in de secularisering om de 
vermindering van de individuele godsdienstigheid: mensen gaan minder naar de 
kerk, bidden minder en tonen in zijn algemeenheid minder aandacht voor 
godsdienst. In de derde plaats gaat het in secularisering om de verandering van 
de religie zelf: het transcendente moet terugtreden ten gunste van het inmianente 
en de godsvoorstellingen verliezen hun persoonlijke karakter. Met name de 
eerstgenoemde dimensie van het seculariseringsproces is in dit verband van 

74 



belang: de marginalisering van de religie leidt ertoe dat de vragen naar de 
uiteindelijke zin van het handelen (vragen van substantieel-rationele aard) niet 
langer een rol spelen in de andere sectoren van de cultuur waar immers de 
functioneel-rationele vragen de overhand hebben. Met deze secularisering hangt 
ook nauw samen de onttovering van de wereld: de wereld is niet langer een 
mysterie maar een object van handelen, een te beheersen domein. 

Naast differentiëring, die tegelijkertijd een fragmentering van de cultuur 
betekent, en naast secularisering, valt ook nog te spreken van individualisering 
en pluralisering. Individualisering betekent dat alle nadruk komt te liggen op de 
waardigheid van de individu, het verlangen naar autonomie en zelfontplooiing 
en het recht op privacy. Mensen ontlenen hun overtuigingen en identiteit niet 
langer aan de collectiviteit van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken, maar 
ze bepalen zelf hoe hun privé-domein eruit ziet. Het verschijnsel van de 
pluralisering hangt daarmee samen: er is sprake van een toename van de ver
scheidenheid in opvattingen als het gaat om geloof, waarden en normen. Het 
eenduidige wereldbeeld van de premoderne tijd valt in stukken. 

Met deze vier genoemde processen (differentiëring, secularisering, individu
alisering en pluralisering) hangen allerlei andere zaken samen. Te denken valt 
dan aan bijvoorbeeld: vertechnisering, verwetenschappelijking, verzakelijking, 
verschraling en daarmee samenhangend een kil en gevoelsarm rationalistisch 
mensbeeld. Er is sprake van het verlies van diepgang, van het losraken van de 
spirituele broimen, van ervaringsarmoede en van het ontbreken van gemeen
schapszin. Tegen de achtergrond van al deze verschijnselen, die als tekorten van 
de moderne cultuur kunnen worden getypeerd en die door mensen ook alszoda-
nig worden ervaren, valt te verklaren waarom mensen zoeken naar een nieuwe 
spiritualiteit, een spiritualiteit die aandacht heeft voor heelheid, integratie, 
zinverlenende oriëntatiekaders, gemeenschap en ik-identiteit.* 

Tot nu toe ging het over de moderne cultuur: die cultuur laat een aantal 
fundamentele tekorten zien die de geïntensiveerde vraag naar spiritualiteit 
kunnen verklaren. Maar iimiiddels heeft zich al een volgende cultuurfase 
aangediend, die van de postmoderniteit. Of om het iets preciezer uit te drukken: 
we leven in een cultuur op het breukvlak tussen moderne en postmoderne tijd.^ 
Het is daarom goed om de herleving van de spiritualiteit ook te plaatsen in een 
postmoderne context. De vraag die dan beantwoord moet worden, is deze: Hoe 
past het verlangen naar spiritualiteit binnen de context van de postmoderniteit? 
Allereerst moet dan worden opgemerkt dat het in postmoderniteit gaat om het 
einde of op zijn minst om het uiterst kritisch bevragen van het beheersings-, 
vooruitgangs- en maakbaarheidsdenken van de moderniteit. Want de Verlich
tingsidealen blijken een illusie te zijn geweest: het vooruitgangsoptimisme breekt 
stuk op de feiten. Postmoderniteit betekent dan: het einde van de grote Verhalen 
en het op zoek gaan naar het kleine, het eigene, het authentieke, het echte, het 
persoonlijke verhaal. Postmoderniteit betekent ook: breken met een tot rationa
lisme verworden rationaliteit, nadruk op het fragment, creatief omgaan met alle 
verscheidenheid waarmee mensen geconfronteerd worden in een geglobaliseerde 
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en dus gepluraliseerde samenleving. Bulhof stelt dat een dergelijke samenleving 
van mensen heel nieuwe persoonlijke kwaliteiten vraagt. Een daarvan is de 
onthechtheid met betrekking tot de eigen waarheid, de eigen belangen, smaken 
en voorkeuren. Deze onthechting wordt door haar genoemd: een 'losse vasthou
dendheid' of een 'vasthoudende losheid'.* Deze onthechtheid is een bij uitstek 
spiritueel thema: het gaat om de houding van waaruit mensen leven en omgaan 
met zaken en medemensen. Dat is kenmerkend voor een postmoderne levens
vorm: nadruk op de houding vanwaaruit mensen omgaan met inhouden. En 
houding heeft alles te maken met grondinspiratie, leven vanuit een dieptedimen-
sie, authentiek zijn: spiritualiteit dus. Wie in een postmoderne situatie iets uit 
wil dragen, zijn geloof bijvoorbeeld, zal dat allereerst vanuit een betrokken, 
existentiële en spirituele grondhouding moeten doen. En dat maakt spiritualiteit 
tot een belangrijk postmodern thema. Andersom vraagt een postmoderne cultuur 
aan de kerk en de christenheid om een hernieuwde bezinning op geloven en op 
spiritualiteit: de postmoderniteit daagt de kerk uit om te zoeken naar een in deze 
tijd houdbare spiritualiteit, zonder dat het wezenlijke van het christelijk geloof 
wordt losgelaten.' 

Spiritualiteit en Iterk 
Hoe valt de huidige hang naar spiritualiteit te verklaren? Deze vraag probeer ik 
nu te beantwoorden vanuit de invalshoek van de kerk. Want de roep om 
spiritualiteit klinkt niet alleen biimen een cultuur waarin fundamentele tekorten 
zijn aan te wijzen en waarin het grote Verhaal gestokt is, ze klinkt ook biimen 
de muren van de kerk (en daarbij heb ik nu vooral de kerken op het oog die 
staan in de traditie van de Reformatie). Dat kan ook nauwelijks vreemd ge
noemd worden, want de kerk wordt per definitie beïnvloed door de wereld 
waarin ze staat. De kerk mag dan niet van de wereld zijn, ze is wel in de 
wereld en kan zich alszodanig niet onttrekken aan ontwikkelingen in de cultuur. 

Maar op dit moment is het belangrijker om vanuit twee andere factoren de 
vraag naar spiritualiteit te benaderen. En ik doel dan in de eerste plaats op het 
veelgenoemde gegeven van de eenzijdige nadruk op de leer. Zo stelt bijvoor
beeld Noordzij dat biimen de christelijke traditie de vraag naar de geloofsbe
leving weer meer op de voorgrond komt als reactie op spirituele verschraling 
die het gevolg is van een overmatig leerstellige benadering van het geloof in de 
kerken.'" In de tweede plaats wijs ik op het proces van Godsverduistering en 
kerkverlating, een proces dat ook de meer traditionele kerken niet voorbij 
gaat": velen verlaten de kerk omdat voor hen de kerk niets-zeggend is gewor
den, en velen ervaren, ook binnen de kerk, de afwezigheid van God. Daarom 
komt ook in de kerk de vraag naar een intensievere spiritualiteit naar voren: de 
kerk moet de geloofscrisis beantwoorden door aandacht te besteden aan 'de 
vergeten schakel''^ van de geloofsbeleving, aan het existentiële zoeken naar en 
kennen van God. 

Met dat dat gezegd is, moet gewezen worden op het feit dat deze roep om 
spiritualiteit ook weerstanden oproept, juist biimen de kerken van de gerefor-
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meerde traditie. En dat heeft alles te maken met het gegeven dat spiritualiteit, 
hoe de term ook wordt gedefinieerd, altijd aandacht vraagt voor het iimerlijke 
leven, voor de subjectieve kant van geloven en voor het proces van geestelijke 
groei. En aandacht daarvoor staat altijd weer op gespannen voet met de afkeer 
van subjectivisme of 'wroeten in eigen ziel'. Bovendien roept de vraag naar 
spiritualiteit ook angst op voor werkheiligheid (een tekort doen aan het bij 
uitstek reformatorische principe van het sola gratia), angst voor individualisme, 
angst voor emotionaliteit en angst voor wereldvreemdheid." Dergelijke gevaren 
liggen ook zeker op de loer, maar het kan niet zo zijn dat er daarom geen 
intensieve(re) aandacht mag zijn voor een dimensie die zonder meer constitutief 
is voor geloven in God: de geloofservaring, de persoonlijke relatie met God of 
spiritualiteit. 

2 Spiritualiteit als term 

De term spiritualiteit is in protestantse kring nog bezig ingeburgerd te raken. In 
het Nederlandse taalgebied was het in eerste instantie een woord dat thuis 
hoorde in de rooms-katholieke traditie, maar dan ook pas sinds de vijftiger jaren 
van de twintigste eeuw. De publicatie over spiritualiteit van Aalders uit, 1969 
{Spiritualiteit. Geestelijk leven vroeger en nu) markeert het begin van het inge-
burgerd-raken van de term spiritualiteit onder protestanten, dus vanaf de 
zeventiger jaren. Daarmee treedt deze term steeds meer vervangend op voor 
andere termen die in de protestantse traditie altijd zijn gebruikt, zoals vroom
heid, geestelijk leven, geloofsbeleving, praxis pietatis en bevinding. Deze stand 
van zaken roept een aantal vragen op die ik in deze paragraaf wil beantwoor
den. Het gaat om de vraag naar de preciese herkomst van de term spiritualiteit 
(a), de vraag naar de plaats en betekenis van andere termen die ongeveer 
dezelfde zaak aanduiden (b) en de vraag naar de redenen waarom de term 
spiritualiteit nu de voorkeur verdient (c). 

De herkomst van de term spiritualiteit 
Het Nederlandse woord spiritualiteit is een vertaling van het Franse spiritua-
lité.^* Die term is al vanaf de dertiende eeuw in gebruik en heeft dan de 
betekenis van: geestelijke goederen, geestelijke rechtsmacht, geestelijke stand. 
Deze betekenis blijft gehandhaafd tot de zeventiende eeuw. Dan treedt er een 
verschuiving op in de betekenis: spiritualité gaat de affectieve verhouding tot 
God aanduiden. Overigens wordt het gebruik van het woord nooit algemeen, en 
in de negentiende eeuw verdwijnt het gebruik van spiritualité zelfs nagenoeg. In 
de twintigste eeuw echter, met name vanaf de twintiger jaren, komt de term 
steeds meer in omloop. Hij wordt vooral gebruikt door historici van de chris
telijke geloofsbeleving. De betekenis is: de geloofsbeleving zoals die zich in de 
loop van de (christelijke) traditie ontvouwt en de systematische reflectie daarop. 
De term wordt zelfs populair en dat niet alleen in wetenschappelijke kring maar 
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ook daarbuiten: het roept het gebied van de geloofsbeleving op, die in het 
recente verleden zo sterk was weggedrongen. Bovendien biedt de term ook 
ruimte voor niet-christelijke geloofsbeleving en zelfs voor niet-religieuze 
vormen van spiritualiteit. 

Dit Franse spiritualité, dat dus vanaf de dertiende eeuw in gebruik is, is de 
vertaling van het Latijnse spiritualitas: geestelijkheid, de geestelijke stand 
binnen de kerkgemeenschap. Spiritualitas is weer afgeleid van spiritus: geest. 
Dat woord wordt in de Vulgaat vaak gebruikt in samenhang met het woord 
caro: vlees. En de combinatie spiritus-caro komen we vaak tegen in de brieven 
van Paulus. Daar betekent spiritus: leven in de Geest van Christus, en caro: 
leven buiten de Geest van Christus. Tegelijk gaan er in deze termen ook al 
hellenistische invloeden doorwerken: spiritus als onstoffelijk wezen, immaterieel 
principe en caro als stoffelijk omhulsel, materieel principe. Pas in het begin van 
de vijfde eeuw wordt voor het eerst het woord spiritualitas van spiritus ge
vormd. In een brief uit die tijd komt de zin voor: 'Age, ut in spiritualitate 
proficias' (Wees erop uit om vorderingen te maken in het leven volgens de 
geest).'' Deze bijbels-theologische betekenis van spiritualitas wijkt in de loop 
der eeuwen steeds verder terug en wordt vanaf de twaalfde eeuw overwegend 
gebruikt in tegenstelling tot: stoffelijkheid, vleselijkheid, materie, dierlijkheid en 
ook sexualiteit. Tegen deze achtergrond is het niet vreemd dat de celibatair 
levende stand van de geestelijkheid met spiritualitas wordt aangeduid. 

Het Latijnse spiritus is op zijn beurt weer de weergave van het Griekse 
pneuma. Dit woord had oorspronkelijk de dynamische betekenis van: krachtige 
ademtocht, windvlaag. Maar in de derde eeuw vóór Christus begon de dyna
miek uit het woord pneuma te verdwijnen: pneuma kreeg steeds meer een 
verstilde betekenis van: wezen, bestaan. Bovendien werd het menselijke pneuma 
sterk verinnerlijkt: het werd de tegenstelling van uiterlijkheid, lichamelijkheid, 
oppervlakkigheid. Deze betekenis was vreemd aan het bijbelse spreken, zoals 
bijvoorbeeld bij Paulus. Bij hem betekent het van pneuma afgeleide pneumatikos 
dan ook niet innerlijkheid, geest in tegenstelling tot uiterlijkheid, materie; voor 
hem is de pneumatische mens de mens die in Christus leeft. En het tegengestel
de woord sarx (vlees) geeft bij hem aan alles wat buiten Christus is. Maar 
vanuit de Griekse cultuur gaan deze woorden pneuma en saDc toch werken als 
een tegenstelling tussen het hogere en lagere, het lichamelijke en onlichamelijke. 
Dit dualistische denken heeft in de christelijke spiritualiteit een enorme doorwer
king gehad die tot uiting kwam in een vijandigheid ten opzichte van het lichame
lijke en een vluchten uit de wereld. 

Via het Griekse pneuma komt nu het uiteindelijke bronwoord in beeld: 
mach. Dit Hebreeuwse woord was oorspronkelijk een onomatopé: klankna
bootsing van het opgewonden zuchten van de ademhaling en het loeien van de 
wind. Als het gaat om de krachtig in- en uitgaande adem van de mens, duidt 
ruach alles aan wat een mens van binnenuit of van buitenaf hevig beweegt. Als 
het gaat om de loeiende windvlaag betekent ruach: ongrijpbare beweging, 
raadselachtige drijfkracht, onzienlijke werking. Het woord spiritus in spirituali-
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teit duidt dan ook de menselijke geest aan. Tegelijk moet bedacht worden, 
helemaal als het gaat om christelijke spiritualiteit, dat de woorden ruach en 
pneuma ook de Heilige Geest aanduiden: aan Hem ontleent de term spiritualiteit 
zijn diepste betekenis.'* 

Het voorgaande kan kort als volgt worden samengevat: ,,Spiritualiteit gaat 
via het Franse spiritualité terug op het Latijnse spiritualis-spiritualitas, afleidin
gen van het woord spiritus, dat binnen de christelijke vertaaltraditie weergave is 
van pneuma. Pneuma op zijn beurt is, via de Septuagintvertaling, hét ver-
taalwoord van het Hebreeuwse mach."" 

Andere termen 
De term spiritualiteit gaat, ook biimen de reformatorische traditie, een steeds 
belangrijker rol spelen en komt daarmee in de plaats van andere termen die 
ongeveer dezelfde zaak aanduiden. Het is daarom zinvol om kort in kaart te 
brengen om welke termen het dan gaat en wat de specifieke inhoud van die 
termen is. Ik neem mijn uitgangspunt daarbij in de gedachte dat elke te bespre
ken term de uitdrukking is van een specifiek keimierk van de zaak die mijns 
inziens op het moment het meest omvattend en adequaat met spiritualiteit wordt 
aangeduid: het vormgeven van het leven vanuit een grondinspiratie, of specifiek 
geformuleerd binnen de christelijke traditie: de heel het leven bepalende omgang 
met God. Ik noem en bespreek eerst een aantal termen die vooral in de traditie 
van de Reformatie een belangrijke rol spelen om vervolgens hetzelfde te doen 
met een aantal termen die hun Sitz im Leben vooral in de rooms-katholieke 
traditie hebben. 

De in de gereformeerde traditie meest belangrijke term voor het geloofsleven 
is vroomheid, de vertaling van het Latijnse pietas. Kort gezegd gaat het in de 
vroomheid om de beleving van de verhouding met God als antwoord van de 
mens op de openbaring van God. Voor deze verhouding zijn woorden als 
eerbied en ontzag kenmerkend. Het gaat om een houding die heel het leven 
doortrekt en die ook haar eigen oefeningen kent: de praxis pietatis (de praktijk 
der godzaligheid), die tegelijk de praktische beoefening van de vroomheid en de 
vroomheid in de praktijk aanduidt. De term pietas ligt ten grondslag aan de 
uitdrukking piëtisme, de vroomheidsbeweging van de achttiende eeuw. In het 
tegenwoordige taalgebruik hebben de termen pietas en praxis pietatis een wat 
ouderwetse klank, alleen al vanwege het Latijn: ze voeren ons terug naar 
Reformatie en Nadere Reformatie. De term vroomheid heeft in de omgangstaal 
vooral ook een wat negatieve klank die tot uitdrukking komt in woorden als 
schijnvroomheid, vroomdoenerij en vrome praat.'* Een tweede belangrijke 
aanduiding is: vreze des HEREN. Met dit woord bevinden we ons in het hart van 
de openbaring: het is een oudtestamentisch bronwoord waarin tot uitdrukking 
wordt gebracht dat de vertrouwelijke omgang met God wordt bepaald door 
ontzag, huivering, ootmoed, deemoed en eerbied. Het woord godsvrucht 
(eusebeia), dat is afgeleid van het Duitse Gottesfurcht, drukt hetzelfde uit. Het 
gaat om afstand en verbondenheid, nabijheid en vertrouwelijkheid, afhanke-
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lijkheid en aanhankelijkheid en dat allemaal binnen de kaders van het leven in 
het verbond: 'des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen en zijn 
verbond maakt Hij hun bekend' (Ps.25,14)." Een ander woord voor deze zaak 
is: godvruchtigheid. Een volgende belangrijke term is geestelijk leven. Dit 
woord heeft vooral een plaats in de omgangstaal van de gemeenschap van de 
kerk in die zin dat in bijvoorbeeld het jaarlijkse huisbezoek dit onderwerp met 
deze bewoordingen ter sprake komt. Andere woorden die in deze zelfde sfeer 
liggen zijn: geloofsleven, geloofsbeleving, geloofservaring of geloof/geloven 
zonder meer. Vervolgens is er de term bevinding. Het zijn vooral de meer 
bevindelijke gereformeerden die met deze term het geloofsleven aanduiden (het 
woord mystiek wordt hier ook wel gebruikt). De term betekent zoveel als: de 
beleving van de gemeenschap met God, en dan gaat het over alles wat een mens 
meemaakt als hij God leert keimen en met God leeft.^° Tenslotte valt de term 
ascetiek nog te noemen. Met deze term wordt met name de systematische 
bestudering van de oefeningen in de vroomheid bedoeld.^' 

De volgende termen zijn meer thuis in de rooms-katholieke traditie.^^ In de 
eerste plaats contemplatie en contemplatief leven. Met de term contemplatie 
wordt bedoeld het zich binnen een waamemingsruimte plaatsen om daar 
aandachtig de bewegingen van het goddelijke te schouwen. Dit schouwen wordt 
in dit verband gezien als het eigenlijke doel van het monastieke leven. De 
overkoepelende betekenis die het begrip in eerste instantie had, maakt later 
plaats voor een meer individuele betekenis. De term krijgt tegenwoordig weer 
een belangrijke plaats doordat De Wit in Nederland de contemplatieve psycholo
gie heeft geïntroduceerd." Een tweede term is: devotie. Deze term duidt vooral 
het inwendige aspect van het geloofsleven aan. Het gaat dan om een gloedvolle 
innigheid, een onvoorwaardelijke en volkomen toewijding (in dit verband kan 
gedacht worden aan de beweging van de Moderne Devotie). Als derde uitdruk
king kan innerlijk leven worden genoemd. Deze term vraagt vooral aandacht 
voor de psychologische kant van het geloofsleven: het gaat daarin om processen 
van verinnerlijking. Deze term kan daarom ook een sterk dualistisch karakter 
hebben: het innerlijk staat al snel tegenover het uiterlijk, de geestelijke birmen-
wereld tegenover de materiële buitenwereld. Tenslotte is er nog het belangrijke 
binomen ascese-en-mystiek ter aanduiding van het spirituele leven. In de 
spiritualiteitsstudie heeft deze uitdrukking een heel belangrijke plaats: het grote 
naslagwerk voor spiritualiteit heet dan ook Dictionnaire de Spiritualité ascétique 
et mystique. In het binomen ascese-en-mystiek duidt de pool van de ascese 
vooral het actieve, menselijke moment in het spirituele omvormingsproces aan, 
terwijl de pool van de mystiek vooral het passieve, goddelijke moment op het 
oog heeft. Dat deze beide momenten voortdurend in elkaar grijpen wordt tot 
uitdrukking gebracht door het in-een-adem-noemen van de beide termen. 

Er zijn dus vele termen (en er zijn er nog meer te noemen: religie, religiosi
teit, heiligheid, geloofspraktijk, geloofsomgang, het ingekeerde leven, streven 
naar volmaaktheid, het christelijk leven enzovoort) die de aanduiding zijn van 
(een aspect van) de zaak die ik hier met spiritualiteit wil aanduiden. 
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Voorkeur voor de term spiritualiteit 
De keuze voor de term spiritualiteit wil ik hier tenslotte verantwoorden. Want 
terwijl de term in de rooms-katholieke traditie allang ingang heeft gevonden, 
vraagt het hanteren van de uitdrukking spiritualiteit binnen de gereformeerde 
traditie wel om enige toelichting. Werkt het spreken over spiritualiteit immers 
niet nivellering en relativering in de hand omdat achter de term spiritualiteit alle 
mogelijke vormen van vroomheid en religiositeit kuimen schuilgaan? Is spiritua
liteit niet allereerst een antropologische term? En is spiritualiteit niet een bleek 
en vaag begrip in vergelijking met uitdrukkingen als gereformeerde vroomheid, 
schriftuurlijke bevinding en praktijk der godzaligheid? Dergelijke vragen mogen 
inderdaad gesteld worden, want natuurlijk kleven er aan het hanteren van een 
bepaald begrip (en dat geldt niet alleen voor het begrip spiritualiteit) altijd 
nadelen. Maar de voordelen lijken mij groter. Dat wil ik aan de hand van de 
volgende vier punten laten zien. 

1. De term spiritualiteit is een eigentijdse term. Het is een woord dat past bij 
de cultuur waarin we leven, een cultuur waarin mensen snakken naar meer 
diepgang, naar meer ervaring, naar meer zin. En dan is het goed als christenen 
in hun eigen tijd waar dat mogelijk is de woorden van hun eigen tijd gebruiken. 
Want er is ook in de kerken een eigentijdse vorm van leven met diepgang 
mogelijk. Die vorm werd vroeger vroomheid genoemd, of praktijk van de 
godzaligheid, of vreze des HEREN. En nu noemen we dezelfde zaak: spirituali
teit, wandelen door de Geest. 

2. Met dit eerste punt hangt een tweede nauw samen: het is wel eens nodig 
om oude en op zich bekende zaken opnieuw onder woorden te brengen of zelfs 
onder een nieuw woord voor de dag te halen. Spiritualiteit is zo'n woord dat 
zich heel goed leent om binnen met name de gereformeerde traditie een bekende 
maar misschien wel wat in het vergeetboek geraakte zaak opnieuw onder de 
aandacht te brengen. 

3. Het begrip spiritualiteit leent zich uitstekend voor een herbronning op de 
Schrift. Het gaat om een woord dat qua herkomst duidelijk christelijk is.^" Een 
bijkomend belangrijk punt is dat de spiritus waaraan de spiritualiteit zijn naam 
ontleent verwijst naar zowel de Geest van God als de geest van de mens: 
spiritualiteit heeft een goddelijke en een menselijke kant. De term spiritualiteit 
schept zo ruimte voor de legitieme plaats van subjectiviteit. Het is duidelijk dat 
hier ook het aangrijpingspunt ligt voor een vervaging en oneindige verbreding 
van spiritualiteit: de term mag dan geworteld zijn in de christelijke traditie, de 
zaak is veel breder. Hier wordt het meest scherp duidelijk dat steeds uitgelegd 
moet worden wat de (christelijke) gebruiker van het begrip spiritualiteit er 
precies onder verstaat." 

4. Het begrip spiritualiteit voorziet in een behoefte aan een wetenschappelij
ke term voor het geestelijke leven. Spiritualiteit ziet dan ook niet alleen op de 
praxis van het geestelijk leven maar ook op de reflectie op die praktijk.^* 
Daarbij geldt dat spiritualiteit een bij uitstek praktisch-theologische term is: het 
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omvat het geloven van mensen in zijn theologische en niet-theologische aspec
ten." 

3 Wat is spiritualiteit? 

De vraag die in dit hoofstuk centraal staat en die in deze (en de volgende) 
paragraaf een antwoord moet krijgen, is: Wat is spiritualiteit? In dat verband is 
het van belang om eerst een voorvraag aan de orde te stellen: Op welke wijze 
vinden we zo'n antwoord? Moeten we daarvoor te rade gaan bij filosofen, 
theologen, psychologen, letterkundigen, historici die elk hun eigen perspectief 
en benaderingswijze hebben?^* Of moeten we gewoon een representatief aantal 
definities van spiritualiteit naast elkaar zetten en met elkaar vergelijken? Of, om 
nog een mogelijkheid te noemen, moeten we inzetten bij de etymologie van het 
begrip spiritualiteit? Al deze benaderingen zijn mogelijk en ook wel uitgepro
beerd. 

Ik kies hier voor een benadering die mijns inziens het meest recht doet aan 
het verschijnsel spiritualiteit zelf, een benadering die niet direct uitgaat van een 
specifieke invalshoek (van de theologie of de psychologie bijvoorbeeld), die 
recht doet aan de complexiteit van het verschijnsel spiritualiteit en die niet direct 
een versmalling tot een bepaalde vorm van spiritualiteit betekent (de christelijke 
of de joodse spiritualiteit bijvoorbeeld). De fenomenologische benadering is zo'n 
benadering. En het is met name Waaijman die de voorspreker van deze benade
ring is geworden. Zijn dynamisch-structurele benadering van spiritualiteit neem 
ik als uitgangspunt voor het vinden van mijn antwoord op de vraag: Wat is 
spiritualiteit? 

Voor de opzet van deze paragraaf betekent dat het volgende: eerst beschrijf 
ik de dynamisch-structurele benadering van spiritualiteit zoals die naar voren 
gebracht is door Waaijman (a) en vervolgens evalueer ik deze benadering kort 
en verantwoord ik de overstap naar een beschrijving van christelijke spiritualiteit 
(b). In de volgende paragraaf beschrijf ik dan, voortbouwend op wat ik gevon
den heb, mijn eigen benadering van spiritualiteit. 

Spiritualiteit dynamisch-structureel benaderd 
In verschillende publicaties heeft Waaijman zijn dynamisch-structurele benade
ring van spiritualiteit naar voren gebracht.^' Om deze benadering nu in beeld te 
brengen, zet ik de volgende stappen: eerst ga ik in op Waaijmans fenomenologi
sche beschrijving van spiritualiteit, daarna ga ik in op de dynamisch-structurele 
benaderingswijze als een specifieke vorm van de fenomenologische denkwijze 
en tenslotte beschrijf ik kort de door Waaijman gevonden structuren en dyna-
mieken die constituerend zijn voor spiritualiteit.^ 

82 



Spiritualiteit in fenomenologisch licht 
Spiritualiteit is een complex en veelvormig verschijnsel. Juist een fenomenologi
sche benadering kan dan helpen om dat verschijnsel in beeld te krijgen doordat 
gezocht wordt naar datgene wat wezenlijk is voor alle vormen van spiritualiteit. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van zowel wetenschappelijke als voorweten
schappelijke kennis.^' Het uitvoeren van een fenomenologische analyse van de 
kennis met betrekking tot spiritualiteit brengt Waaijman bij een zogenaamde 
instituerende definiëring van spiritualiteit. Een dergelijke definiëring bedoelt de 
grondstructuur van het werkelijkheidsgebied van de spiritualiteit bloot te leggen: 
die structuurelementen worden gearticuleerd die wezenlijk zijn voor het gebied 
van spiritualiteit als zodanig.^^ Waaijmans definiëring luidt: Spiritualiteit is de 
voortgaande omvorming van iemand, betrokken op een onvoorwaardelijke 
Aanspraak^ In deze definiëring brengt Waaijman vijf elementen of bouwstenen 
tot uitdrukking die onmisbaar en dus wezenlijk zijn voor het fenomeen spiritua
liteit: een onvoorwaardelijke Aanspraak, iemand die aansprakelijk is, betrok
kenheid, omvorming en voortgang. Ik licht elk van deze elementen toe.-*̂  

1. Onvoorwaardelijke Aanspraak. In alle vormen van spiritualiteit speelt een 
hoofdrol Iemand die of Iets dat appelleert, uitnodigt, uitdaagt, wenkt, lokt, 
aanraakt. Deze Aanspraak wordt birmen concrete vormen van spiritualiteit altijd 
als heilig ervaren, vandaar de hoofdletter. Spiritualiteit ontstaat waar iemand 
bewogen wordt door de Aanspraak (Vrede, Natuur, Liefde, God, het Al, het 
gelaat, het Du of de Allerhoogste bijvoorbeeld): de onvoorwaardelijke Aan
spraak trekt een spoor van onvoorwaardelijk leven. 

2. Iemand. In spiritualiteit is altijd sprake van een concrete persoon die 
aanspreekbaar is door een onvoorwaardelijke Aanspraak: iemand wordt geraakt, 
iemand wordt bewogen. Er is geen sprake van een willoos werktuig, geen 
neutrum, geen niemand, maar iemand die ja zegt, antwoordt en ingaat op de 
uitnodiging. Deze iemand is altijd iemand met een naam, een karakter, een 
biografie (daarom zijn psychologische inzichten ook van belang voor de studie 
van de spiritualiteit). 

3. Betrokkenheid. De onvoorwaardelijke Aanspraak gaat een relatie aan die 
gekenmerkt wordt door betrokkenheid. Deze betrokkenheid is meer dan relatie: 
het is geëngageerd zijn, bewogen zijn. Betrokkenheid impliceert een bepaalde 
mate van intensiteit, van toewijding waarmee de relatie tot de onvoorwaardelijke 
Aanspraak wordt beleefd. Deze betrokkenheid kan vanuit drie posities worden 
bezien: vanuit de pool van de onvoorwaardelijke Aanspraak (deze sticht de 
relatie en is en blijft van begin tot eind de bron van haar intensiteit), vanuit de 
pool van het menselijk subject (betrokkenheid is niet enkel getrokken-wórden 
maar tegelijkertijd kiezen voor dit gekozen-worden en zich laten betrekken in 
deze getrokkenheid; het gaat om activiteit en passiviteit ineen) en vanuit de 
relatie zelf (de wederzijdse betrokkenheid draagt in haar midden een eigen 
intimiteit en innigheid: het geestelijk leven vindt plaats in het midden van de 
wederzijdse betrokkenheid). 
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4 Omvorming Omvorming is de verandering die een vorm van spiritualiteit 
teweegbrengt in de leefvorm van deze concrete persoon Daarbij is de gevormd
heid van de persoon m geding warmeer iemand betrokken raakt bij de onvoor
waardelijke Aanspraak, is hij reeds gevormd Deze gevormdheid is niet de 
voorwaarde voor de Aanspraak Voorwaarde is slechts een aansprakelijk 
iemand, maar zodra die iemand is aangesproken, is zijn hele gevormdheid als 
persoon in geding Ook zijn er vormen van spiritualiteit in geding vormgevin
gen die zijn voortgevloeid uit de betrokkenheid op de onvoorwaardelijke Aan
spraak (een spirituele stijl of een spirituele praxis) In dit alles gaat het om een 
omvormingsproces' omvorming is de inwerking van de spirituele vorm op mijn 
oude leefvorm, het loskomen uit de oude vorm (oude mens) en het ingaan in de 
nieuwe vorm (nieuwe mens) Deze omvorming beoogt de gehele oude vorm om 
te vormen, zowel in de breedte (relaties, wonen, bezigheden) als in de diepte 
(alle persoonlijkheidslagen) Het voorvoegsel 'om-' betekent in dit verband aan 
al'e kanten rakend, a'les doortrekkend, ten einde toe veranderend Spiritualiteit 
is dus het proces waarin de gehele persoon wordt omgevormd, een geestelijk 
proces dat zich spiraalsgewijs ontwikkelt en alle niveaus en alle dimensies van 
het menselijk bestaan omvat, een proces dat nooit uniform en nooit voorgoed 
gerealiseerd is 

5 Voortgang De omvorming wordt met in één keer voltrokken het is een 
weg die gegaan wordt en die gaandeweg gebaand wordt Er moeten stappen 
worden gezet, etappes worden afgelegd De weg kan wel beginnen met een 
intensieve ervaring, maar valt daar met mee samen De weg impliceert de idee 
van het voorwaarts, het onomkeerbare Deze onherhaalbare voortgang is het 
onvermijdelijke voorwaarts, de trek van de onvoorwaardelijke Aanspraak Ieder 
moment van deze weg staat in het teken van de Aanspraak Elke etappe kan op 
een andere wijze in contact brengen met het Geheim Het voorwaarts laat de 
uiterlijke vorm van de weg in het midden het kan gaan om een bochtige of een 
lijnrechte weg, hij kan meer lineair gedacht worden of spiraalsgewijs, hij kan 
veelsoortig zijn een rivier, een autoweg, een bergpad, een vliegroute Het ritme 
van de weg wordt bepaald door de onvoorwaardelijke Aanspraak De antropolo
gische kant van deze goddelijke ritmering is de triadische spaiming van begm-
midden-einde Deze triade kan dynamisch worden opgevat (begin en einde 
grijpen bij iedere voortgaande stap in elkaar, de geestelijke weg is een tegelijk 
hernemen en anticiperen) of meer statisch (de bekeringservaring als het begin
punt, de volmaaktheid als het eindpunt en de progressie daartussen als een 
lineair proces van vooruitgang) Alle systematiseringen, indelingen en fase
ringen zijn echter relatief Dat blijkt ook uit het wisselende karakter van de 
gehanteerde terminologieën en de diversiteit van de indelingsprincipes De 
geestelijke voortgang is wezenlijk open het is een oneindige voortgang 
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De dynamisch-structurele benadering 
De fenomenologische methode toegepast op het fenomeen spiritualiteit heeft 
geresulteerd in de hierboven toegelichte instituerende definiëring van spirituali
teit: spiritualiteit is de voortgaande omvorming van iemand, betrokken op een 
onvoorwaardelijke Aanspraak. Daarmee is het werkelijkheidsgebied van de 
spiritualiteit ontsloten. Nu moet, en ik volg weer de denklijn van Waaijman, een 
antwoord worden gezocht op de vraag naar de wijze van onderzoek binnen het 
betreffende werkelijkheidsgebied. Uitgangspunt hierbij is het inzicht van 
Aristoteles dat de wijze van onderzoek het object dient te volgen. Voor de 
spiritualiteitsstudie betekent dit, dat de wetenschappelijke benadering van de 
geleefde spiritualiteit zo adequaat mogelijk moet aansluiten bij de instituerende 
definiëring van spiritualiteit. Waaijman vindt deze wijze van onderzoek in de 
dynamisch-structurele benadering.'^ Wat houdt die benadering precies in? 

De grondgedachte van de dynamisch-structurele methode toegepast op 
spiritualiteit houdt in dat er aan het fenomeen spiritualiteit twee polaire gezichts
punten zijn te onderscheiden die voortdurend in elkaar grijpen. Het ene ge
zichtspunt is dat van de structuur: spiritualiteit kent structuren en vormen, 
gedragingen en taal, fases en ascetische middelen. Deze structuren vormen 
datgene wat het meest zichtbare is van spiritualiteit. Maar uiteindelijk gaat het 
in spiritualiteit om wat zich binnen (dat wil zeggen: aan de binnenkant van) deze 
structuren aan dynamiek voordoet. Wat gebeurt er? Vindt er werkelijk aanraking 
plaats? Is er sprake van omvorming, van ontwikkeling, van verandering? Wordt 
er werkelijk een weg gegaan? De dynamisch-structurele benadering van spiritua
liteit articuleert precies het in elkaar grijpen van beide gezichtspunten in het ene 
spirituele gebeuren. Want er is in spiritualiteit een onophefbare polariteit van de 
menselijke subjectiviteit en de inwerking van het Onvoorwaardelijke, die zich 
incarneert in een zich structurerende dynamiek of een gedynamiseerde structuur. 
De dynamisch-structurele benadering doet systematisch recht én aan de structu
rele én aan de dynamiserende aspecten van de spirituele omvorming. Nooit 
mogen deze twee aspecten van elkaar worden geïsoleerd: als schering en inslag 
met elkaar verweven zijn ze voortdurend tegelijk aanwezig.'* 

Een ander belangrijk punt in dit verband is dat een dynamisch-structurele 
benadering zich nadrukkelijk oriënteert op de factor dynamiek (de volgorde van 
de woorden dynamisch en structureel is dus niet willekeurig): het gaat om de 
dynamiserende werking die van het Onvoorwaardelijke uitgaat op de voort
gaande omvorming; het gaat om de goddelijke en omvormende kracht die de 
structuren (een tekst of een praxis bijvoorbeeld) doortrekt. De dynamisch-
structurele benadering van spiritualiteit onderscheidt zich met deze oriëntatie op 
de dynamiek van benaderingen die uitgaan van bepaalde aspecten van spirituali
teit: mystiek, ascese, theologische leer, de mens als subject of de context van de 
spiritualiteit. Deze benaderingen zijn niet verkeerd, maar wel eenzijdig: de 
dynamisch-structurele benadering is veelomvattender en overstijgt daardoor de 
andere benaderingen door ze te integreren en op elkaar te betrekken in een 
werkwijze die recht doet aan de complexiteit van het verschijnsel spiritualiteit." 
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Spiritualiteit als dynamische structuur 
Het is nu mogelijk om spiritualiteit te beschrijven als een dynamische structuur. 
Dat kan door enerzijds te letten op de voor spiritualiteit kenmerkende fundamen
tele structuren en anderzijds op de voor spiritualiteit kenmerkende dynamiseren
de factoren. Eerst kort iets over de fundamentele structuur: een spiritueel 
omvormingsmodel kan worden omschreven als: een organisch geheel, waarin 
geen enkele van de elementen kan ontbreken die onmisbaar zijn voor de 
geestelijke vooruitgang en waarin deze elementen gecombineerd dienen te 
worden in een stabiel en resistent evenwicht.^* Voor deze omschrijving zijn twee 
zaken fundamenteel, namelijk het gegeven dat het gaat om een evenwichtig en 
stabiel geheel en het gegeven dat dat geheel iimerlijk gericht is op geestelijke 
vooruitgang. Binnen dit geheel is een aantal dynamiserende factoren te onder
scheiden.^' Het gaat om de volgende vijf factoren: de grondinspiratie, het zelf, 
de context, de inoefening en de mystiek. Deze vijf onderling niet tot elkaar 
herleidbare factoren vormen het dynamisch samenspel dat kenmerkend is voor 
een dialogische spiritualiteit. Het dialogische zit hem daarbij met name in het 
gegeven dat het in spiritualiteit gaat om een dialogische relatie tussen de 
grondinspiratie (de onvoorwaardelijke Aanspraak) en een menselijk subject (het 
zelf). Over deze vijf dynamiserende factoren wil ik het volgende naar voren 
brengen. 

1. De grondinspiratie. Deze factor kwam eerder al onder de aanduiding 
'onvoorwaardelijke Aanspraak' aan de orde: het gaat daarin om de fundamentele 
bezieling waardoor omvormingsmodellen worden georiënteerd, waardoor een 
vorm van spiritualiteit richting krijgt. Deze grondinspiratie komt aan het licht in 
leidmotieven. Tussen deze leidmotieven, die samen een waardensysteem 
opleveren, bestaan spanningen die dynamiek opleveren: verschillende waarden 
beconcurreren elkaar, lijken elkaar uit te sluiten. Bovendien blijkt de grondin
spiratie zich te verwijderen naarmate hij dichterbij komt: als je het veel te goed 
weet, is er geen spiritualiteit. Hoe meer je op weg gaat met God, hoe vreemder 
Hij voor je kan worden. Het eigenlijke dynamiserende in de grondinspiratie is 
haar transcendente karakter: het Transcendente werkt in op het menselijk subject 
en zet daarmee een dialogische dynamiek in werking.'"' 

2. Het zelf. Deze factor kwam eerder al onder de aanduiding 'iemand' aan 
de orde: spiritualiteit is een persoonlijke weg en kan niet worden losgekoppeld 
van het subject. In verband met het dynamiserende van een omvormingsmodel 
is van belang het onderscheid tussen het reële subject (aangeduid met een 
eigennaam, met een eigen biografie) en het in het model vooronderstelde 
subject. Elke spiritualiteit kent een verwachtingspatroon ten aanzien van de 
subjectiviteit (zo spreekt Jezus het subject bijvoorbeeld aan als 'leerling'). Het 
zelf als dynamiserende factor wordt gearticuleerd door het niet-samenvallen van 
het reële subject en het vooronderstelde subject: daartussen bestaat een ruimte, 
een spaiming waar het omvormingsmodel gebruik van maakt. Tegelijk blijkt de 
mens als reëel subject een zeer rijke gelaagdheid te keimen (cognitie, emotie, 
lichamelijkheid, psyche, heriimering, taligheid enzovoort) die evenvele invals-
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poorten biedt voor het spirituele omvormingsproces. Daarnaast kan in dit 
verband ook nog gesproken worden van de aangeprate of opgedrongen identiteit 
van het subject (zijn gesocialiseerde identiteit) die bij het intreden in een 
spiritueel omvormingsmodel tegenover de- eigen persoonskern, het eigene van 
het zelf blijkt te staan: ook dit gegeven leidt weer tot een spanning die gelukkig 
want dynamiserend i s / ' 

3. De context. Elke spiritualiteit is verweven met een historische, sociocultu-
rele context, met de mentaliteit, de tijdgeest, de heersende wijze van denken en 
handelen in een bepaalde periode. ledere spirituele vorm moet daarom be
schouwd worden in zijn dialectische spanning met de context die hij oproept en 
waarbinnen hij zijn gezicht krijgt. Deze context is niet een massief gegeven, 
maar een geleed patroon dat zich in verschillende knooppunten concretiseert. 
Deze knooppunten zijn: de persoonlijke rol, de kleinschalige sociale weefsels 
(een gezin, een groep), de intermediaire groepen (zoals ondernemingen of 
partijen), de samenleving als grootschalig geheel (met haar drie belangrijke 
sectoren: de maatschappelijke, de culturele en de religieuze) en de meest omvat
tende context van het natuurlijk milieu.''^ 

4. De inoefening. In de inoefening gaat het om interiorisatieprocessen, om 
het zich eigen maken van de grondinspiratie. Spiritualiteit voltrekt zich als 
gebeuren in een ervarend subject. Deze geleefde spiritualiteit is geen vaag en 
ongedifferentieerd geheel, dat enkel en alleen onmiddellijk ervaren kan worden, 
het is een omvormingsproces dat zich voltrekt in de voortdurende overgang van 
bepaaldheid naar nieuwe bepaaldheid. Dit omvormingsproces begint waar er 
contact ontstaat met de basisoriëntatie van het model op het Onvoorwaardelijke 
en vindt zijn voltooiing wanneer het model volkomen eigen is geworden. De 
inoefening die deze omvorming bedoelt, neemt daarbij vele vormen aan: 
herhaling, gewoontevorming, interpretatie, imitatie, leerprocessen, experiment, 
studie, oefening in taal en gedrag, somatische aanpassing enzovoort. In dit 
verband kan ook worden gesproken van de heilige ruimte van spiritualiteit: een 
ontmoetingsruimte waar de grondinspiratie en het zelf elkaar raken. Ook deze 
heilige ruimte kan allerlei vormen aarmemen, bijvoorbeeld die van een lokaliteit, 
een tijd, een lichaamshouding, een ontmoeting of een sociale praxis. De term 
inoefening is vooral te beschouwen als een hememing van wat altijd ascese 
werd genoemd. Daarin gaat het om het voor spiritualiteit onmisbare aspect van 
training, discipline en methodische inspanning. Deze ascese moet echter altijd in 
nauwe samenhang met mystiek beschouwd worden."*̂  

5. De mystiek. Mystiek is het hart, de kern van spiritualiteit. Het gaat daarin 
om de inwerking van de onvoorwaardelijke Aanspraak op het zelf, een nooit 
ophoudende dynamiek, een krachtige werking van de goddelijke Dynamis in de 
mens. Het gezichtspunt van de mystiek en dat van de ascese zijn samen, in hun 
onderlinge betrokkenheid, bepalend voor de spirituele omvorming. Binnen de 
mystiek kan er worden onderscheiden tussen de mystieke ervaring en de 
mystieke weg. De mystieke ervaring wordt gestructureerd door de volgende 
elementen: de doorbraak (het besef breekt door dat er iets fundamenteels met de 
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mysticus is gebeurd, een diepere laag in hem zelf en in de werkelijkheid om 
hem heen ontwaakt), de ervaringskem (een uiteindelijke werkelijkheid, een 
onvergelijkbare tegenwoordigheid van waaruit een volkomen nieuw leven wordt 
opgebouwd), de onmiddellijkheid (nabijheid en aanraking, het meest wezenlijke 
en meest centrale in het zelf wordt geraakt) en de doorwerking (de mysticus 
zoekt naar een adequate uitdrukking in taal en handelen van wat er gaande is 
met hem)."" De mystieke weg, waarin de mystieke ervaring gestalte krijgt, is 
een nooit eindigend circulair proces. Dit proces kent, schematisch voorgesteld, 
drie fases: de doorbraak, de identificatie en de vereniging (ook wel aangeduid 
als fases van zuivering, verlichting en vereniging). Daarbij gaat het niet om 
elkaar opvolgende fases maar om momenten die voortdurend op elkaar ingrij
pen. Deze mystieke weg is een niet ophoudende dynamiek waarin een proces 
van mystieke omvorming plaatsvindt.''^ 

Evaluatie en sprongvariatie 
Nu ik vrij uitgebreid de door Waaijman beoefende dynamisch-structurele 
benadering van spiritualiteit heb geïntroduceerd, is het nodig om een tweetal 
vragen te beantwoorden. De eerste vraag is een evaluatieve: Hoe kijk ik zelf 
aan tegen (de invulling van) deze benadering? De tweede vraag stelt een wat 
fundamenteler probleem aan de orde: Kun je via een seculiere benaderingswijze 
als de fenomenologische komen tot een adequate beschrijving van christelijke 
spiritualiteit? 

Eerst de vraag naar een evaluatie van Waaijmans benadering. Het is duide
lijk dat het hier gaat om een benadering van spiritualiteit-in-haar-algemeenheid: 
Waaijman zoekt een fenomeen in beeld te brengen dat in werkelijkheid talloos 
verschillende stijlen en vormen kan vertonen. Daarom is het goed om bij het in 
beeld brengen van een dergelijk veelvormig en complex verschijnsel te gaan 
zoeken naar wat er de wezenlijke en onmisbare kenmerken en aspecten van zijn. 
Vanuit dat gegeven acht ik de door Waaijman gekozen fenomenologische 
benadering buitengewoon vruchtbaar. En dat geldt voor mij temeer waar die 
fenomenologische benadering nog weer een nadere toespitsing krijgt in een 
dynamisch-structurele benadering. Deze benadering is vooral vruchtbaar omdat 
structuur en dynamiek op een heel doordachte en evenwichtige wijze op elkaar 
betrokken blijven. Daardoor wordt enerzijds recht gedaan aan het inzicht dat het 
in spiritualiteit om iets gaat dat uiteindelijk niet in precieze schema's is onder te 
brengen, dat uiteindelijk niet grijpbaar en maakbaar is. En anderzijds wordt 
recht gedaan aan het gegeven dat spiritualiteit wel zichtbaar wordt in bepaalde 
vormen, stijlen en structuren. Deze zichtbaarheid vormt een belangrijk aangrij
pingspunt voor een reflecterende en wetenschappelijke benadering van spirituali
teit. Om het kort op formule te brengen: aan het gegeven dat spiritualiteit wel 
on-grijpbaar maar niet on-zichtbaar is, kan juist de dynamisch-structurele 
benadering recht doen. Daarmee heb ik aangegeven waarom ik de dynamisch-
structurele benadering heel bruikbaar vind als het gaat om het zoeken naar een 
antwoord op de vraag: Wat is spiritualiteit?''* 
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De tweede vraag is op dit moment van groter belang: Kun je via een 
seculiere benaderingswijze als de fenomenologische komen tot een adequate 
beschrijving van christelijke spiritualiteit? De achterliggende vooronderstelling 
van deze benadering is namelijk dat christelijke spiritualiteit een variant is van 
spiritualiteit-in-algemene-zin. Christelijke spiritualiteit is een van de vele 
mogelijke vormen van spiritualiteit en kan daarom op dezelfde wijze worden 
bestudeerd als bijvoorbeeld een boeddhistische of een milieu-spiritualiteit. Voor 
het vinden van een antwoord op de vraag die hier aan de orde is, zou ik mijn 
uitgangspunt willen nemen in een term die Berkhof gebruikt om de verhouding 
tussen religie enerzijds en geloof anderzijds aan te duiden. Het gaat om de term 
sprongvariatie.^^ Over de verhouding tussen spiritualiteit-in-algemene-zin 
enerzijds en christelijke spiritualiteit anderzijds zou ik dus willen zeggen dat de 
laatste een sprongvariatie van de eerste is. Dat impliceert dat er sprake is van 
zowel samenhang als breuk. Er is sprake van breuk, want christelijke spiritua
liteit is niet zomaar een variant of een hogere trap van spiritualiteit-in-algemene-
zin. Christelijke spiritualiteit wordt uiteindelijk gekenmerkt door een compro
misloze tegenstelling tot allerlei andere vormen van spiritualiteit: er is, buiten 
Christus, geen andere Naam aan de mensen gegeven waardoor wij behouden 
moeten worden (Hand.4,12). Tegelijkertijd is er sprake van samenhang, want 
christelijke spiritualiteit vertoont ook ormiiskenbare overeenkomsten met andere 
vormen van spiritualiteit, bijvoorbeeld daarin dat er sprake is van een door een 
Ander bewerkte omvorming en van spirituele oefeningen die een plaats hebben 
in het omvormingsproces. Een en ander houdt in dat het goed mogelijk is om 
christelijke spiritualiteit ook op een fenomenologische wijze en met behulp van 
het begrippenapparaat dat die fenomenologische benadering oplevert tegemoet te 
treden: ook christelijke spiritualiteit is een zichtbaar verschijnsel. Tegelijkertijd 
moet worden vastgehouden dat de fenomenologie niet het laatste woord kan 
spreken: het wezenlijke van christelijke spiritualiteit is niet vanuit het zichtbare 
vast te stellen. Wie wil weten wat christelijke spiritualiteit in wezen is, zal 
daarom ook de Schriften lezen en luisteren naar het Woord van Christus en zo 
ontdekken dat christelijke spiritualiteit in de kern tegenover spiritualiteit-in-alge
mene-zin staat. Als ik in de nu volgende paragraaf een eigen benadering van 
christelijke spiritualiteit schets, zal ik daaraan recht doen: christelijke spirituali
teit kan inderdaad fenomenologisch worden benaderd maar vraagt uiteindelijk 
om een benadering vanuit de openbaring, en dat betekent concreet: uiteindelijk 
spreken de Schriften een laatste Woord. 

4 Spiritualiteit in gereformeerd licht 

Tegen de achtergrond van de benadering van Waaijman en met gebruikmaking 
van zijn model wil ik nu een eigen antwoord geven op de vraag: Wat is 
spiritualiteit? Ik spits de vraag van de vorige paragraaf nu dus toe: het gaat me 
in het kader van deze studie over de betekenis van de meditatie voor het 
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preekproces uiteraard om een spiritualiteit in gereformeerd licht en niet zozeer 
om spiritualiteit-in-algemene-zin. De spiritualiteit die ik daarbij op het oog heb, 
is een spiritualiteit die tegelijkertijd christelijk en bijbels en gereformeerd is, een 
spiritualiteit dus die zich laat inspireren door de Christus (christelijk) van de 
Schriften (bijbels) zoals die in de traditie van de Reformatie (gereformeerd) 
gelezen worden."** 

Ik zet in deze paragraaf drie stappen waarbij ik een beweging van dynamiek 
via structuur naar dynamiek maak om zo, in aansluiting bij de dynamisch-
structurele benadering, uit te drukken dat het uiteindelijk gaat om de dynamiek. 
Ik vraag eerst aandacht voor de dynamiek van spiritualiteit als het gaan van een 
weg (a), vervolgens beschrijf ik de structuurelementen van spiritualiteit (b) en 
tenslotte geef ik een nadere omschrijving van de dynamiek van spiritualiteit als 
omvorming (c). 

De dynamiek van spiritualiteit: een weg gaan 
Het eerste wat over spiritualiteit gezegd moet worden, is dat het geen statische 
gegevenheid is: spiritualiteit ligt niet vast, spiritualiteit is niet iets wat je hebt, 
wat afgerond is. Dat kan enigszins worden verduidelijkt aan de hand van het 
verschil tussen de woorden geloof en geloven. Het spreken over geloof kan heel 
gemakkelijk een versmalling betekenen van waar het in de persoonlijke relatie 
met God werkelijk om gaat. Daarin gaat het namelijk niet allereerst om het 
hebben en kennen van bepaalde geloofsinhouden (geloof), ook al is dat een 
onmisbaar aspect van het leven in relatie met God, maar om een bepaalde wijze 
van leven (geloven). Vanuit de in de dogmatiek gangbare onderscheiding tussen 
fides quae tn fides qua kan ook gezegd worden dat spiritualiteit, zonder As fides 
quae te veronachtzamen, allereerst is geïnteresseerd in de fides qua: het geloof 
als daad, geloven dus. Ik vat deze insteek samen met de aanduiding proces: 
spiritualiteit is een proces. Dat betekent dat er in spiritualiteit altijd sprake is 
van beweging, van voortgang en ook van achteruitgang. Tegelijk, en dat is een 
tweede aspect, is spiritualiteit een levenshouding, een bepaalde manier van 
leven. Spiritualiteit is niet iets wat bij het leven komt: het is niet een bepaalde 
sector in het leven maar een modus van het leven, een bepaalde wijze van 
bestaan. In die zin gaat het in spiritualiteit om geïntegreerd leven, een leven dat 
temidden van brokstukken, flarden en losse fragmenten een middelpunt kent 
waarvan een heelmakende werking uit gaat."" 

Deze aspecten van spiritualiteit, proces en levenshouding, komen bij elkaar 
in de metafoor van de weg: spiritualiteit is het gaan van een weg. Deze meta
foor, die in veel spirituele tradities een prominente plaats inneemt, speelt ook in 
de bijbel een belangrijke rol. Zo worden christenen in het boek Handelingen 
mensen van de weg genoemd (Hand.9,2) en wordt ook het christelijk geloof 
zonder meer aangeduid als: de weg (Hand. 19,9).'" En in het Oude Testament 
komt de weg-metafoor vooral in de Psalmen veel voor. Daarbij kan gedacht 
worden aan de Psalmen 1, 25 en 119. Zo staat er in bijvoorbeeld Psalm 25:9: 
'Hij leert ootmoedigen zijn weg.' 
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Van deze metafoor wil ik hier een aantal aspecten naar voren halen.'' De 
metafoor van de weg kent allereerst het aspect van richting: het gaan van de 
geestelijke weg houdt in dat iemand zich in zijn levenswandel richt op God. In 
negatieve zin maakt de metafoor van de weg duidelijk dat mensen zich ook bij 
God vandaan kunnen bewegen om een eigen weg te gaan. De metafoor van de 
weg kent vervolgens het aspect van beweging: de beweging van het gaan staat 
op de voorgrond. Spiritualiteit betekent: onderweg zijn, wandelen met God, het 
gaan van de weg die ten leven leidt. Dat betekent niet dat er geen rustplaatsen 
zijn, integendeel: om de weg te kunnen blijven gaan, is het nodig om rustpunten 
in te bouwen, om aandachtig te luisteren naar de stem van God. Maar deze 
rustpunten bedoelen altijd de voortgaande beweging: we moeten verder. Een 
derde aspect van de metafoor van de weg is dat van het perspectief: wie een 
weg gaat, krijgt een steeds ander zicht op het omringende landschap. Daarmee 
wordt enerzijds bedoeld dat de levensomstandigheden voortdurend veranderen 
en anderzijds dat ook de innerlijke omstandigheden van degene die onderweg is, 
steeds anders worden. Daarmee is gezegd dat spiritualiteit als omgang met God 
in die zin veranderlijk is dat de persoonlijke relatie met God in verschillende 
fases van het leven een ander karakter draagt en anders beleefd wordt. En 
daarmee is direct een vierde aspect onder woorden gebracht: de metafoor van 
de weg impliceert dat er stadia zijn. Mensen kunnen aan het begin van de weg 
staan of al veel langer op weg zijn. Mensen kunnen begirmeling zijn of gevor
derde. Daarmee is ook de dimensie van voortgang of, om een andere metafoor 
te gebruiken, groei aangeduid. De metafoor van de weg bedoelt echter niet te 
zeggen dat er alleen maar voortgang kan zijn in die zin dat er altijd sprake is 
van een stijgende lijn. Er zijn ook dieptepunten, donkere nachten, aanvechtin
gen. De weg is niet zo rechtlijnig als gesuggereerd wordt. Er bevinden zich ook 
obstakels op de weg die als gevolg hebben dat mensen terugvallen in vroegere 
stadia. Een laatste aspect dat ik naar voren wil halen is dat van de methode (van 
het Griekse methodos: hodos is 'weg'): voor het (leren) gaan van de weg 
kunnen concrete aanwijzingen worden gegeven in de vorm van voorschriften of 
richtlijnen. Dergelijke aanwijzingen hebben als doel de spirituele ontwikkeling te 
bevorderen. Heel concreet gaat het dan om het doen van bepaalde geestelijke 
oefeningen, om de beoefening van discipline, om spirituele methodes die de 
mens bij het gaan van de weg van dienst kunnen zijn. 

Spiritualiteit is dus in beweging zijn, een weg gaan, leven vanuit een 
bepaalde grondhouding. Voor een spiritualiteit in gereformeerd licht is het van 
cruciaal belang om hier het werk van de Geest te zien: het is de Geest die 
mensen in beweging zet en steeds opnieuw aanspoort om de weg te gaan; het is 
de Geest die mensen van binnenuit omvormt tot een nieuwe, geïnspireerde 
levenshouding. Van christelijke spiritualiteit kan daarom gezegd worden dat het 
een spiritualiteit is die leeft van de dynamiserende werking van de Spiritus. De 
Geest is een Beweger die mensen aanzet om gelovend Gods weg te gaan, om te 
wandelen met God, om geïnspireerd te leven. De Geest is de Wegbereider. De 
Geest geeft de adem om de weg te gaan. En zo is spiritualiteit ook: door de 
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Geest bewogen leven. En deze Geest is de Geest van Christus die zichzelf de 
weg noemt: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de 
Vader dan door Mij' (Joh. 14,6). 

De structuurelementen van spiritualiteit 
Ik heb nu vanuit het gezichtspunt van de dynamiek onder woorden gebracht 
waar het in spiritualiteit om gaat: om een proces (het gaan van de weg) en om 
een levenshouding (van binnenuit bewogen worden). Dit dynamische proces 
wordt bepaald door een aantal structuurelementen (of dynamiserende factoren): 
spiritualiteit is vanuit het gezichtspunt van de structuur te omschrijven als een 
samenspel van structuurelementen. Deze elementen of factoren werken op 
elkaar in, beïnvloeden elkaar en kunnen niet zonder elkaar: samen bepalen ze de 
dynamische structuur van spiritualiteit. Ik onderscheid de volgende vier struc
tuurelementen: grondinspiratie, inoefening, zelf en context." Bij de nadere 
beschrijving die ik nu geef zal ik steeds laten zien dat de betreffende aanduidin
gen een bepaald veld openleggen, of anders gezegd: een bepaalde dimensie van 
christelijke spiritualiteit zichtbaar maken. 

Grondinspiratie 
In het christelijk geloof staat uiteindelijk de persoonlijke relatie tussen God en 
mens centraal. Daarin is de christelijke spiritualiteit uniek: er is sprake van een 
liefdevolle vertrouwensrelatie die door God wordt geïnitieerd en in stand 
gehouden, maar waarin ook de mens zelf serieus wordt genomen. Deze relatie 
is door de mens zelf op grondige wijze vernield en kapot gemaakt: hij heeft 
gebroken met God. Maar deze breuk wordt geheeld: God stuurt zijn eigen 
Zoon, Jezus Christus, om voor de zonde te sterven. Daar gaat het, heel kort 
gezegd, om in het christelijk geloof. 

De aanduiding grondinspiratie bedoelt in dit verband duidelijk te maken dat 
het in christelijke spiritualiteit ergens over gaat. Het gaat over Iemand: God die 
een relatie aangaat met een zondig mens. Het gaat over iets: de relatie tussen 
God en mens.̂ ^ En over die relatie is van alles te zeggen en te weten. Hier 
wordt aangeraakt wat het cognitieve aspect van christelijke spiritualiteit ge
noemd kan worden: daarin gaat het om kennis, om Godskennis en zelfkermis 
tegelijkertijd. Hier kan ook het woord traditie worden gebruikt: christelijke 
spiritualiteit heeft een inhoudelijk kennisbestand van geloofswaarheden en 
geloofsinzichten. In de traditie van de Reformatie zijn daarbij de drie sola's van 
fundamentele betekenis als richtingwijzers: sola scriptura (de Schrift alleen), 
sola gratia (alleen door genade) en sola fide (alleen door het geloof). Deze drie 
sola'% zijn uiteindelijk verworteld in Jezus Christus de Zoon van God en komen 
daarom samen in het ene: solus Christus.^^ 

Deze dimensie van christelijke spiritualiteit breng ik vanuit de term grondin
spiratie in beeld. Deze term bedoelt dus enerzijds de aanduiding te zijn van 
datgene waar ons kennen (in de zin van geloofskennis) op gericht is en ander
zijds van Diegene die of datgene dat ons inspireert tot een spiritueel leven. 
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Inhoudelijk kan de grondinspiratie van spiritualiteit op heel verschillende 
manieren worden aangeduid. Voorbeelden van dergelijke inspirerende leidmotie
ven zijn: God die Jahweh is, Jezus Christus en die gekruisigd, Christus navol
gen, vol zijn van de Geest, leven vanuit de vergeving. God zoeken, overgave 
aan God, omgang in het Verbond enzovoort. 

Inoefening 
De grondinspiratie van spiritualiteit kan niet op zichzelf blijven staan. Het is 
nodig dat mensen zich de grondinspiratie eigen maken en dat ze de relatie 
zoeken te beleven. Het gaat hier om processen van bewustwording, verhelde
ring, versterking, beleving en ervaring. Inoefening heeft als doel dat mensen 
zich bewust worden en blijven van Gods omgang met hen en dat ze vandaaruit 
het leven beleven en vormgeven. Deze inoefening kan allerlei vormen aanne
men: van studie tot stilte, van meditatie tot liturgie, van gebed tot geestelijk 
gesprek. Een meer klassieke aanduiding voor de inoefening is: geestelijke 
oefening. 

Het is van belang om deze factor van de inoefening onder twee gezichtspun
ten te beschouwen: die van de ascese en van de mystiek. Het gezichtspunt van 
de ascese maakt duidelijk dat mensen zichzelf moeten inspannen, zelf gediscipli
neerd moeten bezig zijn met het oog op het zich eigen maken en beleven van 
het feit dat God omgang met hen heeft. Het gezichtspunt van de mystiek maakt 
duidelijk dat het beleven en ervaren van Gods omgang niet maakbaar is: 
uiteindelijk moet het gegeven worden door God. Deze beide gezichtspunten 
worden door de apostel Paulus tegelijk verwoord wanneer hij schrijft: 'blijft uw 
behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het die zowel het willen 
als het werken in u werkt' (Fil.2,12-13). Ook zijn spreken over enerzijds 
mensen die planten en begieten en anderzijds God die de wasdom geeft 
(lKor.2,6-9) benoemt dit in elkaar grijpen van activiteit en passiviteit, van 
ascese en mystiek, van mensenwerk en Godswerk. 

Deze inoefening kent ook een ethische dimensie: spiritualiteit heeft niet 
alleen een biimenkant maar ook een buitenkant. Naast datgene wat 'inning' 
genoemd zou kuimen worden is ook 'uiting' constitutief voor christelijke 
spiritualiteit: spiritualiteit komt tot uiting in een christelijke levenswandel. De 
gemeenschap met God werkt door in het alledaagse leven. In de bijbel wordt in 
dit verband gesproken van heiliging: op basis van de door God geschonken 
rechtvaardiging staat de eveneens door God geschonken heiliging van het leven. 
Maar anders dan bij de rechtvaardiging, waar de mens wat zijn inbreng betreft 
buitenspel staat, wordt hij bij de heiliging ingeschakeld en in beweging gezet. 
De apostel Petrus schrijft: 'gelijk Hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo 
ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, 
want Ik ben heilig' (IPet. 1,15-16). De Heidelbergse Catechismus verwoordt 
deze zaak als volgt: 'het kan niet anders, of ieder die door waar geloof in 
Chrisms ingeplant is, brengt vruchten van dankbaarheid voort' (vraag en 
antwoord 64). Ook het vruchten voortbrengen, het vormgeven aan een christelij-
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ke levensstijl, het ethisch handelen is een aspect van de inoefening van spiritua
liteit. 

2elf 
Het gaat in christelijk spiritualiteit om de persoonlijke relatie tussen God en 
mens. In spiritualiteit is dus altijd een subject betrokken: het gaat om deze 
mens. Dat betekent niet dat spiritualiteit subjectief (in de negatieve zin van het 
woord) is, maar spiritualiteit is wel persoonlijk: bij spiritualiteit is ook altijd 
sprake van een ik, van een mens die subject (of, gezien vanuit de grondinspira-
tie, object) is. De aanduiding zelf doelt op de eigen persoon van de mens. Deze 
persoon is een onmisbare en constitutieve factor: ieder mens staat in een heel 
eigen en unieke relatie tot God. Een en ander betekent dat voor de bestudering 
van spiritualiteit, naast de theologie, ook de menswetenschappen van groot 
belang zijn (antropologie, psychologie, sociologie enzovoort). Deze mens die zo 
is, is een constitutieve factor van spiritualiteit. 

Vanuit de theologie moeten we over deze persoon zeggen dat hij is: simul 
Justus et peccator. De mens is rechtvaardig en zondaar tegelijk: de zondaar 
wordt gerechtvaardigd. Tegelijk krijgt in deze mens de heiliging gestalte door 
de inwoning van de Heilige Geest: door Hem worden we, zoals de Heidelbergse 
Catechismus het zegt, opnieuw geboren (vraag en antwoord 8) en door zijn 
kracht zoeken wij wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, 
en niet wat op aarde is (vraag en antwoord 49). In het kader van spiritualiteit is, 
als het gaat om het zelf, een centrale notie die van de polariteit van de oude en 
de nieuwe mens. De oude mens is de mens die beheerst wordt door de zonde, 
die zich losmaakt van God, die egocentrisch is. De nieuwe mens is de mens die 
door de Geest vernieuwd wordt, die zich richt op God en God en de naaste 
liefheeft. Zo bezien heeft spiritualiteit alles te maken met het voortdurende 
proces van bekering: het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe 
mens (HC Zondag 33). 

Overigens betekent de hantering van de aanduiding 'zelf' niet dat spirituali
teit een individualistisch gebeuren is. Zeker niet: voor christelijke spiritualiteit is 
onmisbaar dat er vorm aan wordt gegeven biimen een gemeenschap van 
mensen, binnen de kerk dus. Want de enkeling kan, zeker als het gaat om 
geloven, niet zonder de gemeenschap. Het zelfwaarvan sprake is in spiritualiteit 
is dus altijd de enkeling-in-de-gemeenschap. 

Context 
Spiritualiteit ligt altijd ingebed in een bepaalde culturele context. Het is niet om 
het even waar en wanneer iemand zijn spiritualiteit beleeft en vormgeeft of waar 
en waimeer christenen samen vormgeven aan het kerk-zijn. De ruimte waarbin
nen dat gebeurt is meer dan alleen maar de achtergrond of het kader: de context 
oefent binnen het geheel van de spiritualiteit een diepgaande invloed uit. Dat 
betekent niet dat christelijke spiritualiteit zich moet aanpassen aan de context of 
tijdgeest, wel dat christelijke spiritualiteit beïnvloed wordt door de haar omrin-
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gende context. Christelijke spiritualiteit zal er in een postmoderne context 
anders uitzien dan in de context van de achttiende eeuw. En christelijke spiritua
liteit ziet er in Nederland ook anders uit dan in China. 

De context beïnvloedt dus de spiritualiteit, of anders gezegd: de context is 
een constitutieve factor van spiritualiteit. Dat betekent echter niet dat er totaal 
verschillende christelijke spiritualiteiten tot stand kunnen komen, in die zin dat 
ze niet meer herkenbaar zijn als christelijke spiritualiteiten. En daarmee bedoel 
ik, blijvend binnen de gekozen terminologie: voor christelijke spiritualiteit is en 
blijft de grondinspiratie dezelfde. Het gaat om dezelfde God die Zich heeft 
geopenbaard in zijn Woord: Jezus Christus en die gekruisigd. Bij alles wat 
veranderlijk en wisselend is, blijft dat gelijk. 

De dynamiek van spiritualiteit: omvorming 
In het eerste onderdeel van deze paragraaf stond de dynamiek van spiritualiteit 
centraal. Daarna ben ik ingegaan, vanuit het gezichtspunt van de structuur, op 
de structuurelementen of dynamiserende factoren van spiritualiteit. De beweging 
die ik in deze paragraaf maak, rond ik nu af door in dit derde en laatste 
onderdeel opnieuw aandacht te besteden aan de dynamiek van spiritualiteit. Op 
deze wijze wil ik duidelijk maken dat het in spiritualiteit als dynamische 
structuur gaat om de dynamiek, een dynamiek die uiteindelijk niet grijpbaar is. 

In de kern wordt de dynamiek van spiritualiteit bepaald door de omvorming 
(transformatie). Deze omvorming komt tot stand doordat de grondinspiratie 
inwerkt op het zelf. Of om het in meer bijbels-theologische termen te zeggen: 
God werkt door zijn Geest in de mens en bewerkt daardoor bekering (afsterven 
en opstaan), verandering, wedergeboorte, vernieuwing, overgave. Ik vat het 
geheel van dit proces samen met de ene term omvorming": de oude vorm wordt 
veranderd in een nieuwe vorm, de oude mens verandert in een nieuwe mens. 
Deze omvorming is een totaal-proces in die zin dat heel de mens, in al zijn 
aspecten en dimensies en gelaagdheden, wordt omgevormd. Daarin gaat het er 
uiteindelijk om, zoals Paulus het uitdrukt, dat Christus in de gelovige gestalte 
(vorm) krijgt (Gal.4,19), dat de gelovige komt tot gelijkvormigheid (conformi-
tas) aan het beeld van Gods Zoon (Rom.8,29). Kortom: de transformatie bestaat 
in conformatie, de omvorming bestaat in het door Gods Geest gewerkte proces 
waarin de mens gelijkvormig wordt met Christus.^* Heel kernachtig drukt 
Paulus het feit van de omvorming zo uit: 'Met Christus ben ik gekruisigd, en 
toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij' (Gal.2,20). 

Over deze omvorming maak ik tenslotte nog drie opmerkingen. In de eerste 
plaats: de omvorming vindt niet ineens plaats. Het gaat om een zich ontwikke
lende omvorming waar nooit een einde aan komt, want de volmaaktheid wordt 
pas na dit leven bereikt. In de tweede plaats: het gaat er in de omvorming om 
dat de mens die de spirituele weg gaat komt tot een steeds diepere Godskennis 
en een steeds diepere zelfkennis. Deze twee gaan gelijk op. Calvijn zegt dat zo: 
,,Nagenoeg de gansche hoofdinhoud van onze wijsheid () bestaat uit twee 
deden, de kennis van God en de kennis van onszelf. Maar hoewel deze twee 
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door vele banden onderling verbonden zijn, is het toch niet gemakkelijk te 
onderscheiden, welke van beiden aan de andere voorafgaat en haar uit zichzelf 
voortbrengt."" In de derde plaats: de omvorming kent zowel een actieve of 
ascetische dimensie als een passieve of mystieke dimensie. Deze beide dimen
sies grijpen voortdurend in elkaar. Samen bepalen ze de beweging op de 
spirituele weg. 

5 Mystiek als hart van spiritualiteit 

In de voorgaande paragrafen heb ik een antwoord gegeven op de vraag: Wat is 
spiritualiteit? Dat antwoord is nogal breed uitgevallen: het gaat in spiritualiteit 
om een manier van leven, om een zich ontwikkelende grondhouding van waaruit 
het leven geleefd wordt. Spiritualiteit blijkt zo breed te zijn als het leven zelf. 
Voor velen heeft de term spiritualiteit echter een smallere en meer ingekeerde 
betekenis. Dat komt onder andere tot uitdrukking in het door elkaar of naast 
elkaar gebruiken van de termen spiritualiteit en mystiek. Ik kies er hier voor om 
een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen de begrippen spiritualiteit en 
mystiek. Mystiek is voor mij niet hetzelfde als spiritualiteit, maar heeft er 
tegelijkertijd wel alles mee te maken: mystiek is het hart van spiritualiteit. Deze 
stelling wil ik in deze slotparagraaf uitwerken. Tegelijkertijd voer ik daarmee 
een pleidooi voor een hememing van het begrip mystiek birmen het kader van 
een gereformeerde spiritualiteit. Eerst geef ik een bespreking van de spanning 
tussen protestantse theologie en mystiek (a). Vervolgens geef ik een beschrijving 
van mystiek als het hart van spiritualiteit (b). En tenslotte werk ik toe naar het 
volgende hoofdstuk over meditatie door kort de geestelijke oefeningen aan de 
orde te stellen (c). 

Mystiek en protestantse theologie 
Mystiek is in de protestantse theologie een omstreden zaak. Verschillende grote 
theologen hebben zich er in zeer negatieve zin over uit gelaten.'* Als representa
tief voorbeeld kies ik nu Brunner. In zijn Die Mystik und das Wort stelt hij dat 
voor alle mystiek wezenlijk is de tendens naar omniddellijkheid, het opheffen 
van de grenzen tussen en het komen tot een wezenseenheid (versmelting) van 
enerzijds de menselijke ziel, het zelf of het ik en anderzijds God, het goddelij
ke, het oneindige, het Al of de laatste werkelijkheid. Van mystiek is, aldus 
Brunner, sprake wanneer aan de volgende vier kenmerken is voldaan: 1. het 
mystieke doel bestaat in de vergoddelijking van de ziel; 2. het mystieke doel is 
bereikbaar voor de mens; 3. de weg die leidt naar de mystieke eenwording is 
bekend; 4. men kent een laatste en hoogste beleving van de ziel waarin het 
mystieke doel bereikt is.^' Deze mystiek staat duidelijk diametraal tegenover het 
christelijke geloof: het christelijke geloof is anti-mystiek, want er bestaat geen 
continuïteit tussen God en wereld, tussen God en mens. Er is een zeer duidelij
ke, een dubbele grens: die van de creatuurlijkheid en die van de zonde. Wel 
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wordt er binnen het christelijke geloof gesproken over eenheid met God, maar 
dat is een eenheid van de wil: de mens gaat hetzelfde willen als God. En boven
dien wordt deze eenheid niet door de mens langs de mystieke weg tot stand 
gebracht, maar door God die in zijn Zoon Jezus Christus verzoening tot stand 
brengt. God herstelt en herschept de verbroken gemeenschap door het verzoe
ningswerk van de Middelaar. Dit verzoeningswerk gebeurt door het uiterlijke 
Woord van het evangelie: rechtvaardiging door het geloof.'^ En als er dan over 
'christelijke mystiek' wordt gesproken, kan dat alleen maar als er daarin sprake 
is van een afzwakking van zowel de mystiek (gebroken mystiek) als van het 
geloof (de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof staat niet meer cen
traal). Vanuit het christelijke geloof gezien is mystiek niets anders dan de grote, 
echt-religieuze tegenstander van het geloof.*' Mystiek is ongeoorloofde grens
overschrijding, want ze overschrijdt de grens tussen schepsel en Schepper, 
tussen tijd en eeuwigheid, tussen ik en Gij, tussen God en ziel, tussen de heilige 
God en de zondige mens.'^ 

Mystiek wordt door Brunner, en met hem door veel andere protestantse 
theologen, dus gezien als de grote tegenhanger van het christelijk geloof. En dat 
is terecht wanneer mystiek inderdaad per definitie betekent: onmiddellijkheid in 
de relatie tot God, wezenseenheid tussen God en mens, zelfrechtvaardiging door 
de mens en het ontbreken van een grens tussen Schepper en schepsel. Het is 
echter wel de vraag of het terecht is om vanuit een bij voorbaat gegeven 
definitie van mystiek alle vormen en uitingen die mystiek heten te benaderen. 
Of om het anders te formuleren: Is het wel juist om uit het gevarieerde mystie
ke erfgoed bepaalde motieven te isoleren en die vervolgens te verabsoluteren?*' 
Want bij een dergelijke manier van werken wordt bij voorbaat uitgesloten dat er 
mystiek bestaat die niet in strijd is met het reformatorische uitgangspunt van de 
rechtvaardiging van de goddeloze. Het is hier niet de plaats om daar verder op 
in te gaan, maar de vraag blijft staan of mystiek inderdaad per definitie strijdig 
is met het christelijk geloof. Het zal duidelijk zijn dat hier uiteindelijk alles 
blijkt af te hangen van de invulling en de hantering van het begrip mystiek.*^ 
Voordat ik daar, in het volgende onderdeel op in ga, wil ik eerst nog kort 
aandacht besteden aan mystiek als term en aan het feit dat de gereformeerde 
traditie ook wel degelijk een mystieke ader kent. 

Mystiek als term 
Schilder merkt in een opstel over ware en valse mystiek" het volgende op over 
de term mystiek. Het woord mystiek, dat samenhangt met het woord mysterie, 
is afkomstig van het griekse my-ein dat 'sluiten' betekent. In dit sluiten kan het 
om twee dingen gaan. In het ene geval wordt er de nadruk op gelegd dat een 
object dat buiten ons staat 'toegesloten' is: het staat als een geheimenis, een 
mysterie voor ons en het ligt daarbij buiten ons. In het andere geval is er sprake 
van dat iemand, een subject, zichzelf 'sluit', en wel om het uitwendige, zinne
lijke, beweeglijke niet te horen of te zien en om het inwendige, het geestelijke 
van binnen te schouwen en te vernemen. Nu hanteert de bijbel, aldus Schilder, 
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het woord mysterie bij voorkeur in de eerste betekenis Vooral Paulus horen we 
vaak over het mysterie spreken Hij ziet dat mysterie inhoudehjk bepaald door 
wat God doet of laat Zo kan het in het geheimenis bijvoorbeeld gaan om de 
roeping van de heidenen tot het evangelie, de verhouding tussen Christus en de 
kerk of de geloofsinhoud Maar dit mysterie blijft, ook al is het geopenbaard, 
mysterie omdat hetgeen God openbaart voor ons als mensen nooit helemaal, in 
de zin van overmeesterend, te doorgronden is De oneindige werkelijkheid van 
God kan onmogelijk volledig en uitputtend worden geopenbaard in eindige, 
menselijke openbaringsvormen en -mogelijkheden Voor Schilder bestaat de 
ware mystiek dan daarin dat er bevinding is van het geopenbaarde mysterie, dat 
het komt tot aanraking tussen het geopenbaarde mysterie en de gelovige ^ 

Een mystieke ader in de gereformeerde traditie^^ 
De term mystiek is in de gereformeerde traditie met geheel en al een vreemde
ling Een heel wezenlijke notie in de gereformeerde theologie is namelijk die 
van de unio mystica cum Chnsto Van 't Spijker noemt de gemeenschap met 
Christus (de mystieke unie) zelfs een 'centraal gegeven van de gereformeerde 
theologie' ''' In deze gemeenschap of eenheid gaat het beslist met om een 
wezenseenheid, maar wel om een eenheid m liefde en een eenheid van wil, een 
eenheid die door Christus zelf tot stand wordt gebracht Paulus' woorden in 
Galaten 2 20 vormen van deze mystieke gemeenschap een kernachtige uitdruk
king 'Ik leef, dat is met meer mijn ik, maar Christus leeft m mij " ' Kortom 
de term mystiek misstaat zeker met als het gaat om spiritualiteit in gereformeerd 
licht 

Mystiek: het hart van spiritualiteit 
Wat versta ik nu onder mystiek'̂  Die vraag is met gemakkelijk te beantwoorden 
in die zin dat het geven van een korte en eenduidige definitie nauwelijks 
mogelijk is En juist omdat mystiek een mysterie is lijkt het geven van een 
dergelijke definitie mij ook ongewenst In het nu volgende geef ik dan ook geen 
definitie maar een om-schnjvmg van mystiek waarmee ik probeer de werkelijk
heid van de mystiek open te leggen en te benoemen 

Mystiek is voor mij, zoals gezegd, met hetzelfde als spiritualiteit, maar heeft 
er tegelijkertijd wel alles mee te maken mystiek is het hart van spiritualiteit In 
de mystiek klopt het hart van waar het in spiritualiteit ten diepste om gaat het 
hartstochtelijke verlangen naar God,™ een verlangen dat God zelf in het hart van 
mensen legt Mystiek is het verlangen naar de gemeenschap met God Mystiek 
is het zoeken naar de ervaring van Gods intieme nabijheid Mystiek is de 
persoonlijke beleving van Gods aanwezigheid Mystiek is zich in zijn diepste 
wezen aangesproken weten door God en vanuit deze mystieke ervaring de weg 
van het leven gaan Mystiek is gegrepen zijn door het besef dat God naar mij 
verlangt en mij zoekt Mystiek is leven van het wonder dat God mij heeft 
aangeraakt 

98 



Deze mystiek is per definitie een geschenk van God Zelf: mystiek is genade. 
Daarom moet mystiek ook in trinitarisch licht worden bezien: het gaat in 
mystiek om een door de Geest gewerkte en door Christus mogelijk gemaakte 
ervaring van de gemeenschap met de Vader. Mystiek is de iimige, intense en 
intieme omgang met de drie-enige God. 

Uit deze omschrijvingen wordt duidelijk dat het in de mystiek niet gaat om 
een elite-verschijnsel. Integendeel: mystiek is de aanduiding voor wat ook de 
binnenkant, de kern, het centrum van geloven kan worden genoemd. Mystiek 
vormt zo voor iedere gelovige een ervaarbare realiteit. Maar het is een realiteit 
waar ook gemakkelijk langsheen kan worden geleefd en geloofd omdat andere 
dimensies van geloven de overhand krijgen. 

Dat laatste wil ik duidelijk maken aan de hand van een drieslag die ik 
ontleen aan Beumer: dogmatiek - mystiek - ethiek." Spiritualiteit, zo zou ik 
willen stellen, wordt gekenmerkt door een evenwichtig op elkaar betrokken zijn 
van de drie dimensies dogmatiek, mystiek en ethiek, waarbij voor mij de 
mystiek de kemdimensie is die de andere dimensies kleurt. Om het kort op 
formule te brengen: de term spiritualiteit ontleent haar glans, kleur en kracht 
aan wat er het hart van vormt, namelijk de mystiek. Dat betekent dat vanuit 
spiritualiteit gezien de dogmatiek een bepaalde kleur krijgt: de dogmatiek kleurt 
naar de mystiek, wat zeggen wil dat het in de dogmatiek niet gaat om rationele 
leer-stelligheden, abstracte formuleringen en keurige orthodoxie, maar om 
doorleefde kermis, kennis die ontstaat in en gevoed wordt in de omgang met 
God, kennis in de diepe bijbelse zin van het woord: vertrouwdheidskeimis, 
gemeenschapskennis, existentiële kennis. Iets dergelijks geldt voor de ethiek. 
Vanuit spiritualiteit gezien krijgt de ethiek een bepaalde kleur: de ethiek kleurt 
naar de mystiek, wat zeggen wil dat het in de ethiek niet gaat om het opvolgen 
van regels en een door wetticisme gekleurde levensstijl, maar om een christelij
ke levensstijl die van binnenuit gevoed wordt door de omgang met God, die 
bepaald wordt door het navolgen van Jezus Christus en door de beoefening en 
het in praktijk brengen van de christelijke deugden die gaven van de Geest zijn. 
Samengevat: vanuit spiritualiteit gezien hebben we te maken met een 'mystieke 
dogmatiek' die weet heeft van en eerbiedig omgaat met het mysterie; en vanuit 
spiritualiteit gezien hebben we te maken met een 'mystieke ethiek' die weet 
heeft van het geheim van Gods omgang en daar in de praktijk handen en voeten 
aan geeft. Of, om het nog weer anders onder woorden te brengen: als irmigheid, 
intimiteit en intensiteit kenmerkende woorden zijn voor mystiek, dan gaat het in 
dogmatiek om een intiem, iimig en intens kermen (dogmatiek is niets zonder 
mystiek) en in ethiek om een intiem, innig en intens handelen (ethiek is niets 
zonder mystiek). Op hun beurt beïnvloeden vanuit spiritualiteit gezien de 
dogmatiek en de ethiek de mystiek. De dogmatiek bewaart de mystiek voor 
vaagheid en subjectivisme, want we hebben in de christelijk spiritualiteit te 
maken met een geopenbaard mysterie. We zouden in dit verband kurmen 
spreken van een 'dogmatische mystiek'. Mystiek is niets zonder dogmatiek. En 
de ethiek bewaart de mystiek voor passiviteit en wereldvreemdheid, want we 
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hebben in de christelijke spiritualiteit te maken met het geheimenis van Gods 
liefde voor ons die doorwerkt in heel ons leven. We zouden in dit verband 
kunnen spreken van een 'ethische mystiek'. Mystiek is niets zonder ethiek. 

Mystiek vormt dus het hart van spiritualiteit. Naast de term mystiek wil ik 
ook, als synoniemen, de termen bevinding en omgang gebruiken. De term 
bevinding wordt vooral in bevindelijk-gereformeerde kringen gebruikt ter 
aanduiding van de beleving van de gemeenschap met God. Het gaat dan over 
alles wat een mens meemaakt als hij God leert kennen en met God leeft.'^ De 
term omgang is ontleend aan Psalm 25:14: 'des HEREN vertrouwelijke omgang 
is met wie Hem vrezen'. Ik denk daarbij ook aan een serie artikelen over de 
'verborgen omgang' van Miskotte: ,,Het laatste en diepste kan niet gezegd 
worden, kan alleen worden aangeduid; de verborgen Omgang, dat is het laatste 
en diepste."^' 

Als ik dus stel dat mystiek het hart van spiritualiteit vormt, betekent dat ook 
dat ik pleit voor een mystieke spiritualiteit. En dat is voor mij hetzelfde als een 
spiritualiteit van de bevinding of een spiritualiteit van de omgang. In deze 
spiritualiteit hebben wat in klassieke terminologie de geestelijke oefeningen 
worden genoemd een belangrijke plaats. 

Geestelijke oefeningen 
De mystiek (bevinding, omgang) als het hartstochtelijke verlangen naar gemeen
schap met God krijgt gestalte en structuur in geestelijke oefeningen. Dat zijn 
oefeningen, vormen van praxis, op de weg van de spiritualiteit die als doel 
hebben: het onderhouden en verdiepen van de omgang met God. De term 
inoefening drukt nog beter de bedoeling uit, omdat het door het voorvoegsel 'in' 
hoorbaar maakt dat het gaat om een zich eigen maken, om interiorisatieproces-
sen.^" Tegelijk maakt de term 'oefening' duidelijk dat discipline een belangrijke 
factor vormt. 

Er kunnen talrijke geestelijke oefeningen onderscheiden worden. Omdat het 
op deze plaats niet nodig is om een uitputtende opsomming te geven, noem ik 
bij wijze van voorbeeld de volgende geestelijke oefeningen: de liturgie, het 
gebed, de meditatie, het zingen, de bijbellezing, de beoefening van de stilte, de 
viering van de zondag en het geestelijk gesprek. Al deze geestelijke oefeningen 
bedoelen de inoefening van spiritualiteit, het zich eigen maken van de grondin-
spiratie waaruit mensen leven, het beleven van de relatie met God. In het 
hoofdstuk dat nu volgt, staat een van deze geestelijke oefeningen centraal: de 
meditatie. 
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Hoofdstuk 4 
MEDITATIE 

De term meditatie ontsluit, net als de term spiritualiteit, een onoverzienbare en 
onoverzichtelijke wereld. Meditatie doet denken aan allerlei spirituele technieken 
die uit het Oosten zijn komen overwaaien: zen, yoga, transcendente meditatie. 
Meditatie doet denken aan het bevorderen van de psychische gezondheid, aan 
methodes die de zelfervaring en de integratie van de persoonlijkheid dienen. 
Meditatie doet denken aan kloosters waar monniken mediterend de dag door
brengen. Meditatie doet denken aan mystiek, aan contemplatie, aan meditatief 
leven, allemaal woorden die meer thuis zijn in de rooms-katholieke dan in de 
protestantse traditie. En meditatie doet (predikanten) denken aan een bepaalde 
fase in het preekvoorbereidingsproces, namelijk de fase die ligt tussen de 
exegese van de tekst en het uitwerken van de preek. 

In dit hoofdstuk wil ik een beeld schetsen van het fenomeen meditatie. 
Daarbij is beperking noodzakelijk: ik richt me op christelijke meditatievgrmen 
en laat niet-christelijke meditatietechnieken buiten beschouwing. Bovendien ben 
ik, gezien het thema van deze studie, ten eerste geïnteresseerd in de meditatie 
van de Heilige Schrift en ten tweede in die meditatievormen die een spirituele 
grondhouding bevorderen, of anders gezegd: in wat wel het meditatieve of het 
contemplatieve leven wordt genoemd. 

Ik leg in dit hoofdstuk een weg af in vijf fases. In de eerste vier fases 
verzamel ik materiaal over de meditatie waarbij ik kies voor vier verschillende 
invalshoeken. Via de eerste twee invalshoeken, een terminologische (1) en een 
historische (2), schets ik inleidend enkele achtergronden. Via de derde invals
hoek, een contemplatief-psychologische (3), geef ik een tekening van de 
meditatie als spiritueel-antropologisch gegeven. En via de vierde invalshoek, een 
theologische (4), kom ik dan uit in de diepte van een theologische doordenking 
van de meditatie. Nadat ik op deze wijze een kader heb aangebracht, geef ik 
tegen de achtergrond van het thema van deze studie een eigen beschrijving van 
de meditatie (5). 

1 Meditatie als term 

De term meditatie is via de Latijnse vertaling van het Oude Testament een 
belangrijk woord in verband met het spirituele leven geworden. De wortels van 
die term moeten we dan ook zoeken in het Hebreeuws van het Oude Testament, 
het Grieks van de Septuagint-vertaling en het Latijn van de Vulgaat-vertaling.' 
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Meestal is het Latijnse meditatio/meditari een weergave van het Hebreeuwse 
hgh. Dit woord duidt op een oefening die bestaat in het bij herhaling halfluid 
lezen, het murmelen van het Woord van God. Het is dus een bezigheid die 
wordt uitgevoerd met de lippen of de keel, het gehemelte, de mond: een 
hoorbaar gebeuren. Het woord hgh wordt bijvoorbeeld in Jesaja 31:4 gebruikt 
voor het grommen van een leeuw die een prooi te pakken heeft, en in Jesaja 
38:14 duidt hgh op het donkere koeren van een duif. De twee belangrijkste 
plaatsen zijn in dit verband echter Jozua 1:8 en Psalm 1:2. In Jozua 1:8 komt 
hgh voor de eerste maal in het Oude Testament voor. Daar wordt Jozua, en in 
hem het hele volk Israël, opgeroepen het boek van de wet dag en nacht te 
mediteren: 'Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag 
en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschre
ven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig 
zijn.' In Psalm 1:2 wordt die man gelukkig geprezen die 'aan des HEREN wet 
zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.' Het 
Hebreeuwse hgh, in het Latijn weergegeven met meditari, wordt in beide 
gevallen vertaald met: overpeinzen. Deze vertaling, die eigenlijk alleen aandacht 
vraagt voor het ook aanwezige geestelijke, innerlijke aspect van de meditatie, 
maakt niet duidelijk dat het om een hoorbare oefening gaat: een mompelend 
reciteren, een prevelen, een zachtjes voorlezen. Door deze wijze van lezen kan 
de lezer het gelezene zich op een diepe manier eigen maken. 

De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, geeft het He
breeuwse hgh weer met meletaoo. Dat woord betekent vooral: zorg dragen 
voor, aandacht wijden aan, koesteren of met een Franse uitdrukking avoir au 
coeur. Inhoudelijk gaat het in meletaoo dan ook om datgene wat van Maria 
verteld wordt: zij 'bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart' 
(Luk.2,19). Als we de uitdrukking be-hart-igen woordelijk nemen, wordt heel 
goed uitgedrukt wat er met meletaoo wordt bedoeld. Een nieuw woord kan het 
nog beter uitdrukken: 'in-harten'; wat ik in-hart, gaat tot het biimenste van mijn 
hart en kiest daar woning.^ Naast deze meer naar binnen gerichte betekenis, 
heeft meletaoo ook de betekenis van: nadenken, oefenen of voorbereiden. 

Waar de Septuaginta meletaoo of meletè heeft, leest de Vulgata veelal medi
tari of meditatio. Het gaat daarin om een latinisering van het Griekse meletaoo: 
de l is in een d veranderd.^ De betekenis is hetzelfde: nadenken over, oefenen, 
voorbereiden. Hierbij kan bedacht worden dat de term meditari in de militaire 
vaktaal van de Romeinen wordt gebruikt als terminus technicus voor de oefe
ning, de exercitie van de recruten. Vanuit deze betekenis krijgt de meditatie het 
aspect van de oefening, het oefenend leren, de discipline. Daarbij is ook het 
element van de duur belangrijk: meditari is namelijk op te vatten als de iteratief-
vorm van medeor. Het gaat in de meditatie dus niet om iets vluchtigs en 
eenmaligs, maar om een herhaalde en grondige oefening." 

Binnen het Latijnse taalveld bestaat nog een uitdrukking die in een heel nauw 
verband staat met de meditatie. Het gaat om de term ruminare. Deze vroeg
christelijke metafoor, die herkauwen betekent, is ontstaan via een allegorische 
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uitleg van Leviticus 11:3 en Deuteronomium 14:6 waar wordt gesproken over 
herkauwende dieren: het gaat in de meditatie dus om het kauwen en herkauwen 
van geestelijk voedsel om de smaak ervan tenvolle te kunnen proeven.' 

Samenvattend kan over de term meditatie nu gezegd worden dat daarin, 
vanuit terminologisch gezichtspunt, allerlei betekenissen meeklinken: die van het 
Hebreeuwse hgh (halfluid lezen, grommen, koeren), het Griekse meletaoo (be-
hart-igen, nadenken, oefenen), het Latijnse meditari (nadenken, herhaalde 
oefening, discipline) en het Latijnse ruminare (herkauwen). Oftewel: meditatie 
omvat zowel het uitwendige aspect van het hardop spreken als het inwendige 
aspect van het peinzen als het aspect van de herhaalde oefening en de discipline. 

2 Christelijke meditatie: enkele grepen uit de geschiedenis 

In deze paragraaf geef ik een korte introductie in de geschiedenis van de 
meditatie in de christelijke traditie. Dat doe ik vooral om duidelijk te maken dat 
er vanuit historisch oogpunt veel is om op terug te vallen als het gaat om het 
(opnieuw) aandacht vragen voor christelijke meditatie. Achtereenvolgens geef ik 
een korte beschrijving van de volgende thema's: de vroeg-monastieke meditatie 
(a), de meditatie in de Middeleeuwen (b), de meditatie in de rooms-katholieke 
traditie van na de Reformatie (c) en de meditatie in de protestantse traditie (d). 

Vroeg-monastieke meditatie 
De christelijke meditatie heeft vooral vorm gekregen in de kloosters. Monniken 
beluisterden in Psalm 1:2 de oproep zich onophoudelijk bezig te houden met het 
Woord van God. Zij deden dat door halfluid teksten (vooral de Psalmen) te 
reciteren die ze uit hun geheugen opdiepten (ruminatio). Deze uiterlijke toe-
eigening van de teksten bewerkte een grote irmerlijke en geestelijke vertrouwd
heid met die teksten en daarmee met Gods Woord. Dit laatste innerlijke of 
affectieve aspect wordt door Johannes Cassianus speciaal naar voren gehaald in 
de uitdrukking meditatio spiritualis. De meditatieve omgang met de Schriften is 
op zowel het innerlijk gewaarworden van de tegenwoordigheid van God als de 
innerlijke en uiterlijke groei in het leven in de navolging van Christus gericht. 

In de oude kloosterregels wordt de meditatie vaak genoemd. Daarbij valt een 
bepaald onderscheid op. Aan de ene kant wordt de meditatie namelijk voorge
schreven als een ononderbroken oefening die dus ook voortduurt tijdens 
bijvoorbeeld de dagelijkse werkzaamheden, de maaltijd en het samenzijn met 
andere monniken. Aan de andere kant zijn er regels die aan de meditatie een 
vast tijdstip op de dag toewijzen. De meditatie is dan een aparte oefening. Deze 
meditatie krijgt een verbinding met enerzijds de lectio en anderzijds de oratio. 
Dat resulteert in een voor het monastieke leven kenmerkende drieslag, ter 
uitdrukking van de vertrouwdheid met Gods Woord, lectio - meditatio - oratio: 
het Woord wordt in de lectio geestelijk gegeten en gedronken, het Woord vormt 
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in de meditatio de spirituele kracht die de mediterende omvormt en het Woord 
leidt door de oratio tot het voortbrengen van geestelijke vruchten.^ 

Samenvattend kan de vroeg-monastieke meditatie getypeerd worden als een 
oefenende omgang met de Schrift waarin het uiterlijk reciteren van de tekst en 
de irmerlijke omvorming van de existentie nauw op elkaar betrokken zijn.' 

Meditatie in de Middeleeuwen 
De verdere ontwikkeling van de meditatie in de Middeleeuwen wordt geken
merkt door een proces van systematisering ten aanzien van de methode van de 
meditatie en de theologische reflectie over het mediteren. Bovendien gaat er een 
sterker accent vallen op het discursieve aspect van de meditatie en komen er, 
naast de Schriftmeditatie, ook andere meditatievormen. 

In het midden van de 12e eeuw verschijnen de eerste systematische uiteen
zettingen over de meditatie en over de plaats van de meditatie op de mystieke 
weg. De kern van de systematisering is te vinden in een schema van vier 
trappen: lectio - meditatio - oratio - contemplatie. Dit schema laat zien dat 
hetgeen in de vroeg-monastieke meditatie nog veel meer onscheidbaar met 
elkaar verweven was, nu verdeeld wordt over enkele aparte trappen die elk hun 
eigen zwaartepunt hebben. De meditatie wordt nu een van die trappen. Guigo II 
(gestorven 1188) geeft van de vier trappen de volgende omschrijvingen: in de 
lectio gaat het om de intensieve omgang met teksten van de Schrift, in de 
meditatio gaat het om het innerlijke, geestelijke doordringen in de tekst, in de 
oratio gaat het om een met het hele hart zich toewenden naar God en om de 
toe-eigening van het gemediteerde en in de contemplatio gaat het om een door 
God gegeven diepgaande ervaring, voorsmaak van de eeuwige zaligheid. 
Daarbij worden de eerste drie trappen bepaald door menselijk inspanningen die 
methodiseerbaar zijn terwijl de laatste trap geheel te danken is aan de goddelijke 
genade.* 

Theologisch gezien wordt de meditatie gezien als een reflecterende en 
zoekende activiteit die tegelijkertijd georiënteerd is op de conformatie van het 
leven aan de evangelische voorschriften en op de contemplatie als mystieke 
ervaring. Dat betekent dat de meditatie een trap wordt op de mystieke weg 
waarvan het doel ligt in de cognitio experimentalis de Deo, die, ook al kan die 
door de mens worden voorbereid door middel van geestelijke oefeningen, 
uiteindelijk een genadegeschenk van God zelf is. 

Als volgend kenmerk van de ontwikkeling van de meditatie in de Middeleeu
wen moet gewezen worden op de sterkere nadruk die het discursieve, analyse
rende karakter van de meditatie vanaf de twaalfde eeuw krijgt. Zo onderscheidt 
Hugo van St. Victor (gestorven 1141) drie niveaus van kennen: cogitatio, 
meditatio en contemplatio. Cogitatio is de zintuigelijke waarneming of voor
stelling waardoor een beeld van het object wordt gevormd, meditatio is de 
poging om in het verborgene door te dringen en contemplatio is de manifestatie 
van het verborgene. Deze grotere nadruk op het reflectieve moment van de 
meditatie heeft ook te maken met het gegeven dat (biimen de vierslag lectio -
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meditatio - oratio - contemplatio) de meditatio nauwer verbonden wordt met de 
lectio terwijl de oratio nauwer verbonden wordt met de contemplatio. 

Een laatste kenmerk van de meditatie in de Middeleeuwen is het gegeven dat 
naast de Schriftmeditatie ook de boetemeditatie en de meditatie van het leven en 
lijden van Christus een eigen plaats krijgen. De boetemeditatie wordt bepaald 
door de polen miseria en misericordia: de boetemeditatie bedoelt de geestelijke 
verbetering van de mediterende mens door zich af te keren van zijn door de 
zonde bepaalde ellende (miseria) en zich toe te wenden naar de barmhartigheid 
van God (misericordia). In de meditatie van het leven en lijden van Christus 
gaat het om een zich affectief inleven in de geschiedenis van Jezus en een 
intensief en verbeeldend meeleven en meelijden waarbij de geschiedenis van 
Jezus en de eigen geschiedenis op elkaar komen te liggen. In deze meditatie 
komen twee lijnen bij elkaar: een horizontale waarop de mediterende zijn leven 
ordent en vormgeeft in boete en navolging, en een verticale waarop het kan 
komen tot een mystiek beleven. 

Aparte aandacht verdient in dit verband de laat-middeleeuwse beweging van 
de Moderne Devotie. Binnen deze spirituele vernieuwingsbeweging bestond 
grote aandacht voor de meditatie. Daarbij springen twee kenmerken in het oog. 
In de eerste plaats krijgt de meditatie een iets andere functie: terwijl de medita
tie tot dan toe vooral een ascetische oefening was, gericht op het bereiken van 
de mystieke contemplatie of zelfs extase, komt nu vooral het ethische aspect van 
attitudeverandering op de voorgrond te staan. De meditatie-opvatting van de 
Moderne Devotie is daarom ook sterk psychologisch en antropocentrisch 
gekleurd. In de tweede plaats vindt er een tot in detail uitgewerkte systemati
sering van de meditatiemethode plaats. Er worden meditatieschema's ontwikkeld 
die op elke soort stof kunnen worden toegepast. De afsluiting vindt deze 
ontwikkeling in het Rosetum exercitiorum spiritualium (1494) van Jan Mombaer 
(gestorven 1501), een samenvatting van alles wat er aan het eind van de 
Middeleeuwen aan meditatie mogelijk was. In het centrum van het Rosetum staat 
het Meditatorium die de Scala meditationis van Wessel Gansfort bevat. Om een 
en ander te concretiseren geef ik daar een korte beschrijving van.' De Scala 
meditationis omvat drie delen: de voorbereiding, de eigenlijke weg en het slot. 
De voorbereiding heeft als doel: in zichzelf keren en concentreren. Storende 
gedachten worden losgelaten en de mediterende bepaalt zich tot het meditatieon
derwerp. De eigenlijke oefening is verdeeld in drie trappen die overeenkomen 
met de drie psychische vermogens: geheugen, verstand en wil. De trap van het 
geheugen bestaat uit vijf onderdelen: commemoratio (het gekozen thema in de 
herinnering roepen), consideratio (er goed in doordringen), attentio (zich er 
volledig op concentreren), explanatio (het oproepen van beelden die op het 
thema betrekking hebben) en tractatio (uitwerken van het thema). De trap van 
het verstand bestaat uit drie onderdelen: diiudicatio (wat is de betekenis van het 
onderwerp voor mijzelf?) causatio (om welke redenen?) en ruminatio (al het 
voorgaande herhalen tot het gevoel erdoor geraakt wordt). En de trap van de 
wil of de affectiviteit bestaat uit acht onderdelen die erop gericht zijn om via 
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een emotionele crisis een nieuw identiteitsbesef tot stand te brengen: gustatio 
(door middel van uitroepen, vragen en twijfel de gevoelens stimuleren), querela 
(zich beklagen over het eigen tekortschieten), optio (verlangens formuleren), 
confessio (tegenover God zijn onvermogen belijden), oratio (bidden), mensio 
(zichzelf bemoedigen door te denken aan bewijzen van Gods barmhartigheid), 
obsecratio (verheviging van het gebed) en confidentia (zichzelf verzekeren dat 
niets geweigerd zal worden). De slotoefeningen bestaan in dankzegging, zich 
aanbevelen aan God en zich in alles overgeven aan Gods wil.'" 

Meditatie in de rooms-katholielie traditie 
In de rooms-katholieke traditie speelt de meditatiemethode van de Moderne 
Devotie een belangrijke rol bij de kloosterhervormingen in Europa. Zo kunnen 
er van de Exercitia spiritualis van Ignatius de Loyola (gestorven 1556) lijnen 
getrokken worden naar de geschriften van Gerard Zerbold van Zutphen en Jan 
Mombaer. De ignatiaanse meditatiemethode is dan ook traditioneel qua structuur 
(achtereenvolgens worden geheugen, voorstelling, verstand en affectiviteit 
geactiveerd) en qua doelstelling (door het beschouwen van de gebeurtenissen uit 
het leven van Jezus tot imitatie komen). Typerend is verder dat het voorstel
lingsbeeld dat als object van concentratie fungeert niet wordt opgeroepen door 
middel van de lezing van Schriftteksten, zoals gebruikelijk in de monastieke 
traditie, maar door middel van het geheugen. 

Naast de ignatiaanse ontstond ook de karmelitaanse meditatiemethode, vooral 
onder invloed van het werk van Johannes van het Kruis (gestorven 1591) en van 
Teresa van Avila (gestorven 1582). Deze methode wordt gekenmerkt door 
eenvoud en is in de volgende drie punten samen te vatten: eerst in zichzelf 
keren, een besef van eigen onwaardigheid opwekken en zich losmaken van de 
zintuigen, vervolgens zich bewust maken van de werkelijke tegenwoordigheid 
van Christus en tenslotte zich van hart tot hart met Hem onderhouden. Deze 
meditatieoefening, ook wel beoefening van het inwendige gebed genoemd, is het 
centrale element in de spiritualiteit van de Karmel-orde geworden. In de 
zeventiende eeuw ontstonden de laatste bijdragen aan de ontwikkeling van de 
methodische meditatie in de katholieke traditie. Het gaat dan om de meditatie
methode van FranQois de Sales (gestorven 1622): de salesiaanse methode, en die 
van de congregatie van St. Sulpice (opgericht in 1642): de sulpiciaanse metho
de. In beide methoden staat centraal het overwegen van het leven van Christus 
met als doel het zich eigen maken van de attitude van Christus (identificatie)." 

Deze meditatiemethoden, die alle ontstaan zijn in het kader van hervor
mingsbewegingen, blijven tot in de twintigste eeuw gangbaar; er ontwikkelden 
zich geen nieuwe methoden. Wel begint de methodische meditatie in de twintig
ste eeuw in onbruik te raken. De oorzaak daarvan lijkt gezocht te moeten 
worden in de groeiende weerstand tegen een al te moralistische vroomheids-
beleving, en in het verlangen naar nieuwe inspiratie. De op gang komende 
liturgische beweging en een meer bijbelse vroomheid gaan op de meditatie-
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beoefening hun stempel drukken. Daarnaast wordt er ook geëxperimenteerd 
met oosterse meditatievormen als yoga, zen en transcendente meditatie.'^ 

Meditatie in de protestantse traditie 
In de protestantse traditie wordt de meditatie, na het wegvallen van het monas
tieke levensideaal, vooral individueel en vaak in het verborgene beoefend. Dat 
heeft als consequentie dat er binnen die traditie van de Reformatie in veel 
mindere mate sprake is van systematische bezinning op dit onderwerp. Heel 
algemeen kan gezegd worden dat de katholieke traditie de band met de christe
lijke meditatie beter bewaard heeft dan de protestantse traditie.'^ Toch kunnen er 
wel enkele waarnemingen worden gedaan ten aanzien van de meditatie in de 
protestantse traditie.'"' 

Luther (1483-1546), de hervormer die met het ene been in de Middeleeuwen 
en het andere in het tijdperk van de Reformatie stond, leerde in het klooster van 
de Augustijner Eremieten te Erfurt de praktijk van de meditatie. In deze 
meditatiepraktijk waren invloeden van de Moderne Devotie aanwezig.'' Zijn 
leven lang is Luther de meditatie blijven beoefenen. Bovendien heeft hij ook 
over de meditatie gereflecteerd waarbij zijn meditatie-opvatting naast een grote 
mate van continuïteit ook discontinuïteit met de middeleeuwse traditie vertoont. 
Ook in Luthers theologie-opvatting speelde de meditatie een belangrijke rol: 
voor hem werd de ware theoloog gevormd door oratio, meditatie en tentatioJ^ 

Terwijl bij Luther de wetenschappelijke en de vrome omgang met de 
Schriften nog verbonden waren in de meditatie, breekt deze samenhang stuk 
wanneer de scholastieke theologie zich aandient. Er ontstaan nu twee lijnen in 
de Schriftomgang: enerzijds de lijn van een wetenschappelijke, rationeel-reflec
terende Schriftuitleg en anderzijds de lijn van een persoonlijke bijbelvroomheid 
waarin de meditatie een belangrijke rol blijft spelen. Deze beide lijnen laten zich 
in de vier eeuwen na de Reformatie maar moeilijk meer met elkaar verbinden. 
Een uitzondering daarop vormt het Duitse Piëtisme. Zo speelt bij August 
Hermann Francke de meditatie een belangrijke rol in het geheel van de theolo
gische studie, die hij vanuit Luthers drieslag oratio - meditatio - tentatio 
concipiëert: niet door een zonder meer opeenhopen van kennis komt het tot een 
goed verstaan van de Heilige Schrift, maar door een biddende, existentiële en 
affectief-betrokken omgang met het bijbelse Woord." 

In de met het Piëtisme nauw verwante Nederlandse beweging van de Nadere 
Reformatie speelt de meditatie als geestelijke oefening ook een belangrijke rol. 
In het grote werk Ta askètika sive Praxis pietatis (1664) van Gisbertus Voetius 
(1589-1676) komen we dan ook een uitgebreid hoofdstuk tegen over de geeste
lijke overdenking, waarin hij deze definitie van meditatie geeft: ,,Meditatie of 
contemplatie is een daad van godsdienst, d.w.z. een geestelijke oefening 
waarmee wij God en goddelijke zaken voor zover wij die hebben leren kennen, 
met een aandachtige, op de eigen ervaring toegesneden, en liefdevolle werk
zaamheid van het verstand m beschouwing nemen, opnieuw zoeken te ervaren, 
en op onszelf toepassen.'"* Een andere vooraanstaande figuur uit de Nadere 
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Reformatie is Theodorus a Brakel (1608-1669). In zijn leven namen meditatie 
en gebed een uiterst belangrijke plaats in: zijn oefeningen of geestelijke over
denkingen bepaalden zelfs zijn hele levenspatroon. In zijn boek De Trappen des 
Geestelyken Levens (1670) doet hij daarvan verslag. Zo wil hij de lezer onder
wijzen en inwijden in de door hem zo hoog geschatte geestelijke oefening van 
de meditatie." 

Aparte aandacht verdient het gegeven dat in een van de gereformeerde 
belijdenisgeschriften, de Dordtse Leerregels (1618-1619), tweemaal de term 
meditatie wordt gebruikt. Dat gebeurt voor het eerst in hoofdstuk I artikel 13. 
Daar wordt gesproken over de uitwerking van de leer van de uitverkiezing en 
de overdenking (meditatie) ervan.^" De tweede plaats waar de term meditatie 
wordt gehanteerd is hoofdstuk V artikel 14. Daar wordt gesteld dat God zijn 
genadewerk in de gelovigen wil instandhouden, voortzetten en voltooien door 
het laten horen, lezen en overdenken (meditatie) van het evangelie.^' Dit 
gegeven, dat een gereformeerd belijdenisgeschrift nadrukkelijk spreekt over de 
meditatie, vormt een belangrijk aanknopingspunt voor een eigentijdse doorden
king van de meditatie in gereformeerd licht. 

Desalniettemin moet samenvattend over de protestantse traditie worden 
gezegd dat daar de brede stroom van christelijke meditatie, die Luther nog heeft 
bereikt, is weggesijpeld om ondergronds verder te stromen en nog slechts hier 
en daar aan de oppervlakte te komen.̂ ^ Anders gezegd en concreet toegespitst: 
de gemiddelde gereformeerde christen kent niet de praktijk van de meditatie en 
is niet ingeleid in de mediterende omgang met de Schriften. Velema kan dan 
ook het volgende schrijven: ,,Naar onze gedachte wordt er in protestantse kring 
te weinig gemediteerd. Wellicht dat de reactie op rooms-katholieke praktijken 
nog steeds een rol speelt. Overigens heeft die reactie dan wel taaie kracht, want 
zij heeft het eeuwen volgehouden. Wat ook de oorzaak mag zijn, er wordt te 
weinig gedaan aan meditatie en overdenking van het eigen leven in relatie tot 
Gods woorden."^' 

3 Een contemplatief-psychologische benadering van de meditatie 

De meditatie als geestelijke oefening is altijd de activiteit van een mens. 
Alszodanig kan de meditatie dan ook vanuit een antropologische invalshoek 
benaderd worden. Het is daarom zinvol om voor het in beeld brengen van de 
meditatie ook te rade te gaan bij de psychologie. Nu doet zich het gelukkige feit 
voor dat er op het terrein van de psychologie recentelijk een nieuw veld ontgon
nen is: de contemplatieve psychologie. In dat verband moet de naam van De 
Wit worden genoemd. Hij heeft voor Nederland op dit terrein baanbrekend 
werk verricht dat ook internationale erkenning heeft gekregen. Van zijn hand 
verschenen twee publicaties over dit onderwerp: Contemplatieve psychologie en 
De verborgen bloei?* Ik geef in deze paragraaf eerst een korte introductie in de 
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contemplatieve psychologie (a) om vervolgens speciaal in te gaan op de zoge
naamde contemplatieve disciplines (b) en de plaats van de meditatie daarin (c). 

Contemplatieve psychologie 
De contemplatieve psychologie is die vorm van psychologie die probeert om de 
psychologische begrippenkaders en denkwijzen die in de contemplatieve tradities 
te vinden zijn zichtbaar te maken. Thema's die dan centraal staan zijn bijvoor
beeld: de fundamentele menselijkheid, de aard van de menselijke geest en 
ervaring, de zelfkermis en de wegen die leiden tot zelfkeimis. Deze thema's zijn 
kenmerkend voor het contemplatieve leven dat bestaat in een bepaalde gedisci
plineerde manier van leven dat gericht is op het tot bloei brengen van de 
menselijkheid. De contemplatieve psychologie heeft dan ook, net als alle 
psychologie, een duidelijk antropocentrisch karakter. Maar omdat het contem
platieve leven vrijwel altijd ligt ingebed in een religieuze traditie, handelt de 
contemplatieve psychologie over de mens die zijn werkelijkheid beleeft vanuit 
een theocentrisch perspectief. Overigens moet dan wel worden opgemerkt dat 
het in de contemplatieve psychologie niet om een exclusief-christelijke maar om 
een meer algemeen-religieuze benadering gaat.̂ ^ 

Deze contemplatieve psychologie verschilt qua karakter sterk van de conven
tionele, empirische psychologie. De laatste kent namelijk een derde-perspons-
perspectief: het gaat om onderzoek waarbij een ander mens dan de onderzoeker 
zelf object van onderzoek is. Men houdt zich dan ook vooral bezig met het 
bestuderen van het gedrag en het spreken van mensen omdat dat hetgene is wat 
we van de ander kunnen zien. De contemplatieve psychologie daarentegen houdt 
zich bezig met het domein van de geest, de beleving, het denken, kortom met 
het domein van de mentale verschijnselen die niet in de derde persoon toeganke
lijk zijn. Daarom kent de contemplatieve psychologie een eerste-persoons-
perspectief: het mentale domein is immers alleen voor onderzoek in de eerste 
persoon toegankelijk. Het verschil tussen de beide vormen van psychologie kan 
dan ook als volgt onder woorden worden gebracht: terwijl de conventionele 
psychologie streeft naar inzicht door informatie over het menselijk functioneren 
te verzamelen, streeft de contemplatieve psychologie naar inzicht door transfor
matie van het menselijk functioneren te bewerkstelligen. De conventionele 
psychologie is daarom een informative science terwijl de contemplatieve 
psychologie een formative science is.̂ * 

In de contemplatieve psychologie komen uiteraard allerlei verschillende 
thema's aan de orde. Te denken valt aan bijvoorbeeld: het mensbeeld, de 
contemplatieve weg, de rol van de geestelijk leidsman, de contemplatieve taal, 
communicatie, de mystieke ervaring enzovoort. Voor het kuimen plaatsen van 
de meditatie is het in dit verband speciaal van belang om op twee thema's iets 
nader in te gaan: de contemplatieve epistemologie en de contemplatieve metho
dologie. 
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Contemplatieve epistemologie 
De contemplatieve psychologie richt zich op het domein van de mentale 
verschijnselen. Een van die verschijnselen is het menselijke kennen. De contem
platieve psychologie is daarom ook geïnteresseerd in de vraag naar die psychi
sche processen die leiden tot wat mensen als kermis beschouwen, naar de 
voorwaarden en mogelijkheden van het menselijk kennen en naar de criteria om 
iets kennis te noemen. In dat verband valt er een belangrijk onderscheid te 
maken tussen een conceptuele vorm van keimen enerzijds en een perceptuele 
vorm van kermen anderzijds. De conceptuele vorm van kermen is gebaseerd op 
redeneren of werken met concepten en resulteert in discursieve, begripsmatige 
kermis in de zin van informatie. De perceptuele vorm van kennen is gebaseerd 
op wat wel oplettendheid, opmerkzaamheid, bewust zijn of intuïtie wordt 
genoemd. Deze vorm van kennen resulteert in wijsheid. Terwijl de conceptuele 
vorm van kennen vooral verbonden wordt met het derrkvermogen of het 
verstand ('derrken'), wordt de perceptuele vorm van kermen vooral verbonden 
met het hart of de ziel ('waarnemen'). Of om het nog weer anders uit te 
drukken: in het perceptuele kennen gaat het om een kennen met het hart terwijl 
het in het conceptuele kennen gaat om kermen met het verstand. De contem
platieve psychologie is in beide vormen van kermen geïnteresseerd: voor het 
bereiken van het doel van het contemplatieve leven, de transformatie van de 
mens in die zin dat hij wijs wordt, is naast de perceptuele kennis ook de 
conceptuele kermis noodzakelijk. Daarom denkt de contemplatieve psychologie 
na over zowel methoden die leiden tot conceptuele kermis als methoden die 
leiden tot perceptuele kermis." 

Contemplatieve methodologie 
De term methodologie zelf wordt in de contemplatieve tradities niet gebruikt, 
maar wel vinden we daar datgene waar deze term voor staat onder uiteenlopen
de namen zoals vademecum, methodos, discipline of exercitio. Het gaat daarin 
om methodes en instructies voor methodisch handelen die de mens op de 
contemplatieve weg van dienst kunnen zijn. Die methodes zijn altijd gericht op 
de transformatie, de omvorming van de mens. Die transformatie omvat ook het 
verwerven van kermis, inzicht en wijsheid, naast de transformatie van bijvoor
beeld emotionele, motivationele en sociale aspecten van het mens-zijn. Kortom, 
in de contemplatieve methodologie gaat het over de methodes en disciplines die 
kutmen worden ingezet bij het gaan van de contemplatieve weg en het leven van 
het contemplatieve leven. Vanuit het onderscheid in een conceptuele en een 
perceptuele vorm van kennen kunnen er met het oog op het proces van kennis
verwerving een aantal verschillende contemplatieve disciplines worden onder
scheiden.^" 
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Contemplatieve disciplines 
Binnen de contemplatieve psychologie nemen de contemplatieve disciplines 
(spirituele disciplines, geestelijke oefeningen) een belangrijke plaats in. De term 
discipline kan in dat verband wat bevreemding wekken, omdat het voor de 
meeste mensen een strenge en bijna militante bijklank heeft: de betekenis ligt 
dan bijna aan tegen zichzelf forceren en onder druk zetten. In het kader van het 
contemplatieve leven is de betekenis van de term discipline echter veel neutra
ler. Het gaat dan om: systematische oefening. En voor deze geestelijke oefenin
gen is juist kenmerkend dat ze niet hardhandig maar met een zekere zachtheid 
moeten worden verricht. De contemplatieve disciplines zijn zachtmoedige 
disciplines die een plek hebben tussen zelfkwelling enerzijds en gemakzucht 
anderzijds.^' 

Nu is er een veelheid van contemplatieve disciplines. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan: gebed, meditatie, viering, geestelijk onderricht, eenvoud, 
ootmoed, stilte, eenzaamheid, gemeenschap, gastvrijheid, bijbelstudie, Jezusge-
bed, vasten enzovoort. Om in deze veelheid enige orde aan te brengen, kan een 
uit de contemplatieve traditie bekende indeling worden gehanteerd, namelijk de 
indeling in drie domeinen: de domeinen van de geest, het woord en de daad. Er 
kan dan gesproken worden van respectievelijk mentale disciplines (geest), 
disciplines van het spreken (woord) en disciplines van het handelen (daad).^ 
Van al deze contemplatieve disciplines is het doel: de inoefening van de 
contemplatieve grondhouding, of: de transformatie van onze egocentrische 
werkelijkheidsbeleving in een theocentrische, of: het cultiveren van de verbor
gen bloei. Uiteraard is het van belang vast te houden wat de plaats van de con
templatieve disciplines is: ze zijn geen doel op zich, maar een middel, een 
middel dat bovendien vanuit de juiste instelling moet worden gebruikt. Boven
dien kunnen we door middel van de beoefening van de contemplatieve discipli
nes onze geestelijk groei niet zelf in de greep krijgen: wijsheid, inzicht, 
zachtmoedigheid en vrede blijven een geschenk. 

Omdat het me in dit hoofdstuk gaat om de meditatie, kan ik de disciplines 
van het spreken en van het handelen buiten beschouwing laten en me met name 
richten op de mentale disciplines. Biimen de mentale disciplines kunnen weer 
twee hoofdgroepen worden onderscheiden: de disciplines van het denken 
enerzijds en de disciplines van het bewust zijn anderzijds. De disciplines van het 
denken hangen samen met de conceptuele vorm van keimen en zijn gericht op 
het vergroten van het intellectuele begrip van het contemplatieve leven; ze 
worden onderverdeeld in de intellectuele disciplines en de disciplines van de 
verbeelding. De disciplines van het bewust zijn hangen samen met de perceptue
le vorm van kermen en zijn gericht op het cultiveren van de twee aspecten van 
het bewust zijn, namelijk de aandacht en het onderscheidingsvermogen; ze 
worden onderverdeeld in de disciplines van de aandacht en de disciplines van 
het inzicht. Hieronder geef ik een korte bespreking van deze vier verschillende 
mentale disciplines.^' 
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In de intellectuele disciplines, die gebruik maken van het intellect, gaat het 
om het leren, analyseren en overdenken van theorieën over het contemplatieve 
leven. Want alle contemplatieve tradities bezitten een bepaald begrippenkader in 
de vorm van een meer of minder systematische leer. Zo kent de christelijke 
traditie bijvoorbeeld de catechismus die teruggaat op de bijbel. Door middel van 
de intellectuele disciplines bestudeert de beoefenaar de leer en denkt erover na. 
Het doel van deze denktraining is de verheldering van zowel het begrippenkader 
als van het denken in termen van de traditie over het eigen concrete bestaan, 
doordat de religieuze concepten worden eigen gemaakt. 

De disciplines van de verbeelding maken gebruik van de verbeeldingskracht. 
Ze werken met mentale voorstellingen of beelden: godsbeelden, verhalen uit de 
traditie, beelden ontleend aan het leven van profeten of van Jezus, heilige 
formules, de herinnering aan de dood enzovoort. De bedoeling van de discipli
nes van de verbeelding is om zich die beelden en voorstellingen eigen te maken 
die onze egocentrische werkelijkheidsbeleving kunnen transformeren in een 
theocentrische. Het mentale beeld is daarbij het middel dat een belevingswaarde 
aanreikt waarin de beoefenaar zich moet inleven. De feitelijke beoefening van 
de disciplines van de verbeelding bestaat dan ook uit het zich steeds weer te 
binnen brengen van (door de traditie aangereikte) mentale beelden, ze te 
proeven, ze in de geest te houden, tot de belevingswaarde ervan zich ontvouwt. 
Uiteraard moet het dan steeds om mentale beelden en voorstellingen gaan die 
qua belevingswaarde een theocentrische werkelijkheidsbeleving wekken, zoals 
beelden die de fundamentele heiligheid van de werkelijkheid, de liefde en de 
tegenwoordigheid van God uitdrukken, beelden dus die tot overgave en toewij
ding aan God bewegen. Een bekend voorbeeld van een discipline van de 
verbeelding uit de christelijke traditie is de lectio divina (ook wel: geestelijke of 
monastieke lezing). Bij de beoefening van deze discipline gaat het niet om het 
verwerven van informatie over de tekst, maar om het ontwikkelen van ver
trouwdheid met de tekst. Dan kan de belevingswaarde van de tekst zich aan ons 
openbaren en kan de tekst ons omvormen. De lectio divina beoogt door de tekst 
getransformeerd en aan de tekst opnieuw geboren te worden in een waarachtige 
ontmoeting. 

De disciplines van de aandacht bedoelen de verstrooidheid en gefragmen
teerdheid van de geest op te heffen. De meeste mensen worden voortdurend 
meegesleept in de maalstroom van hun gedachten. Daardoor bezit hun geest 
geen rust, geen stabiliteit. Er is sprake van een voortdurende geestelijke 
gejaagdheid en onoplettendheid die het onmogelijk maken om stil te staan en stil 
te worden. De disciplines van de aandacht worden beoefend om aan deze 
gejaagdheid en verstrooidheid iets te doen. Centraal in deze disciplines staat de 
oefening om de aandacht, oplettendheid of concentratie gericht te houden op één 
punt. Dat aandachtspunt kan van alles zijn: een voorwerp zoals een kaars of een 
beeld, een proces zoals de ademhaling of een eenvoudig handwerk, maar ook 
een mentaal beeld (ditmaal niet om erover na te denken of er de belevingswaar
de van te ontdekken maar om er de aandacht op te richten) of het herhalen van 
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een woord. Dit aandachtspunt fungeert als ankerpunt en rustpunt voor de geest. 
Veelal nemen de disciplines van de aandacht de vorm aan van de zogenaamde 
zitmeditatie: de beoefenaar gaat in een rustige omgeving stil zitten, rechtop op 
een stoel of een meditatiekussen, en houdt de aandacht gericht op bijvoorbeeld 
de ademhaling. Telkens wanneer de aandacht weer gevangen dreigt te raken in 
de gedachtenstroom wordt de aandacht opnieuw op het aandachtspunt, in dit 
geval de adem, gericht. De oefening komt er dus op neer dat de gedachten
stroom wordt losgelaten om tot stilte en concentratie te komen, om vanuit de 
complexe veelheid bij de eenvoud uit te komen. Zo wordt ook de basis gelegd 
voor de beoefening van de disciplines van het inzicht. 

In de disciplines van inzicht, in de christelijke traditie oorspronkelijk met de 
term contemplatie aangeduid, gaat het om een direct, onbevangen schouwen van 
onze geest en werkelijkheidsbeleving. Eigenlijk bestaat er voor deze disciplines 
geen methode: hun beoefening ligt voorbij elke techniek. Op basis van de vrucht 
van de disciplines van de aandacht wordt in de disciplines van inzicht de 
onbevangenheid zelf gedisciplineerd beoefend zodat het komt tot een onvoor
waardelijke onbevangenheid die ligt voorbij elke conceptualisering. Het gaat 
hierin om geestelijke overgave die leidt tot een onderscheidingsvermogen dat 
zich vrij beweegt en zo tot inzicht komt. Deze disciplines van inzicht hebben 
twee functies. Ze leiden in de eerste plaats tot perceptuele zelfkennis: ze, leren 
ons onze egocentrische werkelijkheidsbeleving en de onwerkelijkheid ervan 
onderkeimen. In de tweede plaats openen ze ook een ander perspectief: een 
perspectief dat inzicht geeft in de werkelijkheid zoals die verschijnt zonder het 
egocentrische perspectief dat uiteindelijk op illusie berust. Zo leiden de discipli
nes van inzicht tot perceptuele Godskennis, ze onthullen een goddelijke werke
lijkheid en doen ons daar naar toe wenden. Samengevat: de onwerkelijkheid 
zoals die verschijnt vanuit het egocentrische perspectief wordt ontmaskerd en de 
werkelijkheid zoals die verschijnt vanuit het theocentrische perspectief wordt 
onthuld. 

Het is tenslotte van belang, na deze uiteenzetting van de verschillende 
contemplatieve disciplines, nog op drie dingen te wijzen. In de eerste plaats: 
deze contemplatieve disciplines in het mentale domein kunnen, sterker nog: 
moeten in allerlei combinaties voorkomen. Want de verschillende disciplines 
kurmen niet zonder elkaar en hebben elkaar nodig: ze vervullen elk een eigen 
rol die van wezenlijk belang is bij het gaan van de contemplatieve weg. In de 
tweede plaats: de onderscheidingen die hier gemaakt zijn hebben iets kunstma
tigs en bedoelen zeker niet te scheiden wat in werkelijkheid bij elkaar hoort. 
Wel hebben de verschillende onderscheidingen een verhelderende functie en zijn 
ze als zodanig behulpzaam bij het in beeld brengen van de concrete realiteit van 
het inoefenen van spiritualiteit. In de derde plaats: van de uiteenzetting van De 
Wit gaat de suggestie uit dat er een bepaalde rangorde is in de verschillende 
contemplatieve disciplines. Dat standpunt deel ik niet: de verschillende discipli
nes hebben elk hun eigen waarde en zijn op elkaar aangewezen. 
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De meditatie als contemplatieve discipline 
Waar bevindt zich nu in het veld van de contemplatieve disciplines de meditatie? 
Bij de beantwoording van die vraag doet zich een probleem voor dat ook in de 
voorgaande paragraaf al gesignaleerd is: de betekenis van het begrip meditatie 
heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarin de ene keer het meer conceptuele 
moment en de andere keer het meer perceptuele moment de nadruk heeft 
gekregen. Dat betekent concreet dat het mogelijk is om de meditatie zowel 
onder te brengen bij de disciplines van het denken (de conceptuele vorm van 
kennen als kennen met het hoofd) als bij de disciplines van bewust zijn (de 
perceptuele vorm van kennen als kennen met het hart). Ik wil dat hier dan ook 
doen door meditatie op te vatten als een mogelijke vorm van enerzijds de 
disciplines van de verbeelding en anderzijds de disciplines van de aandacht. Ik 
doe dat op grond van twee gegevens. In de eerste plaats: de lectio divina, 
hierboven genoemd als voorbeeld van de disciplines van de verbeelding, is bij 
uitstek een voorbeeld van de vorm van omgang met de Schrift waarnaar ik in 
deze studie op zoek ben.'^ In de tweede plaats: in onze tijd wordt de betekenis 
van de term meditatie vooral gekleurd door het perceptuele moment (de term 
meditatie valt ongeveer samen met wat de christelijke traditie vroeger ook wel 
contemplatie noemde) en vanuit dat gegeven is het op zijn minst vruchtbaar om 
in het kader van deze studie ook stil te staan bij meditatie als discipline van de 
aandacht. Ik werk een en ander in de vijfde paragraaf van dit hoofdstuk nog iets 
nader uit. Nu wil ik ter afronding van deze paragraaf wat dieper ingaan op de 
meditatie als contemplatieve discipline, om zo nog meer kenmerken te vinden 
die van belang kunnen zijn voor een preciezere afbakening van datgene wat ik 
in deze studie onder meditatie versta. Ik doe dat aan de hand van wat Noordzij 
in een studie over de psychologie van de spirituele ontwikkeling opmerkt ten 
aanzien van de meditatie." 

Er kan met betrekking tot de meditatie van drie essentiële elementen worden 
gesproken: ontlediging, opmerkzaamheid en ontvankelijkheid. Deze drie 
elementen hangen nauw met elkaar samen en beïnvloeden elkaar wederkerig. 
Nu richt de door deze drie elementen bepaalde meditatie als discipline van de 
aandacht zich niet zozeer op inhouden (mentale beelden) als wel op een houding 
(attitude). Tegelijk echter is deze in de meditatie als aandachtsdiscipline ingeoe
fende houding ook van groot belang voor bijvoorbeeld de omgang met de bijbel 
en de omgang met de medemens. Daarom is het in verband met de beide 
vormen van meditatie van belang om aan deze drie elementen, die in de 
meditatie methodisch worden ontwikkeld, aandacht te besteden. 

De ontlediging als element van de meditatie bestaat in het vrij raken en 
voortdurend loslaten van gedachten, gewaarwordingen, gevoelens, stemmingen 
enzovoort die in het mentale domein opkomen. De bedoeling daarvan is niet dat 
het bewustzijn inhoudsloos wordt, maar dat er niet langer sprake is van een 
vastzitten aan èn geobsedeerd zijn door de inhouden van het bewustzijn. De 
mediterende neemt afstand van zijn betrokkenheid bij de inhouden van het 
bewustzijn. Zo ontstaat er ruimte om zich te richten op het mentaal functioneren 
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als zodanig. Toevertaald naar het dagelijkse leven levert deze ontlediging op: 
beschikbaarheid, bereidheid en flexibiliteit om hetgeen op de (contemplatieve) 
weg komt met nieuwe ogen te ontmoeten. Tegelijk staat deze ontlediging in 
dienst van het ontwikkelen van een niet-oordelende, liefdevol aanvaardende 
houding van al wat leeft en wordt ontmoet. 

De opmerkzaamheid als element van de meditatie bouwt voort op de ontledi
ging: er ontstaat door de ontlediging ruimte bij de mediterende om zaken te 
gaan opmerken waaraan hij vroeger voorbij ging. De mediterende wordt 
oplettend ten aanzien van zijn eigen mentale functioneren. Zo wordt hij aan 
zichzelf ontdekt en leert hij de werkelijkheid met andere ogen waarnemen. De 
ontlediging heeft dus niet een verlaagd bewust zijn tot gevolg, maar juist een 
hoge mate van waakzaamheid, opmerkzaamheid en oplettendheid. 

De ontvankelijkheid als element van de meditatie bloeit op de basis van 
opmerkzaamheid: wie werkelijk open leert te staan voor en leert te luisteren 
naar de hem omringende werkelijkheid, wordt ook ontvankelijk voor wat er uit 
die werkelijkheid naar hem toekomt. De ontvankelijkheid bestaat dus in een 
luisterende oplettendheid die enerzijds een actief geestelijk de oren spitsen is en 
anderzijds een passief wachtende opmerkzaamheid. Het gaat om: alerte ontvan
kelijkheid. Deze ontvankelijkheid wordt ook wel receptiviteit genoemd en staat 
naast activiteit: activiteit (of productiviteit) en receptiviteit zijn twee modi van 
het bewustzijn. De actieve modus is een organisatietoestand die gericht is op het 
bewerken van de omgevende werkelijkheid. De receptieve modus daarentegen is 
een in zich opnemen van de omgevende werkelijkheid. Deze laatste wordt dus 
ingeoefend in de meditatie. 

Deze drie elementen ontlediging, opmerkzaamheid en ontvankelijkheid zijn 
bepalend voor wat de meditatieve attitude kan worden genoemd. Deze leidt tot 
een vollediger en minder reducerend beleven van en omgaan met de werkelijk
heid en is als zodanig van groot belang voor een verrijking en verdieping van de 
spiritualiteit. Concreet gezegd: in de meditatie wordt een spirituele grond
houding ingeoefend die van belang is voor zowel de verborgen omgang met God 
als voor de omgang met de bijbel. 

4 Een theologische benadering van de meditatie 

In deze paragraaf benader ik de meditatie vanuit de invalshoek van de theologie. 
Daarbij kies ik ervoor om me te oriënteren op een theoloog in wiens leven de 
meditatie een belangrijke rol heeft gespeeld: Maarten Luther. Staande in de 
monastieke traditie en tegelijkertijd staande aan het begin van de protestantse 
traditie vormt hij een boeiende referentiefiguur via wie ik een aantal thema's op 
het spoor kan komen die voor een theologische doordenking van de meditatie 
belangrijk zijn. Ik beschrijf, aan de hand van wat verschillende auteurs over het 
thema van de meditatie bij Luther naar voren hebben gebracht^, die momenten 
die in het kader van dit hoofdstuk verder helpen bij het in beeld brengen van de 
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meditatie. Ik ga eerst in op Luthers theorie (a) en praktijk (b) van de meditatie 
om vervolgens, vanuit Luther, een bespreking te geven van een aantal met het 
oog op de meditatie relevante theologische themata (c). 

Luthers theorie van de meditatie 
Luther heeft dagelijks gemediteerd. Deze geestelijke oefening had hij geleerd in 
de getijden van de kerk en heeft hij ook later steeds vastgehouden. Op verschil
lende plaatsen in zijn werk heeft hij ook gereflecteerd op de meditatie. Voor 
zijn opvattingen zijn vooral de woorden uit Psalm 1:2 (Vulgata) fundamenteel: 
'et in lege Domini meditabitur die ac nocte\ Wanneer Luther dit vers uitlegt, 
maakt hij belangrijke opmerkingen over het wezen van de meditatie.^^ 

1. Luther ziet de meditatie als een bezigheid die van het diepste innerlijk van 
de mens uitgaat. Hij gebruikt daarbij de (overigens onjuiste^*) etymologische 
verklaring die meditari met medium in verband brengt, en met dat 'midden' is 
dan het innerlijk van de mediterende mens bedoeld: het hart. Luther omschrijft 
de meditatie in dit verband dan ook als: ruminare in corde. De term ruminatio 
duidt daarbij op een sterk affectief gekleurde en een intensief op geestelijke 
ervaring gerichte omgang met de woorden van de Schrift. En juist het feit dat 
de mens zich vanuit zijn binnenste toewendt naar het meditatie-object, maakt het 
mogelijk dat de meditatie dit object niet alleen uiterlijk, maar ook in zijn kern 
aangrijpt. Theologisch gesproken betekent dit dat alleen de door de Geest 
bewogen uitlegger van de Schrift de Geest herkennen kan zoals die in de 
woorden van de Schrift aanwezig is. 

2. Luther ziet de wil {voluntas) als de wortel van de meditatie, en daarbij vat 
hij de wil op als aanduiding voor de hele mens, de mens met lichaam en ziel. 
Het gaat hier dan om een door de liefde van Christus bewerkte innerlijke 
toewending van de wil naar God en zijn Woord. Deze fundamentele gerichtheid 
op God en zijn Woord gaat dus aan de meditatie vooraf: ze kan niet door de 
meditatie bewerkt worden. 

3. In de formulering 'meditabitur in lege Domini' ziet Luther de hermeneuti
sche grondregel tot uitdrukking gebracht, dat de uitlegger van de Schrift in de 
tekst moet indringen, zonder zijn eigen verstaan erin in te dragen. Hij noemt de 
Schrift de stem van de Heilige Geest, en dat betekent dat de houding van de 
uitlegger tegenover haar gestempeld moet zijn door deemoed en eerbied. 

4. Luther geeft ook een zeer aanschouwelijke definitie van de meditatie: 
'meditari est pulsare cum Mose fianc petram\ Hij legt hier een verband met het 
slaan van Mozes op de rots waardoor hij het volk water verschafte (Ex. 17,6). 
Luther bedoelt met de rots de Heilige Schrift die de stem van de Heilige Geest 
en daarmee Christus is. Opvallend is dat hij niet het Latijnse percutere gebruikt, 
zoals bij Mozes, maar pulsare. Daarmee legt hij een verband met Matteüs 7:7 
waar Jezus bidden aanduidt als kloppen. Op deze wijze wordt het mediteren 
beschreven als een biddend zoeken naar het rechte verstaan van de tekst: 
meditatie is niet alleen maar een intellectuele bezigheid maar gebeurt altijd in 
een biddende houding. Dan zal er uit de rots water van inzicht stromen. 

116 



5. Filologische overwegingen brengen Luther tot de conclusie dat het in het 
woord meditari in de Hebreeuwse bijbel altijd om een 'woordelijk' gebeuren 
gaat: mediteren heeft steeds te maken met geproken, met klinkende taal. Voor 
Luther betekent dat tegelijkertijd dat in het verlengde van de meditatie de preek 
voor het volk ligt: de meditatie als oefening in het Woord is gericht op de 
prediking. Luther geeft de meditatie dan ook een plaats in een vierledige reeks 
die ontleend is aan Psalm 1:2-3: voluntas - meditatio - opus - doctrina aliorum. 
Hierin ziet hij de juiste wijze van omgang met het Woord van God: de irmerlij-
ke bezigheid van de meditatie en de uiterlijke bezigheid van de leer (de publieke 
preek) zijn voor Luther de uitdrukking van een en dezelfde zaak. 

6. Voor Luther behoort tot het wezen van de meditatie onlosmakelijk de 
wijze waarop de meditatie wordt gepraktiseerd. Hij geeft dan ook een regel 
voor de meditatie die bestaat uit de volgende twee stappen: - opmerkzame 
beschouwing van de afzonderlijke woorden van de tekst, - wederkerige vergelij
king van verschillende Schriftplaatsen. Deze regel heeft overigens wel als 
vooronderstelling een grondige kermis van de Heilige Schrift, die bij de middel
eeuwse moimik dan ook aanwezig was: hij kon spontaan en zonder enige 
inspanning vele teksten uit de bijbel uit zijn geheugen opdiepen. 

Naast Psalm 1 speelt ook Psalm 119 een belangrijke rol in Luthers verstaan 
van de meditatie. In deze psalm vindt Luther namelijk drie regels voor de .juiste 
wijze van theologiebeoefening, dat is de juiste wijze van omgang met de Heilige 
Schrift. Deze drie regels zijn: oratio - meditatio - tentatio. De meditatie krijgt 
hier dus een plaats tussen enerzijds de oratio en anderzijds de tentatio. Met de 
regel van de oratio bedoelt Luther duidelijk te maken dat voorwaarde voor alle 
omgang met de Schrift is: het deemoedige gebed tot God dat Hij zijn Geest 
geeft om te verlichten, te leiden en inzicht te geven. Met de regel van de 
tentatio laat Luther zien dat de aanvechting de situatie is waarin het Woord van 
God zich als troostrijk laat ervaren. Doel van de meditatie is dan ook de 
ervaringsmatige ontmoeting met God in de situatie van de aanvechting. Over de 
meditatio merkt Luther in dit verband op: ,,Zum andem soltu meditim, das ist: 
Nicht allein im hertzen, sondem auch eusserlich die mündliche rede und 
buchstabische wort im Buch jmer treiben und reiben, lesen und widerlesen, mit 
vleissigem auffmercken und nachdencken, was der heilige Geist damit meinet. 
Und hüte dich, dafi du nicht uberdrussig werdest oder denckest, du habest es ein 
mal oder zwey gnug gelesen, gehöret, gesagt und verstehest es alles zu grund, 
Denn da wird kein sonderlicher Theologus nimer mehr aus, Und sind wie das 
unzeitige Obs, das abfellet, ehe es halb reiff wird."-'^ Van hieruit kunnen 
opnieuw enkele trekken van Luthers meditatiebegrip worden getekend.^* 

1. De meditatie is meditatie van de Schrift, waarbij het gebed de onmisbare 
voorwaarde is en de aanvechting het veld van beproeving opdat het Woord in 
het lezen, horen en overdenken innerlijk wordt toegeëigend. 

2. Meditatie betekent omgang en regelmatige herhaling van het gelezene ter 
verdieping en beproeving van het geloof. 
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3. Meditatie maakt het uiterlijke Woord tot een innerlijk Woord dat de mens 
in de kern van zijn wezen treft en verandert. De meditatie neemt daarbij het 
uitgangspunt in het uiterlijke Woord en blijft daar ook bij: God wil zijn Geest 
niet geven zonder het uiterlijke Woord. 

4. In de meditatie van het uiterlijke Woord gaat het niet om een formalise
ring van het Woord tot letter (geen filologische exegese op de wijze van het 
humanisme) en evenmin om een verinnerlijking van het Woord tot 'zin' (geen 
filosofisch-speculatieve meditatie op grond van een meervoudige Schriftzin) 
maar om de verdieping van het Woord van de Schrift tot het Woord van God. 
Het gaat, zegt Luther, om het Woord dat jou treft, dat tot jou gesproken wordt. 
,,Es sind ja doch nicht Leseworte, sondem eitel Lebensworte darin, die nicht 
zum Spekulieren und zum Dichten, sondem zum Leben und Tun geschrieben 
sind.'"' 

Luthers meditatiepraktijk 
Luther heeft niet alleen geschreven over meditatie, hij heeft zelf ook de praktijk 
van de meditatie beoefend. Gesteld kan zelfs worden dat de meditatie als 
specifieke manier om met het Woord van God om te gaan voor Luther een 
onmisbare activiteit was. Voor een korte beschrijving van zijn meditatiepraktijk 
is een vijftal aandachtspunten belangrijk: gebed, plaats, tijd, lichaamshouding en 
stemgebruik."" 

Er is bij Luther sprake van een nauwe samenhang tussen gebed en meditatie. 
De meditatie moet altijd worden voorafgegaan door een gebed om verlichting 
door de Heilige Geest. Uiteindelijk gaat het in gebed en meditatie in het kader 
van de omgang met bijbelteksten om een en hetzelfde gebeuren: een biddend 
mediteren en een mediterend bidden. Voor deze meditatie is het van belang om 
eerst innerlijk tot rust te komen. 

Daarbij speelt allereerst de plaats een rol. Het is al een heel oud inzicht dat 
de plaats voor de concentratie van de grootste betekenis is. Voor de monnik 
Luther was vooral de kloostercel de aangewezen plaats voor de meditatie, maar 
ook later wist hij een eenzame plaats voor gebed en meditatie op waarde te 
schatten: Luther trok zich voor zijn meditatie in de regel alleen terug in een 
rustige ruimte. Naast de plaats speelt ook de tijd een belangrijke rol: Luther 
heeft na het opgeven van het kloosterleven bepaalde tijden van de dag- voor 
meditatie en gebed gereserveerd, met name de morgen en de avond. De medita
tie-oefeningen die hij deed, konden drie uren of langer duren, vooral op de 
morgen, ergens tussen zeven en twaalf uur. 

Luther had ook oog voor de betekenis van de lichaamshouding voor gebed 
en meditatie. Uitgangspunt daarbij was dat de innerlijke en de uiterlijke mens 
bij het bidden in harmonie moeten zijn. Daarnaast vormde een belangrijk 
gegeven dat de Schrift een veelheid aan gebaren kent. Als belangrijkste gebaren 
en lichaamshoudingen kwamen in Luthers eigen praktijk en in zijn adviezen aan 
anderen voor: knielen, staan, het opheffen en uitbreiden van de handen, het 
opheffen van de ogen naar de hemel en het kruisteken. 
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Tenslotte moet nog gewezen worden op het gebruik van de stem Luther 
heeft de teksten die hij mediteerde in de regel hardop voor zichzelf gesproken 
Deze stemhebbende omgang met teksten was voor Luther van groot belang de 
auditus externus was namelijk een bepaald correctief tegen vermeende innerlijke 
verlichtingen die door spiritualistische ketters werden nagestreefd en beleefd. 
Het met de stem reciteren van teksten tijdens de meditatie droeg er toe bij het 
Woord van God de haar toekomende objectiviteit te laten behouden Bovendien 
had het hardop zeggen van teksten een functie in verband met de concentratie 
het IS bevorderlijk voor goede aandacht en verhindert de gedachten een eigen 
weg te gaan 

Samenvattend zou de volgende omschrijving van Luthers meditatie-opvatting 
kunnen worden gegeven een methodisch vormgegeven omgang met de Heilige 
Schrift bestaande in een verdiept horen naar Gods Woord om bereid en beschik
baar te zijn voor God en om zich door Hem te laten bewegen, veranderen en 
leiden"" 

Theologische themata 
Nu ik een introductie heb gegeven m Luthers theorie en praktijk van de medita
tie is het zinvol om enkele themata naar voren te halen die relevant zijn voor 
een theologische doordenking van de meditatie Van de volgende themata geef 
ik hier een korte bespreking meditatie en gebed, meditatie en de Schrift, 
meditatie en ervaring, meditatie en Heilige Geest en meditatie en aanvechting 
Deze bespreking is sterk door Luthers inzichten bepaald ik maak ze me hier 
eigen '*̂  

Meditatie en gebed 
Meditatie en gebed zijn bij Luther onlosmakelijk met elkaar verbonden, m die 
zin dat het gebed om de Heilige Geest altijd vooraf moet gaan aan de meditatie 
van de Schrift Over dat gebed zegt Luther ,,Sondem knie nider in deinem 
Kemerlein und bitte mit rechter demut und ernst zu Gott, daB er dir durch 
seinen lieben Son wolle seinen heiligen Geist geben, der dich erleuchte, leite 
und verstand gebe '"*' Niemand kan uit zichzelf Gods Woord verstaan De 
reden daarvan is de zonde van de mens hij heeft zich afgekeerd van God Hij is 
van zichzelf doof voor Gods stem en blind voor Gods daden De scheppingsga-
ven van verstand en waarneming hebben zich door de zonde verkeerd in hun 
tegendeel Daarom moet aan de meditatie altijd het gebed om de Geest van 
Christus voorafgaan zonder Geest gaat het met De Geest moet de Schrift 
uitleggen. 

Meditatie en de Schrift 
Meditatie is voor Luther altijd Schnftmeditatie Deze Schrift vervult m de 
meditatie een heel eigen rol het gaat om de Schrift als verbum externum Luther 
doet recht aan het objectieve of externe karakter van het Woord door bij de 
meditatie de tekst hardop voor zich te spreken op deze wijze komt het Woord 
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als het ware van buitenaf naar binnen toe. De meditatie is dus strikt gebonden 
aan de Schrift en daarin ligt de garantie dat inderdaad God aan het Woord 
komt, dat we God ontmoeten en niet onszelf of de duivel. De Schrift is voor 
Luther dan ook het Woord van God, de stem van de Heilige Geest, ja Christus 
zelf. Het gaat in de binding van de meditatie aan de Schrift dus maar niet om de 
binding aan een dode letter maar om de binding aan de Schrift als het Woord 
waarin de levende God naar de mens toekomt. De meditatie is nu een zodanige 
wijze van omgang met de Schrift dat deze Schrift, die een persoonlijk aanspre
kend Woord is, ook in werkelijkheid wordt tot een Woord dat persoonlijk aan
spreekt: het Woord komt van buiten naar biimen, het verbum externum wordt 
verinnerlijkt en eigen gemaakt, het uiterlijke Woord wordt geïnterioriseerd. 

Meditatie en ervaring 
Het gaat in de meditatie dus niet om een intellectueel greep krijgen op de 
betekenis van de Schrift: de meditatie van de Schrift richt zich vooral op de 
ervaring van het Woord. Uiteraard gaat dat niet buiten de verstandelijke 
vermogens van de mens om, maar het is met name het gevoel van de mens dat 
een constitutieve rol speelt in de meditatie. Dat er bij Luther sprake is van een 
speciaal verband tussen meditatie en gevoel, dat hij grotere nadruk legt op het 
gevoel dan op het verstand, heeft als reden dat de meditatie naast inzicht vooral 
ook ervaring tot stand bedoelt te brengen. Voor Luther is het gevoel de antropo
logische plaats van de geestelijke ervaring en van het geestelijk leven. Inzichten 
die alleen verstandelijk zijn en het gevoel buiten haakjes plaatsen, zijn niet in 
overeenstemming met Luthers kijk op het geloof: het geloof raakt de mens altijd 
in het centrum van zijn existentie en kan daarom nooit zonder de dimensie van 
de ervaring. In wezen is hier het vraagstuk van de verhouding tussen openba
ring en ervaring aan de orde: het gaat om ervaren openbaring, geloofservaring 
die zich gebonden weet aan het geopenbaarde Woord en daar niet buiten om wil 
gaan. Luthers meditatie-opvatting staat dan ook tegen de achtergrond van het 
gegeven dat zijn theologie openbaringstheologie en tegelijk ervaringstheologie 
is. Deze twee dimensies vinden hun eenheid in het Woord. Deze openbaring 
van God blijft Gods eigendom, maar zij verwerkelijkt zich als waarheid van 
God in het eigen leven op het moment dat de Schrift haar overmacht bewijst.''̂  

Meditatie en de Heilige Geest 
In de meditatie kan het gebeuren, aldus Luther in zijn 'Eine einfaltige Weise zu 
beten für einen guten Freund"'^ dat hem gedachten invallen die alleen maar 
geduid kunnen worden als een prediken van de Heilige Geest. Voor deze 
gedachten moet dan ruimte gemaakt worden om er stil naar te luisteren, want 
als de Heilige Geest preekt dan is een enkel woord beter dan duizend gebeds-
woorden van onszelf. Het gaat hier dus om een meditatieve Geestervaring. 
Uiteraard heeft dat niets te maken met het spiritualisme en de valse mystiek 
waar Luther zo vurig tegen gestreden heeft. Keimierkend voor deze ervaring, 
die heel de mens in hoofd en hart raakt, is dan ook dat het gaat om de Heilige 
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Geest die als de Geest van het Woord tot spreken komt in de meditatie van de 
Schrift. Het gaat om de Heilige Geest die het bijbelwoord uitlegt op een wijze 
die zowel het verstand als het gevoel van de mediterende raakt. De meditatie 
heeft dus te maken met de werkzaamheid van de Heilige Geest die ons het 
geheim van het Woord openbaart.''' 

Meditatie en aanvechting 
Een zeer in het oog springend gegeven in Luthers meditatie-opvatting komt naar 
voren wanneer we zijn drieslag oratio - meditatio - tentatio vergelijken met de 
middeleeuwse vierslag lectio - meditatio - oratio - contemplatio. Bij Luther 
blijkt de lectio opgenomen te zijn in de meditatio: de lezing van de Schrift is 
voor de meditatie zelf een constitutief moment. Bovendien kan hiermee tot 
uitdrukking zijn gebracht de verwerping van een scheiding tussen letter {lectio) 
en Geest {meditatio). Verder zijn de meditatio en de oratio van plaats verwis
seld. Luther drukt daarmee uit dat een voorafgaande liefdevolle toewending naar 
God de wortel van alle meditatie is. De oude volgorde van meditatio - oratio 
kan bovendien de verdenking op zich laden dat toewending naar God in het 
gebed door meditatie maakbaar is. Een en ander betekent dat bij Luther op de 
plaats van de contemplatio de tentatio is gekomen. In de traditie ging het in de 
contemplatie, als het hoogtepunt van de geestelijke oefening, om de cognitio 
experimentalis de Deo. Dat is ook bij Luther het doel, alleen heeft deze Godser
varing bij hem een heel ander karakter: het gaat hem niet om een mystieke 
ervaring die plaats vindt los van het concrete leven, maar om ervaring door 
Gods Woord midden in de tegenstrijdigheden van het alledaagse leven. De 
aanvechting vormt de proef op de som van de omgang met Gods Woord. Luther 
zelf omschrijft de tentatio als volgt: ,,Zum dritten ist da Tentatio, anfechtung. 
Die ist der Prüfestein, die leret dich nicht allein wissen und verstehen, sondem 
auch erfaren, wie recht, wie warhafftig, wie süsse, wie lieblich, wie mechtig, 
wie tröstlich Gottes wort sey, weisheit uber alle weisheit.'"*' In Luthers theolo
gie betekent deze aanvechting: leven onder de aanval van krachten die de macht 
hebben om mensen van God af te doen keren. Die aanvechtingen kunnen 
bestaan in uiterlijke gebeurtenissen als armoede, ziekte en honger, maar ze 
kunnen ook de zware vorm aaimemen waarin God zelf een mens onmiddellijk 
aangrijpt. Deze aanvechtingen moet de mens wel als zodanig herkennen, want 
pas dan zal hij doen wat de zin van de aanvechting is: erkeimen dat hij zondig 
en verloren is en zijn toevlucht bij God zoeken. Deze herkenning van de aan
vechting als aanvechting vooronderstelt echter dat de mens omgang heeft met 
het Woord van God. Zo bezien zijn meditatio en tentatio ten nauwste op elkaar 
betrokken. Het gaat om een dubbele beweging: enerzijds die van de meditatie 
naar de aanvechting, anderzijds die van de aanvechting naar de meditatie. 
Samengevat kan dat als volgt onder woorden worden gebracht: ,,Meditation im 
Sinne Luthers meint die Erhellung der angefochtenen Existenz durch das Wort, 
gleichzeitig die existentielle Erhellung des Wortes durch die Anfechtung.""* 
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Ik vat deze bespreking van enkele theologische themata vanuit Luthers medita
tie-opvatting samen door vijf theologische uitgangspunten te formuleren die ik 
van wezenlijk belang acht voor de meditatie van de Heilige Schrift: 1. De 
meditatie van de Schrift kan niet zonder gebed om de Geest. 2. De meditatie 
van de Schrift bindt zich aan de woorden en klanken van de Schrift. 3. De 
meditatie van de Schrift heeft als doel persoonlijke en ervaringsmatige kennis 
van Gods openbaring. 4. Meditatie van de Schrift als methode van omgang met 
de Schrift wil recht doen aan het uitgangspunt dat alleen de Geest ons de Schrift 
kan uitleggen en toe-eigenen. 5. Meditatie van de Schrift vormt een cirkel met 
de aangevochten existentie: het Woord brengt in de aanvechting, de aanvechting 
drijft naar het Woord. 

5 Wat is meditatie? 

In deze vijfde en laatste paragraaf van dit hoofdstuk geef ik tegen de achter
grond van het thema van deze studie (de betekenis van de meditatie voor het 
preekproces) een eigen beschrijving van de meditatie. Eigenlijk luidt de vraag 
die ik hier aan de orde stel als volgt: Hoe hanteer ik in het kader van deze 
studie de term meditatie? Ik verwerk in mijn eigen beschrijving gezichtspunten 
en begrippen die ik in het voorgaande onder de terminologische, historische, 
contemplatief-psychologische en theologische invalshoek gevonden heb. 

Voor mijn beschrijving zet ik in met het maken van een onderscheid tussen 
twee vormen van meditatie die ik beide van belang acht in verband met het 
preekproces. In de inleidende opmerkingen bij dit hoofdstuk heb ik al aangege
ven dat ik gezien mijn onderwerp speciaal geïnteresseerd ben in meditatie als 
vorm van omgang met de Schrift én in meditatie als inoefening van wat het 
contemplatieve leven wordt genoemd (ik suggereer daarmee overigens niet dat 
er niet nog meer vormen van meditatie zouden zijn). Dat werk ik nu nader uit 
door achtereenvolgens de meditatie als vorm van omgang met de Schrift (a) en 
als inoefening van de contemplatieve grondhouding (b) te bespreken. Daarna ga 
ik nog in op de onderlinge afhankelijkheid van deze beide vormen van meditatie 
(c). De bevindingen die ik hier doorgeef, en die ook gelezen willen worden 
tegen de achtergrond van de voorgaande paragrafen, vormen een aanzet die in 
Deel B een verdere uitwerking en verdieping krijgt.'" 

Meditatie als vorm van omgang met de Schrift 
Meditatie is in de eerste plaats de aanduiding voor een bepaalde vorm van 
omgang met de Schrift. Via een aantal opmerkingen wil ik deze vorm van 
omgang nader karakteriseren. 

1. Het object van de Schriftmeditatie is de bijbeltekst. Bij die tekst zet de 
meditatie in omdat via de woorden van de tekst contact wordt verkregen met de 
inhoud of de werkelijkheid waarover het in de tekst gaat. Over deze werkelijk
heid achter de tekst kan ook worden gemediteerd los van de tekst, maar de 
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essentie van de Schriftmeditatie is nu juist dat de mediterende voortdurend 
verbonden blijft met de woorden van de tekst als de kritische instantie die het 
mediteren aanstuurt. De Schrift mediteren is niet: je gedachten de vrije loop 
laten. De Schrift mediteren is wel: je met hart en ziel verbonden weten met de 
woorden van de tekst omdat die de weg vormen naar de werkelijkheid die in de 
tekst ter sprake wordt gebracht. 

2. De meditatie van de Schrift is gericht op persoonlijke toe-eigening van de 
inhouden die via de Schrift naar de mediterende toekomen. Daarbij speelt het 
intellect uiteraard een onmisbare rol, maar het accent ligt toch duidelijk op het 
ervaringsmatige aspect van de toe-eigening. Wie meditatief met de Schrift 
omgaat, heeft niet als doel meer over de Schrift te weten te komen (hoewel dat 
automatisch meekomt) maar om aan de Schrift gevormd te worden. Wie 
werkelijk meditatief met de Schrift omgaat, kan daaruit niet onveranderd te 
voorschijn komen: toe-eigening betekent verandering, toe-eigening betekent 
(meer vanuit spiritualiteit geformuleerd) omgevormd worden aan de Schrift. 
Deze persoonlijke toe-eigening heeft alles te maken met het werk van de Heilige 
Geest: het is de Geest Zelf die het Woord dat Hij geademd heeft, uitlegt en 
ingang doet vinden in het hart en leven van de mediterende. Deze Geest komt 
wanneer om Hem gebeden wordt. Het gebed behoort daarom onlosmakelijk tot 
de meditatie, sterker nog: aan alle meditatie van de Schrift dient het gebed om 
de Geest vooraf te gaan. 

3. Voor de methodiek van de meditatie van de Schrift kan het beeld van de 
ruminatio model staan: de mediterende leest hardop de woorden van de Schrift
tekst. Dat doet hij bij herhaling: voortdurend hoort hij zelf de woorden van de 
Schrift klinken. Zo komt het Woord van buiten naar biimen. Dit externe woord 
wordt geïnterioriseerd: de mediterende maakt zich de tekstwoorden eigen en 
leert ze van buiten en van binnen kennen. De centrale vraag die in deze medita
tieve omgang met de Schrift wordt gesteld, luidt: Wat zegt en doet deze tekst in 
mijn leven? Of anders geformuleerd, want de gelezen Schrift moet worden tot 
het gehoorde Woord: Hoe resoneert Gods stem vanuit deze tekst in mijn leven? 

4. Het sleutelwoord voor de meditatieve omgang met de Schrift is niet lezen, 
maar luisteren. Het (onmisbare) lezen blijft staan bij de letter. In het luisteren 
wordt de letter tot de stem van de Geest. De mediterende is naast lezer dus 
vooral hoorder van het Woord. Vervolgens zal hij, waimeer hij werkelijk 
gehoord heeft, ook ge-hoor-zamen en het Woord doen. Zalig is hij die Gods 
Woord hoort en doet. 

5. Voor de meditatie bezien in het kader van het preek(voorbereidings)pro-
ces is het centrale punt het toe-eigenende en om-vormende karakter van de 
meditatieve omgang met de Schrift. De mediterende predikant moet eerst 
zichzelf het Schriftwoord waarover hij zal preken toe-eigenen en er zelf door 
worden omgevormd. Als hij zelf niet werkelijk hoorder van het Woord is 
geworden, mag hij dat ook van de kerkgangers niet verwachten. 

6. Bezien vanuit de contemplatieve psychologie gaat het in de meditatie als 
vorm van omgang met de Schrift om een discipline van de verbeelding. Centraal 
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in de disciplines van de verbeelding staat het zich eigen maken van die beelden 
en voorstellingen die een egocentrische werkelijkheidsbeleving kunnen transfor
meren in een theocentrische. Bij de meditatie van de Schrift gaat het dan vooral 
om de beelden en voorstellingen die in Schriftteksten worden aangereikt. Een en 
ander houdt in dat beelden in de meditatie een belangrijke rol spelen: beelden 
hebben een hoge inlevings- en ervaringswaarde. Ze laten zich het beste benade
ren met inschakeling van alle vijf de zintuigen van de mens: horen, kijken, 
proeven, voelen, ruiken. 

Meditatie als inoefening van de contemplatieve grondhouding 
Meditatie is in de tweede plaats de aanduiding voor de inoefening van de 
contemplatieve grondhouding. Ook nu maak ik een aantal opmerkingen ter 
nadere karakterisering van deze meditatievorm. 

1. Terwijl de meditatie als vorm van omgang met de Schrift is gericht op 
inhouden, richt de meditatie als inoefening van de contemplatieve grondhouding 
zich op een houding, namelijk een houding die bepalend is voor heel het leven 
van de mediterende. Deze houding noem ik hier de contemplatieve grondhou
ding. Vanuit de betekenis van contemplatie als ervaringsmatige ontmoeting met 
God vul ik die contemplatieve grondhouding in als een zoeken naar en een 
ervaren van en een vertoeven in Gods tegenwoordigheid. Waar de meditatie als 
vorm van omgang met de Schrift gericht is op het horen van Gods stem in de 
Schrift, is de meditatie als inoefening van de contemplatieve grondhouding 
gericht op de bewustwording en ervaring van Gods tegenwoordigheid in het 
eigen leven. ,,Contemplatief leven is het licht van de hemel zien schijnen over 
al het aardse; in al het aardse daarom een ontmoeting met de hemel kunnen 
hebben, het geheim van de dingen ontdekken in de oorsprong, die ze hebben in 
de Schepper. "5° 

2. De meditatie als inoefening van de contemplatieve grondhouding bedoelt 
niet de tegenwoordigheid van God te bewerkstelligen. Het is eerder een open 
houding, een houding van wachtende ontvankelijkheid: 'God, hier ben ik'. 

3. Bepaalde (Schrift)teksten kunnen bij deze geestelijke oefening behulpzaam 
zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld het Jezusgebed" ('Jezus Christus, Zoon 
van God, ontferm u over mij') en het sjema ('Hoor, Israël: de HERE is onze 
God; de HERE is één'). Het bij herhaling zachtjes uitspreken van deze korte 
teksten (op het ritme van de adem) kan helpen om zich te richten op God, de 
God die tegenwoordig is in heel het leven. Dergelijke teksten vervullen als 
meditatie-object een duidelijk andere rol dan in de meditatie als vorm van 
omgang met de Schrift: ze fungeren als aandachtspunt of concentratiepunt. 

4. Bezien vanuit de contemplatieve psychologie gaat het in de meditatie als 
inoefening van de contemplatieve grondhouding om een discipline van de 
aandacht: de mediterende, die voortdurend wordt meegenomen in de maal
stroom van zijn gedachten en de bezigheden van de dag, zoekt naar een rust
punt, zoekt naar de stilte om te ontkomen aan de geestelijke gejaagdheid en 
onoplettendheid. Door de hier bedoelde meditatieve oefening wordt hij zich 
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(opnieuw) bewust van Gods tegenwoordigheid. Daardoor verdiept zich zijn 
denken, spreken en handelen. 

Onderlinge afhankelijkheid 
Meditatie is in deze studie dus de aanduiding voor zowel een vorm van omgang 
met de Schrift (meditatieve toe-eigening van inhouden) als voor de inoefening 
van de contemplatieve grondhouding (meditatieve inoefening van een houding). 
Deze beide vormen van meditatie kunnen niet zonder elkaar. De meditatieve 
omgang met de Schrift vooronderstelt (de inoefening van) een contemplatieve 
grondhouding: wie zich niet bewust wordt of is van Gods tegenwoordigheid, zal 
ook in de Schrift niet het tegenwoordige spreken van God horen. Wie andersom 
niet, gedreven door de Geest, hoort naar Gods stem zoals die tot ons komt in de 
Schriften, loopt het gevaar de tegenwoordigheid van een andere god te gaan 
ervaren dan de tegenwoordigheid van de Zich in de Schrift openbarende God. 
En verder: de meditatie als vorm van omgang met de Schrift ligt ingebed in het 
bredere kader van de meditatie als inoefening van de contemplatieve grondhou
ding terwijl de meditatie als inoefening van de contemplatieve grondhouding een 
verdichting vindt in de meditatie als vorm van omgang met de Schrift. 

De onderlinge afhankelijkheid en nabijheid van deze twee vormen van 
meditatie komt ook hierin tot uitdrukking dat in beide geestelijke oefeningen 
centraal staat een door de Geest gegeven wachtende en luisterende ontvankelijk
heid: ontvankelijkheid voor de stem van God in de Schrift en ontvankelijkheid 
voor de tegenwoordigheid van God in het leven." 
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Hoofdstuk 5 
CREATIVITEIT 

In het vorige hoofdstuk heb ik de meditatie met name vanuit de invalshoek van 
de spiritualiteit aan de orde gesteld: de meditatie is een spirituele oefening. 
Maar in het kader van de homiletiek is het zinvol om binnen het meditatiebegrip 
twee dimensies te onderscheiden: naast de dimensie van de spiritualiteit ook de 
dimensie van de creativiteit. Denkend vanuit de meditatie blijkt voor het preek-
proces niet alleen spiritualiteit maar ook creativiteit een uiterst belangrijke factor 
te zijn. Van 't Spijker brengt creativiteit zelfs in verband met het hart van de 
zaak waar het in de prediking om gaat: „De Geest horen wij in onze eigen taal. 
Op de prediking toegepast wil dit zeggen, dat de prediking creatief moet zijn. 
'Het is niet goed, als een preek voorspelbaar is - als de gemeente precies weet 
hoe ver de predikant is met zijn preek en wat hij nog precies gaat zeggen'. 
Inderdaad raakt dit gebrek aan creativiteit het hart van de zaak waarom het gaat 
in de verkondiging."' Van 't Spijker legt in deze opmerkingen al direct een 
relatie tussen creativiteit en het werk van de Heilige Geest. Datzelfde doet ook 
Runia warmeer hij, sprekend over de inschakeling van de persoon van de 
predikant in het preekproces, stelt: ,,De Geest, die de scheppende Geest is 
(Creator Spiritusl), schakelt onze eigen creativiteit en inventiviteit dan ook niet 
uit, maar neemt ze in beslag en in gebruik."^ 

In deze beide citaten ligt een aanknopingspunt om creativiteit pneumatolo-
gisch te doordenken. Dat doe ik echter pas in Deel B van deze studie.' In dit 
hoofdstuk in Deel A wil ik vooral het fenomeen van de creativiteit in zijn eigen
heid in beeld brengen. Ik doe dat door belangrijke inzichten van het creativi-
teitsonderzoek hier door te geven. Op die wijze wil ik ook een bijdrage leveren 
aan de homiletiek. Want binnen het vakgebied van de homiletiek verschenen in 
de zeventiger jaren van de twintigste eeuw wel enkele publicaties over creativi
teit en prediking en over de preekinval'', maar van een meer systematisch in 
beeld brengen van het fenomeen van de creativiteit was daar geen sprake. Een 
poging daartoe onderneem ik hier dus wel. Ik doe dat door allereerst een 
introductie in het creativiteitsonderzoek te bieden (1), door vervolgens een 
beschrijving te geven van het binnen het creativiteitsonderzoek gangbare viertal 
creativiteitsaspecten product, proces, persoon en omgeving (2) en door tenslotte 
in te gaan op een visie op creativiteit waarin de opmerkzaamheid een belangrij
ke rol speelt (3). 
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1 Creativiteitsonderzoek 

Op 5 september 1950 hield Guilford, president van de American Psychological 
Association, een baanbrekende voordracht over Creativity. Deze voordracht 
wordt veelal gezien als het startschot voor een intensivering van het weten
schappelijke onderzoek naar het verschijnsel creativiteit^ een onderzoek dat 
vooral in de Verenigde Staten plaatsvond. Dat wil niet zeggen dat Guilford het 
creativiteitsonderzoek heeft uitgevonden: ook vóór 1950 is er door kunstenaars, 
psychologen en filosofen nagedacht over de intelligentie en het scheppende 
vermogen van de mens. Maar Guilford was wel degene die allerlei verschillende 
aanzetten integreerde, nieuwe wegen aanwees en de interesse voor een tot dan 
toe verwaarloosd gebied stimuleerde. Een en ander resulteerde in een grote 
toename van het aantal publicaties over creativiteit. Bovendien werden er talloze 
congressen, instructiedagen, symposia, workshops en cursussen aan het thema 
gewijd. Zelfs kwam het tot het oprichten van instituten voor creativiteit. Nu 
verklaart Guilfords voordracht niet voldoende de zogenaamde creativity-boom 
van de vijftiger en vooral de zestiger jaren van de twintigste eeuw. Er zijn ook 
andere oorzaken voor het op gang komen van het creativiteitsonderzoek te 
noemen. Die oorzaken kunnen op twee noemers worden gebracht: probleem
oplossing en persoonlijkheidsontwikkeling.* 

Toen in 1957 de eerste Russische Spoetnik werd gelanceerd, had deze 
gebeurtenis grote gevolgen die wel worden samengevat met de uitdrukking 
Spoetnik-effect: de Amerikanen werden zich plotseling bewust van hun achter
stand op het gebied van de wetenschap. Een grootscheepse talentenjacht was het 
gevolg. En het begrip creativiteit werd daarbij een belangrijk trefwoord: Wat is 
creativiteit? En vooral: Hoe bevorderen we de creativiteit? Want het tekort aan 
creativiteit bestond ongetwijfeld in het onvoldoende uitbuiten van de aanwezige 
creativiteit. Maar dit zogenaamde Spoetnik-effect stond wel in een breder kader: 
er was sprake van een maatschappij die werd gekenmerkt door een versnelde 
technologische vooruitgang en door allerlei industriële veranderingen en ver
nieuwingen. In een dergelijke situatie hadden de ontwikkeling van nieuwe 
producten en het aanprijzen van die producten (marketing en reclame) een hoge 
prioriteit. En daarvoor was nodig dat er mensen kwamen die creatieve prestaties 
konden leveren. Bovendien vroegen allerlei problemen die met de razendsnelle 
maatschappelijke ontwikkelingen meekwamen om een oplossing, zoals de 
problematieken van overbevolking en voeding, verkeer en milieu, agressiviteit 
en criminaliteit en de humanisering van arbeid en vrije tijd. Kortom, creativi
teitsonderzoek was dringend noodzakelijk om aan allerlei naar voren komende 
problemen het hoofd te bieden: problem-solving stond hoog op de agenda. 

Het onderzoek naar creativiteit kwam niet alleen voort uit de noodzaak van 
probleem-oplossing in een zich snel ontwikkelende maatschappij, maar had ook 
alles te maken met een nieuwe gerichtheid op menselijke waarden: er werd 
gezocht naar ontplooiing van de gehele persoonlijkheid. Dat hield in dat er niet 
alleen maar aandacht mocht zijn voor de intellectuele ontwikkeling van mensen 
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en voor het leveren van reproductieve prestaties, maar evenzeer voor de 
muzikale en kunstziimige krachten in de mens, voor zijn fantasie en verbeel
ding, voor zijn spontaniteit en vormgevende vermogens. Het is duidelijk dat dit 
vooral consequenties had voor opvoeding en onderwijs: daar moest gewerkt 
worden aan bevordering van de creativiteit. Creativiteit wordt een erg belangrijk 
vormingsdoel. 

Het onderzoek naar creativiteit vanuit deze beide invalshoeken resulteerde in 
een onoverzienbaar veld van publicaties waarin de meest uiteenlopende benade
ringswijzen werden toegepast. De meest directe vragen waren steeds: Wat is 
creativiteit? En: Hoe kan creativiteit bevorderd worden? Maar daarmee hingen 
talloze andere vragen samen: Komt creativiteit bij iedereen voor? Kun je 
creativiteit meten? In hoeverre is creativiteit afhankelijk van factoren als leeftijd, 
aanleg, erfelijkheid en milieu? Wat is de verhouding tussen creativiteit en 
andere kenmerken van de persoonlijkheid? Het is vooral de psychologie die zich 
met deze vragen heeft beziggehouden. De psychologie bestudeert immers 
systematisch het menselijke gedrag. Maar alleen al binnen die wetenschap doen 
zich talloze manieren van benadering voor. De freudiaanse psychoanalyse 
bijvoorbeeld ziet de kern van creativiteit in het verschijnsel van de sublimatie: 
het in maatschappelijk aanvaardbaar geachte banen leiden van onaanvaardbare 
impulsen. De personalistische psychologie van Jung besteedt in verband met het 
thema van de creativiteit weer veel aandacht aan de in het collectieve onbewuste 
aanwezige archetypes: oerbeelden en ervaringen die de neerslag zijn van alle 
gemeenschappelijke, belangrijke ervaringen van de mensheid als totaal. Daar
naast zouden ook nog de benaderingswijzen van de humanistische psychologie, 
de cognitieve psychologie, de associatie-psychologie of de sociale psychologie te 
noemen zijn. Bovendien is het fenomeen van de creativiteit ook doordacht door 
kunstenaars en filosofen. Kortom, de theorie-vorming rond de creativiteit is zeer 
complex en nauwelijks te overzien.^ 

Om binnen de grenzen van deze studie toch enige orde te creëren binnen de 
resultaten van het denken over creativiteit, is het zinvol om nu onder twee 
gezichtspunten enkele onderscheidingen aan te brengen. 

Het eerste gezichtspunt is dat van de verschillende soorten en gradaties in 
creativiteit: er valt te spreken van vijf verschillende niveaus.* 1. Expressieve 
creativiteit: hierin gaat het om elke vorm van spontane, vrije en onafhankelijke 
expressie. 2. Productieve creativiteit: hierin gaat het niet meer om het bezig zijn 
zelf maar om de verdiensten van het product: aan het resultaat worden eisen 
gesteld die de vrijheid van expressie inperken, eisen als realisme, objectiviteit, 
techniek en perfectie. 3. Inventieve creativiteit: hierin gaat het vooral om het 
opmerken van nieuwe en ongewone relaties tussen tevoren gescheiden groothe
den; materialen, technieken en methoden worden op ongebruikelijke wijze 
gehanteerd; dit is het niveau van ontdekken en uitvinden. 4. Vernieuwende 
creativiteit: hierin gaat het om het verbeteren en vernieuwen van hypothesen; 
begrip van en inzicht in basisprincipes zijn vereist; dit is het niveau van de 
wetenschappelijke research. 5. Scheppende creativiteit: hierin gaat het om het 

128 



destilleren van regels, principes en hypothesen op fundamenteel niveau uit 
algemeen voorhanden zijnde ervaringen; dit is de eenzame hoogte van mensen 
als Newton, Einstein en Picasso. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat de 
eerste drie niveaus de individuele creativiteit (betrokken op de ervaringswereld 
van het individu) en de laatste twee niveaus de sociale creativiteit (betrokken op 
de ontwikkeling van de cultuur) betreffen. 

Het tweede gezichtspunt is dat van de vraag naar de oorsprong van creati
viteit.' Op die vraag worden heel verschillende antwoorden gegeven. En elk 
antwoord levert weer een nieuwe benadering en omschrijving van creativiteit 
op. Ik haal vijf antwoorden naar voren. 1. Genade: creativiteit is iets myste
rieus. Het gaat om inzicht, illuminatie en intuïtie die als het ware volkomen 
onverwacht uit de lucht komen vallen. Creativiteit is een goddelijk geschenk van 
boven: de creatieve mens weet geen andere verklaring voor het tot stand komen 
van zijn ideeën. 2. Toeval: creativiteit heeft alles te maken met geluk hebben, 
met toevalstreffers. Velen beweren dat bijvoorbeeld belangrijke wetenschappelij
ke ontdekkingen op basis van toeval zijn gedaan: een verkeerde hypothese of 
een onverwachte werkonderbreking leidden tot een heel nieuw idee. 3. Associa
tie: creativiteit ontstaat daar waar gedachten, procedures of toepassingen vanuit 
het ene bereik naar een ander bereik worden overgebracht. Dat wordt wel 
bisociatie genoemd: in het bij elkaar brengen van twee verschillende werkelijk-
heidsgebieden (de stoomketel met uitlaatklep en het onbewuste van de mens 
bijvoorbeeld) ontstaan heel nieuwe ideeën en inzichten (in dit geval de psycho
analytische theorie van Freud). 4. Cognitie: creativiteit is niet iets heel bijzon
ders, het is afhankelijk van heel normale cognitieve processen zoals herkennen, 
redeneren en begrijpen. Centraal in deze visie op de oorsprong van creativiteit 
staat de gedachte dat geluk een voorkeur heeft voor een voorbereide geest. Veel 
grote uitvinders bijvoorbeeld hebben jarenlang intensief aan een probleem 
gewerkt voordat het kwam tot hun ontdekking. 5. Persoonlijkheid: creativiteit is 
een natuurlijke trek van mensen, een intrinsiek onderdeel van het leven. 
Creativiteit is een vaardigheid die niet bij iedereen in even sterke mate aanwezig 
is, maar die in hoge mate te leren en te verbeteren is door training en oefening. 

Uit deze uiteenzetting kan duidelijk worden dat elke benadering en elk ge
zichtspunt een eigen omschrijving van het fenomeen creativiteit oplevert. Het 
gevolg daarvan is dat er binnen het veld van het creativiteitsonderzoek maar 
weinig overeenstemming bestaat over de vraag wat creativiteit is. Dat hangt 
uiteraard ook samen met de complexiteit van het fenomeen: het is praktisch 
onmogelijk om één of enkele factoren te isoleren van de rest en van daaruit tot 
een definitie te komen. 

Een algemeen geaccepteerde definitie valt dus niet te formuleren. Wel kan 
ik, om toch enigszins aan de behoefte aan een omschrijving tegemoet te komen, 
enkele definities en omschrijvingen doorgeven: 

a. Creativiteit verwijst naar het maken van iets nieuws. 
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b. Creativity is about the quality of originality that leads to new ways of 
seeing and novel ideas. 
c. Creativity is a passionate, exciting and challenging effort to make just the 
right connection amid the buffeting chaos of everyday reality. 
d. Creativity, a prerogative of man, can be seen as the humble human 
counterpart of God's creation. Whereas theologians and religious people in 
general believe that God's creation comes ex nihilo, from spatial and 
temporal nothingness, human creativity uses what is already existing and 
available and changes it in unpredictable ways. 
e. Kreativitat ist die Fahigkeit, Beziehungen zwischen vorher unbezogenen 
Erfahrungen zu finden, die sich in der Form neuer Denkschemata als neue 
Erfahrungen, Ideen oder Produkte ergeben. 
f. Eine Idee wird in einem sozialen System als kreativ akzeptiert, weim sie 
in einer bestimmten Situation neu ist oder neuartige Elemente enthalt und 
wenn ein sinnvoller Beitrag zu einer Problemlösung gesehen wird.'° 

Wie deze omschrijvingen op zich in laat werken, ziet op zijn minst dat er veel 
nadruk valt op nieuwheid, verrassing en onverwachtheid, en dat de meeste 
omschrijvingen zich oriënteren op één van de vier creativiteitsbepalende factoren 
die ik in de volgende paragraaf aan de orde stel. 

2 De vier aspecten van creativiteit 

In deze paragraaf breng ik creativiteit nader in beeld door uit te gaan van de 
vier aspecten die binnen het creativiteitsonderzoek veelal onderscheiden worden. 
Deze aspecten (ook wel aangeduid als: componenten, invalshoeken, polen van 
het creativiteitsconcept of creativiteitsbeïnvloedende factoren) zijn: het creatieve 
product, het creatieve proces, de creatieve persoon en de creatieve omgeving (of 
om tot viermaal een p te komen: plaats). De bedoeling van dit onderscheid is 
uiteraard niet het fenomeen creativiteit in een aantal factoren stuk te breken: 
uiteindelijk is een geïntegreerde benadering bedoeld. Deze vier aspecten helpen 
in dat verband om de concrete vragen te vinden die relevant zijn voor het 
ontdekken van een antwoord op de vraag: Wat is creativiteit? 

Ik stel nu achtereenvolgens de vier aspecten van creativiteit apart aan de 
orde: het creatieve product (a), het creatieve proces (b), de creatieve persoon 
(c) en de creatieve omgeving (d). 

Het creatieve product 
Het meest zichtbare aspect van creativiteit is het product" (hoewel creatieve 
producten niet per definitie zichtbaar behoeven te zijn). Een persoon is immers 
creatief als hij creatieve producten voortbrengt, een proces is creatief als er een 
creatief product uit te voorschijn komt en een omgeving is creatief wanneer 
deze in een hogere mate het ontstaan van creatieve producten mogelijk maakt. 
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Daarom is het zinvol om voor een beschrijving van creativiteit in te zetten bij 
het creatieve product om pas daarna de andere drie factoren nader te beschou
wen. 

Dit creatieve product kan heel verschillend van karakter zijn. Het kan gaan 
om bijvoorbeeld een origineel idee of een nieuwe formule, om een beeld
houwwerk of een muziekstuk, om een roman, een kort verhaal of een andere 
geschreven tekst, om een bouwwerk of een nieuw wetenschappelijk paradigma. 
Al deze zaken kuimen, als ze tenminste aan bepaalde vereisten voldoen, als 
creatieve producten worden aangemerkt. Uit de gegeven opsomming blijkt dat 
creatieve producten zich in allerlei verschillende contexten kuimen voordoen. Te 
denken valt dan bijvoorbeeld aan: techniek, wetenschap, kunst, management, 
marketing en architectuur. Maar ook van politici, sociaal werkers, leraren, 
militairen en medici kurmen creatieve prestaties verwacht worden. Het creatieve 
product kan dus biimen talloze contexten talloze vormen aannemen. 

Voor het in kaart brengen van creativiteit onder het aspect van het creatieve 
product is echter met name de vraag naar de criteria van belang: Aan welke 
criteria moet een product voldoen wil het creatief genoemd kunnen worden? In 
deze criteria gaat het dus om maatstaven waarmee het creativiteitsgehalte van 
een product gemeten kan worden. In de literatuur over creativiteit hebben met 
name de creativiteitscriteria van Jackson en Messick'^ ingang gevonden: nieuw
heid, bruikbaarheid, transformatie en condensatie. Daarbij moet al direct 
worden opgemerkt dat het hierin niet gaat om objectieve maar om subjectieve 
criteria. Dat is anders dan bij bijvoorbeeld producten van een intelligente 
activiteit, want daarvan kan objectief worden vastgesteld of ze goed dan wel 
fout zijn. 

Het criterium van nieuwheid houdt in dat het gaat om een product dat in 
deze vorm niet eerder bestaan heeft, om een niet eerder gevormde combinatie 
van elementen. Deze nieuwheid vormt echter een duidelijk relatief criterium. Er 
is sprake van een gerelateerdheid aan enerzijds de maker van het product en 
anderzijds de beoordelaars van het product. Een product dat nieuw is voor de 
maker ervan behoeft niet nieuw te zijn voor een ander, voor een bepaalde groep 
of gezien biimen een bepaalde cultuur. Wanneer een product alleen nieuw is 
voor de maker (een kind van negen ontdekt zelf dat de som van de hoeken van 
een driehoek altijd 180 graden is) kan gesproken worden van een creativiteitser-
varing: een persoonlijke vondst die voor andere mensen allang bekend is. Als 
het gaat om nieuwheid als criterium gezien vanuit de beoordelaars wordt 
duidelijk dat hier gewerkt moet worden met graden van nieuwheid: Hoe vaak of 
hoe zelden komt een bepaald product voor in een bepaalde context? Of anders 
geformuleerd: In hoeverre wordt het product door de beoordelaars in hun 
context en vanuit hun referentiekader als nieuw ervaren? Een andere vraag is 
wie tot beoordelen bevoegd is: de creativiteitsdeskundige, een creatieve elite of 
het gewone volk? Dat een product als nieuw en dus als creatief ervaren wordt, 
hangt dus van een heel aantal verschillende factoren af. Het gaat om een 
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subjectief criterium. Tegelijk is het ook nog maar een eerste criterium: een 
noodzakelijke voorwaarde. 

Het criterium van bruikbaarheid geeft aan dat het product verder moet 
helpen of nuttig moet zijn: je moet er wat mee kuimen. Dit criterium gaat op 
deze wijze geformuleerd echter niet op voor kunstwerken. In dat geval is het 
zinvoller om te stellen dat een product passend moet zijn voor een bepaalde 
situatie of dat een product bepaalde behoeften moet bevredigen. Ook hier geldt 
weer dat het gaat om een min of meer subjectief criterium: een product is 
bruikbaar wanneer een aantal mensen dat vindt. Tot bruikbaarheid wordt 
geconcludeerd op basis van consensus. Maar ook dat levert problemen op omdat 
nieuwe ideeën pas jaren later erkenning krijgen (Freuds ideeën bijvoorbeeld) en 
prachtige schilderijen pas deceimia later worden gewaardeerd (zoals de schilde
rijen van Rembrandt). 

Het criterium van transformatie vormt na de criteria van nieuwheid en 
bruikbaarheid een derde en hoger criterium. Het transformatie-criterium kan 
worden beoordeeld aan de hand van de sterkte en de aard van de conventies die 
doorbroken worden. Het gaat dan om een product dat een stuk traditie door
breekt en een nieuw perspectief op de werkelijkheid opent. Bij transformatie is 
het nieuwe element dan ook niet zozeer het product zelf, maar de verandering 
die het product teweeg brengt. Een elektrische tandenborstel is alleen maar 
nieuw en bruikbaar, maar niet transformerend. Een nieuw wetenschappelijk 
paradigma of een nieuwe metafoor heeft wel degelijk transformatieve kracht. 

Het criterium van condensatie (verdichting) is het laatste en hoogste criteri
um. Aan dit criterium is voldaan wanneer een product dat nieuw en bruikbaar 
en transformerend is ook nog eens vraagt om nadere en herhaalde bestudering. 
Het gaat om een product dat tegelijkertijd eenvoudig en complex is, dat oude 
vragen beantwoordt en tegelijk nieuwe vragen oproept. Aan het criterium van 
condensatie wordt eigenlijk alleen voldaan als we te maken hebben met werke
lijk geniale producten. 

Deze indeling van criteria voor creatieve producten vertoont overeenkomst 
met de in de vorige paragraaf gegeven vijf niveaus van creativiteit: expressieve 
creativiteit voldoet aan geen van de vier criteria (de tekening van een kleuter), 
productieve kwaliteit voldoet aan het bruikbaarheidscriterium (een electrische 
typemachine), inventieve creativiteit voldoet aan het nieuwheids- en bruikbaar
heidscriterium (de luchtband), innovatieve creativiteit voldoet aan het transfor
matiecriterium (de leertheorie van Skiimer) en scheppende creativiteit tenslotte 
voldoet aan het condensatiecriterium (de evolutietheorie van Darwin). 

Het is zonder meer duidelijk dat genoemde criteria om het creativiteitsgehal-
te van een product te beoordelen allesbehalve objectief, duidelijk en helder zijn. 
Wel wordt hier een weg gewezen waarop in elk geval enkele stappen kuimen 
worden gezet als het gaat om het objectiveren van creativiteit. 
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Het creatieve proces 
Een creatief product is het eindpunt van een creatief proces.'' Over dit creatieve 
proces is in het creativiteitsonderzoek veel nagedacht, vooral ook vanuit de 
gedachte dat het in creativiteit niet allereerst om inspiratie maar vooral om 
transpiratie gaat: een creatief product komt niet uit de lucht vallen, er gaat een 
heel proces aan vooraf. In dit proces kurmen fases worden onderscheiden. De 
bekendste indeling van fases is die van Wallas. Hij onderscheidt de volgende 
vier fases: preparatie, incubatie, illuminatie en verificatie. Er zijn ook wel 
andere indelingen gegeven, beperktere (bijvoorbeeld: voorbereiding, productie 
en beoordeling) en uitgebreidere (bijvoorbeeld: het opmerken van een probleem, 
het afgrenzen van het probleem, het verzamelen van mogelijke oplossingen, het 
doormeten van de mogelijke oplossingen en het aannemen van een oplossing). 
Elke indeling poogt inzicht te geven in een proces dat in werkelijkheid uiterst 
complex is: de onderscheiden fases kunnen nooit gescheiden worden en lopen 
voortdurend door elkaar heen en in elkaar over. Bovendien spelen ook veel 
andere factoren een rol dan alleen maar het gegeven dat een creatief product 
ontstaat in een proces dat een bepaalde hoeveelheid tijd in beslag neemt. Toch is 
het zinvol om fases te onderscheiden: een dergelijke denkconstructie kan 
tenminste iets duidelijk maken van het complexe gebeuren dat het creatieve 
proces is. Ik geef nu daarom ook een toelichting bij de vier fases van Wallas: 
zijn spreken van preparatie, incubatie, illuminatie en verificatie heeft binnen het 
denken over creativiteit de meeste ingang gevonden. 

De fase van de preparatie zet in bij het ontdekken van een probleem dat om 
een oplossing vraagt. Het stellen van een vraag of het zien van een probleem 
behoort wezenlijk tot het creatieve proces: wie geen oog heeft voor problemen, 
hoeft ook nooit naar oplossingen te zoeken. Het probleem of de vraag wordt 
vervolgens nauwkeurig geanalyseerd en eventueel scherper gesteld. Daarna 
wordt er zoveel mogelijk materiaal verzameld dat betrekking heeft op het 
probleem. Hier is kwantiteit heel erg belangrijk: hoe meer informatie er verza
meld wordt, hoe groter de kans dat het komt tot een creatieve oplossing. Het is 
noodzakelijk om daarbij geen censuur toe te passen: in de fase van de preparatie 
is elk idee welkom, hoe speels, naïef of op het eerste gezicht waardeloos ook. 
Deze ideeën en informaties kunnen bijvoorbeeld via de techniek van het 
brainstormen (Osbom) verzameld worden: in een groep mensen worden, zonder 
dat er kritiek geleverd wordt, in een zo hoog mogelijk tempo oplossingen, 
ideeën, associaties en dergelijke naar voren gebracht. Een andere techniek is die 
van de synectiek (Gordon): de oplossing van een probleem wordt gezocht langs 
de weg van analogieën (het huisvestingsprobleem wordt bijvoorbeeld doordacht 
vanuit de wijze waarop bijen en mieren het wonen organiseren).'" 

In de fase van de incubatie wordt het onbewuste bewust ingeschakeld: 
onderzoek heeft aangetoond dat een creatieve inval ergens op de grens van het 
bewuste en het onbewuste een plaats heeft. In deze fase kan afstand worden 
genomen van het probleem, doordat een soort pauze wordt ingebouwd: het 
gerichte zoeken maakt plaats voor andere bezigheden of voor ontspaiming. In 
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het onbewuste gaat het zoekproces dan door. Deze incubatiefase wordt geken
merkt door frustrerende gevoelens en door spanning, ondanks eventuele 
uiterlijke ontspanning: de oplossing wil maar niet komen, de creatieve inval laat 
maar op zich wachten. 

De fase van de illuminatie volgt op die van de incubatie: plotseling is er dan 
de creatieve inval. Deze illuminatie vertegenwoordigt niet zozeer een fase als 
wel een moment: een Aha-Erlebnis, een Eureka-ervaiïng. Het materiaal dat in 
de preparatiefase is verzameld en in de incubatiefase in het onbewuste is 
verwerkt, wordt omgezet in een helder en zinvol inzicht. Dit gaat gewoonlijk 
gepaard met sterke gevoelens van blijdschap en opwinding. Bovendien is er de 
sterke wens om het nieuwe inzicht met anderen te delen. 

De fase van de verificatie rondt het creatieve proces af: de inval moet op 
zijn waarde worden getoetst. Want niet elk als bevrijdend en nieuw ervaren 
inzicht vormt ook werkelijk de ideale oplossing. Daarom moet er een verdere 
uitwerking en verwerking plaatsvinden: de inval moet worden getest op bruik
baarheid, innerlijke consistentie, uitvoerbaarheid en communiceerbaarheid. Ook 
anderen dan de ontdekker moeten overtuigd zijn van de waarde van het creatie
ve product. 

Zoals gezegd: de fases laten zich wel onderscheiden maar niet scheiden. 
Bovendien kan het ook nodig zijn om terug te gaan in het proces: wanneer een 
inval uiteindelijk niet waardevol blijkt te zijn, begint het proces weer opnieuw, 
of moet in ieder geval een stap terug worden gezet. In heel dit proces speelt, 
uiteraard, de persoon een cruciale rol: Welke eigenschappen en vaardigheden 
moet iemand hebben wil het komen tot een vruchtbaar creatief proces? 

De creatieve persoon 
Het creatieve product ontstaat in een creatief proces waarvan een persoon het 
subject is. Binnen het creativiteitsonderzoek is veel energie geïnvesteerd in het 
in kaart brengen van vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken van creatieve 
personen.'^ Uit de grote hoeveelheid informatie haal ik datgene naar voren wat 
voor het thema van deze studie het meest relevant is. 

Een eerste vraag die zich voordoet is of creativiteit samenhangt met intelli
gentie. Uit onderzoek blijkt dat er geen rechtstreeks verband is: intelligente 
mensen zijn niet per definitie creatief en creatieve mensen zijn niet per definitie 
intelligent. Wel speelt intelligentie in die zin een rol dat bepaalde intelligente 
vaardigheden van belang zijn voor het komen tot een creatief product. In dit 
verband kunnen de volgende creatieve vaardigheden genoemd worden'*: 1. 
Gevoeligheid voor problemen (probleemsensitiviteit): creatieve personen treden 
op een open en tegelijk kritische wijze de hun omringende werkelijkheid 
tegemoet en ontdekken zo gemakkelijk problemen, verbeteringsmogelijkheden, 
elkaar tegensprekende gegevens en nieuwigheden. 2. Fluency: creatieve perso
nen zijn in staat om bij een probleem in heel korte tijd een overvloed aan 
gedachten, ideeën en associaties te produceren. 3. Flexibiliteit: creatieve 
personen kunnen in verschillende richtingen denken, gemakkelijk van de ene 
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naar de andere denkcategorie overspringen en een probleem vanuit heel ver
schillende invalshoeken beschouwen. Terwijl bij fluency het kwantitatieve aspect 
op de voorgrond staat, is bij flexibiliteit het kwalitatieve aspect van betekenis. 
4. Originaliteit: creatieve personen zijn vaardig in het naar voren brengen van 
ongewone probleemoplossingen en ideeën. 5. Redefinitie: creatieve personen 
bezitten de vaardigheid om objecten en elementen daarvan op een heel nieuwe 
en ongewone manier te gebruiken, hun functie te veranderen en in nieuwe 
samenhangen en vormgevingen te plaatsen. 6. Elaboratie (uitwerking); creatieve 
personen hebben de vaardigheid van een idee over te gaan naar een concrete 
verwerkelijking door het idee te verrijken, verder uit te werken en grondig te 
doordenken. 7. Penetratie: creatieve personen zijn vaardig in intensief en 
grondig denken, een denken dat niet aan de oppervlakte blijft maar diep 
doordringt in het probleemgebied. 8. Analyse en synthese: creatieve personen 
hebben vaardigheid in het tot in de details ontleden van gehelen (analyse) en in 
het samenvoegen van verschillende elementen tot een nieuw geheel (synthese). 
De genoemde creatieve vaardigheden zijn vooral van belang in de eerste en de 
laatste fase van het creatieve proces: de fase van de preparatie (met name: 
probleemgevoeligheid, fluency, flexibiliteit en redefinitie) en de fase van de 
verificatie (elaboratie, penetratie, analyse en synthese). Originaliteit is met name 
van belang voor het moment van de illuminatie. 

In verband met de vaardigheden van creatieve personen is het de moeite 
waard om apart te wijzen op het birmen het creativiteitsonderzoek bekende 
onderscheid tussen lateraal ('zijdelings') en verticaal denken. De Bono, die dit 
onderscheid ingang heeft doen vinden", noemt het verticale denken het traditio
nele logische denken: een continu denken van de ene stap naar de andere. Het 
laterale denken daarentegen is een discontinu denken dat zoekt naar meerdere 
mogelijkheden: er wordt niet een logische denklijn gevolgd maar er worden 
denksprongen gemaakt. De Bono gebruikt zelf het beeld van de kuil: het 
verticale denken graaft de kuil dieper, het laterale denken graaft een nieuwe 
kuil. Kenmerkend voor het laterale denken tegenover het verticale denken is 
onder andere: openheid tegenover geslotenheid, divergentie tegenover conver
gentie, onvoorspelbaarheid tegenover voorspelbaarheid, kijken in de minst 
waarschijnlijke richting tegenover kijken in de voor de hand liggende richting, 
zoeken naar vragen tegenover zoeken naar antwoorden, zoeken naar wat anders 
is tegenover zoeken naar wat juist is. Voor creatieve personen is nu kenmerkend 
dat ze gebruik maken van beide vormen van denken. Daarbij is lateraal denken 
vooral belangrijk als het gaat om het vinden van nieuwe gezichtspunten en het 
ontdekken van alternatieve mogelijkheden, terwijl het verticale denken vooral 
belangrijk is als het gaat om het uitwerken en ontwikkelen van een nieuw idee. 
De beide vormen van denken vullen elkaar dus aan. 

In de literatuur over creativiteit worden tenslotte ook talloze creatieve 
persoonlijkheidskeimierken genoemd. Het is zinvol om daarvan een globaal 
beeld op te roepen. Ik doe dat hier aan de hand van het zestal kenmerken dat 
Landau onderscheidt." In deze kenmerken gaat het om paradoxaal geformuleer-
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de persoonlijke eigenschappen die het tot stand komen van een creatief proces 
bevorderen. 1. Ontvankelijkheid - actief en passief tegelijk: voor elke vorm van 
creativiteit is ontvankelijkheid ten overstaan van de werkelijkheid een voorwaar
de. Deze ontvankelijkheid is tegelijk actief en passief, vrijwillig en onvrijwillig, 
en heeft tegelijk 'vrouwelijke' en 'mannelijke' trekken. 2. Vraagstelling -
verwijding en begrenzing tegelijk: de vraag opent het probleem, verwijdt de 
keimishorizon en voert tot de probleemoplossing. Vaak is met een bepaalde 
vraag ook al de belangrijkste bijdrage tot de ontdekking geleverd: een vraag 
begrenst en bepaalt zowel de weg als het antwoord. 3. Verdieping in het 
probleem en verrassing tegelijk: voor elk creatief proces is een volledige verdie
ping in het probleem noodzakelijk, maar tegelijk gaat het in een creatieve inval 
of idee om iets wat volkomen onverwacht en verrassend is. Effectieve verras
sing, daar gaat het om: een voorbereid wonder dat toch ook aansluit bij het 
bekende. 4. Passie voor een object en afstand tegelijk: met het groeien van de 
liefde voor een object en het met overgave bezig zijn met een object, groeit ook 
de afstand tot het object. In die afstand gaat het als het ware om een temmen 
van de impuls zodat het ook komt tot aandacht voor de gedetailleerde aspecten 
van het object: getemde impulsiviteit. 5. Objectieve overgave: overgave is een 
versmelting van het ik met het object. Deze overgave vraagt, in tweede instan
tie, om zelfkritiek en strenge objectiviteit. 6. Bezitten en bezeten zijn: eerst 
bezit de creatieve persoon al het potentieel van het door hem te scheppen object 
maar na geruime tijd neemt het object bezit van hem. Hier gaat het om: 
bezittende bezetenheid. 

De creatieve omgeving 
De creatieve persoon die in een creatief proces komt tot een creatief product 
leeft en werkt in een bepaalde omgeving. Ook deze omgeving is van belang als 
het gaat om creativiteit. Want een leef- of werkomgeving kan zowel creativi-
teitsbevorderend als creativiteitsbelemmerend werken. Kort geef ik nog enkele 
inzichten door die dit laatste aspect van creativiteit betreffen.'^ 

Een creativiteitsbelemmerende omgeving wordt gekenmerkt door conformis
me (iedereen moet zich aan het bestaande aanpassen) en formalisme (iedereen 
moet zich houden aan de vastgestelde regels). Verder werkt ook een autoritaire 
organisatiestructuur remmend in op de ontplooiing van creativiteit: angst voor 
kritiek en voor het niet voldoen aan gestelde normen smoren aanwezig creatief 
potentieel in de kiem. Gaat het om een opleidingsomgeving dan werkt het 
belemmerend wanneer alle nadruk ligt op feitenkennis en op het aanleren van 
'kunstjes' die meewerken aan het in stand houden van de status-quo. 

Een omgeving waarvan een stimulerende werking uitgaat als het gaat om 
creativiteit is een omgeving die weinig routine kent, tolerant is ten opzichte van 
excentriciteit en vrijheid geeft in het zoeken en kiezen van eigen problemen en 
onderzoeksgebieden. Gaat het om een leeromgeving, dan is het van belang dat 
alle nadruk ligt op het zelf leren denken, het aanmoedigen van het stellen van 
vragen en het mensen kritisch maken ten opzichte van gevestigde meningen en 
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vaststaande theorieën. Een creatieve omgeving is kortom een omgeving die kan 
worden getypeerd als een open ruimte waarin ieder in zijn eigenheid gerespec
teerd en gewaardeerd wordt. 

In verband met het aspect van de creatieve omgeving (die uiteraard ook kan 
worden uitvergroot tot de maatschappelijke cultuur waar mensen deel van uitma
ken "̂) wordt in het creativiteitsonderzoek ook veel aandacht besteed aan de 
bevordering van creativiteit: Hoe kunnen opvoeding en onderwijs zo worden 
ingericht dat het creatieve potentieel dat in alle mensen aanwezig wordt geacht 
ook werkelijk naar buiten komt? Kort gezegd komt het antwoord hierop neer: 
door het ontwikkelen van en werken aan creatieve vaardigheden en creatieve 
persoonlijkheidskenmerken en het inoefenen van allerlei creatieve technieken.^' 

3 Creativiteit en opmerkzaamheid 

De analyse van de verschillende factoren die bepalend zijn voor creativiteit is 
heel waardevol voor het vinden van een antwoord op de vraag wat creativiteit 
eigenlijk is. Toch komt deze analyse niet echt voorbij de buitenkant van 
creativiteit. Daarom is het belangrijk om ook nog te zoeken naar datgene wat de 
binnenkant van creativiteit zou kunnen zijn. Bij die zoektocht kan Brodbeck 
helpen. Van zijn hand verscheen een boek over creativiteit met de titel: Ent-
scheidung zur Kreativitat}^ In dit boek wordt een benadering van creativiteit 
geboden die ik als heel waardevol en vruchtbaar voor het onderwerp van mijn 
studie zie. Brodbeck relativeert de waarde van de traditionele benadering van 
creativiteit door middel van een factoren-analyse omdat creativiteit zich niet 
zozeer causaal laat verklaren en evenmin objectiverend laat beschrijven. Zelf 
ziet hij creativiteit in haar wezen als een situatief proces waarbinnen zich 
beleefde betekenissen veranderen." Deze wat cryptische omschrijving vormt het 
uitgangspunt voor een beschrijving van Brodbecks uiteenzettingen die ik hier wil 
geven. Ik ga daarbij eerst in op de vooronderstelling dat creativiteit om een 
besluit vraagt (a) en vervolgens op de structuur van de creatieve situatie (b) om 
zo tenslotte uit te komen bij de opmerkzaamheid als kern van creativiteit (c). Ik 
besluit deze paragraaf en dit hoofdstuk met enkele afrondende opmerkingen (d). 

Besluiten om creatief te zijn 
De centrale stelling van Brodbecks visie op creativiteit houdt in dat creativiteit 
iets is wat in mensen per definitie aanwezig is. Mensen hoeven alleen maar te 
besluiten om creatief te zijn. Juist omdat creativiteit altijd aanwezig is, merken 
mensen haar niet op. Dat houdt tegelijk in dat creativiteit niet veroorzaakt en 
evenmin gemaakt kan worden: creativiteit kan alleen maar worden ingeperkt, 
namelijk door routinematig handelen, denken en voelen. Want de absolute 
tegenhanger van creativiteit is routinematigheid. Creativiteit komt dan tot 
ontplooiing wanneer die routinematigheid in handelen, denken en voelen wordt 
opgemerkt, erkend en veranderd. Creativiteit heeft dus alles te maken met 
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waarnemen en het toekennen van betekenis. Wie die beide activiteiten onoplet
tend en routinematig uitvoert, leeft oncreatief en zal nooit iets nieuws zien of 
ontdekken. Kort en paradoxaal gezegd komt het hier op neer: je wordt creatief 
wanneer je besluit om creatief te zijn; je wordt creatief waimeer je weet dat je 
creatief bent. Want het nieuwe (creativiteitskenmerk bij uitstek) wordt altijd in 
het oude ontdekt wanneer je er opmerkzaam op bent.^'' 

Brodbeck wijst erop dat creativiteitstechnieken hier zeker behulpzaam 
kuimen zijn, maar dat het er veel meer om gaat dat mensen zich bewust worden 
dat ze al de beschikking hebben over alle nodige werktuigen. Het gaat er alleen 
om te besluiten die werktuigen nieuw te gebruiken. Strikt genomen zijn er 
namelijk geen volledig oncreatieve manieren van denken en handelen. Dat heeft 
alles te maken met het feit dat mensen in hun leven voortdurend geconfronteerd 
worden met nieuwe situaties die om nieuwe beslissingen en oplossingen vragen. 
De eenvoudigste vormen van creatief handelen behoren zozeer tot onze natuur, 
dat we het nauwelijks meer opmerken. Creativiteit is dus in wezen een heel 
alledaagse belevenis: het gegeven feit dat we leven is al de ontplooiing van onze 
creativiteit. Nog korter gezegd: leven en creatief zijn is hetzelfde.^' 

Het centrale probleem rond creativiteit is dus dat ze door gewoonten en 
routinematig handelen kan worden ingeperkt. Die situatie moet worden doorbro
ken. En dat vraagt om een besluit: het besluit om creatief te zijn. Dat betekent 
heel concreet een oefening in opmerkzaamheid (Achtsamkeit), want alleen wie 
opmerkzaam leeft, leert in het oude het nieuwe te ontdekken. Door creativiteit 
wordt namelijk nooit iets volledig nieuws geschapen: het nieuwe wordt in het 
oude ontdekt wanneer men er opmerkzaam op is. De opmerkzaamheid schept 
het nieuwe uit het materiaal van het oude, vormt het om en verandert het.'^' 

De structuur van de creatieve situatie 
Veel belangrijker, stelt Brodbeck, dan het aanleren van creatieve technieken is 
het oog krijgen voor de ruimte waarin creativiteit zich afspeelt: de creatieve 
situatie. Voor de ontplooiing van de eigen creativiteit is het van groot belang om 
te begrijpen dat de plaats waar creativiteit zich ontvouwt niet zozeer het hoofd 
is: creativiteit heeft te maken met meer dan alleen het denken. Creativiteit 
gebeurt in onze ervaringsruimte. Deze ervaringsruimte is een geheel dat 
meerdere dimensies of aspecten kent, en dat tegelijk rondom een kern gecen
treerd is. Voor de creatieve situatie is die kern: de opmerkzaamheid. Deze 
opmerkzaamheid is gericht op de aspecten van de creatieve situatie. Brodbeck 
onderscheidt de volgende vijf aspecten: objecten, gevoelens, waarnemingen, 
bewegingspatronen en gedachten. Hij plaatst ze als volgt in een schema: 

138 



De structuur van de creatieve situatie 

Ter toelichting op de vijf verschillende aspecten het volgende." 1. In elke 
situatie worden we door dingen omgeven: vormen en objecten die we kunnen 
waarnemen met onze vijf zintuigen. Het gaat dus om de dingen die we kunnen 
zien, horen, voelen, smaken en ruiken. Deze objecten vormen de eerste groep 
waarop zich in de creatieve situatie de opmerkzaamheid richt. 2. De tweede 
groep fenomenen die de creatieve situatie bepalen, zijn onze gevoelens, emoties 
of stemmingen. In een cultuur die veel nadruk op het rationele legt, krijgt deze 
groep niet zoveel aandacht. Onze opmerkzaamheid richt zich dan ook zelden op 
onze gevoelens, behalve wanneer onze gevoelens erg sterk worden. 3. De derde 
groep omvat de waarnemingen. Wij nemen voortdurend waar: we zien, we 
horen, we ruiken, we voelen en we smaken. Deze waarnemingen kunnen 
gericht zijn op objecten maar ook of zelfs tegelijkertijd op bijvoorbeeld ge
voelens. Dit waarnemen is echter iets dat meestal onbewust gebeurt. Daar 
komen we achter warmeer we ons in onze waarneming vergissen, wanneer ons 
waarnemen mislukt. Op dat moment kijken we bijvoorbeeld nog eens, maar nu 
preciezer, of we luisteren opnieuw, maar nu met meer aandacht. 4. De vierde 
groep omvat alle door ons uitgevoerde bewegingen, handelingen, activiteiten, 
denk- en handelingspatronen. Het gaat dan over bijvoorbeeld de bewegingen die 
we met ons lichaam maken als we lopen of gaan zitten. Maar er zijn ook 
denkbewegingen: onze gedachten cirkelen vaak om een zelfde probleem. En zo 
zijn er ook spreekbewegingen: we spreken sommige zinnen heel bedachtzaam en 
invoelend uit terwijl we andere sjabloonmatig opdreunen. 5. De vijfde en 
wellicht belangrijkste groep is die van het denken: er bestaan nauwelijks situa
ties waarin we niet denken. In alles wat we doen worden we begeleid door onze 
gedachten: we stellen ons dingen voor, we voeren een inwendige monoloog, we 
herinneren ons dingen. Hoewel het denken ons het meest nabij lijkt te zijn, zijn 
we ons er toch maar heel weinig van bewust. Wie probeert zijn gedachten waar 
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te nemen, zal merken dat dat nauwelijks lukt. Het denken glipt ons als het ware 
tussen de vingers door: we hebben er geen grip op. 

Deze vijf groepen fenomenen die samen de vijf aspecten van de creatieve 
situatie vormen, zijn gecentreerd rond de opmerkzaamheid. Deze opmerkzaam
heid, die wel het licht van de geest of van het bewustzijn kan worden genoemd, 
kan zich richten op bijvoorbeeld handelingen (de vierde groep): we kunnen 
handelingen opmerkzaam uitvoeren, maar ook onopmerkzaam en dus automa
tisch, geroutineerd of onbewust. De opmerkzaamheid kan zich, om een ander 
voorbeeld te noemen, ook richten op objecten (de eerste groep): wie opmerk
zaam kijkt naar een bepaald voorwerp, en dus niet routinematig vanuit de 
gedachte dat hij er al helemaal mee bekend is, kan er nieuwe aspecten aan 
ontdekken: het voorwerp krijgt een andere betekenis. Creativiteit ontvouwt zich 
dus in situaties waarin het licht van de opmerkzaamheid schijnt. Het nieuwe, dat 
zo kenmerkend is voor creativiteit, kan dus allang voor ogen zijn: we moeten 
het alleen opmerken. 

Opmerkzaamheid als kern van creativiteit 
In creativiteit speelt, in de visie van Brodbeck, opmerkzaamheid dus een 
sleutelrol. Wanneer we de opmerkzaamheid echter willen beschouwen, stuiten 
we op grote moeilijkheden. De opmerkzaamheid is namelijk niet een object, een 
gevoel, een waarneming, een handeling of een gedachte. Ze bezit zelf, hoewel 
ze zich dus op allerlei vormen en gestalten kan richten, geen gestalte. De 
opmerkzaamheid is zoiets als een wonderlijke kracht. De opmerkzaamheid heeft 
iets van een licht dat zich op de omgeving richt. De opmerkzaamheid lijkt zoiets 
als de kern van het bewustzijn te zijn, zonder dat deze kern kan worden ont
dekt. Het wonder van deze opmerkzaamheid te leren kennen en er vertrouwd 
mee te worden, is wellicht de belangrijkste 'creativiteitstechniek'. Om toch enig 
zicht op de opmerkzaamheid te krijgen, geef ik de volgende opmerkingen 
door.^' 

1. Er is allereerst het voor iedereen herkenbare onderscheid tussen waken en 
slapen. Wie slaapt is in elk geval niet opmerkzaam. Dat houdt tegelijk in dat 
opmerkzaamheid iets te maken heeft met wakker-zijn. In dit wakker-zijn kuimen 
verschillende graden worden onderscheiden. Mensen kunnen naar de ene kant 
toe dommelen, doezelen of dromen, toestanden die wel aangenaam maar 
waarschijnlijk weinig creatief zijn. Naar de andere kant toe kuimen mensen, 
wanneer iets hen fascineert, begeesterd, opgewonden of geïnspireerd raken. Het 
wakker-zijn krijgt dan een intensiteit die bevordelijk is voor de opmerkzaam
heid. 

2. Wie zichzelf observeert tijdens zijn dagelijkse bezigheden, bemerkt dat 
zijn opmerkzaamheid zich voortdurend op wisselende dingen richt: we dwalen 
van de ene naar de andere gedachte, we richten ons nu eens op een object en 
dan weer op een gevoel. Blijkbaar is de normale functioneerwijze van de 
opmerkzaamheid er een van een voortdurend flakkeren en ronddwalen. Deze 
flakkerende opmerkzaamheid is een vorm van creativiteit, maar dan wel een 

140 



vorm die een verspilling van onze mogelijkheden betekent. Ze is namelijk heel 
inspannend omdat ze steeds wordt begeleid door allerlei neveneffecten: we 
kijken ergens naar en houden tegelijk de adem in, we denken ergens aan en 
spannen tegelijk de buikspieren, we zeggen iets en verkrampen tegelijk onze 
nek. Ook al weten we dus niet precies wat opmerkzaamheid is, haar alledaagse, 
flakkerende vorm kermen we maar al te goed. 

3. Anderzijds zijn we ook niet onbekend met een andere alledaags ver
schijnsel: soms zijn we ergens, in alle rust, helemaal in verdiept en laten we ons 
niet afleiden. De kracht die onze opmerkzaamheid heeft, en die in de flakkeren
de vorm wordt verspreid over allerlei toevallige aspecten, wordt dan helemaal 
op één aspect van de (creatieve) situatie gericht. En dan lukt het ook om 
productief of creatief te zijn. Het is ons vaak niet bekend hoe we tot een 
dergelijke geconcentreerde toestand raken, maar we doen het wel zelf: onze 
opmerkzaamheid blijft geconcentreerd en in die toestand ontvouwt zich onze 
creativiteit. 

4. Net als pianospelen kan ook opmerkzaamheid geoefend worden. Een 
eerste stap op de weg van die oefening is het nadenken over de vraag wat 
opmerkzaamheid eigenlijk is (opmerkzaamheid gericht op de opmerkzaamheid). 
Vervolgens is het belangrijk om de opmerkzaamheid te vergroten door deze 
regelmatig en bewust te richten op alle vijf genoemde aspecten van de creatieve 
situatie. Dat kan heel eenvoudig wanneer we ons op dit moment bewust worden 
van datgene waar we mee bezig zijn en door de situatie waarin we ons bevinden 
intensief op te merken. 

Afrondende opmerkingen 
De overwegingen van Brodbeck over opmerkzaamheid als de kern van creativi
teit en ook de eraan voorafgaande overwegingen rond de vier verschillende 
factoren die er birmen creativiteit kunnen worden onderscheiden, vragen om een 
nadere uitwerking in het kader van het thema van deze studie: 'De meditatie en 
het preekproces'. Dat zal met name gebeuren in de Hoofdstukken 12 en 13, 
waarin ik de creativiteit opnieuw thematiseer. Op dit moment wil ik alleen nog 
twee waarnemingen doorgeven. In de eerste plaats vertoont Brodbecks benade
ring van creativiteit in veel opzichten een grote overeenkomst met Waaijmans 
benadering van spiritualiteit.^' Brodbecks benadering kan zelfs als dynamisch-
structureel getypeerd worden: de structuur wordt uitgemaakt door de structuur 
van de creatieve situatie en de dynamiek wordt bepaald door de opmerkzaam
heid als de ongrijpbare binnenkant van de creatieve situatie. In de tweede plaats 
is het boeiend om te zien dat de opmerkzaamheid die het centrum van de 
creatieve situatie en de bron van de creativiteit vormt tegelijk een wezenlijk 
aspect is van de meditatie. Brodbeck wijst dan ook op de mogelijkheden die 
traditionele meditatiemethoden bieden als het gaat om het vergroten van de 
opmerkzaamheid.'" Hier tekent zich dus onder een psychologische invalshoek 
vanuit het meditatie-begrip een verwantschap af tussen spiritualiteit enerzijds en 
creativiteit anderzijds. 
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Hoofdstuk 6 
DE MEDITATIE IN DE HOMILETIEK 

De term meditatie heeft bimien de homiletiek een heel eigen plaats. Veelal 
wordt er de fase in het preekvoorbereidingsproces mee aangeduid die ligt tussen 
de exegese enerzijds en de uitwerking van de preek anderzijds. Soms wordt ook 
heel het preekvoorbereidingsproces aangeduid met de term meditatie. 

Omdat ik in deze studie op zoek ben naar een duidelijke plaats- en functiebe
paling van de meditatie in verband met het preekproces, is het noodzakelijk en 
zinvol om na te gaan hoe daarover in de bestaande homiletische literatuur 
gesproken wordt. Nu ontsluit zich hier een enorm uitgebreid veld: vrijwel elke 
homiletische publicatie die ingaat op de vragen en problemen van de preek-
voorbereiding, zegt ook iets over de meditatie. Daarom is het aanbrengen van 
beperking noodzakelijk. Ik doe dat hier allereerst door me te concentreren op 
het verschijnsel van de Predigtmeditation in de Duitse homiletische literatuur: 
rondom de term en de zaak van de Predigtmeditation is een discussie geyoerd 
die voldoende aanknopingspunten biedt om hier een duidelijk beeld van de 
plaats van de meditatie in de homiletiek te schetsen. Daarnaast ga ik ook, 
vanwege het gegeven dat ik met deze studie wil staan in de traditie van de 
gereformeerde homiletiek, in op de plaats en betekenis van de meditatie in de 
gereformeerde homiletiek. 

Voor de opzet van dit hoofdstuk betekent dat het volgende: eerst ga ik in op 
de discussie rond de Predigtmeditation (1) en laat ik enkele markante homileten 
aan het woord over hun opvatting van de meditatie in de preekvoorbereiding 
(2). Vervolgens schets ik een beeld van de meditatie in de gereformeerde 
homiletische literatuur (3). Tenslotte blik ik terug en geef ik een eigen stand
puntbepaling (4). 

1 Discussie rond de Predigtmeditation 

Rond de term en de zaak van de Predigtmeditation is in de Duitse homiletische 
literatuur een uitgebreide discussie gevoerd. Inzet van deze discussie was de 
vraag of het begrip meditatie terecht werd gebruikt voor datgene wat zich onder 
de naam Predigtmeditation aandiende. Voor een goed begrip van die discussie is 
het eerst nodig om aan te geven waar de term Predigtmeditation betrekking op 
heeft (a). Vervolgens ga ik in op de bezwaren rond de term Predigtmeditation 
(b). Tenslotte komt de homileet Seitz aan het woord: hij schreef een invloedrijk 
artikel over de problematiek van de Predigtmeditation (c). 
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De term Predigtmeditation 
De term Predigtmeditation verwijst in de eerste plaats naar een bepaald homile-
tisch literatuurgenre dat ook wel wordt aangeduid met termen als Predigthilfe, 
Predigtstudie of Predigtvorbereitungshilfe. Het gaat daarin om schriftelijke 
bijdragen die de predikant bedoelen te helpen bij zijn wekelijks terugkerende 
taak van de preekvoorbereiding. Daarbij gaat het uitdrukkelijk niet om het 
bieden van preekschetsen die zo door de predikant kunnen worden overgeno
men: Predigtmeditationen bieden stof voor en aanzetten tot zelfstandige preek
voorbereiding. Daarbij valt de nadruk in hoge mate op de tekst en de exegese 
daarvan. Dat komt het meest duidelijk naar voren in de bekende Göttinger Pre
digtmeditationen die sinds 1946 verschijnen en die vanaf 1947 tot 1960 door 
Iwand werden uitgegeven. Deze Predigtmeditationen hebben een hoog theolo
gisch gehalte en leggen zich toe op een grondige exegese. Daarnaast zijn er ook 
Predigtmeditationen die een sterkere homiletische gerichtheid hebben. Daarvan 
zijn de sinds 1968 verschijnende, door Lange geïnitieerde Predigtstudien een 
duidelijk voorbeeld.' 

In de tweede plaats verwijst de term Predigtmeditation naar de praktijk van 
de preekvoorbereiding. Dat kan nog weer op twee manieren. Enerzijds duidt de 
term Predigtmeditation heel het proces van de preekvoorbereiding aan, van 
tekstkeuze tot en met de schriftelijke uitwerking van de preek. In de zo opgevat
te Predigtmeditation komen exegetische, systematische en praktische theologie 
bij elkaar. Anderzijds heeft de term Predigtmeditation die fase in het preek-
voorbereidingproces op het oog die ligt tussen de exegese van de tekst aan de 
ene kant en de uitwerking van de preek aan de andere kant. De invulling van 
deze fase, waarin de persoon van de prediker en de hoorder van de preek 
nadrukkelijk in het spel komen, wordt dan veelal bepaald door het overdenken 
van hetgeen in de exegese is gevonden, het zoeken naar concrete toepassingen 
voor de gemeente en het nadenken over de opbouw en talige vormgeving van de 
preek. ̂  

Bezwaren tegen de term Predigtmeditation 
Tegen de term Predigtmeditation in de genoemde betekenissen is door verschil
lende homileten bezwaar aangetekend. In de kern komt dat bezwaar hierop neer 
dat meditatie qua term van oorsprong een duidelijk ascetische of spirituele-kleur 
heeft en een bepaalde manier van omgang met de Schrift aanduidt. Van deze 
oorspronkelijke betekenis van het meditatie-begrip is, aldus de critici, in de 
Predigtmeditation weinig tot niets terug te vinden. Zo stelt bijvoorbeeld Uhsadel 
in zijn Die gottesdienstliche Predigt dat het in de meditatie in de oorspronkelijke 
zin van het woord gaat om een zich stil en aandachtig, zonder enige bijbedoe
ling concentreren op het Woord van God. Daaruit concludeert hij dat de 
Predigtmeditationen als mengeling van exegetische waarnemingen, psychologi
sche overwegingen en toepasselijke opmerkingen niets hebben te maken met wat 
in de christelijke traditie meditatie wordt genoemd.' 
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Tegen deze voorstelling van zaken wordt echter ook verzet aangetekend: in 
de geschiedenis van de term meditatie is niet alleen een ascetische of spirituele 
lijn aanwezig, er kuimen ook een retorische en een psychotherapeutische lijn 
onderscheiden worden." Wat betreft de retorische lijn: in de klassieke retorica 
wordt de term meditatie gebruikt in verband met de fase van de inventio. 
Meditatie betekent dan zoveel als: het zoeken naar en voortbrengen van gedach
ten, het nadenken over hetgeen men wil gaan zeggen, of nog algemener: het 
zich voorbereiden op het houden van een rede. In deze betekenis wordt de term 
meditatie bijvoorbeeld door Schleiermacher gehanteerd wanneer hij in zijn 
Praktische Theologie in het hoofdstuk over de theorie van de religieuze rede 
spreekt over de meditatie als de voor de productie van de preek noodzakelijke 
'absichtliche Gedankenerzeugung'.^ Een ander voorbeeld van een puur retorisch 
gebruik van de term meditatie geeft Von Kleist, die in de eerste zin van zijn 
essay 'Über die allmahliche Verfertigung der Gedanken beim Reden' schrijft: 
,,Wenn du etwas wissen wollst und es durch Meditation nicht fmden kannst, so 
rate ich dir, mein lieber, sinnreicher Freund, mit dem nachsten Bekannten, der 
dir aufstöBt, darüber zu sprechen."* Tenslotte leert ook een blik in verschillen
de (laat-)Latijnse woordenboeken dat een van de betekenissen van meditatio 
(naast bijvoorbeeld: reflectie, overweging, contemplatie, oefening, repetitie) is: 
het nadenken over wat iemand gaat zeggen, het zich voorbereiden op een rede.^ 

Wat betreft de psychotherapeutische lijn in de geschiedenis van het medita
tie-begrip: in de twintigste eeuw wordt in toenemende mate aanspraak gemaakt 
op de term meditatie in verband met allerlei psychologische therapieën en 
oefeningen. Dat heeft te maken met het feit dat veel mensen de nadruk op het 
rationele, het verstandelijke als eenzijdig zijn gaan ervaren: zij willen zichzelf 
als een hele persoon leren kennen en zo zichzelf vinden. Daarbij kan de 
meditatie als psychologische of psychotherapeutische oefening helpen: mensen 
leren niet alleen hun rationele maar ook hun emotionele vermogens te gebruiken 
om zo een al te rationalistische en oppervlakkige omgang met de werkelijkheid 
af te leren. In dit verband is zowel de invloed van allerlei oosterse meditatie
praktijken belangrijk, waarin door middel van verzinking de weg naar biimen 
gezocht wordt, als de invloed van de dieptepsychologie.' Als het gaat om dat 
laatste: de meditatie als psychologische oefening kan voor werkers in de kerk 
als buitengewoon vruchtbaar en belangrijk beschouwd worden in verband met 
zowel catechetische, liturgische, pastorale als homiletische activiteiten. Met 
name Haendler heeft daarop gewezen toen hij in zijn Grundriss der Praktischen 
Theologie aan het hoofdstuk over de ambtsdrager een paragraaf toevoegde 
waarin hij betoogde dat de meditatie niet alleen in verband met de preekvoorbe-
reiding belangrijk is, maar dat de meditatie vooral van belang is in verband met 
een noodzakelijke meditatieve grondhouding van de persoon van de ambtsdra
ger: ,,Meditation ist nicht Fachübung, sondem Lebensübung.'" 

Terug naar de Predigtmeditation: dat deze term in de gebruikelijke betekenis 
wordt afgewezen enkel omdat meditatie een spirituele term zou zijn, is dus 
onjuist. De meditatie kent als term meerdere componenten waarbij vooral de 
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retorische component in verband met de preekvoorbereiding van betekenis is. 
Daar komt bij dat de term meditatie al vanaf het begin van de wetenschappelijke 
praktische theologie gebruikt wordt in verband met de preekvoorbereiding. Als 
homiletisch begrip is de term meditatie al zo oud als Schleiermacher.'° Boven
dien is er al veel eerder een nauwe relatie gelegd tussen de meditatie en de 
preek. Twee voorbeelden daarvan. In de eerste plaats nam de meditatie een heel 
belangrijke plaats in in het contemplatieve leven van de kloosterlingen. Vanaf 
ongeveer de dertiende eeuw echter wordt, in de bedelorden, dit contemplatieve 
leven in toenemende mate gecombineerd met het actief beoefenen van zielzorg 
en apostolaat: het contemplatieve leven wordt verbonden met het actieve leven. 
De meditatie krijgt dan ook een ander perspectief: ze is niet langer slechts 
voorbereiding op de contemplatie, maar komt ook in dienst te staan van de 
prediking (contemplata aliis tradere) en daarnaast van de catechese en de 
geestelijke leiding." In de tweede plaats treffen we ook bij Luther een koppeling 
aan van meditatie en prediking. In Luthers opvatting van de meditatie speelt de 
mondelinge, hoorbare omgang met de Schrift een belangrijke rol. Daarnaast 
gaat het in de meditatie ook om een onderlinge vergelijking van verschillende 
Schriftplaatsen. Voor Luther ligt in het verlengde van deze meditatie de preek 
voor het volk. Anders gezegd: de meditatie tendeert naar de preek (hoewel niet 
vergeten moet worden dat de meditatie bij Luther allereerst een heel eigen plaats 
heeft, los dus van de opdracht tot het houden van een preek).'^ 

Uit deze gegevens wordt duidelijk dat de kritiek op de term Predigtmeditati-
on vanuit de vooronderstelling dat de term meditatie alleen éen acetische of 
spirituele kleur heeft, niet terecht is. Gezien de geschiedenis van het meditatie
begrip hebben ook retorische aspecten een eigen plaats. Bovendien wordt de 
meditatie in de ascetische lijn ook wel zo breed opgevat dat exegetisch-theologi-
sche aspecten alle ruimte krijgen. Meditatie kan daarom in een homiletisch 
kader ook worden omschreven als een activiteit die naast een spirituele compo
nent (de predikant weet zich zelf door het Woord aangesproken) ook een 
exegetisch-theologische component (Schrift met Schrift vergelijken en theologi
sche reflectie) en een retorische component (zich voorbereiden op een rede: het 
verzamelen van stof voor en het vormgeven van de rede) heeft. Kortom: de 
hantering van de term Predigtmeditation is zeker niet illegitiem te noemen. '̂  

Seitz over de zogenaamde Predigtmeditation 
De term Predigtmeditation mag dan legitiem gehanteerd kunnen worden, dat wil 
nog niet zeggen dat die term in homiletisch kader ook werkelijk op vruchtbare 
wijze kan worden gebruikt. In verband met die vraag is het belangrijke artikel 
van Seitz 'Zum Problem der sogenaimten Predigtmeditation' (dat voor het eerst 
in 1969 verscheen''') inzichtgevend. Seitz stelt, net als andere critici, dat de term 
Predigtmeditation een oneigenlijk gebruik van het meditatie-begrip betekent. 
Voor hem behoort tot het wezen van de meditatie van bijbelteksten dat ze niet 
uitdrukkelijk gebonden is aan het doorgeven van de boodschap van het evangelie 
maar dat ze de vraag naar de onmiddellijke relatie tot de mediterende centraal 
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stelt. Dat de meditatie in deze betekenis nauwelijks doorklinkt binnen de homile
tiek vindt zijn oorzaak in de plaats die de meditatie (M) in de preekvoorbe-
reiding krijgt toebedeelt, namelijk tussen de exegese (E) enerzijds en de 
uitwerking van de preek (P) anderzijds. Het preekvoorbereidingsschema ziet er 
dan als volgt uit: E - M - P. De moeilijkheid met dit model is echter, aldus 
Seitz, dat M terminologisch en zakelijk gezien een weinig heldere stap in de 
preekvoorbereiding vormt. Dat heeft als gevolg dat M dicht naar P wordt 
toegetrokken: M wordt de praktische verwerking van het bij E gevondene met 
het oog op P. Op deze manier kan de meditatie zich niet als zelfstandige 
tussenstap in de preekvoorbereiding handhaven. '̂  

Seitz stelt het probleem ook nog onder een ander gezichtspunt aan de orde. 
Als het er in de prediking om gaat om vanuit de Schrift het Woord van God in 
het heden te actualiseren, dan betekent dat dat er drie factoren bij elkaar komen: 
de tekst, de prediker en de gemeente. In de gangbare homiletische theorie werd 
daarbij de tekst door E gerepresenteerd en de prediker door M. Voor de 
gemeente was methodisch dus geen plaats. Dat leidde ertoe dat de meditatie, die 
naar haar eigen wezen niet aan de preek gebonden is, vanwege haar homi
letische plaats onvermijdelijk omgevormd werd tot een bezinning op de vraag, 
hoe de concrete gemeente op grond van de uitgelegde tekst moest worden 
aangesproken. In werkelijkheid ontbrak dus, ondanks het begrip meditatie, de 
prediker. Maar omdat predikant en gemeente in deze onheldere tussenstap 
intuïtief, onhelder werden vermengd, ontbrak ten diepste ook de gemeente en 
kwam het ,,zu jenem homiletischen Doketismus, der die gegenwartige Predigt 
weithin kennzeichnet und unter dem wir alle leiden."" 

Seitz stelt dan voor om het begrip en de zaak van de meditatie tussen E en P 
weg te halen en de stap tussen E en P aan te duiden met de term homiletische 
reflectie (H). In deze homiletische reflectie gaat het dan om het doordenken van 
de geëxegetiseerde tekst met het oog op de preek die als preek aanspraak tot de 
hoorders is. M krijgt bij Seitz als persoonlijke beziiming (Betrachtung) een 
plaats voor de exegese aan het begin van de preekvoorbereiding. Deze meditatie 
moet de dragende grond van heel de preekvoorbereiding worden en er als een 
lichtspoor doorheen trekken. Op deze wijze duidt M dus zowel een stap (de 
eerste) in de preekvoorbereiding aan als een houding die ook voor de andere 
stappen van belang is. Het model van Seitz ziet er dus als volgt uit: M - E - H -
P. Daarmee zijn twee zaken gewonnen. In de eerste plaats is de homiletische 
reflectie (H) vrij van de met het meditatie-begrip verbonden moeilijkheden. De 
gemeente krijgt nu methodisch een duidelijke plaats in de preekvoorbereiding. 
In de tweede plaats is de persoonlijke bezinning min of meer losgemaakt van de 
directe gebondenheid aan de verkondigingsopdracht: ze kan nu naar allerlei 
praktische aanwijzingen beoefend worden zodat het kan komen tot preekvoorbe
reiding als geestelijke oefening.'^ 

In de meditatie als persoonlijke beziiming gaat het volgens Seitz niet om de 
gemeente maar allereerst om de predikant als getuige. Tot het wezen van deze 
meditatie behoort dan ook een zekere Zwecklosigkeit, waaraan Seitz recht doet 
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door de plaats die hij aan de meditatie geeft: geheel aan het begin van de 
preekvoorbereiding. Daardoor is het ook mogelijk dat ieder op zijn eigen 
manier mediteert om deze meditatie zo in dienst te stellen van de prediking. 
Seitz verstaat onder de meditatie als persoonlijke bezinning „eine unmittelbare 
Begegnung mit dem biblischen Text und die Bereitschaft, sich von ihm ergreifen 
zu lassen. Sie geschieht nicht logisch-diskursiv, sondem meditativ-kreisend an 
Hand des deutschen Textes, zweckfrei, d.h. ohne bewuBte Einstellung auf die 
Verkündigung. - lm Gegensatz zum blofien Lesen einerseits und zum streng 
historisch-kritischen Prozeli andererseits handelt es sich dabei um eine den Text 
gleichsam spielerisch umkreisende Begegnung, um ein Anschauen und Verwei-
len, das Wirklichkeit wahrzunehmen versucht; nicht im einseitig rationalen 
Zugriff, sondem in einem unbefangenen und unbewaffneten Sichaussetzen; denn 
ebenfalls zum Wesen der Meditation gehort die Bereitschaft zur Hingabe und 
zum Rezeptiven, die Bereitschaft, sich ergreifen zu lassen."'* Meditatie wordt 
dan een nieuwe manier van zien, of liever: het ruimte geven aan een bij ieder in 
het verborgene aanwezige manier van zien. Dit zien wordt nu een houding, een 
lichtspoor dat heel de preekvoorbereiding doortrekt en draagt en in elke afzon
derlijke arbeidsfase oplicht. Want preken kan alleen diegene, die iets gezien 
heeft. 

Omdat er op dit punt zo weinig oefening voorhanden is, probeert Seitz hulp 
te bieden bij het zien en het verwijlen. Hij noemt drie stappen aan de hand 
waarvan de meditatie kan plaatsvinden. , , 1 . Wir versuchen den ersten Eindruck, 
den Aufbau and das Geschehen bzw. den Sirmzusammenhang des Textes zu 
erfassen und fragen: Was geht hier vor? (Vorgang!). 2. Wir versuchen das 
Evangelium, die wesentlichen Aussagen, den kerygmatischen Gehalt und den 
theologischen Anspruch, den der Text erhebt, aufzunehmen und fragen: Was tut 
Gott (Christus, der Hl. Geist) zum Heil der Menschen? (Heilsgeschehen!). 3. 
Wir versuchen das Wort an uns, unsere Widerstande und Einwande, deren 
Überwindung, sowie die Beziehung zur Gegenwart zu finden und fragen: Was 
geht mich unbedingt an? (Betroffenheit!)." Samenvattend: het gaat in de 
meditatie uiteindelijk om een eenvoudigweg verwijlen, zonder iets af te willen 
dwingen, bij de woorden, zinnen en beelden van de tekst, die zich opdringen; 
een verwijlen om te zien, te ontdekken en te doorzien." 

Aan het slot van zijn artikel wijst Seitz nog op het grote belang van de 
meditatie als persoonlijke bezinning voor de preek. Hij stelt ,,daB die Intensitat, 
mit der der erste Arbeitskreis 'Persönliche Betrachtung' wahrgenommen wird, 
bis hinein in die Abfassung der Predigt ihre Wirkung hat. Das, was dort 
gesehen wurde, wird hier beschrieben. Die Leuchtspur, die eine Predigt zum 
Geschehen für den Hörer macht, entspringt in der Meditation des Textes."^" 
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2 Enkele Duitse homileten over de Predigtmeditation 

Nu Seitz het woord heeft gekregen over de meditatie in het kader van de 
preekvoorbereiding, is het zinvol om ook enkele andere homileten aan het 
woord te laten. De bedoeling daarvan is illustratief: onder andere zó wordt er in 
de Duitse homiletische literatuur invulling gegeven aan de meditatie. Het gaat 
hier dus niet om een uitgebreide analyse en evaluatie van de verschillende 
meditatie-opvattingen. Ik kies voor een viertal markante homileten: Bonhoeffer 
(a), Haendler (b) Bohren (c) en Meyer zu Uptrup (d). De afzonderlijke subpara
grafen die een schets van de meditatie-opvatting bieden, zet ik in met een korte 
introductie van de betreffende homileet en sluit ik af met een korte samenvatten
de aanduiding.^' 

Bonhoeffer 
In het leven van Dietrich Bonhoeffer heeft de meditatie een belangrijke rol ge
speeld.̂ ^ Dat mag bijzonder worden genoemd gezien de onopvallende plaats die 
de meditatie in de protestantse traditie iimam. Het meest duidelijk is dat naar 
voren gekomen in de praktijk van het Finkenwalder Seminar in de jaren 1935 
tot 1937. Uit die periode stammen ook Bonhoeffers Homiletik-Vorlesungen, 
door Bethge bijeengebracht als 'Finkenwalder Homiletik' in deel IV van 
Bonhoeffers Gesammelte Schriften. 

Bonhoeffer onderscheidt onder het thema van 'Der Pfarrer und die Bibel' 
een drievoudig gebruik van de bijbel: op de kansel, op de studeertafel en op de 
bidstoel. Op alle drie de plaatsen gaat het erom de bijbel op de juiste wijze te 
gebruiken en tegelijk kan het ene gebruik niet zonder het andere. ,,Niemand 
kann die Bibel auf der Kanzel auslegen, der nicht mit ihr auf dem Studiertisch 
und dem Betpuit umging." In het gebruik van de bijbel op de bidstoel gaat het 
om een ascetisch-meditatieve omgang met de bijbel. Deze omgang is noodzake
lijk omdat de predikant zelf gegrond moet zijn in de Schrift. Bovendien is de 
biddende Schriftlezing van belang voor het gebedsleven van de predikant. 
,,Jeder Tag soil mit der Schriftbetrachtung beginnen. Bevor uns Menschen 
begegnen, sollen wir Christus begegnet sein. Bevor wir etwas entscheiden, soil 
seine Entscheidung vor uns gestanden haben. Diese Schriftbetrachtung ist 
wirkliche Arbeit und kein Hindammem. Es geht nicht darum, neue und groBe 
Gedanken zu denken, sondem um das einfache Horen der alten Gedanken und 
das Bewegen und Aufbewahren im Herzen. Wir haben kein Anrecht und keinen 
Anspruch darauf, dafi sich im betenden Lesen etwas besonderes einstellt. Wir 
warten nicht auf besondere Erlebnisse und Erfahrungen. Wir haben nur den 
Auftrag, diesen Dienst zu tun. Gott will, daJJ sein Wort gelesen und gebeten 
wird. Wir stellen ihm anheim, was er daraus macht. Der Pfarrer sei darin nur 
treu und gehorsam.' '^' 

Bij de bespreking van de vraag 'Wie entsteht eine Predigt?' wijst Bonhoeffer 
op het belang van het gebed als de eerste stap op de weg van de preekvoorberei
ding. ,,Die Arbeit an der Predigt beginnt vor dem aufgeschlagenen Text mit 
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dem Gebet. Denn der Predigt ist ja kein Vortrag, in dem ich meine Gedanken 
entwickle, es ist nicht mein, sondem Gottes eigenes Wort. So bitte ich um den 
Heiligen Geist, daB er rede. Komm, Gott, und ninun durch dein Wort, das du 
durch meinen Mund gehen laCt, Menschen an." Dit gebed leidt naar de 
meditatie. „Die Meditation ist nicht bereits ein Sammeln von Gedanken, 
sondern sie besteht in der Aneignung des Textes, Wort für Wort. Das vollzieht 
sich, ohne dal? bereits ein Ziel feststeht. () Es geht um das Behalten der Worte, 
wie Maria sie im Herzen bewegte Luk 2,19. Die Worte mochten gelesen 
werden, wie weim sie völlig neu zu uns konmien. Sie gehen uns an, nicht in 
objektiver Distanz, sondem als Worte, die von der Person Jesu zu uns kommen 
und deshalb brennend werden (Kierkegaard: Lesen wie einen Liebesbrief). Bei 
einer rechten Meditation kommen die meditierten Worte im Lauf des Tages von 
selbst immer wieder, sie gehen uns ohne logisch bewufite Gedankenarbeit 
nach."'" 

De Predigtmeditation in de gebruikelijke zin van het woord heeft Bonhoeffer 
afgewezen omdat het daarin naar zijn mening ging om een mengeling van 
exegese, theologische reflectie en preekontwerp. De meditatie krijgt bij hem dus 
wel een duidelijke plaats in de ascetisch-spirituele zin van het woord: na het 
gebed om de Heilige Geest en voor de daaropvolgende exegetische arbeid. Door 
deze plaats krijgt de meditatie ook een retorische dimensie. ,,In solchem 
wiederholten Lesen und Befragen beginnt der Text plastisch zu werden. Man 
beginnt ihn zu 'sehen' und er zerfallt in mannigfaltige Gedanken und Bilder. 
Wenn man gesehen hat, kann man f rei sprechen."" 

Haendler 
Otto Haendler heeft in zijn praktisch-theologische werk geprobeerd om de 
dieptepsychologie van Jung theologisch vruchtbaar te maken. Dat doet hij ook 
voor de homiletiek: als een van de eersten heeft hij uitdrukkelijk aandacht 
gevraagd voor de persoon van de predikant. In zijn boek Die Predigt, dat voor 
het eerst in 1941 verscheen, wijdt hij onder die invalshoek een uitgebreide para
graaf aan de meditatie.^' 

Haendler gaat daarbij in de eerste plaats in op het gegeven dat het in 
verstaan (in het kader van de prediking) gaat om een ontmoeting van de 
Ganzheiten evangelie en subject. Het subject treedt met alles wat in hem is het 
evangelie tegemoet en op de weg naar de tekst kan hij geen enkele dimensie of 
aspect van zijn wezen buiten spel zetten. Bovendien heeft het subject deel aan 
de grotere verbanden van de kerk en van de (persoonlijke) geschiedenis. Elk 
verstaan van een tekst door een enkeling ligt dus als deel ingebed in een 
omvattender geheel. In de tweede plaats vraagt Haendler aandacht voor de 
gelaagdheid van de persoonlijkheid in haar betekenis voor de ontmoeting met 
het evangelie. De mens heeft namelijk niet alleen een bewustzijn maar ook een 
onderbewustzijn. Het bewustzijn als de hogere laag kan niet begrepen worden 
zonder het onderbewustzijn als de diepere laag. Sterker nog: het onderbewust
zijn is het eigenlijke centrum waardoor het denken en doen van de mens wordt 
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bepaald. Het onderbewuste is het wezenlijkste deel van de persoonlijkheid. Met 
deze gelaagdheid in de persoonlijkheid corresponderen twee vormen van 
denken: het bewustzijn is de plaats van het rationele denken en het onderbewust
zijn is de plaats van het intuïtieve denken. Veelal wordt het rationele denken, 
waarvoor inspanning moet worden geleverd, als het eigenlijke denken gezien. 
Maar niets is minder waar: het intuïtieve denken is van veel wezenlijker belang, 
en het rationele denken is dan ook pas veel later vanuit het intuïtieve denken 
ontstaan. En als het gaat om geloven is het van belang om te zien dat dat zeker 
niet buiten het bewustzijn en het rationele denken om gaat, maar dat de kern 
ervan ligt in het onderbewuste. Waimeer de intuïtieve laag van de persoonlijk
heid verkommert vanwege een eenzijdig rationele benadering van het geloof, 
dan verliest het geloof zijn verworteling in het wezen van de mens.^^ 

Voor Haendler is de meditatie nu het proces waarin de mens contact krijgt 
met de bewegingen van het onderbewuste, een proces dat als doel heeft het 
bewuste en het onderbewuste met elkaar in overeenstenmiing te brengen. De 
(omstreden) etymologische duiding van de term meditatie als in-het-midden-gaan 
(med-itari) maakt duidelijk dat het gaat om een gaan vanuit de buitenkant naar 
het midden van het zijn en van de werkelijkheid. Het is zowel voor de predikant 
zelf als voor de preek van belang om de weg van de meditatie te leren gaan. 
,,Unsere Predigt wird dann nicht etwa nur bereichert, wir bekommen nicht im 
üblichen Sinne mehr 'Gedanken' oder treffendere Formulierungen oder ein-
drücklichere Einfalle allein, sondem es wird alles im Wesen anders. Es strahlt 
dann von der Predigt eine neue Ruhe und Tiefe aus, die das Empfmden weckt, 
daB hier etwas da ist, was sehnlichst gesucht wird und ein neues Vertrauen 
wachruft und rechtfertigt. Denn eben was aus den rational nicht mehr erreichba-
ren Tiefen kommt, ist das eigentliche Leben. Die Predigt wird lebendig, werm 
der Prediger es wagt, sich dem irrationalen, intuitiven Denken zu überlassen."^* 
In dit verband is de beeldlaag in de persoonlijkheid belangrijk. Deze beeldlaag 
vormt als de bovenste laag van het onderbewustzijn de verbinding tussen het 
bewustzijn en het onderbewustzijn. Terwijl voor het bewustzijn het rationele 
denken in begrippen kenmerkend is, biedt de beeldlaag haar inhoud aan in 
beelden die niet gedacht maar gezien worden. Door het beeld wordt het eigenlij
ke verstaan mogelijk gemaakt: in beelden wordt het wezenlijke van het zijn 
vatbaar. Meditatie is nu de kunst van het binnengaan in deze beeldlaag. Daarbij 
kan de meditatie op heel verschillende objecten gericht zijn: de natuur, symbo
len, woorden of personen bijvoorbeeld. Het belangrijkste meditatie-materiaal 
vinden we echter in de woorden en verhalen van de bijbel, de geheiligde ruimte 
waar alle meditatie haar laatste zin en vervulling vindt. ,,Jedes knappste Wort 
gewinnt in der Meditation eine Tiefe und Leuchtkraft, in der der Gehalt der 
Urkunde der Offenbarung sich zu überwaltigender FüUe uns entfaltet. Und erst 
in dieser Übung kommen wir zum eigentlichen Verstandnis. In der Meditation 
können wir den Dogmatismus überwinden, der in die Lebensmacht der Offenba
rung nicht Eingang fmdet. Und wenn das für jeden Christen gilt, so darf der 
Theologe sich besonders gesagt sein lassen, daB Meditation biblischer Texte die 
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wirksamste Hilfe ist, um von der unzureichenden Flachenexegese frei zu 
werden, die, obwohl sie für eine Auffassung entscheidet, doch eigentlich in den 
Meinungen über den Text hangen bleibt, statt die Machte in dem Text zu erfah-
ren."" 

De meditatie, die nauw verwant is aan en samenhangt met het gebed'", 
noemt Haendler de vruchtbaarste weg naar de preek. Prediking is namelijk niet 
slechts weergave van objectieve feiten zodat het om het even zou zijn wie deze 
prediking voltrekt, maar verkondiging is slechts mogelijk door een innerlijke 
versmelting van de waarheid met het persoonlijke zijn van de verkondiger. De 
fundamentele betekenis van de meditatie voor de preek vat Haendler dan ook in 
de volgende drie punten samen: ,,sie erst gestaltet das Selbst des Predigers, sie 
erst öffnet ihm die geoffenbarte Wahrheit so, dal5 er den Eingang in ihre Raume 
findet und sie in ihrer Tiefendimension 'erkeimt', und sie erst ermöglicht die 
wirkliche Einigung und Verschmelzung zwischen dem Subjekt und der geof
fenbarte Wahrheit."'' 

In zijn Grundriss der Praktischen Theologie uit 1957 gaat Haendler nog 
nader in op de verhouding van de meditatie tot de exegese in verband met de 
preekvoorbereiding. Hij stelt dat de exegetische verheldering van de tekstbeteke
nis en het meditatief binnengaan in de tekstinhoud elkaar complementeren. 
,,Exegese allein für sich oder auch allein zuerst getrieben zeitigt weithin das 
Ergebnis, dai5 der betreffende nicht aus der Exegese herauskommt, daB er bis in 
die Predigt hinein entweder in den Meinungen der Exegeten stecken bleibt, oder 
eine von ihnen willkürlich zu der seinen macht, gewöhnlich die, die ihm 
homiletisch am fruchtbarsten scheint. Meditation allein getrieben steht in der 
Gefahr, daft sie ein fallsches Textverstandnis aufnimmt und weitergibt."'^ De 
meditatie, die een onmiddellijke ontmoeting met de tekst is, moet plaatsvinden 
aan de hand van de vertrouwde bijbelvertaling. Het gaat daarin om een zich 
overgeven aan, een binnengaan in de tekst zodat er vertrouwdheid en een 
persoonlijk contact met de inhoud van de tekst ontstaat. Op de vraag naar de 
volgorde van exegese en meditatie geeft Haendler als antwoord: een grondige 
exegese kan heel goed overgaan in meditatie, maar de praktijk leert dat velen in 
de exegese blijven steken; de preekvoorbereiding kan ook heel goed begirmen 
met een in eerste instantie absichtslose meditatie van de tekst. Als daarbij 
eventueel verkeerd begrepen inhouden worden mee gemediteerd laat zieh dat 
zonder grote moeilijkheden corrigeren bij de eropvolgende exegese. Op de 
vraag naar het belang van de meditatie en de exegese ten opzichte van elkaar 
antwoordt Haendler: ,,Auf Ja oder Nein gestellt und Gewissenhaftigkeit in 
Exegese (!) und Meditation vorausgesetzt (!) würde ich den radikalen Satz 
vertreten: Meditation ist für die Predigt wichtiger als Exegese. Es wird zum 
pseudotheologischen Unfug entstellt, sowie man vergiBt oder miliachtet, dafi 
Meditation nicht willkürlich wuchemde Phantasie des Subjektes, sondem 
verantwortlich gebundenes Erkermen des Objektes ist. Wird das aber beachtet, 
so gewinnt gerade in der Meditation auch die Exegese erst ihre letzte und 
eigentliche Fruchtbarkeit." " 
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Haendlers meditatie-opvatting wordt vooral in Die Predigt beheerst door de 
dieptepsychologie van Jung en is als zodanig nogal eenzijdig. Bovendien maakt 
een onheldere terminologie Haendlers uiteenzettingen niet altijd even toeganke
lijk. Toch is het buitengewoon waardevol dat Haendler aandacht vraagt voor de 
persoon van de predikant en dat hij daarbij gebruik maakt van de inzichten van 
de psychologie. Zijn te eenzijdige, psychologiserende uitwerking (meditatie 
wordt zelfs aangeduid als autopsychotherapie) heeft aanvulling nodig van een 
meer theologische en spirituele benadering. 

Bohren 
In 1971 verscheen van de hand van Rudolf Bohren een grote Predigtlehre, een 
standaardwerk dat nog altijd als een Mount Everest uittroont boven de homileti-
sche literatuur van de twintigste eeuw.^'' Bohrens boek kan gekarakteriseerd 
worden als de laatste grote homiletiek in het kader van de Wort-Gottes-Theo-
logie: Bohren weet zich nog duidelijk verplicht aan deze theologie maar heeft 
tegelijkertijd ook oog voor moderne ontwikkelingen binnen de homiletiek. 
Opvallend is Bohrens grote aandacht voor de predikant en voor de hoorder: aan 
hen zijn respectievelijk het vierde en vijfde deel van zijn homiletiek gewijd. In 
het deel over de predikant schrijft hij een brede en diepgravende paragraaf over 
de meditatie. Boven deze paragraaf staat de volgende samenvatting: „Die 
Meditation ist der Ort, wo die Sprachlosigkeit überwunden und das Wort 
genommen wird. In der Gegenwart des Geistes kommt das Sprachgeschehen in 
Gang. - Die Wörter des Textes, in denen das Wort sich gibt, aufnehmend und 
reflektierend, findet der Meditierende das Wort in seiner Sprache. Das Wort 
bemachtigt sich des Predigers, der Prediger wird das Wort machtig: Das Wort, 
der Prediger und der Hörer kommen miteinander ins Spiel."^' Omdat het niet 
mogelijk is om hier alles uit Bohrens meditatie-paragraaf aan de orde te stellen, 
concentreer ik me op een viertal onderwerpen: een meditatief-theologische 
benadering van de meditatie, de verhouding van meditatie en exegese, de 
meditatie als spel en de Predigtmeditation. 

Bohren begint zijn bespreking van de meditatie met een meditatie over Psalm 
1 en Johannes 15. In Psalm 1, die als voorwoord bij heel het Psalmenboek of 
zelfs heel de Schrift kan gelden, wordt gelukkig geprezen de man die dag en 
nacht over de onderwijzing van God murmelt. Dit murmelen is een zacht 
mompelend zichzelf voorlezen van de Schrift. De Vulgata vertaalt het met 
meditari. Oorspronkelijk werd dit woord gebruikt van het koeren van een duif 
die verlangend op iets uit is, en van het knorren van een leeuw die geniet van 
de buit die hij te pakken heeft gekregen. Overgedragen op het mediteren 
betekent dit tweeërlei: enerzijds gaat het om een hongerend en verlangend lezen 
van het Woord, anderzijds om een bezittend genieten van dat Woord. Mediteren 
heeft dus altijd een dubbele vooronderstelling: het hebben en het niet-hebben 
van het Woord van God (zie ook Psalm 119). Tegelijk wordt zo duidelijk dat 
het ook om een zich voortdurend herhalende zaak gaat: de meditatie toont haar 
wezen als een zich herhalen van het Woord dat zich voltrekt in het horen naar 
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het Woord. Zo speelt de meditatie zich af op de grens van zeggen en horen, een 
grens die correspondeert met het hebben en niet-hebben van het Woord. In 
Johaimes 15 wordt, binnen het beeld van de wijnstok en de ranken, gesproken 
over een blijven in Christus. Vanuit Psalm 1 kan dit blijven worden beschreven 
als een blijven in het zichzelf voor-zeggen van de Schrift: de woorden van 
Christus blijven in ons doordat we ze voortdurend herhalen. Zo gaat het er bij 
het mediteren om dat we binnengaan in het Woord en in het Woord blijven, en 
dat het Woord bij ons binnen komt en binnen blijft. Het doel van dit mediteren 
is het dragen van vrucht: ,,Das Geheimnis der Fruchtbarkeit des Christen, das 
Geheimnis echter und bleibender Wirksamkeit eines Predigers liegt im Geheim
nis seiner Meditation, seines Bleibens in Christus, seines Wandels im Geist." 
Samenvattend stelt Bohren: ,,Meditation heiBt, im Nachdenken der Schrift ins 
Sprechen des Geistes eintreten, der meine Existenz und meine Erde bespricht. 
Meditation heiBt, Kontakt suchen und Kontakt fmden mit dem, der meinen Weg 
erkennend mich umgibt, heiflt, im Horen auf die Schrift die Prophetic des 
gegenwartigen Geistes horen. Meditation heiBt, stille werden, um das wegwei-
sende Wort zu horen, heifit, dieses Wort nachsprechen, damit die Existenz 
»wörtlich« werde. Meditation heiBt, seinen biographischen Weg, sein Tun und 
Lassen umschlossen wissen von groBer Gegenwart. Dann wird Meditation zum 
Gesprach über göttliches Geleit, zum Wechselgesprach über Gottes und meinen 
Weg, damit das Wort geschehe." Hoe het Woord geschiedt, maakt Bohren 
vanuit de pneumatologie duidelijk. Christus zegt namelijk van de Heilige Geest: 
Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne riemen en het u 
verkondigen (Joh. 16,14). In de dubbele beweging van het nemen en het geven, 
voltrekt zich de doxologie. Een prediking die deze doxologie dient, zal daarom 
de dubbele beweging van de Geest moeten weerspiegelen. Dat gebeurt waimeer 
de predikant mediteert en verkondigt: hij neemt het uit Christus en geeft het aan 
de gemeente. Dit is in overeenstemming met de theonome reciprociteit, de aan 
God georiënteerde wederkerigheid tussen de Geest en de predikant. Bohren 
brengt vanuit deze theonome reciprociteit ook de psychologie van de creativiteit 
ter sprake: de Geest is immers Schepper Geest. ,,Ich spreche von Kreativitat 
und weise darauf hin, daB die Frage der Meditation spatestens dann für den 
Prediger akut wird, wenn nach dem 'Machen' der Predigt gefragt wird." In 
verband met dit 'maken' van de preek is allereerst passiviteit nodig. En daarvan 
is in de meditatie sprake: het gaat daarin om het gebeuren, om het handelen en 
heersen van het Woord.^* 

Op de weg van tekst naar preek komt de predikant in aanraking met zowel 
exegese als meditatie. De vraag die zich hier voordoet, is: Hoe verhouden deze 
beide zich tot elkaar? Beide houden zich immers bezig met hetzelfde Woord. 
Bohren beschrijft de exegese en de meditatie dan als twee complementaire 
bewegingen. Daarbij hebben ze elk hun eigenheid en bijzonderheid, ze bedienen 
zich van verschillende methoden, maar hun eigenheid en bijzonderheid mogen 
niet verabsoluteerd worden. ,,Die Exegese fragt nach der Predigt von damals, 
die Meditation fragt nach der Predigt von Morgen. Die Exegese bedenkt die 
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Vergangenheit des Textes, die Meditation dessen Zukunft und Gegenwart. Die 
Exegese fragt zuerst nacli dem, was dastelit, indessen die Meditation zuerst nach 
dem fragt, was angeht. Die Exegese arbeitet am Text, die Meditation bringt den 
Text ins Spiel." Exegese en meditatie liebben elkaar nodig: ,,Beide bedingen 
und erganzen einander. AUerdings kaïm ich auch meditieren ohne Exegese, wie 
ich exegesieren kann ohne Meditation. Nur ist zu fragen, ob ich mich in der 
Meditation ohne Exegese nicht verirre und ob eine Exegese ohne Meditation 
nicht unsachlich sei und darum leer bleibe. Die Meditation bildet daim die 
Bewahmng meiner Exegese und die Exegese eine Kritik meiner Meditation. Die 
Meditation bewahrt mich vor dem Irrglauben, das Historische des Textes zu 
überschatzen, die Exegese bewahrt vor dem Trugschlufi, die Geschichte zu 
übersehen. Fast - aber nur fast! - möchte ich sagen: Exegese ohne Meditation 
bleibt leer. Meditation ohne Exegese blind."" 

Bohren spreekt in zijn paragraaf over de meditatie tweemaal over de 
meditatie als spel: de meditatie als spel met het Woord en de meditatie als 
preek-spel. De preek is een heilig spel. Daarom kan het intermezzo dat van de 
tekst naar de preek leidt ook alleen maar spel zijn. Dit spel vindt zijn bron in de 
vreugde in het Woord: ,,Wer Lust hat am Gesetz des Herm, wird meditierend 
zum Wort-Spieler."^' Als de predikant zelf het Woord moet 'maken', kon hij 
het niet 'nemen' en zou de meditatie geen Woord-spel, maar plaiming en 
ontwerp van het Woord-gebeuren zijn. Het spel-karakter van het mediteren 
signaleert dat God Zelf in het mediteren aan het Woord moet komen, en vraagt 
van de predikant een houding van deemoed. Dit Woord-spel kan plaatsvinden 
omdat de predikant het Woord heeft. Maar tegelijk is er sprake van een niet-
hebben van het Woord. Daarom behoort de bede om de Heilige Geest wezenlijk 
bij de meditatie: ,,Das Gebet ist die standige Begleiter der Meditation."'' 
Bohren voert ook een pleidooi voor het preek-spel. Daarin gaat het om het voor 
zichzelf als gedachtenspel vervaardigen en spreken van preken of gedeelten 
daarvan, om het spelen met de mogelijkheden die een tekst biedt. Dit preek-spel 
is een verzamelen van gedachten, een bedenken van structuren en ontwerpen 
van bepaalde preekpassages. ,,Man ist Prediger, bevor man predigt, oder man 
wird nie ein Prediger." ,,Viele Theologen lemen deshalb nie predigen, weil sie 
das Spielen verlemt haben. Sie lemen solange nicht spielen, wie sie den Sabbat 
nicht kennen." Het preek-spel verstaat Bohren als inoefening in de tegenwoor
digheid van de Geest, als een aangrijpen van de vrijheid en een uitproberen van 
allerlei preekmogelijkheden. ,,Das Predigt-Spiel ist eine Predigtmeditation zum 
voraus und im Experiment. Es denkt eine Predigt vor. Es ist ein Vorspiel zur 
Predigtmeditation.' "* 

Als het gaat om de Predigtmeditation zet Bohren in met te stellen dat het 
probleem van de Predigtmeditation niet pas met de preekvoorbereiding begint, 
maar al eerder: bij de persoonlijke meditatie van de predikant. ,,Mit dem 
Problem der Predigtmeditation wird der Prediger als Christenmensch in Frage 
gestellt.'"" Want alleen wie door het Woord gegrepen is, kan het Woord 
grijpen. En wie niet ontvangen heeft, kan ook niet geven. Daarom moet de 

157 



predikant het Woord eerst zelf ter harte nemen. Want waar het hart vol van is, 
daar stroomt de mond van over. ,,So heiBt Meditation: sein Leben in die Schrift 
hineingeben, damit es neu werde. Sein Leben in die Schrift leben, damit es 
fruchtbar werde; denn nur wer sein Leben ans Wort gibt, dem wird sich das 
Wort geben.'"*^ Deze meditatie is een proces, een levend gebeuren. Bohren 
beschrijft dat proces van de Predigtmeditation in vijftien stappen.''̂  1. De 
predikant heeft tijd nodig voor de preekvoorbereiding: daarom moet hij er ook 
de tijd voor nemen. De preekvoorbereiding als geestelijke oefening begint met 
een vrije dag. 2. De predikant leest op maandag de tekst in de in gebruik zijnde 
vertaling (want er bestaat geen bijzondere clericale vorm van bijbellezen) en 
neemt die in zich op en met zich mee. Hij moet openstaan voor invallen en op 
deze invallen in durven gaan. ,,Die Bitte um den Geist wird mit guten Einfal-
len erhört werden. Wenn der Geist einfallt, wird es zu Einfallen kommen. Ich 
lasse mir etwas einfallen.""^ 3. Tot de preekvoorbereiding behoort ook de 
fantasie: de predikant moet zich de tekst en ook de hoorder voorstellen. ,,Der 
Text mufi zum Seh-Text werden. Ich versetze mich ins Bild des Textes, sehe, 
was der Text sagt.'"" De predikant moet een visioen van tekst en hoorder ont
werpen: hij moet tekst en hoorder zien zoals Gods Geest ze ziet. Het gaat hier 
om een kritische reflectie op en verwerking van de inval. 4. De predikant moet 
rekening houden met zijn eigen beperktheid en zijn eigen beperkte blik. Daarom 
moet het Woord in relatie met de maatschappij als geheel worden gebracht. Dat 
kan in het gesprek met allerlei mensen die de maatschappij vertegenwoordigen: 
de predikant moet nieuwsgierig zijn naar mensen en uit zijn op ontmoeting. 5. 
In gesprek met exegetische commentaren moet de predikant het kerygma van de 
tekst ontdekken. 6. Ook systematisch-theologische arbeid behoort tot de medita
tie: de enkele tekst moet in verband met de leer van de hele Schrift worden 
gebracht. De Christus moet worden gepreekt. 7. De predikant moet preken van 
anderen over dezelfde tekst lezen: het lezen van goede preken moedigt aan tot 
preken. 8. De preek moet nu, na het ,,exegetische, systematische und homileti-
sche Gesprach mit Vatem und Brüdem""', opgeschreven worden. Van groot 
belang is dan echter wel dat voor de predikant noodzakelijk en dwingend is wat 
hij zeggen wil. De preek moet uit de aanvechting geboren worden: ,,Wenn der 
Prediger alles weifi, was er zu sagen hatte, und doch nichts zu sagen hat, dann 
befmdet er sich in dieser Anfechtung."*^ 9. De opgeschreven preek-moet 
onderwerp van gesprek worden. Een gemeentelid of de vrouw van de predikant 
kurmen dan kritiek oefenen. 10. De predikant moet zich zijn preek eigen maken 
door memorisatie. 11. Gelukkig is de man die ook 's nachts mediteert: de predi
kant moet het Woord mee de nacht in nemen. Slapeloosheid is een uitnodiging 
om over Gods Woord na te denken. 12. De vreze des Heren verlangt een 
zorgvuldig nagaan of het geschrevene de Christus verheerlijkt of oneer aandoet, 
of er iets verzwegen wordt wat gezegd moet worden, of er iets kwetsends wordt 
gezegd wat niet gezegd mag worden. 13. Op de preekstoel moet de preek nog 
eenmaal 'gemaakt' worden: ze wordt gehouden voor de ogen en oren van de 
hoorders. ,,Der Prediger hat sein Predigt aufgeschrieben. Dies war die Arbeit 
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eines Komponisten. Jetzt liegen die Noten vor, es gilt dat Stuck zu spielen. 
Nochmals steht alles auf dem Spiel.'"" De meditatie verdicht zich hier en wordt 
hardop voortgezet. 14. Heel de eredienst moet gemediteerd worden: de liederen 
moeten al in het eerste stadium van de preekvoorbereiding worden uitgezocht, 
formuliergebeden moeten toegeëigend worden. 15. De preek moet in het 
nagesprek voortgezet worden: dat is ook het beste begin voor de voorbereiding 
van een nieuwe preek. 

Bohren biedt in zijn groots aangelegde meditatie-paragraaf een brede 
opvatting van de meditatie met veel theologische diepgang, een diepgang die 
dialectisch-theologisch kleurt in het spreken over het tegelijk hebben en niet-
hebben van het Woord. Opvallend is dat zowel de ascetische lijn als de retori
sche lijn het volle pond krijgen. Bohren blijft daarbij de term Predigtmeditation 
gewoon hanteren in de brede betekenis die het woord in de homiletiek gekregen 
heeft. 

Meyer zu Uptrup 
De in 1986 verschenen Gestalthomiletik van Klaus Meyer zu Uptrup is een 
typisch voorbeeld van een modemer homiletisch werk: het is niet een complete 
homiletiek waarin ook fundamentele inzichten onder woorden worden gebracht, 
maar een direct op de praktijk van de preek gerichte studie. In deze studie 
neemt de meditatie een heel grote plaats in. Meyer zu Uptrup denkt als het gaat 
om het preekgebeuren namelijk vanuit het onderscheid tussen reflectie en 
meditatie. Iets preciezer geformuleerd: hij vraagt speciale aandacht voor de 
meditatieve kant van het preekproces die ten gunste van de reflectieve kant 
ondergewaardeerd is gebleven. 

Meyer zu Uptrup beschrijft de preekvoorbereiding in termen van een 
ruimtelijk model. Daarin onderscheidt hij zich van de verkondigingshomiletiek 
die de lijn als grondmodel heeft (van tekst naar preek) en van de situatiehomile-
tiek die het vlak als grondmodel heeft (tekst en situatie vormen de brandpunten 
van een ellips). In het ruimtelijke model van Meyer zu Uptrup is er sprake van 
twee bewegingen die naar de preek voeren: ,,Der geistige Raum, in dem eine 
Predigt entsteht - und auch geschieht -, wird durch zwei komplementare, 
spiegelbildlich verlaufende, aber einander erganzende Bewegungen ausgespaimt: 
durch die Meditation, vergleichbar mit dem Hinabgleiten in eine Schale vom 
Rand zur Mitte, von der Oberflache in die Tiefe, und durch die Reflexion, 
vergleichbar mit dem Emporklimmen in einem Gewölbe mit den Werkzeugen 
begrifflichen Denkens.'"" De ruimte van de meditatie is de ruimte van het 
gebed, van de verbondenheid met God, van de zwijgende omgang met Gods 
Woord, van het aangesproken worden door God. Meyer zu Uptrup spreekt in 
dit verband over Innerung (een aan Melzer ontleende term als aanduiding voor 
de vaak misverstane aanduiding meditatie'") als een meditatief invoelende 
waarneming van de tekst-gestalte waarin de waarheid oplicht. Deze meditatie is 
onmisbaar, want zonder meditatie faalt het verstand. Maar tegelijk is ook de 
ruimte van de reflectie onmisbaar: wat in de meditatie van de tekst wordt 
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ervaren, moet ook worden verhelderd. Bovendien kan het nodig zijn om 
verstaansbarrières op de weg van de Innerung op te ruimen. Zoals meditatie en 
reflectie complementair ten opzichte van elkaar zijn, zo geldt dat ook voor 
Innerung en Aüjierung: ,,Ziel der Meditation als 'Innerung' ist das Sein in 
Christus, Ziel der Rückkehr aus der Meditation als 'Aüfierung' ist der Dienst 
des Christen in der Welt. Beides ist wie Einatmen und Ausatmen. - Und eine 
Weise der AüBerung ist auch die Predigt."^' 

In een aparte paragraaf over oefeningen voor de meditatie van bijbelse 
teksten geeft Meyer zu Uptrup praktische aanwijzingen. Hij wijst op het belang 
van een goede lichaamshouding: als het kan zittend op de grond, eventueel met 
behulp van een meditatiekrukje. Verder is de ademhaling erg belangrijk^ want 
het ademen en het letten op de adem zijn een weg in de stilte en in de eigen 
diepte. Tenslotte is ontspanning wezenlijk voor de meditatie: het iimerlijk zich-
loslaten gaat gepaard met lichamelijke ontspanning. Het gaat er in al deze zaken 
om dat lichaam en ziel mee-doen in de meditatie: de hele mens mediteert. In 
deze meditatie komt het erop aan dat de predikant in zichzelf het punt ontdekt 
waar hij vanuit de tekst persoonlijk door God wordt aangeraakt. Pas dan kan hij 
namelijk geloofwaardig preken. Meyer zu Uptrup biedt op basis van de traditio
nele vierslag lectio - meditatio - oratio - contemplatio een begaanbare weg aan.'^ 
Voor de fase van de meditatie reikt hij twee mogelijkheden aan. De ene 
mogelijkheid is die van de meditatie als Betrachtung: deze oefening richt zich 
vooral op de wil en loopt uit op een voornemen om iets bepaalds te gaan doen. 
De andere mogelijkheid is die van de meditatie als Zueignung: deze oefening is 
gericht op het hart en de beleving. Deze tweede mogelijkheid ziet er als volgt 
uit: ,,A. Wahmehmen im Verstand. Ich suche den Text in sich zu verstehen, 
Einzelheiten und den Zusammenhang des Ganzen. Ich versuche es möglichst 
bildhaft wahr zu nehmen. B. Einprdgen im Gedachtnis. Ich gehe wiederholt den 
Text durch und prage mir wichtige Satze im Gedachtnis ein. Ich gehe damit um, 
wie man einen kostbaren Gegenstand hin und her wendet, verteile die Worte auf 
das Ein- und Ausatmen. Oder ich verweile bei einzelnen Worten wie bei 
schonen Ausblicken in einer Landschaft. C. Empfangen im Henen. Ich öffne 
mich dafür, daB Christus durch die Worte des Bibeltextes mich anblickt und 
anspricht, - Christus, der für mich ans Kreuz gegangen ist und als Auferstande-
ner mir heute gegenwartig ist. Ich stelle mich in seinen Folgen für mein 
Leben."" 

De meditatie-opvatting van Meyer zu Uptrup is duidelijk spiritueel gekleurd. 
Het gaat hem in zijn homiletische studie dan ook om een vruchtbaar maken voor 
de preekvoorbereiding wat de christelijke traditie oplevert aan meditatie. 
Tegelijk kent zijn benadering een (diepte)psychologische dimensie die doet 
denken aan Haendler.^'' 
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3 De meditatie in de gereformeerde homiletiek 

Omdat ik met deze studie wil staan in de traditie van de gerefonneerde homile
tiek, is het zinvol om ook in te gaan op de vraag welke plaats de meditatie in de 
gereformeerd-homiletische traditie heeft. Om die vraag te kunnen beantwoorden 
schets ik de positie op dit punt van een viertal gereformeerde homileten uit de 
twintigste eeuw.̂ ^ Het gaat dan allereerst om drie homileten die in die eeuw in 
Kampen de homiletiek hebben gedoceerd: Hoekstra, Dijk en Trimp.^' Daarnaast 
is in dit verband ook een opstel van de predikant Van Dijk interessant omdat 
daarin onder woorden wordt gebracht hoe de fase van de meditatie in de 
praktijk van de preekvoorbereiding werd ingevuld. De verschillende auteurs 
komen in chronologische volgorde aan bod: Hoekstra (a), Van Dijk (b), Dijk (c) 
en Trimp (d)." 

Hoekstra 
De in 1926 verschenen Gereformeerde homiletiek van T. Hoekstra valt uiteen in 
een principieel, een materieel en een formeel deel. In het materiële deel wordt 
aandacht besteed aan het proces van de preekvoorbereiding. Hoekstra doet dat, 
afgezien van de tekstkeuze, in een tweetal hoofdstukken die respectievelijk 
getiteld zijn 'De verklaring' en 'De toepassing'. De meditatie komt ter sprake in 
het hoofdstuk over de verklaring: het woord meditatie valt in dat hoofdstuk 
tweemaal* maar vormt zeker geen kernbegrip als het gaat om het tekenen van 
het proces van de preekvoorbereiding. Hoekstra spreekt namelijk van de 
'homiletische verklaring' die volgt op de 'literarische exegese'. 

De literarische exegese begint met de vertaling van de grondtekst, noodzake
lijk omdat een predikant het fijne aroma van de tekst pas kan proeven als hij die 
leest in de oorspronkelijke taal. Na de vertaling volgt de exegese. Voornaamste 
elementen daarin zijn het vaststellen van de betekenis van de verschillende 
woorden met behulp van woordenboeken en commentaren, de samenvatting van 
de inhoud van de tekst en het vaststellen van de betekenis van die tekst in het 
verband waarin hij staat.^' 

Na deze literarische exegese en op basis daarvan krijgt de homiletische 
verklaring een plaats. Hoekstra onderscheidt daarin vier fasen: het geestelijk 
inleven in de tekst, het vaststellen van de speciale inhoud van het Woord van 
God in de tekst, het zoeken van de relatie die de tekstinhoud heeft tot het geheel 
van de openbaring, en het stellen van de vraag naar de betekenis van de inhoud 
van de tekst voor de tijd waarin de tekst geschreven werd en voor de kerk van 
nu. Deze laatste fase vormt een geleidelijke overgang naar de toepassing.^ Ten 
aanzien van de eerste fase van deze homiletische verklaring (het geestelijk 
inleven in de tekst) brengt Hoekstra drie punten naar voren. In de eerste plaats 
gaat het om een benaderen van de tekst als een levende, concrete en niet-
abstracte werkelijkheid. Dat is voor de theoloog een moeilijke zaak omdat in de 
theologische wetenschap het begrip heerst terwijl de taal van de Schrift vloeiend 
is en zich aansluit bij de onmiddellijk gegeven werkelijkheid. De predikant loopt 
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dan al heel snel het gevaar dat hij dogmatische terminologie in de Schrift 
indraagt en de woorden van de Schrift opvat als abstracta." In de tweede plaats 
gaat het om een zich inleven in de tekst, in de levenswerkelijkheid van het 
gedeelte van Gods Woord dat gekozen is, een zich verdiepen in de gedachten 
van de Schrift. De predikant moet ademen in de geestelijke atmosfeer van de 
tekst. Want het Woord van God is niet dood en krachteloos, maar levend en 
krachtig: in de Heilige Schrift spreekt de Geest van God. De prediker die zich 
in het Woord inleeft, ervaart de reacties van de levende werkelijkheid die daarin 
ter sprake wordt gebracht in zijn binnenste. Kortom: de predikant moet ,,vooral 
in den weg van oratio en meditatio" contact krijgen met het Woord.^^ In de 
derde plaats gaat het om het in actie zetten van het denken om zo de rijkdom 
van de tekst te bemachtigen en de schatten van het heil te verwerken, die door 
de aanraking met en het inleven in het Woord voor de predikant worden 
ontsloten. ,,Oratio brengt in de heilige sfeer, meditatio ontsluit de deuren van 
het heiligdom van het Woord Gods. De tekst is een bron geworden, waaraan hij 
eigen ziel kan laven, en de eene gedachte na de andere vloeit hem toe." Samen
gevat gaat het in deze eerste fase van de homiletische verklaring om het inden
ken van, het overdenken van en het nadenken over de Schriftgedachten.''' 

De term meditatio wordt door Hoekstra ook nog een keer gebruikt in het 
hoofdstuk over 'De schets' (in het formele deel van zijn homiletiek). Aan het 
einde van dat hoofdstuk schrijft Hoekstra over de vraag of de door hem bepleite 
methode van preekvoorbereiding niet veel te veel tijd vraagt. In verband 
daarmee stelt hij dat het belangrijk is om al op maandag met de preekvoorberei
ding te beginnen: de predikant moet in de eerste helft van de week de preekstof-
fen op zijn ziel laten inwerken en ,,geestelijkerwijze op zijn tekst broeden". Als 
hij dan vanuit verschillende gezichtspunten de tekst beziet, gaat deze tekst steeds 
meer voor hem leven en beginnen de gedachten te stromen. ,,De oude homile-
ten noemden als hulpmiddelen meditatio, tentatio, oratio, en deze beproefde 
methode is nog aanbevelenswaardig. Vooral maakt de geheiligde gebedsstem
ming den geest vruchtbaar."*^ 

De term meditatie is bij Hoekstra dus niet direct een homiletische term. Wel 
speelt de term een rol binnen de homiletische verklaring: de meditatie is 
namelijk de wijze waarop contact wordt gekregen met het Woord. Het gaat 
daarin om een zich inleven in het Woord van God, het levend Woord van de 
Heilige Geest. Daarbij is opvallend dat Hoekstra de Latijnse term bezigt, en dan 
ook nog in combinatie met het Latijnse oratio: de hantering van deze termen 
kan een impliciete verwijzing zijn naar het gebied van de spiritualiteit (ascetiek). 
Het wekt dan echter wel enige bevreemding waimeer Hoekstra in een door de 
retorica gestempeld kader de drieslag meditatio - tentatio - oratio hanteert, in 
een volgorde dus die weinig traditioneel is, waarbij bovendien heel onduidelijk 
blijft wat de functie van tentatio in dit verband zou kunnen zijn. 
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Van Dijk 
In de in 1944 verschenen bundel Van den dienst des Woords is van de hand van 
dominee D. van Dijk een praktisch opstel opgenomen met de titel 'Over preeken 
maken en preeken'. Van Dijk wil in zijn opstel, met name voor jongere 
collega's, de richting wijzen waarin naar zijn overtuiging het werk van de 
preekvoorbereiding vorm moet krijgen. Nadat hij uitgebreid gesproken heeft 
over de vraag wanneer men met zijn preek moet beginnen, stelt hij dat het het 
beste is waimeer de predikant op maandag zijn tekst kiest, op dinsdag klaar is 
met zijn exegese en de eropvolgende dagen van de week besteedt aan het 
ordenen van de stof en het mediteren (,,Men zal daarvoor altijd wel geschikte 
oogenblikken kuimen vinden; al zou het alleen maar zijn op de fiets, op het pad, 
des avonds op zijn bed even voor het slapen gaan.") zodat op vrijdag de preek 
kan worden geschreven." 

In de op de exegese volgende meditatie gaat het om het nadenken over wat 
zich bij het exegetiseren, als de zin van de tekst heeft onthuld. Van dat medi
teren geeft Van Dijk drie bedoelingen aan. In de eerste plaats gaat het om het 
vinden van de boodschap die in de tekst van Godswege tot zijn volk komt, en 
die dus in de preek tot de gemeente gebracht moet worden. Deze boodschap 
vormt dan het thema van de preek. In de tweede plaats gaat het om het vinden 
van de punten van de preek: door acht te geven op elk onderdeel van de tekst 
moet de volle inhoud van de boodschap gevonden worden. In de derde plaats 
moet de predikant de gemeente in het oog krijgen, want de boodschap moet op 
de gemeente zijn afgestemd. Daarvoor is nodig ,,dat de prediker, bij zijn voor
bereiding voor den kansel, zelf sta in het geloof, zich wete te behooren tot Gods 
volk. Zóó komende tot het Woord, dat hij wil brengen, late hij dat Woord op 
zich inwerken. Hij mag niet rusten voor de boodschap, die hij brengen zal, 
hemzelf geroerd heeft." In dat mediteren moet de predikant zich de omstandig
heden waarin de gemeenteleden verkeren indenken, hun zonden, hun zorgen, 
hun moeite, hun strijd. En zo gaat hij zich dan al tot hen richten: de preek moet 
al tijdens de voorbereiding een toespraak zijn. Dan zal de preek ook vanzelf 
toepasselijk worden.* 

De term meditatie krijgt bij Van Dijk dus een duidelijk homiletische kleur. 
Hij duidt er alles mee aan wat niet behoort tot de exegese aan de ene kant of het 
uitschrijven en houden van de preek aan de andere kant: het vinden van de 
boodschap in haar eenheid en delen (geformuleerd in een thema met verdeling), 
het zich indenken van de omstandigheden waarin de gemeenteleden zich bevin
den, het vinden van de toepassing, het zich in gedachten al richten tot de 
gemeente enzovoort. Dat de prediker bij deze meditatie zelf geraakt wordt door 
het Woord, ziet Van Dijk daarbij als een voorwaarde voor het bereiken van het 
doel van de meditatie. 
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Dijk 
In het in 1955 verschenen boek De dienst der prediking van de hand van K. 
Dijk, opvolger van Hoekstra aan de Theologische Hogeschool te Kampen, wordt 
de meditatie ter sprake gebracht in het hoofdstuk over de praktijk van de 
prediking. Dijk bespreekt daar het preekvoorbereidingsproces aan de hand van 
het klassiek-retorische schema: inventio, dispositio, elocutio, memoria en actio. 
Bij de bespreking van de inventio stelt hij eerst uitgebreid de tekstkeus aan de 
orde om vervolgens in te gaan op de praeparatio: op de preekstoel moet niet 
geïmproviseerd worden, men moet zich gedegen voorbereiden. Want eerbied 
voor het Woord van God vraagt om een nauwkeurig lezen van de boodschap, 
een beschouwen van de boodschap in het licht van heel de Schrift en een zich 
bezinnen op en mediteren over de boodschap. Zo kan de boodschap inwerken in 
heel het zieleleven. Tot deze praeparatio behoort allereerst een zorgvuldige 
exegese en vervolgens de meditatie." 

In deze meditatie gaat het er om dat de gekozen tekst bezinkt: de predikant 
moet niet van de exegese op de samenstelling van de preek oversprmgen maar 
over de tekst nadenken, er bijvoorbeeld over spreken op een ziekenbezoek om 
te vernemen hoe een gemeentelid reageert en de tekst in zijn gebedsleven voor 
Gods aangezicht brengen ,,opdat de Geest hem bestrale met Zijn licht." Zo 
moet de predikant aan de preek de tijd gunnen om te groeien. Daarbij is het van 
belang dat hij op de hoogte is van zijn tijd en het leven van de gemeente kent.** 

De meditatie komt trouwens ook al eerder in het boek van Dijk aan de orde. 
In een paragraaf over de persoon van de prediker geeft Dijk uitvoerig een 
referaat van Fernhout weer dat gaat over 'De eigen zielszorg van de dienaar des 
Woords'.*' In dat referaat waarschuwt Fernhout ervoor dat de ambtsdienst van 
een predikant niet onwaarachtig mag worden, doordat het iimerlijke zijn en de 
ambtelijke verrichtingen van de predikant niet met elkaar in overeenstemming 
zijn. De boodschap voor de gemeente moet allereerst ook boodschap voor de 
predikant zijn: ,,Laat ons bij 't lezen van de Schrift, en vooral na de tekstkeuze 
voor de preek, eer we een letter van leerrede of schets op het papier zetten, ons 
afvragen, wat het vóór ons liggend Woord onzes Gods ons-zèlven te zeggen 
heeft. De preek zal er niet slechter om zijn, en wij zullen eten eer we het brood 
aan anderen uitdeden."™ Dijk merkt vervolgens zelf op dat hier een zaak in 
geding is die in de opleiding tot predikant en ook in de ontwikkeling van het 
predikantschap niet altijd tot haar recht komt. Zijns inziens komt de verlegen
heid om een preektekst te vinden vaak voort uit een schrale omgang met Gods 
Woord. Daarom acht Dijk het van groot belang dat een predikant in geregelde 
orde de Schrift biddend doorleest. Want niet de preekstoel moet de predikant 
naar de tekst drijven, maar de tekst naar de preekstoel. En daarom is oefening 
in de verborgenheden van het geloof noodzakelijk.^' 

De term meditatie heeft bij Dijk dus zowel betrekking op een biddend 
omgaan met de Schrift, een praktijk die hij van groot belang acht voor het 
functioneren van de predikant en speciaal met het oog op de preekvoorberei-
ding, als op een fase in de preekvoorbereiding die wordt voorafgegaan door de 
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exegese en waarin de predikant de tekst overdenkt, mede met het oog op de 
gemeente. 

Trimp 
In het voor het eerst in 1978 verschenen boekje van C. Trimp De preek wordt 
het preek(voorbereidings)proces in een vijftal hoofdstukken beschreven: de 
tekstkeus, de exegese, de structurering van de preek, de afwerking en de 
voordracht. De term meditatie komen we tegen in het hoofdstuk over de 
exegese. Nadat Trimp daarin een aantal hermeneutische gezichtspunten, de 
omgang met de grondtekst en de eigenlijke exegese vanuit de contekst heeft 
behandeld, stelt hij dat de predikant er wijs aan doet om, als hij zover gekomen 
is, een pauze in te lassen. Deze pauze is nodig voor de zogenaamde 'homileti-
sche exegese' die, aldus Trimp, ook wel 'meditatie' wordt genoemd.̂ ^ 

Deze meditatie betreft twee zaken. In de eerste plaats gaat het om de 
verhouding boodschap van de tekst - prediker: nadat in de exegese de tekst uit 
methodische overwegingen een tijdlang voorwerp van onderzoek is geweest, 
moet de tekst nu zelf spreken tot de predikant en hem in de macht krijgen. 
Want de predikant kan pas preken als hij zich door de tekst gedragen weet, als 
hij zichzelf aangesproken weet: ,,de vonk springt pas over, waimeer wij zelf 
met overtuiging spreken, als mensen die zelf door de boodschap overwonnen 
zijn en zó voor de gemeente staan. "̂ ^ In de tweede plaats gaat het in de 
meditatie om de verhouding boodschap van de tekst - gemeente: de predikant 
kijkt niet meer uitsluitend naar de tekst, maar nu ook naar de gemeente vanuit 
de tekst. In de meditatie moet gestalte krijgen wat de concrete boodschap van de 
tekst voor de gemeente is. Hier valt dan ook de beslissing over de zogenaamde 
'applicatie': de meditatie is de voorbereiding van een toepasselijk exegetiseren, 
een op de gemeente gericht uitleggen van de tekst. Daarbij moet de predikant 
zich voortdurend afvragen wat dit Woord van God voor deze mensen betekent. 
Vanachter zijn schrijftafel moet de predikant voortdurend tot deze mensen 
spreken. ,,Een preek, waarachter deze meditatie niet ligt, wordt een betoog, een 
exegetisch objektief betoog, zonder warmte, overtuiging of verkondigings
kracht." Daarom is het belangrijk om tijd te nemen voor de meditatie en het 
zich inleven in de boodschap. Dan zullen de predikant ook allerlei beelden, 
vergelijkingen en zinswendingen invallen, vooral waimeer de tekst bijvoorbeeld 
op ziekenbezoek ter sprake wordt gebracht.^'' 

De term meditatie heeft bij Trimp, door de gelijkschakeling met de uitdruk
king 'homiletische exegese', dus een duidelijk homiletische invulling waarin het 
nadenken over de betekenis van de boodschap van de tekst voor predikant 
persoonlijk en voor de gemeente centraal staat. De plaats van deze meditatie in 
een pauze na de exegetische arbeid (bijvoorbeeld op ziekenbezoek) is in 
methodisch opzicht weinig helder. 
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4 De meditatie in de homiletiek 

Nu ik een beeld geschetst heb van de wijze waarop in de homiletische literatuur 
over de meditatie in het kader van het preek(voorbereidings)proces gesproken 
wordt, is het zinvol om evaluerend en afrondend terug te blikken. Ik doe dat 
puntsgewijs. 

1. Uit de schets van de discussie rond de Predigtmeditation is duidelijk 
geworden dat er goede argumenten zijn die pleiten voor de hantering van de 
term meditatie in homiletische zin: de term meditatie heeft al bijna twee eeuwen 
een plaats binnen een homiletische context en bovendien heeft de term meditatie 
historisch gezien ook duidelijk de retorische en theologische componenten die zo 
kenmerkend zijn voor de gangbare Predigtmeditation. Toch kies ik met veel 
andere critici tegen de term Predigtmeditation in de homiletische invulling die 
die term heeft. Dat doe ik omdat in een discussie die zich afspeelt op het terrein 
van de praktische homiletiek, nader; van het preekvoorbereidingsproces, 
methodische argumenten meer gewicht in de schaal leggen dan historische 
argumenten. In het nadenken over het preekvoorbereidingsproces gaat het 
immers om de methodiek van het preekproces. Als dan geconstateerd wordt dat 
een bepaald begrip dat in die context een belangrijke rol speelt, voor velerlei 
uitleg vatbaar en dus methodisch moeilijk hanteerbaar is, ligt het voor de hand 
om een dergelijke term niet langer te handhaven (met name de overwegingen 
van Seitz zijn in dit verband belangrijk). Een tweede reden hiervoor ligt in het 
gegeven dat de term meditatie historisch gezien toch allereerst een begrip vanuit 
het gebied van de spiritualiteit is. Pas in veel later tijd is de meditatie ook een 
homiletische terminus technicus geworden (namelijk sinds Schleiermacher). 
Daar komt nog bij dat het ook de voorkeur verdient om bij het tegenwoordig 
gangbare spraakgebruik aan te sluiten: de term meditatie heeft daarin toch 
allereerst spirituele connotaties. 

2. Uit de schets van de meditatie-opvatting van vier Duitse homileten is 
duidelijk geworden dat naast de spiritueel-ascetische lijn (Bonhoeffer, Bohren, 
Meyer zu Uptrup) ook de retorische lijn (Bonhoeffer, Bohren) en de psychologi
sche lijn (Haendler, Meyer zu Uptrup) een belangrijke rol spelen. Tegelijk werd 
duidelijk dat het wel voortdurend de persoon van de predikant was die via de 
meditatie in beeld kwam: in de meditatie staat homiletisch-methodisch gezien 
centraal dat de persoon van de predikant een cruciale rol speelt in het preekpro
ces. 

3. In de schets van de plaats en functie van de meditatie in de gereformeerde 
homiletiek vallen twee zaken op. In de eerste plaats krijgt de meditatie, als fase 
tussen de exegese van de tekst en de uitwerking van de preek, vooral een 
homiletische invulling: het gaat om het ordenen van de gedachten, waarbij 
vooral het vinden van de hoofdgedachte van de tekst belangrijk is, en om het 
vinden van de concrete boodschap voor de gemeente. Op de achtergrond speelt 
wel mee dat de predikant ook zelf door de boodschap geraakt moet zijn, maar 
dat vormt niet het hoofdmoment van de meditatie. In de tweede plaats valt op 
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dat de meditatie of 'homiletische exegese' in de gereformeerde homiletiek maar 
weinig methodische handvatten krijgt: het gaat eerder om een min of meer 
onbewust en toevallig verlopend proces (plaatsvindend in een 'pauze', voor het 
slapen gaan of aan een ziekbed) dan om een duidelijk methodisch ingetekende 
weg die afgelegd moet worden. 

4. Voor het vervolg van deze studie formuleer ik tegen de achtergrond van 
de inzichten die ik in dit hoofdstuk heb opgedaan de volgende uitgangspunten. 
In de eerste plaats: de term meditatie is allereerst een spirituele term en de 
invulling van de meditatie zal dan ook biimen de homiletiek allereerst vanuit 
spiritualiteit gestalte moeten krijgen. Vandaar dat ik, na het volgende hoofdstuk, 
eerst vanuit de invalshoek van de spiritualiteit kijk naar de meditatie (in de 
Hoofdstukken 8 en 9). In de tweede plaats: dat de meditatie een plaats heeft in 
het kader van het preekproces betekent onontkoombaar dat de meditatie naast 
haar eerste functie (spiritualiteit) er een tweede bij krijgt, die ik op de noemer 
van creativiteit breng: Bonhoeffer wijst erop dat de predikant bij het herhaal
delijk lezen en bevragen van de tekst gedachten en beelden invallen, Bohren 
stelt dat de vraag naar de meditatie acuut wordt als het gaat om het maken van 
de preek, want dan speelt ook creativiteit een belangrijke rol, en ook Trimp 
vraagt aandacht voor het gegeven dat de predikant in de meditatie allerlei 
beelden, vergelijkingen en zinswendingen zullen invallen. Ik werk een en ander 
uit in de Hoofdstukken 12 en 13. In de derde plaats: de meditatie als stap 
binnen of als aspect van het preekproces is gekoppeld aan een van de drie 
constitutieve factoren van het preekproces, namelijk de persoon van de predi
kant. Daar ga ik in Hoofdstuk 8 nader op in. In de vierde plaats: de meditatie 
zal in de preekvoorbereiding een heel eigen gezicht moeten krijgen en daarom 
methodisch moeten worden afgegrensd van andere stappen of dimensies in het 
preekproces. Ik werk dat verder uit in de Hoofdstukken 7 en 10. In de vijfde 
plaats: voor de meditatie in het preekproces moeten, met het oog op een 
zinvolle en vruchtbare vormgeving in de praktijk, heldere en methodische 
handelingsaanwijzingen worden gegeven. In Hoofdstuk 11 geef ik daarom een 
leidraad voor persoonlijke meditatie in het preekproces. 
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Hoofdstuk 7 
HET PREEKPROCES 

Een belangrijk thema in de homiletiek wordt gevormd door de vraag naar de 
wijze waarop de preekvoorbereiding gestalte moet krijgen. In de homiletische 
literatuur worden dan ook verschillende preekvoorbereidingsmodellen aangebo
den waarbij elk model eigen accenten zet. Het is nu niet mijn bedoeling daarvan 
een overzicht te geven. Wel is het om twee redenen van belang om een apart 
hoofdstuk aan de theorie van de preekvoorbereiding te wijden. In de eerste 
plaats is het noodzakelijk om de meditatie als stap of dimensie in het preekpro-
ces in het bredere kader van heel dat preekproces te plaatsen en af te grenzen 
ten opzichte van andere stappen en dimensies. In de tweede plaats is het 
noodzakelijk om binnen de gereformeerde homiletiek de preekvoorbereiding 
opnieuw te thematiseren. Trimp is de laatste geweest die over de preekvoorbe
reiding gepubliceerd heeft.' Na ruim twintig jaar (Trimps boekje De preek ver
scheen voor het eerst in 1978) is een nieuwe doordenking, met verwerking van 
inzichten uit de modernere homiletiek, geen overbodige luxe. Aan die doorden
king wil ik in dit hoofdstuk een bijdrage leveren. Daarbij ga ik eerst in op 
enkele voorvragen ten aanzien van een theorie van het preekproces (1). Vervol
gens geef ik een eigen model van het preekproces met een bijbehorende 
bespreking (2). En ik rond kort af met enkele opmerkingen over preken als 
manier van leven (3). 

1 Voorvragen bij een theorie van liet preekproces 

Tot nu toe heb ik de termen preekproces en preekvoorbereiding door elkaar 
gebruikt. Toch vallen die termen niet samen. De term preekproces heeft 
namelijk een grotere reikwijdte dan de term preekvoorbereiding. De term 
preekproces duidt heel het proces van het voorbereiden en houden van een 
preek aan inclusief de werking van de preek. De term preekvoorbereiding duidt 
een deel van het preekproces aan, namelijk het deel dat voorafgaat aan het 
houden van de preek. Dit onderscheid is met name belangrijk om duidelijk te 
maken dat de predikant niet klaar is met zijn preek wanneer het laatste woord 
van de preek op papier staat. Een preek voorbereiden gaat niet op in het 
schrijven van een tekst: een preek voorbereiden is je voorbereiden op het 
gebeuren dat preek heet en dat een plaats heeft in de liturgische samenkomst 
van de gemeente. In dat preekproces participeert dan ook niet alleen de predi
kant: ook de hoorders zijn actieve participanten in het preekproces.^ Ik zal het 
preekproces in de volgende paragraaf dan ook uiteen leggen in een drietal fases 
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die ik respectievelijk aanduid met de termen receptie, productie en communica
tie. Maar voordat ik dat doe is het noodzakelijk om een aantal voorvragen of 
prolegomena aan de orde te stellen. Ik doe dat vanuit de volgende vier aan
dachtspunten: de complexiteit van het preekproces (a), de theoretische benade
ring van het preekproces (b), de lineaire en circulaire benadering van de preek-
voorbereiding (c) en de homiletische drieslag (d). 

De complexiteit van het preekproces 
Het preekproces is een buitengewoon complex gebeuren. Er zijn talloze factoren 
en aspecten die een plaats (moeten) hebben. Zonder nu naar compleetheid te 
streven, wil ik een beeld schetsen van de complexe veelheid van die aspecten en 
factoren.^ 

De preekvoorbereiding begint in de regel met het kiezen van een tekst, 
waarbij allerlei overwegingen van pastorale, persoonlijke of liturgische aard een 
rol kunnen spelen. (Overigens kan het uitgangspunt ook worden genomen in een 
thema.) Deze bijbeltekst moet worden geëxegetiseerd met behulp van een 
verantwoorde exegetische methode. Daarbij is het ook nodig om de tekst in de 
grondtaal te bestuderen en verschillende commentaren en woordenboeken te 
raadplegen. Bovendien is het noodzakelijk om ook vanuit de invalshoek van de 
dogmatiek bezig te zijn met de tekst. Naast deze exegetische en dogmatische 
bezinning op de tekst moet de predikant zich ook afvragen wat de tekst in zijn 
persoonlijke leven voor betekenis heeft: Waar ervaar ik de troost van deze 
tekst? Op welke manier wil deze tekst mijn leven veranderen? Omdat de preek 
een toespraak is tot concrete mensen, zal de predikant zich ook onder een 
pastorale invalshoek bezighouden met de tekst. Daarvoor is het hebben van 
mensenkennis noodzakelijk. Bovendien moet de predikant de levensomstandighe
den van zijn hoorders kennen: Wat voor werk doen ze? Wat lezen ze? Wat zien 
ze? In wat voor cultuur leven ze? Verder is de preek ook een communicatief 
gebeuren: bezirming op de taal van de preek, op de vraag welke woorden wel 
en welke woorden niet (meer) verstaan worden, is onmisbaar. In dat verband 
kan de predikant te rade gaan bij bijvoorbeeld woordenboeken en grammatica's. 
Ook moet de predikant kiezen voor een bepaalde preekvorm: Wordt de preek 
een homilie, een synthetisch-analytisch opgezet betoog of krijgt de preek een 
meer verhalende of mediterende vorm? Dat raakt direct de retorische kant van 
de preek: er zal een beslissing moeten worden genomen over de structuur en de 
opbouw van de preek en het gebruik maken van bepaalde retorische middelen 
(zoals aanschouwelijke voorbeelden of herhalingen). Aparte aandacht zal ook 
worden besteed aan de inleiding en het slot van de preek en de vraag of er een 
expliciet thema wordt geformuleerd. Verder zal de predikant een beslissing 
moeten nemen over de vraag of hij de preek in zijn geheel zal uitschrijven of 
dat hij de definitieve formuleringen zal overlaten aan het moment waarop hij de 
preek houdt. Omdat de preek een plaats heeft in de liturgie, moet de predikant 
zich bezinnen op het geheel van die liturgie en nadenken over de afstemming 
van de verschillende liturgische onderdelen op elkaar. In dat alles zal de 
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predikant zich steeds bewust moeten blijven van het gegeven dat het preekproces 
niet maakbaar is. Daarom zullen het vertrouwen op en het gebed om de Geest 
van God heel het preekproces moeten begeleiden. 

De complexiteit van deze veelheid van aspecten en factoren hangt nauw 
samen met het gegeven dat het preekproces een proces is: een dynamisch 
gebeuren waarbinnen heel verschillende factoren op elkaar betrokken worden. 
Daarbij speelt de individualiteit van de predikant een belangrijke rol: elke 
predikant heeft zo zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, zijn eigen 
sterke kanten en blinde vlekken, zijn eigen visie op wat een preek zou moeten 
zijn, op de aard van de bijbel, op de gemeente en niet te vergeten op zijn eigen 
plaats als ambtsdrager in dit complexe geheel. 

De theoretische benadering van het preekproces 
Het is de taak van de homiletiek om in dit complexe geheel theoretische orde te 
scheppen. Dat is met name nodig met het oog op de didactiek van de homile
tiek: toekomstige predikanten moeten leren preken. Voor dit leerproces, dat 
overigens nooit tot een afronding komt, is een praktijktheorie nodig, een theorie 
die structuur aanbrengt in het preekproces en die handelingsaanwijzingen geeft 
voor dat preekproces. 

Voor het opzetten van een dergelijke theorie of voor het ontwikkelen van 
een preekvoorbereidingsmodel kan uit meerdere benaderingswijzen gekozen 
worden.'' In de eerste plaats is een normatief-deductieve benadering mogelijk: 
deze benadering geeft vanuit een voorafgaande homiletische theorie prescriptie
ve regels voor de praktijk van de preekvoorbereiding. Daarbij wordt deze 
praktijk niet onder empirisch gezichtspunt bereflecteerd: vanuit de homiletische 
theorie wordt direct de gang van de praktijk voorgeschreven. In de tweede 
plaats is een pragmatische benadering mogelijk: deze benadering gaat niet uit 
van de theorie maar van de (eigen) concrete praktijkervaringen waaraan dan 
descriptief voorbeelden en raadgevingen ontleend worden voor de preekvoorbe-
reiding. Daarbij wordt dus niet bereflecteerd in hoeverre deze raadgevingen en 
voorbeelden vanuit een homiletische theorie te beoordelen zijn. 

De beide genoemde benaderingswijzen zijn in verband met hun eenzijdigheid 
niet bevredigend: de normatief-deductieve benadering van het preekproces gaat 
te eenzijdig uit van de voorgegeven theorie zonder rekening te houden met de 
complexe praktijk, de pragmatische benadering van het preekproces gaat te 
eenzijdig uit van de (eigen) praktijk zonder rekening te houden met de algemene 
structuur van het preekproces en de homiletische theorie. Daarom moet er een 
derde benadering worden gezocht, een benadering die aan zowel de theorie als 
de praxis recht doet. Een dergelijke benadering zou kritisch-evaluatief genoemd 
kunnen worden: uitgaande van het principe van een rationele na-constructie van 
een concrete praxis worden de theorie (het kritische moment) en de praxis (het 
evaluatieve moihent) op elkaar betrokken. Daarbij wordt niet van buiten of van 
boven een homiletische wet over de praktijk gelegd en evenmin worden de 
concrete verschijningsvormen van de preekvoorbereidingspraktijk slechts 
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beschrijvend weergegeven. De kritisch-evaluatieve benadering verbindt op deze 
wijze de theoretisch-regulatieve interesse van de normatief-deductieve benade
ring en de realistisch-empirische interesse van de pragmatische benadering en 
heeft alszodanig bij uitstek een praktisch-theologisch karakter. 

Deze praktisch-theologische benadering van het preekproces staat in het 
theologische kader van de pneumatologie: het preekproces is ten diepste een 
pneumatologische werkelijkheid. Met dat uitgangspunt moet, ook bij de be
schrijving van het preekproces, voortdurend rekening worden gehouden: het 
preekproces is niet maakbaar in die zin dat het correct doorlopen van bepaalde 
fases en het correct uitvoeren van bepaalde stappen automatisch tot een goede 
preek leiden. Tegelijkertijd moet de activiteit van de predikant in het preekpro
ces bezien worden in pneumatologisch licht: in en door de Heilige Geest wordt 
de mens het subject van Gods handelen. Dat kan homiletisch als volgt worden 
vertaald: in en door de Heilige Geest wordt de predikant het subject van Gods 
spreken. 

De lineaire en circulaire benadering van de preekvoorbereiding 
De weg van tekst naar preek wordt vaak eenvoudigweg ingedeeld in drie 
stappen: exegese, meditatie en preekuitwerking. Het is echter zeer de vraag of 
een dergelijk model recht kan doen aan de complexe werkelijkheid van het 
preekvoorbereidingsproces. In de praktijk is het immers zo dat de verschillende 
stappen voortdurend op elkaar inwerken (het meditatieve moment bijvoorbeeld 
bepaalt ook al in sterke mate het moment van de exegese). En de praktijk laat 
ook zien dat er sprake is van een voortdurend vooruitgrijpen naar een volgende 
stap (tijdens de exegese worden bijvoorbeeld al formuleringen gevonden die zo 
in de preek terecht komen) en een teruggaan naar een vorige stap (tijdens de 
preekuitwerking blijkt bijvoorbeeld een bepaald aspect van de tekst exegetisch 
toch nog onvoldoende uitgekristalliseerd te zijn). Evaluatie van de praxis laat 
dus zien dat een preekvoorbereidingsmodel dat gestructureerd is in een aantal 
elkaar opvolgende stappen een te simpele voorstelling van zaken geeft. Anders 
gezegd: een lineaire benadering van de preekvoorbereiding kan onvoldoende 
recht doen aan de complexiteit van de preekvoorbereiding. 

Ook vanuit hermeneutisch oogpunt, en dat is fundamenteler, zijn er vragen 
te stellen bij een lineaire benadering. Een dergelijke benadering lijkt er immers 
vanuit te gaan dat er in de stap van de exegese een objectieve betekenis van de 
tekst kan worden vastgesteld. De persoon van de predikant en de hoorder doen 
pas in de volgende stap mee. De moderne hermeneutiek leert ons echter op zijn 
minst dit, dat niemand onbevooroordeeld tegenover een tekst staat. Er is ten 
aanzien van een tekst altijd sprake van een Vorverstandnis, van een eigen 
betrokkenheid. Een benadering die recht doet aan dit gegeven kan de preekvoor
bereiding niet opvatten als een lineair proces waarin eerst de betekenis van de 
tekst wordt vastgesteld om vervolgens de toepassing te maken.' 

Een benadering die wel recht kan doen aan enerzijds de complexiteit van het 
preekproces en anderzijds het hermeneutische gegeven van de eigen persoonlijke 
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betrokkenheid (Vorverstandnis) is de circulaire benadering.' Deze benadering 
houdt structureel rekening met het gegeven dat heel verschillende op elkaar 
betrokken en van elkaar afhankelijke factoren een rol spelen in het preekvoorbe-
reidingsproces. Deze factoren hebben elk een eigen plaats op een cirkel die 
meerdere keren kan worden doorlopen en waarop ook van het ene aspect naar 
het andere kan worden overgesprongen. Op deze wijze treden de verschillende 
factoren met elkaar in een wisselwerking. 

Tegelijkertijd is het ook nodig om het waarheidsmoment van de lineaire 
benadering vast te houden: bepaalde stappen kurmen pas op basis van voorgaan
de stappen gezet worden. Zo is het bijvoorbeeld niet logisch om pas na de 
exegese een tekst te kiezen of om de preek uit te werken voordat exegese en 
meditatie tot een afronding zijn gekomen. Bovendien is het met het oog op de 
didactiek van de preek noodzakelijk om het preekvoorbereidingsproces concreet 
in te oefenen via een aantal stappen die na elkaar worden gezet: wat in de 
concrete praxis door elkaar en in elkaar ligt, moet in de theorie en de inoefe
ning van die theorie onderscheiden en zelfs in zekere mate gescheiden worden. 
Ik zou daarom ook willen spreken van een circulair-lineaire benadering van het 
preekvoorbereidingsproces: deze aanduiding brengt tot uitdrukking het grote 
belang van een circulaire benadering waarin de verschillende factoren (tekst, 
hoorder, predikant) met elkaar in wisselwerking treden (drcM/a/r-lineair) zonder 
te vergeten dat elk proces een begin, een midden en een eind heeft (circulair-
lineair). De circulariteit wordt daarbij met name bepaald door de wisselwerking 
tussen de factoren tekst, hoorder en predikant, een wisselwerking die door heel 
het preekproces heen een cruciale rol speelt. De lineariteit wordt met name 
bepaald door de fasering die wel degelijk in het preekproces gemaakt kan 
worden, hoewel er ook steeds sprake is van een vooruitgrijpen op een volgende 
en een teruggrijpen op een vorige fase. 

De homiletische drieslag 
De voor de homiletische bezinning kenmerkende drieslag van tekst, hoorder en 
predikant is ook richtinggevend voor een theorie van het preekproces. Dat 
betekent concreet dat de verschillende fases van het preekproces vanuit het 
samenspel van de drie constitutieve factoren tekst, hoorder en predikant door
dacht moeten worden. Een theorie die een van de factoren buiten beschouwing 
laat of geen evenredige aandacht aan alle drie de factoren besteedt, is eenzijdig 
en daarom onvruchtbaar. In Hoofdstuk 2 heb ik al, vanuit deze homiletische 
drieslag en tegen de achtergrond van de omschrijving van preken als tekst en 
hoorder in relatie brengen, de volgende regels geformuleerd die een leidraad 
vormen bij de preekvoorbereiding: 1. Blijf bij de tekst! 2. Blijf bij de hoorder! 
3. Blijf bij jezelf! Een preek als het product van een preekvoorbereiding waarin 
deze drie regels in acht worden genomen, zal dan ook én Textgemdfi {Schrift-
gemafi) én Hörergemafi {Gemeindegemafi) én Personsgemafl zijn.' 
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2 Het preekproces: een praktijktheorie 

In deze paragraaf wil ik tegen de achtergrond van het tot nu toe gezegde een 
eigen model van het preekproces geven: een praktijktheorie van het preekpro

ces. Het gaat hier dan wel om de omtrekken en hoofdlijnen en niet om een 
volledig uitgewerkte homiletische praktijktheorie. Veel vragen en onderwerpen 
moeten daarom blijven liggen of kuimen slechts kort worden aangestipt. Wel 
zal, gezien het thema van deze studie, duidelijk moeten worden wat precies de 
plaats van de meditatie is in het geheel van het preekproces. 

Ik geef in deze paragraaf allereerst een model van het preekproces met een 
daarbij behorende toelichting (a). Daarna ga ik achtereenvolgens in op de drie 
door mij onderscheiden fases in het preekproces: de fase van de receptie (b), de 
fase van de productie (c) en de fase van de communicatie (d). In een slotonder

deel ga ik dan nog in op enkele overblijvende vragen en aandachtspunten (e). 

Een model van het preekproces 
Voor het beschrijven van een praktijktheorie van het preekproces is het zinvol 
om het uitgangspunt te nemen in een model. Een model biedt namelijk helder

heid en structuur. Wel moet direct worden opgemerkt dat een model de werke

lijkheid per definitie simplificeert. Daarom moet een model ook op waarde 
worden geschat: het is een hulpmiddel, niet minder maar vooral ook niet meer. 
In het onderstaande model, dat van links naar rechts wil worden gelezen, 
probeer ik via een elftal 'rijmende' trefwoorden de belangrijkste aspecten en 
momenten van het preekproces in kaart te brengen. 

I R E F L E C T I E 
I . . I . . I . . . . I 
I mventie i mtentie i mteriorisatie i 
|. + + H 
I I I I 
■ I I I 

i RECEPTIE i PRODUCTIE \ COMMUNICATIE \ 
I I I I 
I I I I 

\. + + ^ 
I concentratie i verificatie i evaluatie i 
I M E D I T A T I E ! 

Drie fases 
Bepalend voor dit preekprocesmodel zijn de drie opeenvolgende fases die erin 
worden onderscheiden: de fase van de receptie, de fase van de productie en de 
fase van de communicatie.* Elk preekproces begint met een fase van receptie. 
Deze fase wordt gekenmerkt door allerlei manieren van luisteren (naar de tekst, 
naar de hoorders, naar de eigen reacties), door het opdoen van indrukken en 
inzichten, door het zoeken naar inhouden en gedachten. De fase van de receptie 
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is de fase waarin de ontvankelijkheid centraal staat: alleen wie ontvangen heeft 
kan iets doorgeven. Op de fase van de receptie volgt die van de productie: het 
ontvangene en gevondene moet worden doorgegeven en vormgegeven. Wat naar 
binnen gekomen is (receptie) moet weer naar buiten toe (productie). De inhou
den die gevonden zijn (receptie) moeten zodanig vorm krijgen dat ze kunnen 
worden doorgegeven (productie). Op de fases van de receptie en de productie 
volgt dan de fase van de communicatie: het product van het preekvoorberei-
dingsproces, de (al of niet uitgeschreven) preek, wordt gecommuniceerd. De 
fase van de communicatie is de fase van spreken en luisteren. De activiteit van 
de receptie komt nu bij de hoorders te liggen: zij luisteren naar de preek en 
zetten de boodschap van de preek in hun eigen leven om in bepaalde houdingen 
en handelingen. De fase van de communicatie is in zekere zin eindpunt en 
beginpunt tegelijk: de preek is nu gecommuniceerd, maar er moet weer gepreekt 
worden. Want preken is vanuit de predikant gezien een door-gaand proces: 
preken is een manier van leven. En preken is ook vanuit de gemeente gezien 
een door-gaand proces: de prediking is een basisfunctie van het gemeente-zijn. 
Kortom: de preek als proces is opgenomen in de prediking als proces. Voor de 
predikant gaat de fase van de communicatie dan ook als vanzelf weer over in de 
fase van de receptie. 

In het model staan bij de aanduidingen voor de drie fases telkens twee 
woorden. Deze woorden, die hun betekenis krijgen in de toelichting die dadelijk 
volgt, geven steeds aan wat ik zou willen noemen het voorspel en het naspel van 
elke fase. Dit voor- en naspel zijn overigens wel in de betreffende fase geïnte
greerd (het gaat nu dus niet opeens over negen fases). De fase van de receptie 
begint met de inventie (de tekstkeuze) en loopt uit op de concentratie (het 
samenvatten van het gevondene). De fase van de productie begint met de 
intentie (het formuleren van een doelstelling) en loopt uit op de verificatie (het 
nagaan of de geproduceerde preek Textgemafi, Hörergemafl en Personsgema.fi 
is). De fase van de communicatie begint met de interiorisatie (het zich eigen 
maken van en inleven in de boodschap die in de preek gecommuniceerd gaat 
worden) en loopt uit op de evaluatie (het terugkijken naar de gehouden preek, 
zo mogelijk samen met de hoorders). Via deze drie plus zes aanduidingen 
probeer ik zoveel mogelijk aspecten van het preekproces in beeld te brengen. 

Twee dimensies 
In het preekproces onderscheid ik naast drie fases ook nog twee dimensies: de 
dimensie van de reflectie en de dimensie van de meditatie.' In de dimensie van 
de reflectie gaat het vooral om denkkracht: de predikant redeneert, analyseert, 
studeert, verwerkt informatie, denkt in begrippen, zoekt naar structuren en 
samenhangen en zet argumentatieve lijnen uit. In de dimensie van de meditatie 
(die ik onderscheid van de persoonlijke meditatie als aparte stap in het preek
proces) gaat het om een biddende opmerkzaamheid: de predikant, die zichzelf 
weet aangesproken door de God van het Woord, gaat vanuit zijn eigen spiritua
liteit en vanuit een ontvankelijke en aandachtige houding om met de inhouden 
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die in het preekproces aan de orde zijn. Het gaat hier om de meditatie in de zin 
van in-oefening van de contemplatieve grondhouding: deze contemplatieve 
grondhouding is bepalend voor de meditatieve dimensie van het preekproces, 
waarin de predikant omgaat met het Woord van de aanwezige God. 

Kernwoord voor de reflectieve dimensie is: verstand. Kernwoord voor de 
meditatieve dimensie is: hart. Deze beide dimensies zijn ten opzichte van elkaar 
complementair: ze vullen elkaar aan en corrigeren eikaars eenzijdigheden. 
Warmeer een van beide dimensies ontbreekt, ontstaat er een eenzijdig preekpro
ces. Een preekproces dat eenzijdig gedomineerd wordt door de dimensie van de 
reflectie wordt verstandelijk, analytisch, abstract en zonder werkelijke betrok
kenheid en warmte. Een preekproces dat eenzijdig gedomineerd wordt door de 
dimensie van de meditatie wordt intuïtief, weinig gecontroleerd en te persoons
gebonden. Kortom: het onderscheiden van de twee dimensies in het preekproces 
bedoelt duidelijk te maken dat het om een proces gaat waarin de predikant 
voortdurend met hoofd en hart, met hart en hoofd betrokken is. 

De fase van de receptie 
Het preekproces zet in met de fase van de receptie. In deze fase staat het 
luisteren centraal: de predikant luistert met eigen en met andermans oren naar 
de tekst. De indrukken en inzichten die hij opdoet vormen het materiaal 
waarmee hij de preek moet gaan vormgeven. Het doel van de fase van de 
receptie is dan ook: zover komen dat de predikant weet wat hij door middel van 
zijn preek, gezien de tekst en gezien de hoorders, moet gaan communiceren. 
Deze fase zet in bij de inventie en loopt uit op de concentratie. Door heel deze 
fase heen speelt de circulaire betrokkenheid op elkaar van de drie constitutieve 
factoren tekst, hoorder en predikant een belangrijke rol. Methodisch gezien 
moet heel de fase van de receptie, inclusief de inventie en de concentratie, dan 
ook vorm krijgen vanuit die drie factoren. 

Inventie 
De term inventie gebruik ik hier als aanduiding voor de tekstkeuze: er moet een 
tekst gevonden worden waarover wordt gepreekt."* De centrale vraag van de 
inventie luidt: Hoe vind ik die tekst? Het antwoord op deze vraag moet worden 
gezocht vanuit drie verschillende invalshoeken. De eerste invalshoek is die van 
de bijbel zelf: de Schrift wil gepreekt worden. Dat betekent dat de Schrift zelf 
in alle breedte en diepte aan de orde moet komen in de prediking. Daarom zal 
een predikant ernaar streven om regelmatig een vorm van lectio continua toe te 
passen waarin hele bijbelboeken of bepaalde delen van bijbelboeken aan de orde 
komen. De tweede invalshoek is die van de hoorder: de predikant zal in zijn 
pastorale werk problemen en vragen tegenkomen die aandacht verdienen in de 
prediking. Zijn tekstkeuze zal dan ook regelmatig door pastorale problematieken 
worden ingegeven. De derde invalshoek is die van de predikant zelf: een 
predikant die leeft in de omgang met de Schrift zal regelmatig teksten vinden en 
door teksten gegrepen worden waarover hij ook graag wil preken. Deze drie 
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invalshoeken, die corresponderen met de homiletische factoren tekst, hoorder en 
predikant, zullen in de praktijk vaak nauw met elkaar verweven zijn: ze vormen 
samen een cirkel die bepalend is voor de tekstkeuze. Alle drie de invalshoeken 
zullen altijd op de een of andere manier een rol spelen. Het is voor predikanten 
noodzakelijk om zich daarvan, met name als het gaat om de invalshoek van de 
hoorder en van de eigen persoon, bewust te zijn." 

Receptie 
Voor een praktijktheorie die staat in een gereformeerd-homiletisch kader, is het 
primaat van de tekst een onopgeefbaar uitgangspunt. De kern van de fase van de 
receptie wil ik daarom ook beschrijven door mijn uitgangspunt te nemen in de 
tekst. Deze tekst wordt via drie verschillende ingangen benaderd: de ingang van 
de persoon van de predikant, de ingang van de tekst zelf en de ingang van de 
hoorder. Of anders gezegd: de kern van de fase van de receptie wordt bepaald 
door drie verschillende vormen van omgang met de tekst. Die drie verschillende 
omgangs-vormen noem ik: persoonlijke meditatie (predikant), exegetische 
analyse (tekst) en pastorale overweging (hoorder). Deze onderscheiding bedoelt 
echter geen scheiding te zijn: het gaat erom duidelijk te maken dat in de 
omgang met de tekst in de fase van de receptie bepaalde accenten kunnen 
worden gezet. Een strikte scheiding is in dat verband niet mogelijk: de drie 
verschillende vormen van omgang met de tekst lopen door elkaar heen, werken 
op elkaar in en spelen steeds tegelijkertijd een rol. De predikant die de tekst 
exegetisch analyseert wordt daarbij ook beïnvloed door zijn persoonlijke 
betrokkenheid en door de hoorders die als het ware in hem meeluisteren. De 
predikant die de tekst persoonlijk mediteert komt daarbij niet los van bepaalde 
exegetische inzichten die hij al heeft en van bepaalde visies op de tekst die hij 
bij de hoorders aanwezig weet. De predikant die de tekst pastoraal overweegt 
luistert daarbij altijd ook met zijn eigen oren die mee gevormd zijn door zijn 
exegetisch verstaan van de tekst. 

De onderscheiding in drie vormen van omgang met de tekst laat zich 
theologisch legitimeren door te wijzen op de manier waarop de Schrift in elk 
van die vormen functioneert.'^ In de persoonlijke meditatie functioneert de 
Schrift als het Woord waarin God mij persoonlijk aanspreekt (Text für mich): de 
persoonlijke meditatie is een biddende, existentiële, inlevende, persoonlijk 
betrokken, luisterende omgang met de Schrifttekst als Woord aan mij persoon
lijk gericht. In de exegetische analyse functioneert de Schrift als een geschreven 
tekst {Text für sich): de exegetische analyse is een analyserende, structurerende, 
argumenterende, rationele omgang met de Schrifttekst als tekst die in een ver 
verleden op schrift is gesteld. In de pastorale overweging functioneert de Schrift 
als de voor de gemeente bestemde boodschap {Text für dich): de pastorale 
overweging is een op de hoorder gerichte, met de oren van de hoorder luiste
rende, op de homiletische situatie reflecterende omgang met de Schrifttekst als 
aan de gemeente van Christus gericht Woord van God." 
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Voordat ik deze verschillende vormen van omgang met de tekst nader 
bespreek, maak ik nog drie opmerkingen. In de eerste plaats: de hierboven 
gegeven omschrijvingen bedoelen uitdrukkelijk omschrijvingen te zijn die 
functioneren binnen een homiletische context. Met het oog op de methodiek van 
de preekvoorbereiding is het namelijk belangrijk om heldere homiletische 
onderscheidingen te maken. De omschrijving die ik hierboven geef van de 
exegetische analyse als vorm van omgang met de Schrift is dan ook niet bedoeld 
als een (minimalistische) definitie van alles wat er binnen de theologie aan 
exegese te vinden is. Er zijn ook omschrijvingen van exegese denkbaar waarin, 
juist om bijvoorbeeld de Schriftgetrouwheid van die exegese te benadrukken, het 
meditatieve moment uitdrukkelijk een plaats krijgt: een Schriftgetrouwe exegeet 
zal in zijn exegetische werk altijd met de bijbel omgaan als het Woord van God 
waarin een concrete boodschap voor vandaag naar ons toe komt. In de tweede 
plaats, nauw samenhangend met het vorige: het is mogelijk om heel de activiteit 
die ik aanduid met het woord receptie te vangen onder de ene term exegese of 
de ene term meditatie.'" Die termen kunnen namelijk zover worden opgerekt dat 
zowel de persoonlijke meditatie als de exegetische analyse als de pastorale 
overweging eronder vallen. Het is echter de vraag of dat methodisch gezien 
vruchtbaar is. Mijns inziens is dat niet het geval: wie probeert om een bepaald 
proces theoretisch te analyseren, moet verantwoorde onderscheidingen aan
brengen om op die manier helder te krijgen welke factoren in een dergelijk 
proces een rol spelen. Een gebrek aan bereflecteerde onderscheidingen leidt tot 
een ongecontroleerd proces waarin heel gemakkelijk eenzijdigheden kuimen 
ontstaan. Bovendien: complexiteit vraagt om een meervoud van begrippen en 
laat zich niet door middel van een enkele term analyseren. In de derde plaats: ik 
heb de drie vormen van omgang met de tekst tot nu toe steeds in een bepaalde 
volgorde ter sprake gebracht, namelijk eerst de persoonlijke meditatie, dan de 
exegetische analyse en tenslotte de pastorale overweging. Daarbij vraagt met 
name het vooropgaan van de persoonlijke meditatie om een verantwoording. Is 
het immers niet juister om met de exegetische analyse te begiimen? Moet de 
tekst niet eerst zelf aan het woord komen, juist vanwege het primaat van de 
tekst? Om twee redenen is het mijns inziens juister om voorrang te geven aan 
de persoonlijke meditatie. De eerste reden is een theologische: de Schrift is 
altijd allereerst Woord gericht aan de hoorder en vraagt daarom altijd eerst een 
persoonlijke en betrokken luisterhouding. De tweede reden is een praktische: de 
praktijk leert dat er het gevaar bestaat dat een inzet bij de exegetische analyse, 
waarbij de Schrift op een objectiverende wijze wordt benaderd, leidt tot een 
preekproces dat en een preek die te weinig persoonlijk doorleefd en te weinig 
hoordergericht is. Met andere woorden: inzet bij de exegetische analyse kan tot 
gevolg hebben dat de beide andere constitutieve factoren van het preekproces, 
de predikant zelf en de hoorder, buiten beeld blijven of althans te laat in beeld 
komen. Overigens moet de volgorde die ik hier voorsta ook niet geprest 
worden: het gaat uiteindelijk om een receptief proces waarin de verschillende 
momenten elkaar vooronderstellen, op elkaar inspelen en elkaar corrigeren. 
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Vooral met het oog op de doordenking en de inoefening van dit proces (in een 
preekdidactisch kader) zijn het gemaakte onderscheid en de bepleite volgorde 
van belang 

In de persoonlijke meditatie als vorm van omgang met de tekst gaat het om 
een zich persoonlijk openstellen voor de zeggingskracht van Gods Woord m het 
eigen leven Dat vraagt van de predikant een biddende benadering van het 
tekstwoord in de wetenschap dat het Woord met kan zonder de Geest zonder de 
werking van de Geest kan het met komen tot een werkelijk verstaan van het 
Woord Op deze vorm van omgang met de Schrift zal ik in Hoofdstuk II 
uitgebreid ingaan 

In de exegetische analyse als vorm van omgang met de tekst gaat het om een 
nauwkeurig lezen en analyseren van wat er in de tekst staat Daarbij is allereerst 
van belang dat de predikant zelfstandig exegetiseert Dat betekent dat hij niet 
direct naar commentaren grijpt, maar dat hij eerst zelf exegetisch vertrouwd 
probeert te raken met de tekst, en dat met behulp van woordenboeken, gramma
tica's en zelfstandig hanteerbare exegetische methoden '̂  Belangrijke aspecten 
van de exegetische analyse zijn onder andere een inhoudsanalyse van de tekst 
op basis van de grondtekst en verschillende vertalingen, het ontdekken van de 
structuur, de bewegingen en de kernwoorden van de tekst, het vaststellen van 
het literatuurgenre, het nagaan van de context, het opsporen van de theologische 
kern, het zoeken naar de intentie van de auteur, enzovoort '̂  Pas wanneer de 
predikant een zelfstandige exegetische analyse heeft voltrokken, kan hij ook 
commentaren en andere exegetische literatuur raadplegen het lezen van com
mentaren IS zelf nog geen exegese '̂  Naast exegetische literatuur kan ook nog 
andersoortige theologische literatuur worden geraadpleegd over bijvoorbeeld 
dogmatische of ethische thema's 

In de pastorale overweging als vorm van omgang met de tekst gaat het om 
een met het oog op en met het oor van de hoorders luisteren naar de boodschap 
van de tekst, die immers m de situatie van de hoorders nieuw tot klinken moet 
worden gebracht Het gaat daarbij om twee bewegingen Enerzijds kijkt de 
predikant vanuit de hoorders naar de tekst Hij stelt dan vragen als Welke 
weerstanden roept de tekst bij de hoorders op'̂  Welke woorden of beelden van 
de tekst stuiten bij de hoorders op onbegrip'' Welke associaties zal de tekst bij 
de hoorders oproepen'? Anderzijds kijkt de predikant vanuit de tekst naar de 
hoorders Hij stelt dan vragen als Hoe belangrijk is het in de tekst aan de orde 
gestelde voor de hoorders en in welk opzicht'' Welke tekorten en misverstanden 
zijn er bij de hoorders ten aanzien van de zaak van de teksf Welke weerstanden 
berusten vanuit de tekst gezien op ongehoorzaamheid bij de hoorders'' In deze 
pastorale overweging gaat het om het bepalen van wat genoemd wordt de 
homiletische situatie de situatie van de hoorders gezien biimen het coordi-
natensysteem van de zaak die in de tekst aan de orde wordt gesteld '* Daarvoor 
IS het ook noodzakelijk dat de predikant de hoorders kent en de cultuur het 
klimaat en de situatie waarin zij leven " In verband met de pastorale overwe
ging kan het ook heel vruchtbaar zijn om een preekwerkgroep in te schakelen 
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In een dergelijke groep wisselt een aantal gemeenteleden in het bijzijn van de 
predikant met elkaar van gedachten over de tekst waarover aanstaande zondag 
gepreekt zal worden. Dat kan gebeuren aan de hand van een aantal vaste 
vragen: Wat voor opschrift zou u boven deze tekst zetten? Hoe komt de tekst op 
u over? Wat doet de tekst u? Welke zaken moeten volgens u in ieder geval aan 
de orde komen in een preek over deze tekst?^° 

Om tenslotte nogmaals de verwevenheid van de drie verschillende vormen 
van omgang met de tekst te benadrukken, wil ik hier een beeld introduceren 
waarin de eenheid en de eigenheid van de verschillende vormen van omgang 
met de Schrift worden geïllustreerd. Het is een beeld uit de wereld van de 
orgelmuziek: het trio. Een orgeltrio is een compositie voor drie onafhankelijke 
stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal. Het boeiende van een 
dergelijk muziekstuk is dat in de uitvoering ervan de drie verschillende stem
men, met elk een eigen registratie, samen tot klinken komen terwijl toch de 
afzonderlijke stemmen in hun eigenheid en zelfstandigheid volgbaar blijven. Dit 
beeld van het trio zou ik willen toepassen op de homiletische omgang met de 
tekst in de preekvoorbereiding. In die homiletische omgang kurmen drie 
verschillende vormen (stemmen) worden onderscheiden met elk een eigen klank 
en kleur (registratie). Nu is een trio pas een trio wanneer de drie stemmen 
samen tot klinken worden gebracht. Tegelijkertijd bestaat echter de mogelijkheid 
om elke stem afzonderlijk te spelen, voor de organist noodzakelijk bij het 
instuderen van een trio. Het spelen van een afzonderlijke stem staat nu voor het 
beoefenen van een van de vormen van omgang met een tekst in het kader van 
de preekvoorbereiding, terwijl het aspect van het instuderen staat voor de 
theorievorming rond de verschillende vormen van omgang met de tekst. Via het 
beeld van het trio wordt dus duidelijk dat de drie vormen van omgang met de 
tekst (de persoonlijke meditatie, de exegetische analyse en de pastorale overwe
ging) afzonderlijk bestudeerd en beoefend kunnen worden, maar dat het er 
uiteindelijk om gaat dat ze tegelijkertijd klinken. 

Concentratie 
De fase van de receptie loopt uit op de concentratie: het is van belang dat de 
predikant alle vanuit de verschillende invalshoeken aan de tekst opgedane 
indrukken en inzichten samenvat. Dat zou bijvoorbeeld kurmen door het 
formuleren van drie parafrases van de tekst: één als resultaat van de persoonlij
ke meditatie, één als resultaat van de exegetische analyse en één als resultaat 
van de pastorale overweging.^' Deze parafrases bestaan elk in een aantal 
trefzeker geformuleerde zirmen. Op deze wijze vindt een concentratie van de 
receptieve fase plaats die het uitgangspunt kan vormen voor de volgende fase: 
de fase van de productie. 
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De fase van de productie 
In het preekproces moet het van luisteren (de fase van de receptie) komen tot 
spreken (de fase van de communicatie). Dat betekent dat het in de receptie 
gevondene zo moet worden vormgegeven dat het kan worden gecommuniceerd. 
Daarin ligt de belangrijkste taak van de fase van de productie. Deze fase zet in 
bij de intentie en loopt uit op de verificatie. En ook door heel deze fase heen 
speelt de circulaire betrokkenheid op elkaar van de drie constitutieve factoren 
tekst, hoorder en predikant een belangrijke rol. 

Intentie 
Het preekproces vraagt van de predikant een moment van expliciete beziiming 
op de vraag wat hij nu eigenlijk wil met zijn preek. Immers, wanneer een 
predikant wil dat de hoorders iets van de preek verwachten, moet hij zelf in 
staat zijn om onder woorden te brengen wat hij met zijn preek wil.̂ ^ Preken is 
een intentioneel gebeuren, gericht op verandering. Deze verandering kan heel 
verschillende vormen aannemen: de hoorder komt tot verdiept inzicht; de 
hoorder bekeert zich van een bepaalde zonde; de hoorder ervaart troost of 
bevrijding. Het is in dit verband wel belangrijk om een onderscheid te maken 
tussen transcendente intentionaliteit en immanente intentionaliteit." De term 
transcendente intentionaliteit staat daarbij voor het gegeven dat het God Zelf is 
die door en in het preekproces handelt, terwijl het begrip immanente intentiona
liteit aangeeft dat de predikant ook zelf verantwoordelijkheid draagt in het 
preekgebeuren. Dat laatste betekent dat de predikant voor zijn preek een heldere 
doelstelling moet formuleren: hij moet weten wat hij met zijn preek wil berei
ken. 

Deze doelstelling zou in het raam van het volgende aan Van der Laan 
ontleende^" maar iets gemodificeerde schema kuimen worden geformuleerd: (a) 
Gezien de tekst..., (b) en gezien de hoorders..., (c) zou ik met mijn preek 
willen bereiken dat de hoorders..., (d) en dat probeer ik door... Ik maak een 
viertal opmerkingen ter toelichting op dit schema. In de eerste plaats: de 
elementen (a) en (b) van het schema hernemen datgene wat in de voorafgaande 
fase van de receptie gevonden en in de concentratie samengevat is. In de tweede 
plaats: element (c) vormt de kern van de doelstelling. Daarbij is met name van 
belang dat dit onderdeel wordt geformuleerd in termen van de hoorders: het 
gaat erom wat de preek voor de hoorders gaat betekenen. In de derde plaats: bij 
de nadere invulling van element (c) moet duidelijk worden onder welk gezichts
punt de hoorder wordt aangesproken: gaat het om een cognitief-bepaalde, een 
affectief-bepaalde of een attitudinaal-bepaalde doelstelling? In de vierde plaats: 
in element (d) expliciteert de predikant voor zichzelf op welke wijze hij het 
geformuleerde doel zou willen bereiken. Belangrijke aandachtspunten zijn in dat 
verband: de vorm en de structuur van de preek (overwegend argumentatief, 
overwegend meditatief of overwegend narratieO en de talige middelen die in de 
preek worden ingezet." 
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Het vinden van de doelstelling is naast een reflectieve bezigheid ook een 
meditatief gebeuren: de predikant die zoekt naar een doelstelling voor zijn 
preek, zal ook zelf biddend moeten zoeken naar de verandering die het gehoor
de Woord in zijn eigen leven tot stand brengt. Bovendien zal het formuleren van 
een doelstelling moeten plaatsvinden in het biddend besef dat alleen de Geest 
van God verandering teweeg kan brengen. 

Productie 
De eigenlijke kern van de fase van de productie bestaat hierin dat er een preek 
moet worden gemaakt. Het voorbereidende werk is gedaan, de richting is 
duidelijk bepaald, nu moet de preek vorm gaan krijgen. Ik ga er hier vanuit dat 
deze preek in zijn geheel wordt uitgeschreven. Of de preek zo ook mee de 
kansel op moet, is een andere vraag. Doorslaggevend om te kiezen voor het 
helemaal uitschrijven van de preek is dat het heel nauw luistert wat er in de 
preek gezegd wordt en hoe dat gezegd wordt. Formuleringen moeten daarom 
niet maar aan het moment van het preken overgelaten worden. Bij de productie 
zijn vooral twee aspecten van belang: enerzijds de vorm en structuur van de 
preek en anderzijds de taal van de preek. 

Een preek is een rede, een toespraak. Dat betekent dat een preek een onder 
retorisch oogpunt verantwoorde vorm moet krijgen. Nu zijn er heel verschillen
de vormen mogelijk. In de gereformeerde homiletiek is de meest bekende 
preekvorm de synthetisch-analytische. Deze preekvorm wordt gekemnerkt door 
thema en verdeling. Er zijn echter ook andere preekvormen zoals de homilie, de 
narratieve preek en de volgens het leerpsychologische model opgezette preek.^* 
De predikant zal steeds een beredeneerde keuze voor een bepaalde preekvorm 
moeten maken: Welke preekvorm past het beste bij de door mij geformuleerde 
doelstelling? Hoe die keuze ook uitvalt, aparte aandacht zal altijd ook moeten 
uitgaan naar de inleiding en het slot van de preek. Wanneer de keuze voor een 
bepaalde vorm en de bijbehorende structuur is gemaakt, is het verstandig om 
een schets voor de preek te ontwerpen. In die schets komt duidelijk uit hoe de 
preek wordt opgezet (de basisstructuur) en op welke plaats wat aan de orde 
komt. 

Een preek is een vorm van communicatie door middel van taal. Daarom is 
in de fase van de productie voortdurend de vraag aan de orde welke taalvorm 
het meest geëigend is om een bepaalde gedachte te communiceren. Het zal 
duidelijk zijn dat de taal van de preek geen schrijftaal mag zijn. Schrijftaal is 
immers taal waar de beweging uit is en waarin over het algemeen zinsconstruc
ties worden toegepast die gekenmerkt worden door onderschikking. Toch is het 
onvoldoende om te zeggen dat de taal van de preek geen schrijftaal maar 
spreektaal moet zijn. Het verschil tussen deze beide vormen van taal ligt 
voornamelijk op grammaticaal niveau: lange zinnen tegenover korte zinnen, 
onderschikking tegenover nevenschikking, de passieve vorm tegenover de 
actieve vorm, de indirecte rede tegenover de directe rede enzovoort. Ook met 
aanduidingen als begrijpelijke taal of omgangstaal wordt nog te weinig gezegd. 
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De vraag naar de taal van de preek moet worden beantwoord vanuit de vraag 
naar een taal die, naast begrijpelijk, vooral krachtig is, naar een taal die in staat 
is een nieuwe wereld op te roepen, naar een taal die levendmakend is, naar een 
taal die bevrijdend en verrassend is. Kortom: de taal van de preek zal naast 
begrijpelijk vooral evocatief en creatief, beeldend en verhalend zijn." Deze taal 
is een geschenk van de Geest van het Woord. De meditatieve dimensie van het 
preekproces krijgt in de fase van de productie dan ook gestalte in het zich 
biddend ontvankelijk openstellen voor woorden en beelden en ziimen die de 
Geest aanreikt. 

Verificatie 
De fase van de productie loopt uit op de verificatie: als de preek helemaal is 
uitgeschreven is het noodzakelijk om de preek te verifiëren aan de hand van de 
geformuleerde doelstelling. De vraag luidt dan: Geeft de preek zoals die nu is 
uitgeschreven adequaat vorm aan de vastgelegde intentie? Daarnaast kan de 
verificatie ook worden uitgevoerd aan de hand van de drie regels waardoor de 
predikant zich bij de preekvoorbereiding moet laten leiden. 1. Blijf bij de tekst! 
- Doet de preek recht aan de tekst? Komt de betekenis en de bedoeling van de 
tekst voldoende uit in de preek? 2. Blijf bij de hoorder! - Doet de preek recht 
aan de hoorder? Wordt de hoorder voldoende serieus genomen? Komt de tekst 
werkelijk nieuw tot klinken in de homiletische situatie? 3. Blijf bij jezelf! - Doet 
de predikant met zijn preek recht aan zichzelf? Passen de gekozen woorden bij 
zijn persoon? Kan de predikant deze preek op authentieke wijze met zijn 
hoorders communiceren? Blijkt er een persoonlijke betrokkenheid? 

De fase van de communicatie 
Het eigenlijke preekgebeuren vindt plaats in de context van de liturgie. Daar 
waar de gemeente samenkomt voor de ontmoeting met God en met elkaar vindt 
het preekproces zijn hoogtepunt. De preek is dan ook niet klaar wanneer het 
laatste woord op papier staat. Integendeel, dan moet het nog beginnen: de preek 
vraagt erom gecommuniceerd te worden. Daar gaat het om in de fase van de 
communicatie. Deze fase zet in bij de interiorisatie en loopt uit op de evaluatie. 
Ook in deze derde fase speelt de circulaire betrokkenheid op elkaar van de drie 
constitutieve factoren tekst, hoorder en predikant een belangrijke rol. 

Interiorisatie 
De fase van de communicatie begint met wat in de klassieke retorica wel de 
memoria wordt genoemd."* Alleen is die term weinig gelukkig: er gaat de 
suggestie vanuit dat de predikant de preek in zijn hoofd moet zetten om vervol
gens de preek te kunnen houden zonder gebonden te zijn aan het papier. Met de 
term interiorisatie wil ik aangeven dat het hier om een gebeuren draait dat 
dieper gaat: de predikant moet zich inleven in het moment van de communica
tie. Hij moet zich inleven in de boodschap die hij communiceren wil. Hij moet 
zich inleven in de hoorders die hij in de kerkdienst ontmoeten zal. Hij moet zich 
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inleven in zijn eigen rol in de kerkdienst. Kortom: hij moet zich instellen op een 
preek die een levend gebeuren is. De interiorisatie is daarom een bij uitstek 
meditatieve activiteit waarvoor rust en stilte nodig is: in de tegenwoordigheid 
van God maakt de predikant de preek zich biddend eigen. 

Communicatie 
De fase van het preekproces waar het nu over gaat wordt in de praktische 
homiletiek meestal aan de orde gesteld onder het kopje 'de voordracht van de 
preek'. Er worden dan thema's ter sprake gebracht als stemgebruik, de wijze 
van spreken, gesticulatie, mimiek en lichaamshouding. Zonder twijfel zijn dat 
belangrijke zaken. Maar ze raken niet de kern van waar het hier om gaat. 
Coimnunicatie betekent letterlijk: iets gemeenschappelijk maken. Dat betekent 
met het oog op het houden van de preek concreet dat de predikant van binnenuit 
en in echte betrokkenheid op zijn hoorders de inhoud van de preek zo probeert 
te communiceren dat het komt tot een werkelijk gemeenschappelijk delen van de 
boodschap. Zoals het in de prediking theologisch gezien gaat om Woord én 
Geest, zo gaat het bij het preken onder het gezichtspunt van de predikant 
antropologisch gezien ook om woord én geest: de woorden die worden gespro
ken moeten komen uit een diepe en existentiële betrokkenheid, uit een intense 
spiritualiteit. Dan is er, in elk geval aan de kant van de predikant, sprake van 
werkelijke communicatie. 

Evaluatie 
De fase van de communicatie loopt uit op de evaluatie. Want het preekproces 
eindigt niet bij het amen op de preek. Preken is een intentioneel gebeuren, 
gericht op verandering. Daarom is het noodzakelijk om te zoeken naar het spoor 
dat de preek trekt. Dat kan doordat de predikant zelf na afloop van de preek en 
de kerkdienst terugkijkt en zich bezint op de gehouden preek. Dat kan ook door 
middel van een preeknagesprek met de hoorders, waarin predikant en hoorders 
met elkaar van gedachten wisselen over de gehouden preek en nadenken over de 
uitwerking ervan." Voor de predikant betekent deze evaluatie tegelijk de inzet 
van een nieuw preekproces. 

Afrondende opmerkingen 
Ik heb nu de omtrekken en hoofdlijnen van een eigen homiletische praktijktheo
rie geschetst. Ter afronding wil ik nog een drietal opmerkingen maken die het 
voorgaande nader toespitsen. 

1. De bedoeling van het bovenstaande was om in elk geval duidelijk te 
maken wat de plaats van de meditatie in het preekproces is. Dat kan samenvat
tend als volgt worden gezegd: de meditatie is in het preekproces allereerst een 
dimensie die door heel dat proces heentrekt, een dimensie die de dragende 
grond van het preekproces is. Dat betekent dat heel het preekproces wordt 
gekleurd door biddende ontvankelijkheid, openheid, aandacht en opmerkzaam
heid. In de tweede plaats verdicht deze meditatie zich tot een bepaalde stap in 
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het preekproces: in de fase van de receptie geeft de term (persoonlijke) medita
tie een bepaalde manier van omgang met de Schrift aan: de predikant luistert 
met een biddend hart naar het Woord van God dat hem persoonlijk aanspreekt. 

2. Een onopgeefbaar uitgangspunt voor een gereformeerde homiletiek is het 
theologische primaat van de tekst. Dit uitgangspunt is in het bovenstaande op in 
ieder geval twee manieren vormgegeven. In de eerste plaats heb ik de fase van 
de receptie beschreven als een proces waarin het gaat om drie verschillende 
omgangsvormen met de tekst. In deze fase staat de tekst dus centraal en niet, in 
lineaire terminologie, eerst de predikant, dan de tekst en tenslotte de hoorder. In 
de tweede plaats wordt in de verificatie als naspel van de fase van de productie 
allereerst nagegaan of de preek voldoet aan de regel: Blijf bij de tekst! Deze 
regel gaat vóór de andere twee regels: Blijf bij de hoorder! Blijf bij jezelf! Dat 
betekent overigens niet dat de eerste regel ten koste mag gaan van de erop 
volgende regels. 

3. Het is tenslotte goed om opnieuw te wijzen op de pneumatologische 
dimensie van het preekgebeuren: prediking vindt plaats in het krachtenveld van 
de Geest. Dat geldt dus voor heel het preekproces. Methodisch heb ik daaraan 
vormgegeven door enerzijds de dimensie van de meditatie als fundamentele 
dimensie onder heel het model te leggen en door anderzijds volstrekt serieus te 
nemen dat de predikant van het in het model beschreven preekproces het subject 
is, want in en door de Heilige Geest wordt hij tot subject van Gods spreken. 

3 Preken als manier van leven 

In het voorgaande ging de aandacht vooral uit naar de (voorbereiding van een) 
enkele preek: Welke stappen moet een predikant dan zetten? Welke factoren 
spelen een rol? Door middel van het geschetste model heb ik geprobeerd orde te 
scheppen in de veelheid van factoren en elementen. Maar een dergelijk model 
houdt per definitie een abstract karakter waardoor het gemakkelijk los kan 
komen te staan van de homiletische werkelijkheid. Wat ik daarom aan het einde 
van dit hoofdstuk in elk geval nog wil benadrukken, is het volgende: preken is 
een manier van leven.^° 

Preken is een manier van leven. Preken is niet een aantal methodische 
stappen correct uitvoeren. Preken is niet een activiteit die los staat van het 
concrete leven en die uit de levenssamenhang van de predikant kan worden 
losgepeld. Preken is daarom ook niet een bezigheid waarvoor de predikant 
temidden van al zijn drukke werkzaamheden ook nog tijd moet inruimen. 

Preken is een manier van leven. Preken vormt de kern van de pastorale en 
spirituele existentie van de predikant als predikant. Preken is voor de predikant 
een heel eigen vorm van omgang met God en omgang met mensen. Preken is 
een doorgaande beweging en niet een opdracht die ligt ingeklemd tussen 
tekstkeuze en het amen op de preek. Preken is een levend en dynamisch 
gebeuren dat niet telkens weer bij nul begint. En zo is preken een vorm van 
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luisterend leven: leven met God en leven in de wereld van God en leven tussen 
de mensen van God. 

Preken is een manier van leven, opmerkzaam en ontvankelijk voor de Geest 
van het Woord die op de meest ongedachte momenten en plaatsen spreekt en 
nieuwe woorden in de mond legt. 
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Hoofdstuk 8 
DE SPIRITUALITEIT VAN DE PREDIKANT 

Wie preekt laat veel van zichzelf zien. Dat is een constatering die iedere 
regelmatige kerkganger kan doen. Dat betekent dat de persoon van de predikant 
blijkbaar een belangrijke rol speelt in het preekproces. Toch wordt dat gegeven 
pas de laatste decennia nadrukkelijk gethematiseerd in de homiletiek. De 
gereformeerde homiletiek moet op dat punt echter nog een inhaalslag maken. 
Daaraan wil ik in dit hoofdstuk een bijdrage leveren. Ik doe dat hier, en dat 
past helemaal in de gang van deze studie, door aandacht te vragen voor één 
bepaald aspect van de persoon van de predikant, namelijk diens spiritualiteit: de 
manier waarop de predikant zelf zijn geloof beleeft en zijn omgang met God 
vorm geeft, is van groot belang voor het preekproces. 

Ik leg in dit hoofdstuk de volgende weg af. Allereerst ga ik in op de 
aandacht die er in de homiletische literatuur uitgaat naar de persoon van de 
predikant (1). Vervolgens wil ik vanuit de aanduiding getuige de rol van de 
persoon van de predikant nader theologisch doordenken (2). Daarna bespreek ik 
het eigenlijke thema van dit hoofdstuk: de spiritualiteit van de predikant (3) om 
van daaruit tenslotte aandacht te vragen voor het mystagogisch moment in het 
optreden van de predikant (4). 

1 De persoon van de predikant als homiletisch thema 

,,Es ist ein Irrtum zu meinen, man köime das Subjekt irgendwie in der Predigt 
ausschalten."' Met deze constatering maakt Haendler duidelijk van hoeveel 
belang de rol van de persoon van de predikant is voor het preekproces: het is 
onmogelijk om diens subjectiviteit in de prediking uit te schakelen. Hij is dan 
ook een van de eersten geweest die uitgebreid aandacht heeft gevraagd voor dit 
homiletische thema. Haendler heeft daarin zeker ook navolging gevonden:, in de 
modernere homiletiek is de persoon van de predikant een niet meer weg te 
denken onderwerp. Daarvan wil ik eerst een korte schets geven (a). Daarna ga 
ik, omdat de zaken daar anders liggen, in op de plaats van de persoon van de 
predikant in de gereformeerde homiletiek (b). 

De moderne homiletiek 
Dat de persoon van de predikant zo'n belangrijk homiletisch thema^ is gewor
den, heeft veel te maken met het gegeven dat dit thema in de homiletiek van de 
Wort-Gottes-theolog\e nauwelijks enige aandacht ontving. Daarin was deze 
homiletiek dan ook een reactie op het grote ja tegen de subjectiviteit die de 
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homiletiek van het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw 
kenmerkte: de persoon van de predikant vormde een uiterst belangrijk thema.^ 
Zo niet Barth en andere Wort-Gottes-theo\ogen. Voor hen gaat het in de 
prediking enkel en alleen om de boodschap van God, een boodschap die ook 
alleen door God Zelf ter sprake kan worden gebracht. De predikant kan niets 
anders doen dan de tekst na-zeggen: de subjectiviteit van de predikant moet 
geheel schuil gaan achter de objectiviteit van de boodschap." De vraag naar de 
predikant wordt in de homiletische theorie van de Wort-Gottes-theologie dan ook 
veronachtzaamd of hooguit impliciet of in een praktisch deel aan de orde 
gesteld. 

In de praktijk blijken de zaken echter anders te liggen. Juist waar de 
predikant zijn best doet om voor de hoorders onzichtbaar te zijn en volledig 
achter het Woord terug te treden, beïnvloedt hij de verkondiging op een 
ingrijpende manier.' En als de preek dan in de crisis komt, een crisis die zich 
met name in de zestiger jaren (in Duitsland) doet voelen, wordt die crisis ook 
wel gedefinieerd als een crisis van de prediker, hoewel er uiteraard over meer 
aspecten gesproken kan worden. Dat hangt samen met de empirische of antropo
logische wending in de praktische theologie: een theologische benadering alleen 
blijkt niet te voldoen en daarom worden de menswetenschappen te hulp geroe
pen. Want de predikant is niet alleen maar ambtsdrager, hij is ook persoon. Zo 
wordt er, om een voorbeeld te noemen, vanuit de invalshoeken van psychologie 
en communicatie aandacht gevraagd voor het persoonlijkheidsprofiel van de 
predikant. Riemaim onderscheidt vier grondinstellingen die samen het geheel 
van de menselijke dispositie bepalen: hij spreekt in dat verband van schizoïde, 
depressieve, dwangmatige en hysterische predikers. Deneke werkt deze vierde
ling verder uit met het oog op de communicatie en onderscheidt: de verantwoor
delijke prediker van de orde, de veranderingsgezinde prediker van de vrijheid, 
de afstandelijke prediker van het inzicht en de invoelende prediker van de 
liefde. Daarmee wordt aan de predikant een hulpmiddel geboden om te reflecte
ren op zijn eigen persoonlijkheidsstructuur en de betekenis daarvan voor zijn 
prediking.* Een andere belangrijke bijdrage levert Piper: door middel van 
preekanalyses laat hij zien hoezeer de predikant tot in het diepst van zijn 
persoon betrokken is in zijn preek. Deze betrokkenheid komt vaak te voorschijn 
in verdrongen angsten en wensen die in de preek aan de dag treden doordat de 
predikant zijn angsten en wensen in de tekst projecteert. Kortom: het verstaan 
van de tekst en de preek over die tekst wordt onbewust in hoge mate bepaald 
door de persoonlijkheid van de predikant.^ Ook Josuttis vraagt in een belangrijk 
artikel aandacht voor de persoon van de predikant. Onder de titel 'Der Prediger 
in der Predigt. Sündiger Mensch oder mündiger Zeuge?'* gaat hij in op het 
gebruik van het woordje ik op de kansel. Uitgaande van de stelling dat ik-
zeggen zowel een (verboden) vorm van hoogmoed als een (geboden) vorm van 
belijden kan zijn, onderscheidt hij zes verschillende vormen van ik-zeggen op de 
kansel: verificatief, confessorisch, biografisch, representatief, exemplarisch en 
fictief. 
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De aandacht voor de persoon van de predikant betekent ook dat er veel 
nadruk komt te liggen op de competentie van de predikant. Deze competentie 
houdt in dat predikanten voor het uitoefenen van hun beroep bepaalde vakmatige 
bekwaamheden en persoonlijke kwaliteiten moeten bezitten.' Deze vaardigheden 
en kwaliteiten kunnen voor een belangrijk deel worden aangeleerd en eigen 
gemaakt. Voorbeelden zijn: het hebben van keimis, het kunnen waarnemen van 
emoties, het in staat zijn tot dialogische communicatie, het zichzelf kennen, het 
kurmen exegetiseren, het kunnen luisteren, het op elkaar kuimen betrekken van 
de werkelijkheid van God en de werkelijkheid van het leven, het kunnen 
mediteren enzovoort. In dit verband kan spiritualiteit een constitutieve vooron
derstelling van homiletische competentie worden genoemd: wie preekt, moet een 
persoonlijke betrokkenheid hebben op de zaak waarover hij spreekt.'" 

De gereformeerde homiletiek 
In de gereformeerde homiletiek vormt de persoon van de predikant tot nu toe 
maar nauwelijks een zelfstandig homiletisch thema. Daarvoor zijn verschillende 
oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats wordt in de gereformeerde homile
tiek prediking opgevat als bediening van het Woord. Daarbij wordt veel nadruk 
gelegd op de bescheidenheid van deze taak: de taak van de predikant bestaat in 
niet meer dan bedienen, en kenmerkend voor dienen is dat de dienaar zichzelf 
allerminst op de voorgrond plaatst. In de tweede plaats valt er in de gerefor
meerde homiletiek veel nadruk op het ambtsdrager-zijn van de predikant. De 
predikant is een gezondene die een boodschap heeft die hij moet doorgeven. Hij 
moet de dienst van een heraut verrichten en als gezant van Christus optreden, en 
herauten en gezanten spreken niet namens zichzelf maar namens degene door 
wie zij op pad zijn gestuurd. In dat verband ligt het voor de hand dat de vraag 
naar de persoon achter het ambt, naar de persoon achter de heraut of de gezant 
zeker niet op de voorgrond staat. Sterker nog: omdat het ambt groot en de 
ambtsdrager klein is, moet de persoon van de ambtsdrager volstrekt op de 
achtergrond staan." In de derde plaats wordt in de gereformeerde homiletiek 
alle nadruk gelegd op de boodschap die gebracht wordt, op het Woord dat naar 
de gemeente toekomt: het Woord moet het doen. Deze nadruk wordt zeker ook 
ingegeven door een grote angst voor het subjectivisme waarbij de aandacht niet 
langer is gericht op de preek maar op de prediker. In de vierde plaats vraagt de 
gereformeerde homiletiek alle aandacht voor het eigenlijke subject van de 
prediking: Christus. Zo zet Hoekstra in zijn Gereformeerde homiletiek de para
graaf over het subject van de bediening van het Woord in met de opmerking dat 
Jezus Christus in geheel enige zin het subject van de prediking is.'^ 

Al met al blijkt er theologisch gezien eigenlijk geen ruimte te zijn voor de 
persoon van de predikant: zijn bedienings-taak is heel bescheiden, hij wijst van 
zichzelf af naar zijn Zender en naar de boodschap die hij brengen moet en 
eigenlijk is niet hij maar God Zelf subject van de Woordbediening. Op zich zijn 
deze theologische uitgangspunten niet onjuist, maar tegelijkertijd moet er wel 
een open oog zijn voor de praktische consequenties wanneer ze een eigen leven 
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gaan leiden. En dat open oog is er ook in de gereformeerde homiletiek. Zo 
schrijft Dijk in zijn De dienst der prediking, nadat hij heeft gewaarschuwd voor 
een alles afhankelijk maken van het subject van de prediker: „Dit subject 
spreekt echter wel zijn woord mee, en de arbeid van de dienaar des Woords 
draagt zeker een persoonlijk stempel. Men heeft dit individuele trachten te 
nivelleren met dit argument, dat de prediker, afgezien van wie hij is en wat hij 
heeft, het Woord Gods heeft te brengen en het alleen op de objectieve verkondi
ging van dit Woord aankomt. Wie het predikt moet eigenlijk onverschillig zijn. 
Wie de dienaar is doet aan de dienst des Evangelies niet af of toe en elk 
toegeven aan welke belangstelling ook voor de persoon van de diakonos des 
Heren is een concessie aan het subjectivisme." Uiteraard waarschuwt ook Dijk 
voor het gevaar van dit subjectivisme, maar toch: ,,in de bediening des Woords 
spreekt wel terdege het persoonlijke element van de dienaar, want het is de 
mens, de persoon, de individu, die arbeidt, en Jezus Christus volvoert zijn Werk 
door levende dienaren." En: ,,Het subject van de prediker staat er nooit buiten, 
vooral niet in geestelijke zin, en de Schrift moge rijk zijn, haar rijkdom blijft 
verborgen, indien dit subject arm is aan geestelijke krachten en arm in de 
beoefening van de verborgenheden des geloofs. Wij kunnen en mogen deze 
subjectieve elementen niet uitschakelen, en dit geldt niet alleen van de applica
t ie ."" In de gereformeerde homiletiek wordt dus wel degelijk, vanuit de invals
hoek van de praktijk, ruimte gemaakt voor de subjectiviteit van de predikant en 
voor de vraag naar de betekenis van zijn persoon in het preekgebeuren.''* Toch 
heeft dat tot nu toe niet geresulteerd in opzettelijke en methodische beziiming op 
het thema van de persoon van de predikant. Blijkbaar vormen de angst voor het 
subjectivisme en de kracht van uitspraken als 'Het Woord moet het doen' een 
belangrijke barrière om uitdrukkelijk homiletische aandacht te vragen voor de 
persoon van de predikant. 

2 De predikant als getuige 

Het is mijn overtuiging dat de persoon van de predikant ook voor de gerefor
meerde homiletiek een belangrijk thema vormt. Vanuit de invalshoek van de 
empirie kan dat ook voor iedereen duidelijk zijn: het doet er wel degelijk toe 
wie de preek maakt en houdt, wie de persoon achter de ambtsdrager is en wat 
de predikant aan vaardigheden en kwaliteiten heeft of niet heeft. Empirisch 
gezien speelt de persoon van de predikant een cruciale rol in het preekproces. 
Maar dat uitgangspunt vraagt ook om een theologische doordenking. En de 
vraag luidt dan: Betekent het gegeven dat de predikant niet achter zijn preek 
schuil kan gaan ook dat hij niet achter zijn preek schuil mag gaan? Oftewel: Is 
de persoonlijke betrokkenheid van de predikant in de prediking theologisch 
gezien een vereiste?'^ Op deze vraag wil ik positief antwoorden. Ik doe dat 
vanuit de bijbels-theologische omschrijving van verkondigen als getuigen: de 
predikant is getuige en als zodanig zijn zijn persoon-zijn en zijn existentiële 
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betrokkenheid onmisbare voorwaarden voor de prediking. Omdat er binnen de 
gereformeerde homiletiek tegen de aanduiding van de prediking als getuigenis 
en van de predikant als getuige bezwaren leven, ga ik daar eerst op in (a). 
Vervolgens geef ik een uiteenzetting over de betekenis van het getuige-zijn van 
de predikant voor het preekproces (b). 

Bezwaren 
Dat de aanduiding getuige voor de predikant in de gereformeerde homiletiek 
geen rol speelt, heeft te maken met een aantal bezwaren die tegen het gebruik 
van die aanduiding zijn ingebracht. Ik noem hier de voornaamste twee. In de 
eerste plaats wordt gesteld dat de naam getuige in het Nieuwe Testament een 
exclusieve aanduiding vormt voor de apostelen (zie met name: Luk.24,43 en 
Hand. 1,8). Zij zijn in geheel enige zin oor- en ooggetuigen van de woorden en 
de daden van Jezus Christus. Alleen zij hebben Hem met eigen ogen gezien en 
met eigen oren gehoord en daarom kunnen ook alleen zij de objectieve feiten 
van het leven en sterven van Christus als getuigen aan anderen doorgeven. De 
naam getuige komt dan ook aan geen ander mens toe.'* In de tweede plaats 
wordt gesteld dat de term getuigen in het Nieuwe Testament een duidelijk 
juridische kleur heeft. De term brengt ons in de sfeer van het rechtsgeding: de 
getuige vertelt daar niet van eigen inzichten en belevenissen, maar hij verhaalt 
de feiten. En die feiten dringen de hoorder tot een beslissing. De aanduiding 
getuige bedoelt dan ook niet de aandacht te vestigen op de menselijke factor in 
het getuigenis, maar op de objectiviteit van de feiten waarop het getuigenis 
betrekking heeft." Dit tweede bezwaar tegen het gebruik van de aanduiding 
getuige heeft te maken met het bevechten van subjectivisme in de prediking: zou 
het in het getuigen immers gaan om het getuigen van de eigen ervaringen met 
God van de predikant of om het geven van een getuigenis in de gangbare 
betekenis van die uitdrukking, dan zou alle grond onder de prediking wegvallen 
omdat de waarheid dan van de prediker afhankelijk wordt gemaakt. 

Toch is er tegen de genoemde bezwaren wel het een en ander in te brengen. 
In de eerste plaats: de bewering dat alleen de apostelen in het Nieuwe Testa
ment worden aangeduid als getuigen is minder juist. Zo wordt ook Stefanus 
getuige genoemd (Hand.22,20) en inderdaad heeft hij Jezus Christus met eigen 
ogen gezien (Hand.7,55-56) maar dat gebeurde wel helemaal aan het eind van 
zijn leven zodat hij toch op een heel andere manier getuige was dan de andere 
apostelen. Hetzelfde valt over Paulus als getuige te zeggen: ook hij heeft, bij 
Damascus, Christus met eigen ogen gezien (Hand.9,3-5) maar zijn getuigenis 
heeft dan toch niet betrekking op dezelfde feiten als waar het getuigenis van de 
discipelen die met Jezus hebben geleefd betrekking op hebben. En verder wordt 
ook Antipas een getrouwe getuige genoemd (Opb.2,13) en wordt er van de 
zielen onder het altaar gezegd dat zij geslacht waren om het getuigenis dat zij 
hadden (Opb.6,9). Een en ander betekent dat gezegd kan worden dat ook 
predikers van later tijd getuigen kunnen worden genoemd en dat het begrip 
getuige niet strikt kan worden beperkt tot oor- en ooggetuige in de meest 
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concrete zin van het woord." In de tweede plaats: het is duidelijk dat de term 
getuigen een juridische kleur heeft en dat het dus gaat om het in het kader van 
een rechtsgeding weergeven van objectieve feiten. Maar daarmee is de term 
getuigen niet uitgeput. Zo onderscheidt Strathmann twee betekenismomenten in 
de term getuige (martus): de getuige die verhaalt van objectieve feiten (Tats-
achen-zeuge) en de getuige die belijdenis aflegt van de waarheid (Bekenner-zeu-
ge)J^ De ene maal overheerst het ene, de andere keer het andere betekenisas
pect. Daarmee wordt op zijn minst duidelijk dat het exclusief benadrukken van 
het gegeven dat het in het getuigen gaat om objectieve feiten eenzijdig is. Het 
moment van de persoonlijke betrokkenheid, van de waarachtigheid van de 
getuige blijft dan teveel buiten beeld. Niet voor niets hangen de Griekse 
woorden voor getuige (martus) en voor martelaar (martur) nauw met elkaar 
samen: het getuigen vraagt om een totaal engagement van de getuige, die niet 
spreekt als neutrale waarnemer maar met inzet van zijn eigen leven. 

Samenvattend zou ik nu willen stellen dat er geen doorslaggevende argumen
ten tegen het gebruik van de term getuige als aanduiding van de predikant 
bestaan, als het gebruik van deze term maar niet betekent een, wat ik kortheids
halve noem, subjectivering van het preekgebeuren in die zin dat de predikant 
voor zijn prediking zijn uitgangspunt neemt in en zijn stof put uit de eigen 
religieuze ervaringen. Wie de predikant ziet als getuige moet daarbij vasthouden 
dat het tegelijkertijd gaat om een getuigen over feiten (kort samengevat: Jezus 
Christus en die gekruisigd) en een getuigen vanuit een persoonlijk geëngageerd 
zijn van de predikant (kort samengevat: Jezus Christus en die voor mij gekrui
sigd). 

De predikant: getuige 
Als ik het nu ga hebben over de predikant als getuige, dan bedoel ik daarmee 
niet een uitputtende beschrijving te geven van de rol van de predikant in het 
preekproces. Er zijn ook veel andere bijbelse woorden die andere aspecten van 
het predikant zijn naar voren halen. Te denken valt aan woorden als: dienaar (of 
bedienaar), heraut, pastor, leraar, beheerder, vreugdebode.^" Al deze woorden 
maken iets duidelijk van de theologische identiteit van de predikant. In de 
gereformeerde homiletiek nemen vooral de aanduidingen dienaar en heraut een 
prominente plaats in. De predikant is dienaar van het Woord: hij oefent de 
bescheiden, dienstbare taak uit van het aanreiken en uitdelen van het Woord dat 
brood des levens is. Deze dienende bediening impliceert met name dat de bood
schap op de hoorders moet worden afgestemd: de predikant blijft zelf als 
persoon buiten beeld.• '̂ De predikant is heraut: hij spreekt namens en op gezag 
van zijn zender, de koning, die hem op pad heeft gestuurd om zijn komst 
publiek aan te kondigen. Zijn boodschap is de proclamatie van het heil en dringt 
aan op bekering.^^ Hoe centraal deze beide aanduidingen voor de homiletiek ook 
zijn, ze kunnen niet volledig de rol van de predikant beschrijven. Daar zijn ook 
andere woorden voor nodig. De aanduidingen dienaar en heraut vragen namelijk 
vooral aandacht voor het ambt van de predikant maar kunnen niet duidelijk 
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maken dat ook de persoon van de predikant een belangrijke rol speelt: de predi
kant als dienaar heeft immers slechts een heel bescheiden taak, plaatst zichzelf 
op de achtergrond, en de predikant als heraut wijst van zichzelf af naar zijn 
zender, vraagt alle aandacht voor de klem van de boodschap waarmee hij naar 
de hoorder toe komt. Beide aanduidingen cijferen de predikant als persoon weg: 
hij is de bescheiden dienaar, hij is slechts heraut. Het lijkt mij daarom belang
rijk om naast aanduidingen als dienaar en heraut ook de aanduiding getuige een 
constitutieve plaats te geven in het nadenken over de theologische identiteit van 
de predikant. Dat kan helpen om bepaalde eenzijdigheden, waartoe het exclusief 
hanteren en benadrukken van aanduidingen als dienaar en heraut kunnen leiden, 
te corrigeren. In het nu volgende geef ik een beschrijving van de predikant als 
getuige. Ik ga daarbij met name in op het aspect van de persoonlijke betrokken
heid van de getuige." 

De aanduiding getuige brengt in de sfeer van de rechtszaal. En in de 
rechtszaal gaat het erom dat de waarheid op tafel komt. Daarom worden er 
getuigen gehoord: zij hebben iets gezien of gehoord en zijn bereid om dat te 
vertellen. Zij beloven daarbij de waarheid te spreken. Nu zijn degenen die het 
getuigenis horen niet primair in de getuige geïnteresseerd. Het gaat immers om 
de waarheid en om het recht dat zijn loop moet krijgen. Tegelijk is het getuige
nis de enige weg waarlangs de waarheid bevestigd wordt. Als de getuige een 
vals getuigenis aflegt, wordt die weg geblokkeerd. Daarom speelt de getuige als 
persoon wel degelijk een cruciale rol in het proces: Is hij betrouwbaar? Is hij 
waarachtig? Het antwoord op die vragen is van doorslaggevend belang voor de 
gang van het rechtsproces. Toegepast op de prediking betekent dit dat de 
predikant als getuige met eigen persoon moet instaan voor de waarheid en zich 
met de waarheid moet identificeren. Hij is niet een nieuwslezer die een aange
reikte tekst neutraal voordraagt. Hij is existentieel betrokken bij de boodschap 
die hij brengt: zijn boodschap moet door zijn eigen existentie heengaan. Dat 
betekent dat de predikant als getuige werkelijk overtuigd moet zijn van wat hij 
zegt: achter zijn getuigenis moet overtuiging liggen. Ik werk de implicaties en 
consequenties van dit spreken over de predikant als getuige uit in een drietal 
punten. 

1. De predikant als getuige moet iets gezien en gehoord hebben. Dat impli
ceert een bepaalde vorm van omgang met de Schrift: in het preekvoorberei-
dingsproces verzamelt de predikant geen informatie over een tekst en gaat hij 
niet aan de slag met een verzameling objectieve waarheden maar is hij uit op 
het horen van Gods stem en het zien van Gods tegenwoordigheid. Zolang de 
predikant via de tekst waarover hij preken wil niets heeft gezien en gehoord, 
kan hij niet optreden als getuige. Dat houdt in dat hij eerst zelf door het Woord 
gegrepen moet worden, dat hij eerst zelf heeft gehoord en gezien hoe de tekst 
relevant is in zijn eigen leven, dat hij eerst zelf oog en oor heeft gekregen voor 
de wijze waarop God hem tegemoet komt en ontmoet. Kortom: de predikant 
moet eerst zelf ziener en hoorder en daarmee ook dader van het Woord zijn. 
Pas dan kan hij getuigen.^* 
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2. De predikant als getuige kan niet spreken over iets waar hij slechts van 
horen zeggen weet van heeft. Hij moet in staat zijn om vanuit eigen ervaring te 
spreken: het getuigenis moet corresponderen met de ervaring. Dat betekent heel 
concreet dat een predikant niet nalatig mag zijn als het gaat om zijn omgang met 
God als hij tenminste niet een sprakeloze getuige wil worden die niets te zeggen 
heeft. „There is no greater need for the preacher than that he should know 
God."" De predikant die God kent in de meest diepe en intieme zin van het 
woord, de predikant die leeft in de mystieke gemeenschap met Christus kan met 
een eenvoudige directheid en vanuit de diepte het Woord van God ter sprake 
brengen en zo getuige van Christus zijn. De predikant die bezield is, zal 
bezielend kunnen spreken. De predikant die be-Geest-erd is, zal be-Geest-erend 
kuimen spreken. 

3. De predikant als getuige moet bij dit alles niet vergeten dat zijn getuigenis 
betrekking heeft op (samenvattend geformuleerd) Christus en wat Hij heeft 
gedaan en gezegd. Het gaat in zijn getuigenis dan ook niet om een zelf-getuige-
nis: spreken vanuit de eigen ervaring is niet hetzelfde als spreken over de eigen 
ervaring. De predikant is niet het licht, hij getuigt van het licht. Een eerste 
vereiste voor de predikant als getuige is dan ook: nederigheid. De getuige 
vraagt geen aandacht voor zichzelf maar voor datgene waarvan en diegene van 
wie hij getuigt. De getuige staat niet in dienst van zichzelf maar in dienst yan de 
Waarheid.^* 

Samenvattend: de predikant is als getuige geroepen om vanuit een existen
tiële betrokkenheid, die uitkomt in het kennen van God, het navolgen van 
Christus en het wandelen door de Geest, het Woord van God zo te spreken dat 
het een levenwekkend Woord is, een Woord dat verandering teweegbrengt. 
Natuurlijk is de Geest van God niet afhankelijk van de spiritualiteit (want op die 
noemer wil ik nu en in het vervolg die existentiële betrokkenheid brengen) van 
de predikant als getuige. Maar het is evenzeer waar dat een gebrek aan spiritua
liteit bij de predikant de levende verkondiging in de weg staat. 

3 De spiritualiteit van de predikant 

Er zijn verschillende redenen te noemen die het belangrijk maken om aparte 
aandacht te besteden aan de spiritualiteit van de predikant. De predikant staat als 
het gaat om zijn spiritualiteit namelijk bloot aan een aantal gevaren. Ik noem er 
vijf. In de eerste plaats loopt de predikant het gevaar dat hij de Schrift voorna
melijk beroepshalve en met het oog op anderen leest. Wie preken maakt voor 
anderen, vergeet gemakkelijk dat hij in de Schrift ook zelf wordt aangesproken. 
In de tweede plaats loopt de predikant het gevaar dat hij opgaat (en ondergaat) 
in zijn talloze, de aandacht versnipperende werkzaamheden (hij doet immers 
meer dan preken maken) en zich vooral gaat gedragen als een manager die het 
druk heeft, te druk om te bidden in elk geval. In de derde plaats loopt de 
predikant het gevaar dat hij door een sterke mate van professionalisering van het 
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pastorale beroep het eigene van zijn taak en van zijn identiteit uit het oog ver
liest: hij voelt zich vaak meer hulpverlener, sociaal werker of brandenblusser 
dan predikant en pastor. In de vierde plaats loopt de predikant het gevaar dat hij 
vanwege het voortdurende (en ego-strelende) beroep dat mensen op hem doen 
heel veel ruimte voor zichzelf opvraagt en vergeet dat het erom gaat mensen 
(opnieuw) in Gods ruimte binnen te leiden. In de vijfde plaats loopt de predikant 
het gevaar dat hij als wetenschappelijk opgeleid mens een bepaalde nadruk op 
rationaliteit (studeren en analyseren) legt die ten koste gaat van spiritualiteit. Dit 
alles maakt aparte bezinning op spiritualiteit noodzakelijk. Want de praktijk laat 
zien dat niet vanzelfsprekend mag worden verondersteld dat het met de spiritua
liteit van de predikant wel goed zit. Bovendien gaat het in spiritualiteit maar niet 
om iets waar een predikant, naast al zijn andere drukke werkzaamheden, ook 
nog aandacht aan moet besteden door ook nog even tijd vrij te maken voor 
gebed en meditatie. Integendeel, het gaat in spiritualiteit om de kern van de 
identiteit van de predikant. Anders gezegd: spiritualiteit (vormgegeven door 
middel van bijvoorbeeld gebed en meditatie) vormt het begin, het midden en het 
einde van de taak van de predikant die immers daarin bestaat dat hij God ter 
sprake brengt, de God die Zich openbaart en omgang zoekt. 

In deze paragraaf geef ik een aanzet voor de bezirming op de spiritualiteit 
van de predikant.^' Ik doe dat door achtereenvolgens vier thema's aan de orde te 
stellen die overigens nauw met elkaar samenhangen: spiritualiteit als het gaan 
van een weg (a), de drieslag oratio - meditatio - tentatio als kernachtige aandui
ding van de spiritualiteit van de predikant (b), meditatie als inoefening van de 
contemplatieve grondhouding (c) en het preekproces als geestelijke oefening (d). 

Spiritualiteit als het gaan van een weg 
In aansluiting bij wat ik in Hoofdstuk 3 paragraaf 4 over spiritualiteit geschre
ven heb, wil ik hier de spiritualiteit van de predikant nader invullen tegen de 
achtergrond van de metafoor van het gaan van een weg. Deze metafoor vat 
samen dat het in spiritualiteit gaat om een proces en om een levenshouding. 

Spiritualiteit is, ook voor de predikant, een dynamisch proces, een levend 
gebeuren waarin beurtelings sprake is van vreugde en aanvechting, van volheid 
en leegte, van toppen en dalen. Centraal in dat proces staat de omvorming, het 
veranderd worden naar het beeld van Christus zodat Christus gestalte in hem 
krijgt. De predikant is iemand die gelovend zijn weg gaat, zoekend naar God, 
Jezus navolgend en biddend om de Geest die nieuw maakt. Een predikant die 
deze weg niet zelf gaat, kan deze weg ook niet werkelijk aan anderen wijzen. 
Een predikant die niet uit ervaring weet van de vele positieve ervaringen (zoals 
het smaken van Gods goedheid, het ervaren van de vergeving, het overwirmen 
van concrete zonden) en negatieve ervaringen (zoals twijfel, aanvechtingen, de 
ervaring van Godverlatenheid) die het deel zijn van mensen die de weg van God 
gaan, staat slecht voorgesorteerd om anderen voor te gaan op die weg. 

Voor het in beeld brengen van de spiritualiteit van de predikant als levens
houding, als manier van leven en van zijn, wil ik hier een aantal trefwoorden 
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gebruiken (zonder volledigheid na te willen streven). De spiritualiteit van de 
predikant wordt gekenmerkt door gegrepenheid: hij is een mens die door het 
evangelie van Jezus Christus gegrepen is, een mens die zich verwondert over 
het heil, een mens die verbaasd is en blijft door het geheim van de verzoening 
en de dwaasheid van het kruis. Aan deze gegrepenheid, verwondering en 
verbazing (woorden die alle wijzen op het onvanzelfsprekende van het evange
lie) ontspringt het verlangen om te preken, om het grote nieuws door te geven 
en nieuw ter sprake te brengen als het enige wat er werkelijk toe doet. De 
spiritualiteit van de predikant wordt gekenmerkt door roeping: de predikant is 
iemand die zich geroepen weet door God en mensen om dienend voor te gaan in 
de verkondiging van en het leven uit het evangelie. De predikant weet zich, juist 
ook als ambtsdrager, een gezondene die niet zwijgen mag over het heil dat in 
Christus verschenen is. Zijn dienst bestaat erin dat hij er is voor anderen, voor 
mensen die ook de weg van geloven willen gaan. Zijn dienst bestaat erin dat hij 
een levende heenwijzing naar God is. De spiritualiteit van de predikant wordt 
gekenmerkt door participatie: juist als predikant, die als taak heeft het in relatie 
brengen van de boodschap van het heil en de concrete mensen van wie hij de 
pastor is, neemt hij deel aan en weet hij zich betrokken bij het leven van de 
mensen en de gemeenschap van gelovigen. Zonder communio kan het tot 
werkelijke communicatie niet komen. Zonder liefde voor de ander kan de predi
kant de liefde van God niet ter sprake brengen. De spiritualiteit van de predi
kant wordt gekenmerkt door rust: wie weet een mens te zijn, weet ook van falen 
en van God die toch doorwerkt. Daarom zal een predikant door rust en stilte 
ook ruimte maken voor de Geest. Het vieren van de sabbat is juist voor de 
predikant een absolute noodzaak, om niet te vergeten dat Gods Geest blijft 
waaien ook al trekt de predikant zich even terug in de rust en stilte van de 
eenzaamheid, om niet te vergeten de onvolkomenheid van zijn leven en van zijn 
doen en van zijn spreken. De spiritualiteit van de predikant wordt gekenmerkt 
door heelheid: middenin een gefragmenteerd bestaan dat gevuld is met talloze 
taken en contacten en middenin een (op dieper niveau) gefragmenteerd bestaan 
in een cultuur die van losse elementen aan elkaar hangt, is de predikant als 
brenger van een boodschap van heil gericht op heelheid en integratie en een 
authentiek leven vanuit de ene bron. Zo kan hij, door de Geest van de spirituali
teit, het gefragmenteerde leven met zijn losse elementen tot eenheid en heelheid 
smeden, om vanuit die heelheid van leven het heil te communiceren. 

Spiritualiteit is een manier van leven. En ook preken is een manier van 
leven. Dat vraagt van de predikant een spirituele existentie die tegelijk een 
homiletische existentie is, een homiletische existentie die tegelijk een spirituele 
existentie is. De predikant die preekt moet spiritueel leven, de predikant die 
spiritueel leeft moet preken. Want ook anderen moeten delen in het heil.^* 
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Oratio - meditatio - tentatio 
De drieslag oratio - meditatio - tentatio wordt door Luther gebruikt als aandui
ding van zijn theologie-opvatting: de ware theoloog wordt gevormd door gebed, 
meditatie en aanvechting.^' Tegelijk wordt deze drieslag van Luther ook wel 
gebruikt om kort samen te vatten wat er in de ascetiek aan de orde moet komen. 
Zo zet Bohren in een inleiding in de studie van de theologie zijn korte bespre
king van de ascetiek of de leer van het christelijke leven op aan de hand van de 
volgende drie aandachtsvelden: de omgang met de Schrift (meditatio), het gebed 
als het spreken tot God en voor het aangezicht van God (oratio) en de aanvech
ting (tentatio).^ Hier wil ik deze drieslag gebruiken ter karakterisering van de 
spiritualiteit van de predikant. Daarmee wil ik ook duidelijk maken hoezeer 
theologie en spiritualiteit op elkaar zijn aangewezen: de homiletische existentie 
van de predikant (die naar goed gebruik ook altijd theoloog is) is tegelijkertijd 
een spirituele en een theologische existentie. Deze existentie karakteriseer ik 
hier met de drieslag oratio - meditatio - tentatio. In het nu volgende geef ik een 
eigen bespreking van de drie afzonderlijke elementen van deze drieslag (waarbij 
ik op deze plaats de meditatie maar heel summier aanduid) met het oog op het 
thema van de spiritualiteit van de predikant. 

Oratio 
In de spiritualiteit van de predikant vormt het gebed een eerste centraal moment. 
Zijn spirituele existentie wordt bepaald door het gebed om de Geest die levend 
maakt en mensen vernieuwt. Dat gebed heeft allereerst betrekking op hemzelf: 
de predikant bidt om de vernieuwing en omvorming van zijn eigen leven, om 
een leven dat gekenmerkt wordt door de navolging van Jezus. Tegelijk heeft dit 
gebed ook betrekking op de gemeente waar hij predikant is: het is zijn prediking 
die dienstbaar moet zijn aan de vernieuwing en de bezieling van de gemeente als 
geheel en van de individuele gemeenteleden. Het gebed om de Geest speelt 
daarnaast ook een elementaire rol als het gaat om het luisteren naar Gods stem 
zoals die klinkt in de Schrift: zonder de verlichting van de Heilige Geest zal de 
predikant die stem niet kunnen verstaan. Dit epikletische gebed behoedt de 
predikant voor de verleiding om de Schrift te onderwerpen aan zijn door de 
zonde aangetaste rationaliteit en zo in zijn greep te krijgen. De Schrift moet 
integendeel hem in de greep krijgen in die zin dat het Woord in zijn eigen leven 
werkelijkheid wordt. Het gebed is vervolgens ook een oefening in een leven in 
afhankelijkheid van God. Wie geroepen is om voor te gaan in de verkondiging 
van het evangelie zal zich voortdurend bewust moeten blijven van deze roeping 
en van het feit dat de God die roept ook de God is die kracht geeft. Bovendien 
is het ten diepste de Geest van God die het gesproken Woord effectief maakt, 
zodat de hoorders geraakt en veranderd worden. Tenslotte speelt in het bidden 
van de predikant ook de voorbede een heel belangrijke rol. Wie leeft in de 
gemeenschap van de kerk en daarin zelfs een voorgangersrol vervult, moet 
voortdurend zijn broeders en zusters in gebed voor Gods aangezicht brengen en 
zich zo samen met hen plaatsen onder het kruis van Christus. Samen met de 
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andere leden van de gemeenschap weet de predikant zich een begenadigde 
zondaar. 

In de oratio als centraal moment van de spiritualiteit van de predikant gaat 
het ten diepste om de aanduiding van die manier van leven die biddend leven 
kan worden genoemd: een leven waarin het zich regelmatig terugtrekken voor 
het gebed als onmisbaar ervaren wordt, maar waarin het uiteindelijk gaat om 
een voortdurend gericht zijn op God, een voortdurende dialoog met Hem die 
spreekt en luistert, een voortdurend bewust zijn van te leven voor Gods aange
zicht.^' 

Meditatio 
In de spiritualiteit van de predikant vormt de overdenking van het Woord van 
God een tweede centraal moment. Zijn spirituele existentie wordt gekleurd door 
het opmerkzaam en aandachtig luisteren naar de stem van God zoals die in zijn 
eigen leven tot klinken komt. Dat betekent dat de predikant de Schrift vóór alles 
leest met het oog op zijn eigen leven om pas van daaruit ook met de oren van 
anderen te luisteren naar wat God zegt. Alleen wie werkelijk en met aandacht 
heeft geluisterd naar het Woord, kan dat Woord aan anderen doorgeven. 

In de meditatio als centraal moment van de spiritualiteit van de predikant 
gaat het ten diepste om de aanduiding van die manier van leven die luisterend 
leven kan worden genoemd: een leven waarin voortdurend sprake is van aan
dachtige opmerkzaamheid op wat God zegt. 

Tentatio 
In de spiritualiteit van de predikant vormt de aanvechting een derde centraal 
moment. Zijn spirituele existentie wordt getekend door ervaringen die hem bij 
God vandaan kunnen trekken. De tentatio als derde element van de drieslag 
heeft een wat ander karakter dan de beide andere elementen: terwijl gebed en 
meditatie als geestelijke oefeningen kuimen worden beschouwd, vormt de 
aanvechting veel meer de context voor die geestelijke oefeningen. De aanvech
ting die de predikant ervaart, dringt hem naar het Woord en naar het gebed en 
tegelijk zal hij vanuit het gebed en het Woord in de aanvechting worden 
gebracht. Deze aanvechting kan op talloze manieren naar de predikant toeko
men. Allereerst kan worden gedacht aan het gegeven dat de predikant, net als 
alle andere mensen, leeft in een tijd die wordt gekeimierkt door de ervaring van 
Gods afwezigheid, door Godsverduistering en secularisatie: voor zijn beleving 
en voor die van vele van zijn tijdgenoten is God niet meer de vanzelfsprekend 
aanwezige. Op de predikant als verkondiger van Gods Woord komt dan 
levensgroot de vraag af: Hoe kan ik zó het Woord van God spreken dat mensen 
ervaren dat dat alles te maken heeft met hun eigen werkelijkheid en leven?" De 
aanvechting kan verder ook in de vorm van twijfel op de predikant afkomen: 
twijfel aan de antwoorden die in de traditie op allerlei vragen zijn gegeven, 
intellectuele twijfel, twijfel aan de kracht van het Woord bij het zien van zoveel 
lauwheid, twijfel aan zichzelf omdat hij ziet hoe weinig het gepreekte Woord 
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landt in het leven van de hoorders en hoe weinig het gepreekte Woord ogen
schijnlijk vaak uitricht. De aanvechting kan de predikant ook bestormen in de 
gestalte van het lijden in de wereld en in het eigen leven, in de gestalte van de 
ervaring van de irrelevantie van het Woord, in de gestalte van de zonde, in de 
gestalte van de onverhoorde gebeden, in de gestalte van de geestelijke verlating, 
in de gestalte van twijfel aan de verkiezing. Wanneer een predikant deze 
ervaringen niet kent of herkent in zijn eigen leven, blijven gebed en meditatie in 
de lucht hangen: pas vanuit de ervaring van de aanvechting wordt hij naar God 
gedreven en gaat hij God werkelijk zoeken in Woord en in gebed. En wie zoekt 
vindt, naar de belofte van Jezus Christus. Kortom: in de spiritualiteit van de 
predikant vormen de aanvechtingen een onmisbare component. Daarnaast zal de 
predikant ook de aanvechtingen in het leven van zijn hoorders moeten kennen 
om hen aan te kuimen spreken in hun aangevochten bestaan. Prediking waarin 
deze aanvechting geen rol speelt, is prediking die voorbijziet aan de werkelijk
heid waarin de hoorders aan geloven gestalte moeten geven." 

In de tentatio als centraal moment van de spiritualiteit van de predikant gaat 
het ten diepste om de aanduiding van die manier van leven die vechtend leven 
kan worden genoemd: geloven is per definitie een onvanzelfsprekende, een 
aangevochten zaak en dat geldt helemaal in een cultuur waarin God geen rol van 
betekenis meer speelt. Wie gelooft, gaat een gevecht aan. Ik geloof, kom mijn 
ongeloof te hulp. 

Meditatie als inoefening van de contemplatieve grondhouding 
De spiritualiteit van de predikant heb ik hierboven omschreven als een manier 
van leven. Deze manier van leven wil ik nu nog weer nader omschrijven als een 
leven vanuit een contemplatieve grondhouding.^ Daaronder versta ik een 
levenshouding die gekenmerkt wordt door een bewuste gerichtheid op God, 
door een zoeken naar en een zich bewust worden van Gods tegenwoordigheid in 
het eigen leven. Deze contemplatieve grondhouding betekent dat de predikant 
alles wat hij ziet en doet en ervaart, of het nu om grote dingen gaat ot om 
kleine, ziet en doet en ervaart in het licht van God. De contemplatieve grond
houding houdt in dat de predikant God en mens, hemel en aarde voortdurend op 
elkaar betrekt, dat hij voortdurend zoekt naar sporen van Gods aanwezigheid in 
en achter en onder en boven de mensen en alles wat geschapen is, dat hij 
voortdurend aandacht heeft voor het geheim van de Geest die waait door de 
schepping en mensen bezielt. Vanuit deze houding zal zijn handelen en spreken 
diepte krijgen, een diepte die open is naar God toe. En dat is vooral van belang 
als het gaat om het voorgaan in de liturgie waarbinnen ook de preek een plaats 
heeft. 

Omdat er allerlei oorzaken kuimen zijn waardoor de predikant vergeet vanuit 
deze contemplatieve grondhouding te leven (zie de inleidende opmerkingen van 
deze paragraaf), is het voor hem noodzakelijk om deze contemplatieve grond
houding altijd opnieuw in te oefenen. Daarbij kan de meditatie helpen.̂ * Deze 
meditatie bestaat allereerst in het zoeken van stilte en rust. Daarvoor moet de 
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predikant zich tijdelijk terugtrekken op een plaats waar die rust en stilte te 
vinden zijn, een plaats waar het lawaai en de drukte van het leven niet kunnen 
doordringen. Als hij die plaats gevonden heeft (dat kan op zijn werkkamer zijn 
maar ook bijvoorbeeld in de natuur), zal blijken dat het lawaai en de drukte niet 
zozeer om hem heen als wel binnen in hem zijn. Daarom moet hij zijn meditatie 
beginnen met concentratie: hij moet los proberen te komen van de dingen die 
hem bezighouden, hij moet een halt proberen toe te roepen aan de voortdurend 
voortrazende stroom van gedachten (ontlediging). Daarbij kan concentratie op 
een korte tekst behulpzaam zijn, een tekst die de verwoording van of de bede 
om de aanwezigheid van God inhoudt (voorbeelden zijn: 'De grond waarop ik 
sta is heilige grond' of: 'God is in ons midden. God is ons nabij' of: 'Heer 
ontferm u over mij'). Deze concentratie kan vervolgens verder worden gevuld 
met een aandachtig stil zijn, een rusten in God, een biddend luisteren naar zijn 
stem zoals die klinkt in de Schrift, een verwonderd kijken met door God 
geopende ogen. Deze meditatie-oefening kan worden afgerond met een gebed 
om ontvankelijkheid en openheid voor Gods aanwezige tegenwoordigheid. Zo 
kan de predikant dan opnieuw en vernieuwd het gewone dagelijkse leven in om 
daar met nieuwe ogen te kijken en met nieuwe oren te luisteren. Kortom: tegen 
de achtergrond van de apart gezette tijd voor meditatie wordt alle tijd medita
tieve tijd, en tegen de achtergrond van de aparte plaats voor meditatie wordt 
elke plaats een meditatieve ruimte.'* 

Het preekproces als geestelijke oefening 
Een geestelijke oefening is een oefening die als doel heeft het onderhouden en 
verdiepen van de omgang met God. Het gaat daarin om het zich bewust worden 
van Gods tegenwoordigheid, om de ontmoeting met Hem, om het ervaren van 
zijn aanwezigheid. Tegen deze achtergrond en tegen de achtergrond van het 
voorafgaande zou ik het preekproces willen omschrijven als een geestelijke 
oefening: heel het preekproces, zowel de preekvoorbereiding als het preekge-
beuren in het kader van de liturgie, is gericht op de ontmoeting met God en op 
het ervaren van zijn tegenwoordigheid. 

De vormgeving van de preekvoorbereiding als geestelijke oefening van de 
predikant houdt in dat de predikant zich primair begeeft in een meditatief proces 
waarin het gaat om het ontmoeten van God. Deze ontmoeting ontspringt aan de 
omgang met een Schrifttekst: deze Schrifttekst, waarover de predikant wil gaan 
preken, is voor hem dan ook allereerst de toegangspoort tot de werkelijkheid 
van Gods tegenwoordigheid. 

In dit verband waarschuwt Steinwand in een artikel over 'Die Predigt-
vorbereitung als geistliche Übung' voor twee mogelijke gevaren. In de eerste 
plaats kan de preekvoorbereiding worden gedomineerd door exegese en dogma
tiek. Het gevaar is dan groot dat de preek een verhandeling wordt, een dogma
tisch of exegetisch betoog dat gekenmerkt wordt door het gegeven dat de 
predikant zich als vakman tegenover de tekst opstelt en zo de tekst benadert, 
beoordeelt en uitlegt. Op deze wijze plaatst de predikant zich tussen de tekst en 
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de gemeente. Gevolg daarvan kan zijn dat de gemeente zich tot de preek gaat 
verhouden zoals de predikant zich verhoudt tot de tekst: de predikant beoordeelt 
de tekst, de gemeente beoordeelt de preek. In de tweede plaats kan de preek-
voorbereiding worden beheerst door een sterk pedagogische, belerende trek: de 
predikant stelt zich op tussen de tekst en de gemeente om vanuit die positie de 
tekst op de gemeente toe te passen. De predikant geeft duidelijke aanwijzingen 
ten aanzien van datgene wat de gemeente moet denken en doen. Deze belerende 
houding werkt een wetticistische prediking in de hand. Zowel de dogmatische 
als de pedagogische benadering van de tekst vooronderstellen dat de predikant 
op de een of andere wijze klaar is met de tekst: hij heeft de betekenis vastge
steld en er de juiste toepassing bij gevonden.^' 

Beide benaderingen doen geen recht aan de Schrift die ons altijd allereerst 
voor de werkelijkheid van God plaatst. Daarom kan het nooit zo zijn dat een 
predikant klaar is met een Schrifttekst. In de prediking gaat het dan ook niet 
zozeer om het uitleggen (de dogmatisch-exegetische benadering) of het toepas
sen (de pedagogische benadering) van de Schrift. De prediking bedoelt de weg 
te wijzen die bestaat in het leven met en uit de Schrift: het gaat erom dat de 
hoorder door het Woord voor de werkelijkheid van God en binnen het bereik 
van die werkelijkheid wordt geplaatst. Wanneer dat moet gebeuren in de 
prediking in het kader van de liturgie, zal dat ook eerst moeten gebeuren bij de 
predikant zelf. Dat vraagt van hem een preekvoorbereiding die het karakter 
heeft van een geestelijke oefening. En dat betekent dat in die preekvoorberei
ding de meditatieve omgang met de Schrift de boventoon voert: de predikant is 
zelf biddend op zoek naar de ontmoeting met God die spreekt door de Schrift. 
Zo wordt de preekvoorbereiding voor de predikant zelf een vorm van omgang 
met God, een manier om zich bewust te worden van te leven voor Gods 
aangezicht, een oefening in de toonsoort van het verlangen naar God. 

De vormgeving van het preekgebeuren in het kader van de liturgie als 
geestelijke oefening houdt in dat de predikant zijn preek ingebed ziet in het 
geheel van de liturgische samenkomst als een gemeenschappelijke ontmoeting 
met God. Dat betekent dat de preek wordt gedragen door het geheel van de 
liturgie die wordt gekenmerkt door een sfeer van aanbidding en lofprijzing, door 
stilte en ruimte, door het zoeken van God. Net zoals de liturgie de gelovige 
opnieuw bewust maakt van en inleidt in Gods tegenwoordigheid, zo leidt ook de 
preek die in het kader van die liturgie wordt gehouden birmen in de werkelijk
heid van Gods genadige toewending. Heel de liturgie, inclusief de preek, wordt 
zo een geestelijke oefening: een proces dat gericht is op het bewust worden, 
verdiepen en ervaren van Gods omgang. 

4 De predikant als mystagoog 

Het woord mystiek is in dit hoofdstuk over de spiritualiteit van de predikant nog 
niet weer gevallen. Aan het slot van Hoofdstuk 3 heb ik mystiek omschreven als 
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het hart van spiritualiteit. Uiteraard geldt dat ook voor de spiritualiteit van de 
predikant: het hart van diens spiritualiteit wordt gevormd door de mystiek. 
Mystiek laat zich daarbij meer inhoudelijk omschrijven als: het hartstochtelijk 
verlangen naar de gemeenschap met God, het zoeken naar de ervaring van Gods 
intieme nabijheid, de persoonlijke beleving van Gods aanwezigheid. Deze term 
mystiek kan in verband worden gebracht met de term mysterie als aanduiding 
van het gegeven dat het in het handelen van God, in zijn tegenwoordigheid, in 
de persoonlijke relatie tussen God en mens ten diepste om een geheimenis gaat, 
een geheimenis dat, ook al is het geopenbaard, toch nooit volledig te begrijpen 
en te doorgronden is. Aan de termen mystiek en mysterie voeg ik in deze laatste 
paragraaf een derde term toe: mystagogie. Deze typisch rooms-katholieke term 
duikt de laatste tijd ook zo nu en dan op in literatuur van protestantse auteurs 
over spiritualiteit en geestelijke begeleiding.^* Ik denk daarbij concreet aan Bras 
die in een artikel over mystiek en kerkopbouw de begeleiding van spiritualiteit 
als mystagogie aanduidt en die kerkelijke leiders oproept om de moed te hebben 
niet alleen theoloog, pastor en manager te zijn, maar ook mystagoog.^' Verder 
denk ik aan Heitink die aan het slot van zijn Praktische theologie, bij de 
bespreking van de spiritualiteit van de pastor, aandacht vraagt voor de mystag
ogie als de toeleiding naar het geheim van de genadige zelfmededeling van 
God."* En ik denk aan Faber die op de laatste bladzijde van zijn boekje De 
spiritualiteit van de theoloog ruimte vraagt voor mensen die anderen geestelijk 
begeleiden, die als 'mystagoog' anderen op het ervaringsniveau inwijden in de 
op hen wachtende geloofservaring.'" 

Over mystagogie gaat deze laatste paragraaf. Ik wil hier zichtbaar maken 
wat ik vanuit spiritualiteit gezien als een heel belangrijke dimensie zie van alle 
vormen van communicatie van het evangelie en dus ook van de prediking. 
Daarom voer ik een pleidooi voor het aandacht besteden aan het mystagogisch 
moment"^ in het optreden van de predikant en geef ik een aanzet voor een, 
vanuit het thema van de spiritualiteit van de predikant, verder denken op het 
spoor van de mystagogie. Achtereenvolgens stel ik in twee korte paragrafen de 
volgende thema's aan de orde: mystagogie en mysterie (a) en de predikant als 
mysticus en mystagoog (b). 

Mystagogie en mysterie 
De term mystagogie duidt in de vroege christelijke traditie de inwijding aan die 
plaatsvond in de week na Pasen: de pasgedoopten werden ingeleid in de 
rituelen, gebeden en gebruiken die tot voor hun doop waren geheim gehouden 
(arcaandiscipline). In deze oud-christelijke mystagogie (de mystagogische 
catechese) ging het niet zozeer om overdracht van kermis op cognitief niveau als 
wel om een interactioneel gebeuren waarin de pasgedoopten in heel hun 
persoonlijkheid, existentieel werden aangesproken.'" 

In de zestiger jaren van de vorige eeuw voert Rahner een pleidooi voor een 
'nieuwe mystagogie'."" In een wereldlijk geworden wereld die door de mensen 
als een God-loze wereld wordt ervaren, is het steeds weer noodzakelijk om 
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mensen in te leiden in de persoonlijke religieuze ervaring en hen bewust te 
maken van het geheimenis van de relatie tussen God en mensen: God deelt zich 
mee en maakt zich bekend aan de mensen. Hij is de Tegenwoordige die het om 
mensen te doen is. Voor deze mystagogie, die bij Rahner tegen de achtergrond 
staat van de Ignatiaanse mystiek van het 'God zoeken in alle dingen', is de 
alledaagsheid een belangrijk kenmerk: midden in de eigen alledaagse werkelijk
heid van de mensen is Gods geheimenis ervaarbaar. In wezen gaat het in deze 
nieuwe mystagogie om hulp bij het geloven, waarbij geloven niet doelt op de 
instemming met de inhoud van geloofsuitspraken maar op de gelovige existentie. 
Centraal voor deze gelovige existentie is het geheimenisvolle wezen van God en 
de oorspronkelijke relatie tussen deze God en de mensen, een relatie waarover 
we niet kunnen beschikken."^ 

Nu gaat het me hier niet om een kritische evaluatie van Rahners mystagogie-
begrip tegen de achtergrond van de rooms-katholieke theologie. Wel gaat het me 
om de introductie van een term die verwijst naar de kern van waar het in het 
doorgeven van de boodschap van het evangelie om gaat: om het inleiden en 
inwijden in het christelijk mysterie, het onbegrijpelijk nabij-zijn van God. In 
verband met het mysterie-begrip zou ik hier aandacht willen vragen voor de 
centrale plaats die dat begrip bij Bonhoeffer, een protestants theoloog dus, 
inneemt."' Bonhoeffer voelde zich zeer verbonden met Barth in diens klacht 
over de in het moderne protestantisme verloren gegane dimensie van het 
geheimenis, een dimensie die in de orthodoxe en rooms-katholieke theologie en 
spiritualiteit wél heel nadrukkelijk aanwezig is."^ In Bonhoeffers theologie speelt 
het geheimenis dan ook een sleutelrol: de waarheid van het christelijk geloof is 
een geheimenis dat door het rationele denken slechts bij benadering kan worden 
omschreven maar dat nooit ten volle kan worden begrepen en uitgelegd. Van dit 
geheimenis vormt de persoon van Christus het middelpunt: er is sprake van een 
Christusgeheimenis, want juist als persoon bergt Christus een geheimenis in 
zich. Tegelijk draagt ook ieder mens als persoon een geheimenis in zich: ieder 
mens wordt gedragen, of hij het weet of niet, door God die Schepper en 
Onderhouder, oorsprong en einde van alles is. Over dit geheimenis, dat ten 
diepste onzegbaar is, moet toch gesproken worden, en wel vanuit de ervaring 
van God zoals Hij in het leven van alledag, in de werkelijkheid van het hier en 
nu voorkomt."* Dat kan echter alleen vanuit een juiste grondhouding, een 
houding die wordt gekenmerkt door zwijgen, door meditatie en door gebed. 

Mystagogie als inleiding in het geheimenis van God moet dus gepaard gaan 
met eerbied voor, inoefening van en omgang met dat geheimenis. Deze eerbied, 
inoefening en omgang nemen de gestalte aan van een meditatief en biddend 
zwijgen, een gekwalificeerd zwijgen dus, waarin geluisterd wordt naar God die 
spreekt. Pas vanuit dat luisteren kan er gesproken worden. Mystagogie betekent 
daarom: anderen inleiden in het mysterie dat ook de kern vormt van de eigen 
existentie in de alledaagse werkelijkheid: het onbegrijpelijk nabij-zijn van God. 
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De predikant als mysticus en mystagoog 
Vanuit de gedachte van de mystagogie zou ik ervoor willen pleiten om bij het 
benoemen van de identiteit van de predikant naast andere termen ook de 
woorden mysticus en mystagoog te gebruiken. 

De predikant is mysticus. Hij is iemand die God zoekt in alle dingen, 
iemand die leeft van de verborgen omgang, iemand die in zijn leven van alledag 
ruimte toekent aan het mysterie. Een mysticus is iemand die voortdurend zich 
bewust wil worden en zijn van Gods intieme nabijheid, iemand die leeft in de 
mystieke gemeenschap met Christus en die van daaruit zijn leven vorm geeft in 
de navolging van Christus. Een mysticus is iemand die luisterend en biddend en 
vechtend leeft, altijd attent op het waaien van de Geest, verlangend naar de 
ervaring van een intieme, intense en iimige liefdesgemeenschap met de Drie
ene. Kortom: de predikant als mysticus is iemand wiens identiteit ten diepste 
wortelt in Gods verborgen omgang. 

De predikant is vanuit dit mysticus-zijn ook mystagoog: hij geeft het 
mysterie waaruit hij leeft, het mysterie dat de diepste grond van zijn existentie 
vormt, door aan anderen. Hij is er in al zijn doen en spreken op gericht om 
anderen te helpen God in hun leven te zien, te smaken en te ervaren, om 
anderen te leren wat het betekent om biddend en luisterend en vechtend te leven 
voor het aangezicht van God, om anderen te verleiden tot een met het hele 
leven vormgeven aan het geraakt-zijn en het aangesproken-zijn door God. 
Kortom: de predikant als mystagoog is iemand die vanuit zijn eigen beleving 
van Gods intieme nabijheid anderen helpt God in hun leven te ervaren. 

Deze mystieke en mystagogische existentie van de predikant, die midden in 
de alledaagse werkelijkheid vorm moet krijgen en die door moet schijnen in de 
prediking, is een diep aangevochten en volkomen onvanzelfsprekende zaak. De 
Geest is er de Schepper van. 
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Hoofdstuk 9 
PREEK EN BEVINDING: BEVINDELIJK PREKEN 

In een studie die in het spoor van de gereformeerd-homiletische traditie een 
bijdrage wil leveren aan het nadenken over het thema spiritualiteit en prediking, 
kan een hoofdstuk over preek en bevinding niet ontbreken. De term bevinding, 
stammend uit de traditie van de gereformeerde spiritualiteit, legt namelijk vanuit 
een ander perspectief dat werkelijkheidsveld bloot dat tot nu toe voornamelijk 
met termen als spiritualiteit, mystiek en contemplatie is aangeduid. Ik kan dus 
ook bij de eigen traditie te rade gaan om de thematiek van deze studie verder te 
doordenken. 

Nu gaat het me er in dit hoofdstuk niet om een analyse te bieden van de 
verschillende theologische thema's die samenhangen met het onderwerp van de 
bevindelijke prediking, waarbij dan te denken zou zijn aan onderwerpen als de 
toe-eigening van het heil, tweeërlei kinderen van het verbond, het zelfonder
zoek, de gemeentebeschouwing en de orde van het heil. Evenmin gaat het me 
hier om een theologisch-historische benadering van dit onderwerp waarin de 
wortels van de bevindelijke prediking gezocht worden in de Nadere Reformatie 
en de middeleeuwse mystiek en scholastiek. Waar het me wel om gaat is het 
volgende: ik wil een antwoord zoeken op de vraag in hoeverre ik datgene wat ik 
tot nu toe in deze studie aan de orde heb gesteld (met name ook in het vorige 
hoofdstuk) zou kuimen benoemen als een pleidooi voor bevindelijk preken. Met 
andere woorden: ik wil een poging wagen om tegen de achtergrond van de lijn 
van deze studie (waarin ik vanuit het meditatie-begrip een bepaalde, namelijk de 
spirituele dimensie van de prediking probeer bloot te leggen) en in contact met 
de literatuur over het thema prediking en bevinding een eigen visie te ontwikke
len op bevindelijk preken. 

De opzet van dit hoofdstuk wordt als volgt: eerst verdiep ik me in de zaak 
van de bevinding en geef ik een eigen omschrijving van bevinding (1). Vervol
gens ga ik in op het thema van de bevindelijke prediking en geef ik mijn eigen 
kijk op bevindelijk preken (2). Tenslotte zeg ik kort iets over de meditatie als 
weg naar bevindelijk preken (3). 

1 Bevinding 

Over de term en de zaak van de bevinding is in het gereformeerde protestantis
me veel geschreven. Dat levert echter niet een eenduidig beeld op omdat de 
verschillende auteurs verschillende opvattingen hebben over wat bevinding is: 
ieder zet eigen accenten. Daarvan is een analyse geboden door Brienen (in zijn 
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boek Bevinding) en door Velema (in een opstel over 'Bevinding in de predi
king'). In hun bijdragen komen de opvattingen van theologen als Dijk, Woelde-
rink, Haitjema, Van der Meiden, Van Ruler, Miskotte, Graafland, Van der 
Linde en Moerkerken aan de orde.' Tegen de achtergrond van de bestaande 
literatuur over bevinding (dus zonder expliciete analyse en evaluatie) wil ik hier 
vooral mijn eigen opvatting van bevinding in beeld brengen. Ik leg daarbij de 
volgende weg af: eerst ga ik in op de term bevinding (a), vervolgens beschrijf 
ik de bevindelijkheid als de aberratie van de bevinding (b), daarna bied ik een 
eigen omschrijving van bevinding (c) en tenslotte ga ik in op de term bevinding 
in relatie tot de termen spiritualiteit, mystiek en omgang (d). 

De term bevinding 
De term bevinding heeft via de Statenvertaling een plaats gekregen in het 
vocabulair van het gereformeerd protestantisme.^ Waar de vertaling van het 
Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 in Romeinen 5:4 de term 'beproefdheid' 
heeft, gebruikt de Statenvertaling van 1637 'bevinding'. Die beide woorden 
vormen de vertaling van het Griekse dokimè. Verschillende auteurs willen met 
de term beproefdheid de inhoud van de bevinding aangeven. In de bevinding 
zou het dan gaan om geloofszekerheid, om het bevestigd worden in het geloof, 
om de bevinding van Gods trouw, om de constatering dat Gods Woord betrouw
baar is in de praktijk van het leven. Deze betekenis sluit echter niet aan bij het 
gangbare gebruik van de term bevinding. Iets preciezer gezegd: waimeer 
bevinding omschreven wordt als beproefdheid vindt een versmalling plaats. De 
beproefdheid is eerder een vorm van bevinding. De bevinding zelf is veel 
breder en duidt, in de gebruikelijke zin van het woord, de ervaring en de 
beleving van het geloof aan.^ 

Hoewel de term bevinding in de Schrift dus nauwelijks voorkomt, komen we 
de zaak van de bevinding in de bijbel voortdurend tegen. Het gaat in de bijbel 
immers over de concrete ontmoeting tussen God en mens, en dus is de bijbel 
vol van bevinding en beleving.'' Vooral in de Psalmen wordt aan een stuk door 
stem gegeven aan de bevindingen van het geloof: de aanvechting en de vreugde, 
de pijn van de verlatenheid en de blijdschap om de uitredding, de droefheid om 
de zonde en de aanbidding van Gods vergevende goedheid. Al deze ervaringen 
worden tezamen aangeduid met de term bevinding. Vooral in de traditie van de 
Nadere Reformatie is er voor deze bevinding veel aandacht. De term bevinding 
heeft in het gereformeerd protestantisme dan ook vooral tegen de achtergrond 
van die traditie een eigen klank en betekenis. 

Bevindelijkheid 
Voor het in beeld brengen van de bevinding is het ook nodig om aan te geven 
wat er met dat woord niet wordt bedoeld. Ik doe dat hier door in te gaan op wat 
kenmerkend is voor de bevindelijkheid als de aberratie van de bevinding. De 
bevindelijkheid is namelijk op te vatten als verzelfstandigde en gecultiveerde 
bevinding.^ De bevinding verhoudt zich daarbij tot de bevindelijkheid als de 
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mystiek tot het mysticisme: het gaat in het tweede steeds om het bederf van het 
eerste. Het gaat in bevindelijkheid om ongezonde, onbijbelse, bedorven bevin
ding. Van deze bevindelijkheid noem ik hieronder een aantal kenmerken.' 

In de bevindelijkheid staat niet Christus maar de christen centraal: de vrome 
mens vormt met zijn ervaringen en bevindingen het middelpunt. Dat gaat 
gepaard met een piëtistische verinnerlijking waarin de mens voortdurend in 
zichzelf keert om te zoeken naar kenmerken van het geloof. Deze kenmerken 
vormen de basis waarop hij al dan niet besluit tot zijn kind van God zijn. Met 
deze kenmerkenspeculatie hangt ook samen een interiorisering van het heil (alles 
draait om de binnenkamer, de buitenwereld komt niet in beeld) en een schemati
sering en systematisering van de heilsordelijke weg (die in stadia wordt inge
deeld). In de bevindelijkheid wordt dan ook veel gesproken over de staten en 
standen, gestalten en ongestal ten van de christenen. Daarbij is sprake van een 
sterke nadruk op wat wel genoemd worden de 'zware stukken': de ellende en de 
doodsstaat van de onwedergeboren mens krijgen een zwaar accent. Daarmee 
hangt weer samen een extreme beklemtoning van de uitverkiezing en dat leidt 
weer tot een hoge mate van lijdelijkheid en berusting. In de bevindelijkheid 
wordt de bevinding versmald tot de bevinding van de enkele persoon: de 
gemeenschap van de kerk speelt nauwelijks een rol. Bevindelijkheid is dan ook 
versubjectiveerde, verenkelde en individualistische bevinding. Deze bevinding 
wordt niet alleen los gemaakt van de gemeenschap maar ook van het Woord: in 
de bevindelijkheid gaat het om de werkingen van de Geest in de ziel los van of 
naast het Woord. Tenslotte vormt de bevinding in de bevindelijkheid niet de 
vrucht van het geloof (geloofsbevinding) maar de grond van de eigen zaligheid. 
Zo komt de bevinding naast het geloof te staan in plaats van er een (wezenlijk) 
aspect van te zijn. En dat betekent dat de christen uiteindelijk naar zichzelf en 
zijn eigen gevoel wordt verwezen en niet naar Christus.^ 

Bevinding: ervaringen in de omgang met God 
In de bevinding gaat het kortweg om de ervaring, de beleving van het geloof. In 
de nadere omschrijvingen die door verschillende auteurs zijn gegeven, worden 
birmen dit kader verschillende accenten gezet. Sommigen betrekken de ervaring 
heel sterk op de innerlijke ervaringen die door de Heilige Geest in het hart van 
de mens worden gewerkt. Bij anderen cirkelt de term bevinding rond heilsorde
lijke begrippen als wedergeboorte, rechtvaardigmaking, bekering en volharding. 
Weer anderen vragen de aandacht voor de existentialiteit van het geloof: de 
waarheid wordt in het leven van de gelovige tot werkelijkheid, het komt tot een 
existentieel kennen van en een mystieke gemeenschap met God in Christus door 
de Heilige Geest. Tenslotte zijn er auteurs die, zonder aan de diepte van de 
bevinding tekort te doen, speciaal de nadruk leggen op de breedheid van de 
bevinding: het gaat om het geloof zoals dat in de concrete en allesomvattende 
werkelijkheid van alledag gestalte krijgt.' 

Met het oog op het geven van een eigen omschrijving, is het zinvol om de 
term bevinding in relatie te brengen met enkele andere begrippen die in dit 
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verband belangrijk zijn. In de eerste plaats: bevinding en ervaring. Bevinding 
heeft alles te maken met ervaring. Toch is niet elke menselijke ervaring 
bevindelijk. Bevinding is gekwalificeerde ervaring, ervaring die een mens krijgt 
als hij wordt aangeraakt door de Geest, als Christus in hem gestalte krijgt, als 
hij omgaat met God. Dat houdt dus in dat ervaring breder is dan bevinding: de 
term ervaring ziet meer op de bestaanservaring of de beleving van de heden
daagse cultuur. Maar deze ervaring vormt wel de onmisbare context van de 
bevinding, want de bevindelijke ervaring mag niet los komen te staan van de 
werkelijkheid. Anders gezegd: bevinding komt daar tot stand waar de werkelijk
heid wordt ervaren als Gods werkelijkheid.' In de tweede plaats: bevinding en 
geloof. Bevinding is onlosmakelijk verbonden met het geloof en daarom is 
bevinding ook per definitie geloofsbevinding. De grote fout van de bevindelijk
heid is dat de bevinding een plaats krijgt naast het geloof. Daarmee wordt tekort 
gedaan aan het sola fide van de Reformatie. Bevinding heeft niet een plaats 
naast het geloof maar maakt er een wezenlijk moment van uit. Geloven is per 
definitie bevindelijk omdat het in geloven gaat om een existentiële, een persoon
lijke, een niet buiten de ervaring om gaande relatie met God Drie-enig. In de 
derde plaats: bevinding en heil. In de zaak van de bevinding speelt een belang
rijke rol wat genoemd wordt de toe-eigening van het heil. Daarin gaat het om 
de vraag hoe de mens deel krijgt en deel houdt aan het heil, om de vraag welke 
ervaringen de Heilige Geest de mens doet doormaken die deelt in het heil.'° In 
dit heil gaat het om de omgang van God met de mens. Deze omgang maakt God 
mogelijk door zijn Zoon: in Hem wordt de mens verlost, gerechtvaardigd en 
geheiligd. Kortom: bevinding is de ervaring van het in Christus verwerkelijkte 
heil. In de vierde plaats: bevinding en Heilige Geest. Bevinding heeft alles te 
maken met het werk van de Heilige Geest: het gaat in de bevinding om ervarin
gen die door de Geest, die de Geest van Christus en de Geest van het Woord is, 
worden gewerkt in het hart en het leven van gelovige mensen. Dat betekent dat 
bevinding niet een psychologische of antropologische categorie, maar een 
pneumatologische categorie is. In de bevinding gaat het om het werk van de 
Geest in en aan mensen. Tegelijk komt, want de inschakeling van de mens als 
mens vormt een grondtrek van de pneumatologie, ook de mens in al zijn 
subjectiviteit in beeld: pas tegen de achtergrond van het uitgangspunt dat 
bevinding een pneumatologische categorie is, kan ook gezegd worden dat 
bevinding een antropologische categorie is. Het gaat in bevinding om menselijke 
ervaringen die door de Geest zijn gewerkt en om geestelijke ervaringen die in 
de mens gestalte krijgen." In de vijfde plaats: bevinding en praxis pietatis. 
Bevinding dient zich niet zo zonder meer aan. Daarom moeten mensen die zich 
bevinden in de ruimte van Gods omgang ook zoeken naar en zich oefenen in de 
ervaring van het geloof. Dat betekent dat datgene wat in de traditie van de 
Nadere Reformatie de praxis pietatis wordt genoemd een belangrijke plaats 
inneemt als het gaat om de bevinding: de oefening in de godzaligheid, die als 
doel heeft het smaken van God goedheid en het zien van zijn vriendelijk 
aangezicht, neemt de gestalten aan van de lezing en meditatie van de Schrift en 
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het luisteren naar de prediking van het Woord. Want het Woord wekt bevin
ding. 

Tegen de achtergrond van het tot nu toe naar voren gebrachte zou ik zelf de 
volgende omschrijving van bevinding willen geven: bevinding is datgene wat 
gelovigen ervaren in de omgang met God. Als toelichting bij deze omschrijving 
maak ik de volgende opmerkingen. 1. Het gaat in bevinding om de ervaring die 
gelovigen opdoen, mensen dus die in de werkingssfeer van de Heilige Geest zijn 
gekomen. De mens brengt niet van zichzelf bevinding voort, bevinding komt 
permanent van de Andere kant.'^ 2. Het gaat in bevinding om de ervaring van 
het geloof, niet dus om een verstandelijk keimen en al evenmin om bepaalde 
(ethische) handelingen zonder meer, hoewel die beide aspecten wel vooronder
steld zijn: bevinding brengt diepte aan in het kennen en handelen en stijgt er 
tegelijk bovenuit. Bevinding is een vorm van ervaren, beleven, ondervinden. 
Bevinding is zich bevinden in de tegenwoordigheid van God, en dat is een 
intense en diepgaande en tegelijk heel concrete belevenis. 3. Het gaat in de 
bevinding om ervaring in de omgang met God. Het woord omgang duidt daarbij 
allereerst op Gods omgang, de omgang die God met ons heeft (Ps. 25,14). 
Tegelijk duidt de term omgang ook op onze omgang met God. God en mens 
gaan met elkaar en gaan met elkaar om. Omgang, dat betekent: God met ons en 
wij met God. Omgang, dat betekent: het heil neemt in de concrete menselijke 
werkelijkheid gestalte aan. Want: de omgang is het heil.'^ Deze omgang van 
God met mensen en van mensen met God vormt dus de context van de bevin
ding. 4. Het gaat in de bevinding uiteindelijk om God: alle bevinding is op Hem 
gericht. En daarom heeft de bevinding onuitputtelijk diepe lagen en is de 
bevinding onmetelijk wijd. ,,Want bevinding bevindt God en God is onuitput
telijk en onmetelijk."'" 

Nu ik een algemene omschrijving van bevinding heb gegeven, is het tenslotte 
nog nodig om een en ander te concretiseren. Welke ervaringen heb ik nu op het 
oog als het gaat over bevinding? Met welke woorden kurmen we die concrete 
werkelijkheden in het leven van gelovige mensen aanduiden die we samen onder 
de noemer van de bevinding brengen? Om enige orde aan te brengen in de 
veelkleurigheid en veelvormigheid van de bevinding, die ten nauwste samen
hangt met de veelkleurigheid en veelvormigheid van het werk van de Geest, 
kies ik mijn uitgangspunt in de opmerking van Van Ruler dat de pendel der 
bevinding voortdurend heen en weer slingert tussen twee extremen: enerzijds de 
geestelijke verlating en anderzijds de extase der vreugde. In de geestelijke 
verlating leert een mens aan den lijve zijn verlorenheid zien en ervaren en leert 
hij zichzelf opgeven. In de extase der vreugde vergeet de mens zichzelf en zijn 
verlorenheid en verheugt hij zich onuitsprekelijk en mateloos over de heerlijk
heid en de goedheid van God. '̂  Deze opmerking van Van Ruler laat zien dat de 
bevinding twee kanten kent: een negatieve kant, die ik hier op de noemer van 
de aanvechting wil brengen, en een positieve kant, die ik hier op de noemer van 
de vreugde wil brengen. 
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De positieve of lichte kant van de bevinding kan bijvoorbeeld de volgende 
vormen en gestalten aannemen: vreugde in de vergeving van de zonden, 
vertrouwen op God die helpt in nood, dankbaarheid voor wat God geeft, het 
genieten van al Gods goede gaven, ootmoed vanwege de grootheid van God, het 
voelen van het begin van de eeuwige vreugde in het hart, het dorsten naar 
gerechtigheid, het zien van Gods vriendelijk aangezicht, het beleven van de 
mystieke gemeenschap met Christus, het bij zichzelf met blijdschap opmerken 
van de gaven van de Geest, het aanbidden van Gods gedachten en daden, het 
zich verwonderen over de grootsheid van de schepping, het schuilen bij God, 
het God herkeimen in de dingen van het leven en in het aangezicht van mede
mensen, het omhelzen van Christus en al zijn weldaden, het intieme kennen van 
God, het zoeken van God, oprechte liefde en trouw, werkelijke dankbaarheid 
voor het offer van Christus, het wandelen met God als met een vriend, het 
kennen van de kracht van Christus' opstanding, het zich door Hem verhoord 
weten, de ervaring van geborgenheid bij God, en ook: het niets ervaren, 
beleven, voelen en toch zich geheel en al op Christus geworpen weten." 

De negatieve of donkere kant van de bevinding kan de volgende vormen en 
gestalten aannemen: het aangevochten worden door de duivel of door de zonde, 
het in opstand komen tegen God vanwege lijden, het twijfelen aan God, het 
missen van God, het zich van God verlaten voelen, angst voor Gods toom, 
ontzetting over de eigen zonde, boete vanwege de eigen schuld, het ervaren van 
leegte in het leven met God, de strijd tegen een concrete zonde, het niet kuimen 
bidden, het niet willen bidden, het koud blijven onder het horen van Gods 
Woord, de wanhoop aan de volharding, huiver voor Gods wraak, onzekerheid 
over de eigen uitverkiezing, en ook: Gods aanwezigheid ervaren en toch bang 
zijn Hem te moeten missen. 

Deze beide kanten van de bevinding, de negatieve en de positieve, zijn twee 
uitersten die elkaar toch raken: er valt daarom te spreken over de vreugde van 
de aanvechting en de aanvechting van de vreugde. De aanvechting is tegelijk 
vreugde omdat de aanvechting drijft naar het Woord en naar God, omdat de 
aanvechting een bewijs is dat God met de mens bezig is, omdat de aanvechting 
de kans geeft om door de Geest aan God te laten zien dat het Godsverlangen 
toch sterker is. De vreugde is tegelijk aangevochten omdat de vreugde in een 
gebroken wereld per definitie een vreugde is waarachter de angst op de loer 
ligt, de angst om verlaten te worden door God, de angst om God te verlaten, de 
angst om meegezogen te worden in de wind van de satan. 

Samengevat: bevinding is de ervaren werkelijkheid van vreugde en aanvech
ting die gelovigen kermen in de omgang met God. 

Bevinding, omgang, mystiek 
Ter afronding van deze paragraaf over bevinding ga ik nog kort in op de term 
bevinding in relatie tot de termen spiritualiteit, mystiek en omgang. In Hoofd
stuk 3 paragraaf 5 heb ik mystiek het hart van spiritualiteit genoemd en tegelijk 
heb ik aangegeven dat ik de termen bevinding en omgang zie als synoniemen 
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van de term mystiek. Kortom: het hart van spiritualiteit, datgene wat ten diepste 
de kleur, de klank en de glans van spiritualiteit bepaalt, duid ik aan met de 
termen mystiek, bevinding en omgang. Uiteraard houdt dat in dat ik een keuze 
doe. Anderen kiezen anders. Ik denk dan bijvoorbeeld aan De Reuver: hij 
noemt de mystiek de binnenste kern en verticale spits van bevinding. Volgens 
hem bestrijkt bevinding een breder veld dan mystiek.'^ Op zich is daar niets 
tegen in te brengen: De Reuver vat de term bevinding blijkbaar op als een 
synoniem van wat ik spiritualiteit noem. 

Waar het hier uiteindelijk om gaat is de benoeming van wat de dieptedimen-
sie van geloven vormt. Geloven is zo breed als het leven zelf. Geloven omvat 
bovendien het aspect van de leer. Dat alles noem ik: spiritualiteit. De dieptedi-
mensie daarvan noem ik: bevinding, mystiek, omgang. Deze dieptedimensie 
staat uiteraard niet los van de volle breedte van het gelovend bestaan. Integen
deel zelfs: het hart van dat gelovende bestaan in de volle breedte van het leven 
klopt in de bevinding, de omgang, de mystiek. Zonder dat kloppende hart ver
welkt en sterft dat bestaan of verwordt dat bestaan tot buitenkant, tot leeg 
omhulsel. 

Het voordeel van het gebruik van drie synoniemen is dat een en dezelfde 
ruimte via drie verschillende deuren toegankelijk wordt gemaakt. Op die manier 
wordt in ieder geval geprobeerd om op een zo onbekrompen mogelijke manier 
te spreken over en woorden en taal te vinden voor het diepste als het gaat om 
God en mens. Elk van de drie synoniemen levert, met name ook vanuit een 
historisch gezichtspunt, verschillende connotaties op die vruchtbaar zijn voor 
een diepe en brede doordenking van datgene waar het hier om gaat. Zo brengt 
de term mystiek ons direct in aanraking met (het goede van) de middeleeuwse 
mystiek en de rooms-katholieke geloofsbeleving. De term bevinding brengt ons 
direct in aanraking met (het goede van) de Nadere Reformatie en de bevindelijk-
gereformeerde geloofsbeleving. En de term omgang brengt ons direct in contact 
met onder meer (het goede van) de Vrijmaking en de verbondsmatige geloofsbe
leving, want het gaat in de omgang altijd om Verbondsomgang, een omgang die 
ligt ingebed in de context van het verbond dat God met mensen sluit.'* Zo 
kurmen deze drie woorden mystiek, bevinding en omgang verrijkend en corrige
rend op elkaar inwerken. 

2 Bevinding en preelt 

In deze paragraaf probeer ik een eigen visie te ontwikkelen op het thema van 
preek en bevinding. Dat wil ik al direct tot uitdrukking brengen door nadrukke
lijk te spreken van 'bevindelijk preken' en niet van bijvoorbeeld 'bevindelijke 
prediking' of 'bevinding in de prediking' of 'het bevindelijke element in de 
prediking'. Dei"gelijke spreekwijzen staan voor opvattingen van het thema 
bevinding en preek die mij als onjuist of te eenzijdig voorkomen. Dat licht ik in 
een aantal stappen toe. Eerst ga ik onder de titel 'Bevindelijkheid en prediking' 
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in op een opvatting van bevindelijke prediking die uitgaat van een tot bevinde-
lijldieid verworden bevinding (a). Vervolgens stel ik aan de orde die opvatting 
van bevindelijke prediking die theologisch en bijbels gezien wel verantwoord is 
maar die ik onder homiletisch gezichtspunt te eenzijdig vind (b). Daarna geef ik 
vanuit een meer homiletisch gekleurde analyse van het thema van bevinding en 
preek mijn eigen visie op bevindelijk preken (c). En tenslotte ga ik in op een in 
dit verband cruciaal onderwerp: preek en aanvechting (d). 

Bevindelijkheid en prediking 
Er bestaat een opvatting (en praktijk) van bevindelijke prediking waarachter een 
tot bevindelijkheid verworden visie op bevinding schuil gaat." Dat komt het 
meest duidelijk tot uitdrukking in die prediking waarin breed wordt ingegaan op 
wat de gelovige in zijn ziel ervaart op de weg van het geestelijke leven onder de 
zaligmakende bearbeiding van de Heilige Geest (wel genoemd christenprediking 
in tegenstelling tot C/zn'srw^rediking). In deze prediking wordt de van tevoren 
vastgestelde weg die een gelovige moet gaan beschreven. Dat ziet er ongeveer 
als volgt uit: eerst wordt men krachtig ontdekt aan de zonde en de eigen 
zondige aard (ontdekkende prediking), daarover ontstaat dan bekommering die 
wordt gevolgd door schuldverslagenheid vanwege de eigen zonde, daarna groeit 
de aanvaarding van de eigen verdoemelijkheid en van Gods rechtvaardig 
oordeel. Als het zover is kan in de prediking worden uiteengezet hoe de Verlos
ser Jezus Christus aan de ziel wordt ontdekt, hoe men zich Hem kan toe
eigenen en omhelzen met een waar en zaligmakend geloof en hoe men de innige 
gemeenschap met Hem ondergaat. Dan gaat het verder over het groeien in 
geloof en kennis en genade. Tenslotte gaat de prediking nog in op het leven 
naar Gods geboden en het verzekerd zijn van de verkiezing en de eeuwige 
behoudenis. In dit verband neemt ook de prediking van de kenmerken een 
belangrijke plaats in: wie er aan twijfelt of hij wel een echt geloof bezit, wordt 
niet allereerst gewezen naar de beloften van het evangelie, maar naar de 
kenmerken van het echte geloof en naar hetgeen men heeft doorleefd om daaruit 
dan vrijmoedigheid te putten om zichzelf bij Gods kinderen te rekenen. Deze 
bevindelijke prediking werkt sterk systematiserend vanwege de steeds herhaalde 
beschrijving van dezelfde weg met dezelfde fasen, waarbij het geestelijke leven 
van de hoorder (de 'zondaar', 'bekommerde', 'ontdekte', 'bevestigde', 'verze
kerde') op een sterk objectiverende, neutraliserende en steriliserende wijze ter 
sprake wordt gebracht. Graafland heeft dan ook gesproken over de prediking 
van een gerationaliseerde bevindelijkheid.^° 

Met deze vorm van bevindelijke prediking hangt ook samen het spreken over 
onderscheidenlijke prediking. Onderscheidenlijke prediking is die prediking 
waarin nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende standen 
en staten in het geloof: op de geestelijke weg is de een verder dan de ander, en 
dat wordt in de prediking tot uitdrukking gebracht door de verschillende soorten 
gelovigen afzonderlijk aan te spreken. Globaal genomen wordt het woord eerst 
gericht tot de onbekeerden, vervolgens tot de bekommerden en tenslotte tot de 
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bevestigden. Deze prediking breekt op een onverantwoorde wijze de gemeente 
in stukken en is niet vrij van een bepaalde mate van systeemdwang. Overigens 
betekent dat niet dat een gezonde prediking niet onderscheidend zou moeten 
zijn: het is wel degelijk belangrijk om binnen de eenheid van de gemeente van 
Christus oog te hebben voor verschillen in geloofsbeleving en voor de verschil
len in moeiten waarmee gelovigen te maken hebben. 

De hier bedoelde bevindelijke prediking wordt ook wel benoemd met de 
uitdrukking onderwerpelijke prediking. Deze onderwerpelijke of subjectieve 
prediking staat dan tegenover de voorwerpelijke of objectieve prediking.^' In de 
voorwerpelijke prediking, waarin de uitleg van de tekst centraal staat, valt het 
accent op wat Christus voor de zondaar heeft gedaan en worden de grote daden 
van God uitgestald en uiteengezet. In de onderwerpelijke prediking valt, zonder 
overigens tekort te willen doen aan het werk van Christus buiten en voor de 
mens, het accent op de genadewerking van de Heilige Geest in het hart van de 
mens. Voor schriftuurlijk-bevindelijke prediking zou dan kenmerkend zijn dat er 
zowel recht wordt gedaan aan het voorwerpelijke of objectieve element als aan 
het onderwerpelijke of subjectieve element. Beide elementen moeten in even
wicht zijn: het in de uitleg gevondene moet ook subjectief worden toegepast. De 
prediking wordt op deze manier geperst in het keurslijf van het explicatie
applicatie-model waarbij het applicatieve element uiteindelijk het bevindelijke 
gehalte van de preek uitmaakt. Omdat echter beide typen prediking, zowel de 
voorwerpelijke als de onderwerpelijke, onjuist zijn, kan ook een evenwichtige 
combinatie van beide typen geen zuivere prediking opleveren." ' 

Tenslotte kan de uitdrukking bevindelijke prediking ook nog betrekking 
hebben op die prediking waarin de predikant getuigt van zijn eigen subjectieve 
belevingen in de verborgen omgang met God in de binnenkamer en waarin hij 
vanuit die belevingen leiding probeert te geven aan het gevoelige leven van 
Gods kinderen. Het grote gevaar van dergelijke bevindelijke prediking, waarin 
de bevinding van de predikant een tweede bron vormt naast de Schrift, is dat de 
predikant zijn subjectieve ervaring normatief aan zijn hoorders voorhoudt 
zonder oog te hebben voor de velerlei manieren waarop de Heilige Geest in het 
hart van gelovigen werkt.^ 

Bevinding in de prediking 
Ik heb tot nu toe aangegeven welke kant ik niet op wil als het gaat om het 
thema van preek en bevinding: de prediking van de bevindelijkheid is een 
onbegaanbare weg. Ik wil nu ook ingaan op een opvatting van bevindelijke 
prediking die op een gezonde wijze de bevinding een plaats geeft in de preek. Ik 
doe dat aan de hand van Velema's artikel over 'Bevinding in de prediking'.^'' 
Velema stelt daarin de vraag of het verantwoord is om bevinding een plaats in 
de prediking te geven. Zijn antwoord is positief: de bevinding is het werk van 
de Geest, en dat werk komen we in de bijbel, het Woord van God tegen. In een 
prediking die dat Woord wil bedienen, is dus ook plaats voor de bevinding. Die 
plaats is er niet zozeer omdat de mens met zijn ervaring recht heeft op aandacht 
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in de prediking (antropocentriciteit). „Neen, de bevinding mag in de prediking 
een plaats iiebben omdat ze behoort tot het werk van de Geest. De Geest 
verheerlijkt met Zijn werk Christus. Dat werk van de Geest is inhoud van Gods 
belofte. Het hoort bij het heil dat God laat verkondigen en wil uitdelen. "^^ 
Velema benadert het onderwerp dus vanuit de vooronderstelling dat het in de 
prediking om bediening van Gods Woord gaat. Voor de praktijk van het preken 
betekent dat uitgangspunt dat de tekst van de preek beslist over de wijze waarop 
en de breedte waarin de bevinding in de preek aan de orde komt.^* Samenvat
tend komt deze visie op bevindelijke prediking erop neer dat bevinding als 
inhoudelijk thema in de prediking aan de orde moet worden gesteld: er moet in 
de preek vanuit de Schrift ook gesproken worden over het werk van de Heilige 
Geest in en aan de gelovigen, over de vruchten van de Geest, over het nieuwe 
leven door de Geest. Bevindelijke prediking is dus die prediking die op een 
schriftuurlijke manier ingaat op de bevinding. 

Tegen een dergelijke visie op bevindelijke prediking vallen vanuit bijbels of 
theologisch perspectief geen bezwaren in te brengen. Homiletisch gezien heb ik 
echter wel een bezwaar, dat ik op de volgende noemer breng: mijns inziens is 
hier sprake van een statische visie op het thema preek en bevinding omdat de 
bevinding op deze wijze vooral een inhoudelijk thema wordt waarover in de 
preek gesproken wordt, terwijl de bevinding mijns inziens veel meer de toonzet
ting van heel de preek bepaalt. Anders gezegd: ik zou willen pleiten voor een 
dynamische visie op het thema preek en bevinding, en ik breng dat tot uitdruk
king door niet te spreken van 'bevindelijke prediking' of 'bevinding in de 
prediking' maar van 'bevindelijk preken' als aanduiding voor een preek-gebeu-
ren dat staat in de toonsoort van de bevinding, waarvan de bevinding de 
toonzetting bepaalt. Voor bevindelijk preken is kenmerkend, niet zozeer dat er 
over bevinding gesproken wordt (het bevindelijk element in de prediking), maar 
dat de bevinding als een fermenf heel het preek-gebeuren doortrekt. Deze 
gedachten werk ik in het nu volgende verder uit. 

Bevindelijk preken 
Voor het beschrijven van mijn eigen visie op het thema preek en bevinding kies 
ik nu voor een meer homiletische benadering door mijn uitgangspunt te nemen 
in de homiletische drieslag.^* Ik ken deze drieslag van tekst, hoorder en 
predikant daarbij een heuristische functie toe: ze helpt om op een meer homile-
tisch-systematische wijze na te denken over bevindelijk preken en die aspecten 
op het spoor te komen die bepalend zijn voor bevindelijk preken. Ik stel 
achtereenvolgens aan de orde de relatie bevinding en tekst, bevinding en 
hoorder en bevinding en predikant om tenslotte vanuit de relatie bevinding en 
preek tot een samenvattende beschrijving van bevindelijk preken te komen. 

Bevinding en tekst 
Een preek heeft een tekst. Nu lijkt het mij minder juist om te stellen dat het 
bevindelijke gehalte van een preek in de eerste plaats wordt bepaald door het 
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bevindelijke gehalte van de tekst Met andere woorden een preek kan met pas 
bevindelijk worden wanneer in de preektekst de bevinding aan de orde komt in 
die zin dat het werk van de Geest m mensen erm ter sprake wordt gebracht 
Evenmin kan het zo zijn dat een predikant over elke tekst een bevindingsraster 
heen moet leggen^' of moet proberen om de bevindelijke laag van de tekst aan 
te boren Als het gaat om de tekst is voor bevindelijk preken bepalend dat de 
tekst altijd in het kader van Gods omgang naar ons toekomt ^ In elke tekst als 
onderdeel van het Woord van God komt God zelf sprekend naar ons toe Dat is 
het bevindelijke kader waarin elke preektekst staat God komt naar ons toe en 
wil tot ons hart spreken En bevindelijk preken betekent dan dat de preektekst 
zo ter sprake wordt gebracht (wordt uitgevoerd") dat er communicatie van hart 
tot hart ontstaat 

Bevinding en hoorder 
Hoorders komen naar de kerk om God te ontmoeten, om (opnieuw) te ervaren 
dat de God van het Woord de God van de werkelijkheid is Tegen de achter
grond van dit verlangen moet het in de prediking gaan om een gebeuren waarin 
het werkelijk komt tot de ervaring God is in ons midden, God is ons nabij Dat 
betekent dat de preek getoonzet moet zijn door het zoeken van de ervaring van 
Gods tegenwoordigheid, een zoeken waarvan we mogen verwachten dat het 
door de genade van de Geest tot vinden wordt Tegelijk betekent het dat de 
preek ook inhoudelijk ingaat op de aanvechtingen en de vreugden van het bevin
delijke leven en wel zo dat de hoorders zich kurmen herkennen in datgene wat 
ter sprake wordt gebracht Bevindelijk preken houdt dus onder het gezichtspunt 
van de hoorder in dat de bevinding in al haar veelkleurigheid en veelvormig
heid, in haar positieve en negatieve aspecten ter sprake wordt gebracht 

Bevinding en predikant 
Als het gaai om bevindelijk preken speelt de factor van de predikant een 
doorslaggevende rol Bevindelijk preken hangt allereerst en ten nauwste samen 
met de persoon van de predikant De predikant moet vanuit zijn persoonlijk 
gegrepen-zijn door het Woord van God en de God van het Woord de boodschap 
van het heil verkondigen Dat betekent dat hij, wil het werkelijk tot bevindelijk 
preken komen, ervaringskennis van de bevinding moet hebben Alleen wie 
bevindelijk leeft, kan (in de hoedanigheid van getuige) bevindelijk preken 
authentieke en betrokken vertolking van het evangelie kan nooit buiten eigen 
leven en eigen bevinding van de predikant om gaan " Hiermee is niet bedoeld 
dat er in de prediking sprake zou zijn van twee bronnen in die zm dat de 
predikant put uit enerzijds de Schrift en anderzijds de eigen bevinding Het gaat 
in bevindelijk preken dan ook met om een spreken over de (eigen) bevinding 
maar om een spreken vanuit de eigen bevinding Tegen deze achtergrond wordt 
het dan ook mogelijk om de bevinding als inhoudelijk thema ter sprake te 
brengen, als maar bedacht wordt dat het preken over bevinding met hetzelfde is 
als bevindelijk preken 
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Bevinding en preek 
Bevindelijk preken is preken in het krachtenveld van de Heilige Geest. Ten 
diepste is bevindelijk preken dus een pneumatologisch gebeuren, een gebeuren 
dat geschapen wordt door de Geest, een- gebeuren waarin het hart van God 
opengaat naar het hart van mensen toe. ,,Me dunkt, dat dit het bevindelijke 
ferment van de preek uitmaakt: het is de drang van het Woord des Geestes zelf 
om het menselijk hart in te nemen."^' ,,Werkelijk bevindelijk preken is het 
Woord Gods zo tot de mens brengen, dat hij er niet meer onderuit kan. Met 
zijn concrete leven in al zijn facetten, uiterlijk en innerlijk, weet de mens zich 
dan door God zelf aangesproken."^'' Die prediking is dus bevindelijk die levend 
is, en niet dor en doods en intellectualistisch, die aan-spreekt en verandert. 
Bevindelijk preken is zo preken dat de tegenwoordigheid van God voelbaar 
wordt in een wereld die vol is van Godsverduistering. Die preek is bevindelijk 
die de ogen opent voor de sporen van Gods aanwezigheid in het ogenschijnlijk 
godvergeten bestaan van iedere dag.^' Bevindelijk preken is zo preken dat het 
voor de hoorders, mensen die in een wereld vol Godverlatenheid hunkeren naar 
Godservaring, komt tot een doorbreking van de Godsverduistering, tot een 
Godsonthulling, tot Godsverlichting. Alleen de Geest is bij machte deze bevin
delijke prediking te scheppen. 

Meer praktisch-homiletisch geformuleerd zou ik bevindelijk preken willen 
omschrijven als 'preken in de toonsoort van de omgang' en 'preken in de taal 
van de omgang'. Preken in de toonsoort van de omgang betekent dat de 
predikant zo preekt dat de preek, ingebed in het kader van de liturgie als 
ontmoeting met God, zelf een vorm van omgang wordt, een warm en liefdevol 
en betrokken gebeuren waarin gecommuniceerd wordt van hart tot hart. Deze 
communicatie vindt plaats in de taal van de omgang, dat is een taal die levend is 
en ontdekkend en verrassend, het is een evocatieve taal die naast begrippen 
vooral ook beelden en verhalen gebruikt om de nieuwe werkelijkheid op te 
roepen, de werkelijkheid van God die er allang is maar waar we zo vaak blind 
voor zijn, een aan-sprekende taal die niet allereerst vastlegt maar openlegt, een 
nieuwe taal die verlossend en bevrijdend is als de taal van Jezus'*, een taal van 
ik en Gij, van wij en Gij, niet een objectiverende derde-persoonstaal maar een 
relationele eerste- en tweede-persoonstaal." Kortom: bevindelijk preken is 
preken in de toonsoort van de omgang en in de taal van de omgang. 

Preek en aanvechting 
In een wereld die onder het beslag ligt van de zonde, in een cultuur die wordt 
gekenmerkt door de afwezigheid van God, in een werkelijkheid waarin de 
omgang van God en mens allerminst vanzelfsprekend is, is het van groot belang 
om het thema van de aanvechting ter sprake te brengen: de aanvechting vormt 
een cruciaal thema als het gaat om bevindelijk preken.'* Ik wil dit thema hier, 
in nauwe aansluiting bij een artikel van De Reuver over 'Prediking en aanvech
ting''', langs drie lijnen uitwerken: de aangevochten predikant, de aangevochten 
prediking en de gepredikte aanvechting. 
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De aangevochten predikant 
Het leven van de predikant wordt gekenmerkt door een merkwaardige dubbel
heid: enerzijds is hij de man van stof en as, die een grote onmacht en verlegen
heid ervaart ten aanzien van zijn taak, anderzijds is hij de man die door de vlam 
van het Woord is geraakt en door wie de wind van de Geest waait. Onder deze 
dubbelheid, deze paradoxale twee-eenheid van niet te kuimen preken en toch 
niet zonder preek en preekstoel te kuimen, ligt een drievoudig spanningsveld. In 
de eerste plaats is er de spaiming tussen vlees en Geest: de predikant is net als 
alle mensen een mens in wie de zonde huist. Hij is vlees dat zich weerbarstig 
handhaaft tegen de Geest en de genade van God. En dat leidt bij hem tot 
gevoelens van schuldige machteloosheid en volstrekte onwaardigheid. En 
tegelijkertijd voltrekt er zich iets van de Andere kant: het vlees wordt door de 
Geest heilzaam bestookt en bestreden. En daarbij is de triomf steeds voor de 
Geest die op overmachtige wijze de traagheid doorbreekt. De aanvechting is er 
nu voor om de predikant zijn leven lang het geheimenis te Ieren verstaan dat 
Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. In de tweede plaats is er de spanning 
tussen Godswoord en mensenwoord: een mens moet het Woord van God 
spreken. Dat moet, maar eigenlijk kan het niet, tenzij het Godswoord vaardig 
wordt over de predikant en zich over zijn woorden heen spant. Dat brengt voor 
de predikant een voortdurende strijd met zich mee: hij moet zich overgeven aan 
God. Dat vindt plaats in gebed en in ootmoed. Dan kan het komen, door 
aanvechting heen, tot een ootmoedige vrijmoedigheid. In de derde plaats is er 
de spanning tussen sabbat en werkdag: de veelheid van de werkzaamheden en 
beslommeringen die zo kenmerkend is voor het werk van de predikant, kan hem 
zo opdelen dat het de concentratie op het enkelvoud van het Godswoord 
blokkeert. Zo kan de bedrevenheid van de werkdag de gedrevenheid van de 
sabbat wegdrukken: het bedrijf van de zes dagen van de week zet zich voort op 
de sabbatdag. Deze aanvechting leert de predikant om dagelijks sabbatsuren te 
zoeken om van daaruit het evangelie te kunnen vertolken, als aangevochtene.''° 

De aangevochten prediking 
Omdat het evangelie een Kruis-Woord is, is de prediking zelf ook een aange
vochten fenomeen in deze wereld: ze voert in de paradoxale spanning van aan 
de ene kant de gehoorde belofte en aan de andere kant de geconstateerde 
feitelijkheid. Het evangeliewoord spreekt van openbaring, maar blijft mysterie, 
diep gehuld in verborgenheid. Als het gaat om de kansen van de prediking van 
dit evangelie in een a-theïstische cultuur, moeten er twee dingen worden opge
merkt. In de eerste plaats: het evangelie heeft niet alleen speciaal nu niet maar 
in geen enkel tijdsgewricht kansen omdat de ontmoeting met de levende God 
nooit van de mens uitgaat. Godsontmoeting en Godskermis berusten als van den 
begiime op het wonder van Godsgenade, en dat wonder is nu even groot als 
vroeger en later. In de tweede plaats: ondanks het hiervoor gezegde is er ook 
sprake van tijden waarin het Godswoord schaars is, van tijden die on-christelijk 
of zelfs anti-christelijk zijn, van tijden waarin de mens God heeft verlaten, niet 
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om andere maar om geen goden te dienen. Onze tijd is zo'n tijd: in onze 
geseculariseerde cultuur heerst de ademloze stilte van de dood. Wie preekt, 
moet in deze crisis diep indalen, want middenin de dood bewijst God de kracht 
van zijn levende en levenwekkende Woord. Sterker nog: Gods levenwekkende 
Geest werkt bij voorkeur op die plaatsen waar de adem-loze stilte van het 
dodendal (Ezechiël 37) de evangelieprediking aanvecht. „En zó valt het Woord 
te prediken, zonder het geheimenis te ontraadselen, in al zijn kwetsbare en aan
vechtbare vreemdheid, in het geloof dat Gods volmacht en overmacht zich in 
deze onmacht voltrekt.'"" 

De gepredikte aanvechting 
De hoofdsom en het doelwit van de prediking is de gekruisigde Christus, een 
Man die in alle dingen verzocht was zoals wij. Deze prediking gaat uit naar 
mensen van vlees en bloed, concrete mensen zoals ze werkelijk zijn. Daarom 
moet in de prediking de aanvechting ter sprake komen en mag de prediking 
nooit worden tot een ongevaarlijk betoog waarin niets gebeurt en waarin niet 
geworsteld wordt. De predikant zal de mensen daarom opzoeken met het Woord 
om in het donker van de aanvechting Gods licht te laten schijnen. In een 
dergelijk pastoraal-dialogische prediking komt de aanvechting in elk geval op 
drie manieren ter sprake. In de eerste plaats: de prediking verwekt de aanvech
ting. Onze werkelijk situatie wordt in de preek ontmaskerd als een schuldige, 
een zondige, een ellendige situatie. God die ons redden wil, vecht ons aan en 
laat ons zien wie we werkelijk zijn. En dat is een onverteerbare boodschap: we 
vechten terug omdat we onszelf menen te kunnen redden. Maar dat kan niet, en 
daarvan getuigt de wet van God. Want God legt in die wet ontdekkend onze 
goddeloosheid bloot. Maar dat is niet het enige, want Gods werk is tweeledig: 
met het evangelie van de verzoening bedekt Hij onze zonden. Wet en evangelie: 
in hun samenhang verwekken ze de aanvechting. In de tweede plaats: de 
prediking herkent de aanvechting. ,,Aanvechting is maar geen ziekteverschijn
sel, maar behoort tot de kenmerken van het christen-zijn. Zonder deze kan God 
ons niet zalig maken. De prediking gaat er niet in op, maar terdege op in. Zij 
komt immers bij de mens op bezoek, zoekt hem dus op in al zijn weerstand en 
opstand, zijn twijfel en tweespalt, zijn angst en ontzetting, zijn boete en zijn 
leegte.""^ Daarbij moet de predikant niet blijven steken in de aanvechting die de 
geseculariseerde en Godverlaten cultuur met zich meebrengt. Hij zal ,,blijk 
moeten geven van een inzichtig verstaan van die geheel eigensoortige, existen
tiële grondaanvechting die aan de bevindelijke omgang van God en mens eigen 
is. En daar is niet in het geding de vraag naar Gods bestaan, maar de vraag hoe 
ik voor God kan bestaan.""^ In de derde plaats: de prediking bezweert de 
aanvechting. Dat betekent niet dat de aanvechting wordt opgeheven, want omdat 
God altijd moet worden aangeroepen, moeten wij altijd worden aangevochten 
(Luther). De aanvechting bezweren betekent dat de aanvechting in die zin 
'onschadelijk' wordt gemaakt dat de aangevochten mens juist wordt verzekerd 
van Gods heilzame bedoeling met de aanvechting. De aanvechting leert ons 
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namelijk dat God ,,een God is die licht schept in de duisternis, die redt uit de 
nood en verlost uit de dood. 'Alleen de aanvechting leert op het Woord acht 
geven', zei Luther. En: 'Het is onmogelijk dat 's mensen hart God recht zou 
kunnen erkennen en Hem in gedachtenis houden zonder het lieve kruis en de 
aanvechting.' Het Woordgeloof te sterken en te stalen, het te leren zinken op 
het woordeke 'Nochtans', dat is de goddelijke zin van de aanvechting. Bloed
warme prediking, die niet rust voordat zij haar hoorders op het Woord van God 
geworpen heeft, bezweert de aanvechting door de aangevochtene te wapenen 
met dit Nochtans. Zij doet twee dingen niet: zij ontkent de aanvechting niet, en 
zij verabsoluteert die niet. Zij maakt ze doorzichtig tot op God! Tot op de God 
Die Zijn leem kneedt naar Zijn model.'""^ De prediking van de aanvechting 
brengt de boodschap dat aanvechtingen ten diepste niets anders zijn dan 'Gods 
liefdevolle omarmingen' (Luther)."^ 

3 Meditatie als weg naar bevindelijk preken 

Ter afronding van dit hoofdstuk maak ik nog een enkele opmerking over de 
meditatie. Samenvattend zou ik de meditatie in relatie tot bevindelijk preken als 
volgt willen omschrijven: meditatie is de weg naar bevindelijk preken.'"' 

De voorbereiding op een prediking die werkelijk bevindelijk is, wordt 
bepaald door een biddende omgang met de Schrift vanuit de eigen aangevochten 
existentie. Op formule gebracht: de weg naar bevindelijk preken als preken in 
de toonsoort van de omgang wordt bepaald door een door de oratio en de 
tentatio gekleurde meditatio van de preektekst. Het gaat er dan om dat de 
predikant het Woord van God allereerst in zijn eigen bestaan hoort klinken en 
weerklinken. Deze meditatie wordt gekleurd en bepaald door het gebed als de 
intieme omgang met God en door de aanvechting als ervaring van de onvanzelf-
sprekendheid en gebrokenheid van die omgang met God. 

Pas vanuit een voorbereiding waarin deze meditatie als eigen toegang tot het 
Woord van God (naast en door de exegetische omgang met de Schrift heen) de 
sfeer bepaalt, kan het komen tot een prediking die betrokken, existentieel en 
bevindelijk is: vanuit het eigen hart draagt de predikant de boodschap van Gods 
omgang naar en in het hart van de hoorders. Deze prediking is, evenals de 
meditatie als biddende omgang met het Woord, uiteindelijk niet iets wat de 
predikant zelf tot stand kan brengen: het is een schepping van de Spiritus Crea
tor. 
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Hoofdstuk 10 
MEDITATIE EN EXEGESE 

Meditatie is een vorm van omgang met de Schrift. Binnen het homiletische 
kader van het preekproces heb ik deze vorm, aangeduid als persoonlijke 
meditatie (Text für mich), afgegrensd van de exegetische analyse (Text für sich) 
en de pastorale overweging (Text für dich).' Deze drie onderscheiden vormen, 
die elk een bepaalde wijze van omgang met een tekst aanduiden, zijn tegelijker
tijd ten zeerste op elkaar betrokken en onlosmakelijk met elkaar verbonden: 
samen karakteriseren ze de homiletische omgang met de tekst waarover gepreekt 
gaat worden. 

In dit en in het volgende hoofdstuk staat nu de meditatie als vorm van 
omgang met een tekst centraal. Terwijl ik in het volgende hoofdstuk speciaal 
inga op praktische en methodische aspecten van de meditatie, wil ik de meditatie 
in dit hoofdstuk vanuit een theologische en een hermeneutische invalshoek nader 
doordenken. Ik kies er daarbij voor om speciaal in te gaan op het verschil 
tussen en de eigenheid van enerzijds de analytisch-exegetische en anderzijds de 
persoonlijk-meditatieve omgang met teksten, kortweg aangeduid als exegese 
respectievelijk meditatie.^ Daarbij gaat het me er om de legitimiteit en onmis
baarheid van de meditatie als vorm van omgang met een tekst naast de exegese 
aan te tonen en om de meditatie als vorm van omgang met een tekst een eigen 
theoretische (theologisch-hermeneutische) basis te verschaffen. 

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst geef ik een schets van de 
praktisch-homiletische achtergrond van de vraagstelling van dit hoofdstuk (I). 
Vervolgens geef ik vanuit het perspectief van de theologie een doordenking van 
de eigenheid van de meditatie en de exegese als vormen van omgang met 
Schriftteksten (2). Daarna draag ik vanuit de moderne hermeneutiek enkele 
hermeneutische bouwstenen aan met het oog op een nadere verantwoording van 
het onderscheid tussen exegese en meditatie (3). En tenslotte vat ik het resultaat 
van mijn zoektocht samen in de vorm van een schema van bouwstenen voor een 
homiletische hermeneutiek (4). 

1 De homiletische praktijk 

Een preek heeft alles te maken met een tekst, een bijbeltekst. De bedoeling van 
preken is namelijk dat een tekst uit de bijbel zo wordt vertolkt dat mensen van 
vandaag zich door God weten aangesproken.^ Dat betekent dus dat ook het 
preekvoorbereidingsproces als het proces dat leidt tot een preek kan worden 
opgevat als een proces waarin het erom gaat een bijbeltekst zo te lezen, zo te 
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beluisteren, zo uit te leggen of zo te interpreteren dat die tekst begrepen wordt 
en uitwerking heeft. In de homiletiek is aan dit thema uiteraard altijd uitgebreid 
aandacht besteed: een preek staat of valt met de uitleg van de tekst. Vandaar dat 
er in de theoretische reflectie op het preekvoorbereidingsproces ook altijd grote 
nadruk wordt gelegd op een zorgvuldige en grondige exegese van de tekst in 
zijn verband. 

In de gereformeerde homiletische bezinning komt dat ook tot uitdrukking 
doordat er met het oog op de fase van de exegese in de preekvoorbereiding 
heldere handelingsaanwijzingen worden gegeven. Zo zet Trimp in zijn boekje 
De preek een duidelijke route voor de exegetische procedure uit: eerst wordt de 
tekst gelezen in de gebruikelijke vertaling; vervolgens wordt een vergelijking 
gemaakt met andere vertalingen, wordt de grondtekst bestudeerd en wordt de 
precieze grammaticale zin van de woorden vastgesteld met behulp van gramma
tica en woordenboeken; nadat vervolgens met behulp van een concordantie 
parallelle plaatsen zijn opgespoord vindt de eigenlijke exegese vanuit de context 
plaats in vijf stappen: a. de canonische vragen betreffende het bijbelboek 
waaruit de tekst is genomen worden behandeld, b. de gehele perikoop waaruit 
de tekst genomen is wordt bestudeerd aan de hand van een aantal commentaren, 
c. er worden monografieën en woordenboeken geraadpleegd met het oog op de 
betekenis van de centrale woorden van de tekst, d. de historische, archeo
logische en geografische bijzonderheden worden nagezocht en e. relevante 
parallelle plaatsen en citaten worden aan een zorgvuldig onderzoek onderwor
pen." 

Met betrekking tot deze exegetische procedure als onderdeel van de preek
voorbereiding zou ik een tweetal kritische opmerkingen willen maken. In de 
eerste plaats: het is opvallend dat het raadplegen van allerlei literatuur over de 
bijbeltekst een belangrijke plaats inneemt. Nu is het echter zo dat die literatuur 
niet allereerst geschreven is met het oog op het geven van hulp bij de preek
voorbereiding. Zeker van de meeste exegetische commentaren geldt dat ze 
vooral een bijdrage leveren aan een vakwetenschappelijke discussie: ze zijn 
daarom ook allereerst conunentaren op een geschreven tekst, terwijl het bij het 
preken gaat om een gehoorde tekst.' Veel predikanten hebben dan ook de 
ervaring dat wetenschappelijke commentaren niet veel verder helpen als het gaat 
om het komen tot een preek.' Vaak wordt de tekst hun zelfs door een historisch-
kritische benadering, die de tekst fragmenteert, uit handen geslagen, en ook kan 
de predikant op allerlei exegetische zijwegen worden geleid die niet van direct 
belang zijn voor het komen tot een preek. Een niet onbelangrijk gevaar bij een 
dergelijke exegetische procedure is dan ook dat de predikant blijft steken in 
exegetische meningen over teksten in plaats van dat hij de tekst ontvangt als een 
Woord van God dat verkondigd wil worden aan de mensen. In de tweede plaats: 
Trimp stelt dat de tekst waarover gepreekt gaat worden tijdens de exegese 
verkeert in een objects-functie.^ Het is echter de vraag of die functie in het 
kader van de preekvoorbereiding de meest geëigende is en of de exegetische 
omgang met de Schrift de eerste en belangrijkste benaderingswijze van de bijbel 
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moet zijn. Behoort de tekst in de preekvoorbereiding niet allereerst en vooral 
een subjects-functie te hebben? Deze laatste vraag raakt de zaak van de medita
tie. Het belang van een minder objectiverende omgang met de preektekst, 
kenmerkend voor de exegese, wordt in de gereformeerde homiletiek wel 
ingezien: er moet ook plaats zijn voor een meer meditatieve omgang met de 
tekst omdat anders het gevaar bestaat dat de preek ontaardt in een objectief 
verhaal of een populair stuk exegese.* Toch laat de methodische uitwerking van 
dit inzicht veel te wensen over. Trimp schrijft bijvoorbeeld wel een paragraaf 
over de homiletische exegese of meditatie, maar handelingsaanwijzingen 
ontbreken. Trimp stelt alleen dat er tijd moet worden genomen voor de medita
tie, en dat deze meditatie moet plaatsvinden in een pauze die in de preekvoor
bereiding wordt ingelast.' Een en ander kan er gemakkelijk toe leiden dat de 
meditatie in de praktijk van de preekvoorbereiding een onderbedeelde plaats 
krijgt en zo op een ondoorzichtige manier opgaat in de exegetische omgang met 
de tekst. 

In voorgaande hoofdstukken heb ik al duidelijk gemaakt dat het in de 
meditatie mijns inziens om een heel eigen vorm van omgang met de tekst gaat. 
Deze eigen vorm vraagt dan ook om een eigen theoretische basis en een eigen 
methodiek. Met het oog op die theoretische basis wil ik in de beide volgende 
paragrafen een theologische en een hermeneutische verkenning uitvoerexi. Ik 
neem daarbij mijn uitgangspunt in de in Hoofdstuk 7 gegeven omschrijvingen 
van exegese en ineditatie, omschrijvingen die bedoeld zijn om te functioneren 
binnen een homiletisch kader. Onder exegese versta ik een analyserende, 
structurerende, argumenterende, rationele omgang met de Schrifttekst als tekst 
die in een ver verleden op schrift is gesteld. Onder meditatie versta ik een 
biddende, existentiële, inlevende, persoonlijk betrokken, luisterende omgang met 
de Schrifttekst als Woord aan mij persoonlijk gericht.'" 

2 Theologische verkenning: Geest, Woord, Schrift 

Een belangrijk theologisch uitgangspunt voor de bezinning op de omgang met de 
Schrift in het preekproces wordt gevormd door het antwoord op de vraag naar 
het karakter van de bijbel. Dat antwoord zou ik als volgt willen formuleren: de 
bijbel als Heilige Schrift is het Woord van God dat doorgegeven en verkondigd 
wil worden. Uiteraard zijn er ook andere karakteriseringen van de bijbel 
mogelijk. De bijbel kan bijvoorbeeld ook worden opgevat als literatuur, als 
tekst, als boek van schoonheid of als informatiebron voor historische vraagstel
lingen. Dergelijke omschrijvingen zijn zeker legitiem: ze benadrukken belang
rijke aspecten van de bijbel en brengen benaderingswijzen met zich mee die heel 
vruchtbaar zijn voor verschillende theologische en niet-theologische vakken. 
Voor de homiletiek als het vak dat nadenkt over de prediking als de levende 
verkondiging van Gods Woord is de bijbel echter allereerst Heilige Schrift en 
Woord van God. Vanuit dit uitgangspunt wil ik de homiletische omgang met 

221 



bijbelteksten doordenken; met het oog op de verwoording van het onderscheid 
tussen en de eigenheid van meditatie en exegese wil ik daarom eerst ingaan op 
het thema Schrift en Woord (a). In de tweede plaats wil ik ook aandacht geven 
aan een ander belangrijk onderwerp uit de Schriftleer: de Geest als Interpreet 
(b). 

Schrift en Woord 
De bijbel is als Heilige Schrift het Woord van God. In deze formulering vormen 
de termen Woord en Schrift twee aanduidingen met elk een eigen karakteristieke 
kleur die ik hier wil belichten omdat zo twee aspecten van de bijbel aan het licht 
komen die mijns inziens van belang zijn voor een nadere theologische doorden
king van het verschil tussen exegese enerzijds en meditatie anderzijds. Het is 
daarbij mijn bedoeling om, vanuit de nadruk die ik leg op de onderscheidenheid 
van Woord en Schrift, theologisch legitieme ruimte te creëren voor de medita
tieve omgang met de Schrift naast de exegetische omgang met de Schrift. 
Daarbij wil ik overigens op geen enkele wijze aan de eenheid van Woord en 
Schrift tekort te doen, een eenheid die binnen het kader van de pneumatologie 
gestalte krijgt: de Heilige Schrift is het Woord van God, en die eenheid is 
gegeven met de Geest die de Geest is van Schrift én Woord. Achtereenvolgens 
ga ik nu in op het Schrift-karakter van de bijbel, het Woord-karakter van de 
bijbel en de eenheid van Schrift en Woord. Van daaruit beschrijf ik de meditatie 
als die vorm van omgang met de Schrift die zich vooral richt op het Woord en 
de exegese als die vorm van omgang met het Woord die zich vooral richt op de 
Schrift. 

De bijbel als Schrift 
De bijbel is een boek en heeft als zodanig een schriftelijk karakter. Deze bijbel 
is in een ver verleden door mensen, onder be-ademing van de Geest, op schrift 
gesteld. Op deze wijze heeft God ervoor gezorgd dat zijn Woord-openbaring 
tijden en afstanden kon overbruggen. Aan de schriftelijkheid van de bijbel is een 
aantal belangrijke aspecten te onderscheiden. In de eerste plaats betekent de 
schriftelijkheid van de bijbel continuïteit: de gebeurtenissen en feiten die 
plaatsgrepen in het verleden zijn vastgelegd voor alle tijden. De Schrift vormt 
zo het instrument voor de bewaring van Gods openbaring. In de tweede plaats 
impliceert de schriftelijkheid van de bijbel een kritische tegenover-functie: de 
gelovigen zijn niet aangewezen op een binnen de kerk doorgegeven mondelinge 
traditie, maar kuimen altijd teruggrijpen naar en terugvallen op de in de kerk 
bewaarde en gelezen Schrift. Het is aan de schriftelijkheid van de bijbel als 
Gods Woord te danken dat er naar een rechtskrachtige tekst kan worden 
verwezen: Er staat geschreven!" In de derde plaats hangt de schriftelijkheid van 
de bijbel nauw samen met de menselijkheid van het geschreven Woord: om 
volkomen in te kunnen gaan in het mensenleven neemt de openbaring de vorm 
aan van een voor mensen te allen tijde toegankelijke Schrift.'^ 

222 



Dat betekent overigens niet dat de Schrift een verstarde, gefixeerde tekst is, 
een dode letter. Dat komt omdat de Schrift een schepping is van de Geest; de 
Schrift is theopneust, wat wil zeggen dat de Schrift door de Geest van God 
geademd is.'^ Bovendien heeft het werk van de Geest niet alleen betrekking op 
het ontstaansproces van de Schrift maar wordt de Schrift ook voortdurend door 
de Geest gedragen, bewaard en krachtig gemaakt'"* met het oog op het grote 
doel: wijs maken tot zaligheid.'^ De Schrift die gave van de Geest is, is tegelijk 
het bemiddelende werktuig van de Geest: de Geest spreekt door de Schrift. En 
door de Schrift, die in het verleden door de Geest geademd is, werken ook nu 
de creatieve impulsen van diezelfde Geest: via de geschreven Schrift wil de 
Geest het Woord van God naar mensen brengen, en in dat Woord is het leven. 
,,Durch die geistgewirkte Schrift fahrt der Geist fort zu wirken.""" Zo wordt 
het binnen het kader van de pneumatologie onmogelijk om een dode Schrift 
tegenover een levend Woord te stellen om op die manier Schrift en Woord 
tegen elkaar uit te spelen.'^ 

De bijbel als Woord 
Zonder dus een scheiding te willen maken tussen Schrift en Woord, valt toch 
het Woord-karakter wel van het Schrift-karakter van de bijbel te onderscheiden: 
de categorie van het woord heeft een andere, meer dynamische kleur dan de 
categorie van het schrift. Zo is Woord de aanduiding voor het levende en 
krachtige spreken van God waarmee Hij het niet zijnde tot aanzijn roept, waar
mee Hij de wereld schept en onderhoudt en waarin Hij zich openbaart.'* En 
tegelijk is Woord de aanduiding voor het levende en krachtige spreken waarin 
God de mens aan-spreekt: het nabije Woord van God (Rom. 10,8) is levend en 
krachtig en persoonlijk en concreet en werkzaam in het leven van mensen die 
het Woord horen, ernaar luisteren en het gehoorzamen." Want het Woord van 
God is als het actuele spreken van God nooit alleen maar klank maar altijd ook 
kracht, nooit alleen maar bekendmaking maar altijd ook volbrenging van zijn 
wil: Gods spreken brengt iets tot stand, is creatief (Jes.55,11).^'' En wanneer het 
actuele spreken van God zich richt tot mensen, dan is dat spreken aan-spraak: 
Gods Woord is altijd gericht, bestemd om mensen aan te spreken en aan te 
raken en in hun harten door te dringen. Zo hebben we in het Woord van God 
met de Persoon van God zelf te maken: Woord betekent dat God zelf sprekend 
naar ons toekomt.^' 

De eenheid van Schrift en Woord 
De aanduidingen Schrift en Woord hebben dus elk hun eigen karakteristieke 
kleur. De aanduiding Schrift articuleert dat we in de bijbel te maken hebben met 
een boek dat door zijn schriftelijkheid Gods openbaring bewaart, continuïteit 
waarborgt en een kritisch tegenover vormt. De aanduiding Woord articuleert dat 
we in de bijbel te maken hebben met het levende, krachtige, actuele en persoon
lijke spreken van God tot mensen. Een en ander betekent echter niet dat Woord 
en Schrift ver uit elkaar moeten worden getrokken: de bijbel is Schrift én 
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Woord tegelijk." De nauwe samenhang tussen Schrift en Woord zou ik als volgt 
tot uitdrukking willen brengen: de Schrift is de vorm van het Woord en het 
Woord is de inhoud van de Schrift. Zoals inhoud en vorm onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, zo zijn ook Schrift en Woord onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Alleen via de Schrift kunnen we bij het Woord komen, en het 
Woord zoekt toegang tot onze harten via de Schrift. Deze eenheid van Woord 
en Schrift ligt verankerd in het werk van de Geest: Hij is de Geest van de 
Schrift, Hij is de Geest van het Woord. ,,Zo vaak wij de Schriften lezen, 
voorlezen of verkondigen, hebben wij met God zelf te maken. Daarin is zijn 
stem, zijn kracht, zijn leven-wekkende Geest."" 

Exegese en Schrift, meditatie en Woord 
De voorafgaande overwegingen werk ik nu in twee richtingen uit met het oog 
op een doordenking van het eigene van exegese respectievelijk meditatie. 
Daarbij ga ik eerst uit van de onderscheidenheid en vervolgens van de onlosma-
kelijkheid van Schrift en Woord. 

De bijbel als Schrift en de bijbel als Woord vragen elk om een eigen 
benadering als het gaat om de omgang met een bijbeltekst. Kort op formule 
gebracht nodigt de bijbel als Schrift uit tot het innemen van een Zeej-houding en 
nodigt de bijbel als Woord uit tot een luister-\io\xé\ng. De lees-houding die 
uitgelokt wordt door het Schriftkarakter van de bijbel ('lezen' vat ik hier op als 
het meer analyserend benaderen van geschreven teksten^") wordt bepaald door 
de distantie die er is tussen de geschreven tekst en de lezer van de tekst: 
geschreven teksten, die de functie van een kritisch tegenover hebben, worden 
vanuit een meer gedistantieerde en objectiverende houding door de lezer 
geanalyseerd. Deze lees-houding zie ik als kenmerkend voor de exegetische 
omgang met de tekst als Schrift. De luister-houding die uitgelokt wordt door het 
Woordkarakter van de bijbel ('luisteren' vat ik hier op als het zich van binnenuit 
openstellen voor gehoorde woorden) wordt gekenmerkt door de onmiddellijke 
nabijheid van het gesproken woord: beluisterde woorden, die direct en concreet 
en persoonlijk aan-spreken, worden vanuit een existentieel-betrokken houding 
door de hoorder ontvangen om te worden ge-hoor-zaamd. Deze luister-houding, 
die zich concretiseert in een relationeel kader, zie ik als kermaerkend voor de 
meditatieve omgang met de tekst als Woord. 

Uit de onlosmakelijkheid van Schrift en Woord vloeit per consequentie voort 
dat ook exegese en meditatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: ze 
vooronderstellen elkaar, hebben elkaar nodig en kunnen niet zonder elkaar. 
Exegese zonder meditatie is leeg, meditatie zonder exegese is blind.^' Voor de 
omgang met de preektekst in het kader van de preekvoorbereiding betekent dat 
dus enerzijds dat de meditatie een eigen legitieme plaats heeft (en daarnaar ben 
ik in dit hoofdstuk vooral op zoek), terwijl anderzijds deze meditatie niet mag 
worden losgemaakt van de exegese (en het is belangrijk om dat bij een pleidooi 
voor een eigen plaats voor de meditatie te blijven onderstrepen). 
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De Geest als Interpreet 
Een heel belangrijk uitgangspunt voor een gereformeerd-theologische visie op de 
Schrift als het Woord van God en op de omgang met die Schrift wordt gevormd 
door de overtuiging dat geen verstaan van het Schrift-Woord mogelijk is zonder 
de Heilige Geest: uiteindelijk is de Geest de eigenlijke Interpreet van de Schrift. 
Aan dit uitgangspunt is wel vorm gegeven door te pleiten voor een bepaald 
soort exegese: pneumatische exegese.^* Dit pleidooi voor pneumatische exegese 
werd ingegeven door een gevoel van frustratie over het historisch-kritisch 
onderzoek van de bijbel. In dit onderzoek dreigden de boodschap van het 
Woord en de levende stem van God ten onder te gaan in een veelheid van 
detaillistische waarnemingen van historische, psychologische, sociologische en 
religieuze aard. Uit reactie werd alle nadruk gelegd op het gegeven dat alleen de 
Geest van God weet wat in God is en werd het door de Geest geleerd zijn 
gesteld tegenover menselijke wijsheid (lKor.2,10-13). Het zal duidelijk zijn dat 
een dergelijke benadering niet kan ontkomen aan het gevaar van spiritualisme: 
de Geest wordt op deze manier losgemaakt van de letter, en het verstaan van de 
Schrift wordt een mysterieus, charismatisch en niet na te speuren geheimenis dat 
zich onttrekt aan alle hermeneutische logica en wetmatigheid. Dat strookt in het 
geheel niet met de onlosmakelijke verbondenheid van Geest en Schrift en Geest 
en Woord. 

Toch is het nodig om aan het Anliegen van de pneumatische exegese niet 
voorbij te gaan: tot de kunst van het uitleggen en vertolken van de Schrift 
behoort meer dan de toepassing van de technische regels van de exegese.^' 
Schriftverstaan en Schriftvertolking zijn ten diepste alleen mogelijk in de 
tegenwoordigheid van de Geest van Schrift en Woord: zonder de verlichting 
door de Heilige Geest gaat de Schrift niet open en komt het Woord niet werke
lijk tot klinken. Vanuit dit pneumatologische uitgangspunt zou ik (binnen het 
homiletische kade van de preekvoorbereiding) een onderscheid willen maken 
tussen exegese en meditatie door exegese te omschrijven als die vorm van 
omgang met de Schrift waarin het pneumatische moment is geïmpliceerd, en 
door meditatie te omschrijven als die vorm van omgang met de Schrift waarin 
het pneumatische moment wordt geëxpliciteerd. Oftewel: het onmisbare pneu
matische moment in de omgang met de Schrift zie ik in de exegese impliciet 
aanwezig en in de meditatie expliciet vorm gegeven. Ik licht een en ander nader 
toe. 

In de exegese zoekt de predikant op een analytische, kritische, technische, 
wetenschappelijk-methodische manier naar de betekenis van de tekst. Deze 
exegetische bezigheid gaat zeker niet buiten het werk van de Geest om: Geest 
en methode bedreigen elkaar niet, sluiten elkaar niet uit en mogen daarom nooit 
tegen elkaar worden uitgespeeld.^* Bovendien is alle (goede) exegese uiteindelijk 
gericht op het zoeken naar een antwoord op de vraag: Wat zegt de Geest tot de 
gemeente? Maar tegelijkertijd is duidelijk dat dit einddoel niet op ieder moment 
even nadrukkelijk aanwezig is: exegetische detailkwesties, vertaalproblemen, het 
analyseren van een werkwoordsvorm en het vergelijken van verschillende 
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commentaren, om slechts een enkel voorbeeld te noemen, zijn geen bezigheden 
die zich direct in de sfeer van de Geest afspelen, een sfeer die bepaald wordt 
door aandacht en ontvankelijkheid voor God die spreekt, door existentiële 
betrokkenheid in de verwachting dat de Geest de hoorder van het Woord 
verandert en omvormt. Dat betekent niet dat dergelijke bezigheden dus on
vruchtbaar en on-Geestelijk zijn. Wel betekent het dat in de exegetische bezig
heden het pneumatische moment in de omgang met de Schrift naar de achter
grond verdwijnt en meer impliciet aanwezig is. 

Het besef dat in de exegetische omgang met de Schrift nooit afwezig mag 
zijn en dat als het goed is altijd impliciet aanwezig is, het besef namelijk dat de 
Geest de uiteindelijke Interpreet van de Schrift is, wordt in de meditatieve 
omgang met de Schrift nadrukkelijk geëxpliciteerd en concreet vorm gegeven. 
In de meditatie staat centraal het gebed om de Geest die verlicht, het biddende 
luisteren naar wat de Geest door het Woord wil zeggen, de ontvankelijkheid 
voor de omvormende kracht van het Woord van de Geest. Daarbij gaat het 
erom, in tegenstelling tot de exegese, direct naar het Woord te luisteren zonder 
tussen-komst van allerlei exegetisch-methodische hulpmiddelen. De Geest werkt 
direct door en met het Woord en daarom moet de interpreet zich direct op dat 
Woord richten. Zo is de meditatie ook het voorspel op de exegese en de 
inoefening van een houding die ook tijdens de exegese nooit geheel verloren 
mag gaan: de exegeet ,,rechne damit, daB er die Schrift nicht aufschlagt in 
Abwesenheit des Geistes, sondem in des Geistes Gegenwart."^' 

Over deze meditatieve omgang met de Schrift in pneumatologisch perspectief 
zou ik nog drie korte aanvullende opmerkingen willen maken. 1. De meditatie is 
die vorm van omgang met de Schrift die articuleert dat de uitlegger pneumaticus 
moet zijn: alleen de geestelijke mens verstaat wat God zegt (lKor.2,14). De 
omgang met de Schrift als stem van de Geest vraagt aan de kant van de predi
kant om een leven in de Geest.^ 2. De meditatie heeft, meer dan de exegese, 
een ontmoetingskarakter en speelt zich af in een ik-Gij-relatie. Meditatie 
betekent: gesprek, dialoog, vraag en antwoord, aangesproken worden en 
luisteren. In dit ontmoetingsgebeuren is de Geest erop uit om de hoorder van 
het Woord aan te grijpen, te bewonen, te veranderen, te verlichten." 3. De 
meditatie als vorm van omgang met de Schrift is de inoefening van verstaan-als-
navolging: ,,Der Heilige Geist lehrt den Ausleger, den Verstehensprozeli als 
einen Teil der Christusnachfolge zu begreifen."^^ 

3 Hermeneutische verkenning: tekst-verstaan 

Hermeneutiek is de wetenschap die zich bezighoudt met vragen rond het 
verstaan en de interpretatie van teksten in de meest brede zin van het woord. In 
deze paragraaf wil ik vanuit de moderne hermeneutiek materiaal aandragen 
voor een nadere doordenking van de plaats van exegese en meditatie in het 
homiletische proces. Wie zich echter verdiept in de moderne hermeneutiek. 
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verdrinkt al gauw in de onoverzienbare hoeveelheid literatuur en de al even 
onoverzichtelijke veelheid aan meningen en benaderingen. Daarom geef ik eerst, 
bij wijze van excurs en achtergrond, een korte schets van ontwikkelingen in de 
(bijbelse) hermeneutiek (a) om vervolgens vanuit de interpretatietheorie van 
Ricoeur enkele hermeneutische bouwstenen aan te dragen ter doordenking van 
de eigenheid van exegese en meditatie (b). 

Schets van ontwikkelingen 
In de laatste eeuwen hebben zich biimen de hermeneutiek verschillende ontwik
kelingen" voorgedaan die ervoor gezorgd hebben dat de tijd dat een exegeet 
eenvoudigweg met behulp van grammatica's, lexica, concordanties en commen
taren naar de tekst toeging om zo de betekenis van de tekst vast te stellen, 
voorbij is. Hermeneutiek is niet langer een min of meer technisch vak dat in de 
marge van de theologische wetenschap een aantal leesregels opstelt. Het steeds 
meer doordringende besef dat we in de bijbel met een document uit een ver 
verleden en een vreemde cultuur hebben te maken, heeft ervoor gezorgd dat de 
hermeneutiek van karakter veranderde. Daarbij werkten ook allerlei verande
rende paradigmata in de algemene wetenschapsbeoefening door, waarbij met 
name de wending naar het subject een prominente plaats inneemt.^" 

Nu tekent zich er in de geschiedenis van de hermeneutiek in de twintigste 
eeuw een bepaalde verschuiving af die goed in beeld is te brengen vanuit het 
gezichtspunt dat alle uitleg van (bijbel)teksten zich afspeelt op een spanningsveld 
met drie coördinaten: de auteur, de tekst en de lezer. Heel kort gezegd gaat het 
dan om een verschuiving van een benadering waarin de auteur centraal staat 
naar een benadering waarin de tekst zelf centraal staat, een benadering die op 
haar beurt weer wordt gevolgd door een benadering waarin de lezer centraal 
staat.'^ 

In de benadering die vooral focust op de auteur spelen historische vraagstel
lingen de hoofdrol. Het gaat hier om de historisch-kritische benadering die de 
sleutel tot het uitleggen van de tekst zoekt in de wereld achter de tekst: Wie was 
de auteur? Waimeer leefde hij? Wat was zijn bedoeling met de tekst? De 
belangstelling richt zich daarbij vooral op de historische context en op diachrone 
vraagstellingen rond het ontstaan en de groei van de tekst. De resultaten van 
deze benadering roepen echter belangrijke problemen op: het onderzoek werkt 
atomiserend en verliest door het terugvragen naar allerlei voorstadia van de 
tekst de eenheid van de tekst uit het oog. Bovendien vereist de historisch-
kritische benadering een functioneel atheïsme en worden categorieën als openba
ring en het Woord-Gods-karakter van de Schrift uitgerangeerd. Ook is het maar 
de vraag of we de oorspronkelijke bedoelingen van de auteur nog wel kunnen 
achterhalen gezien de grote temporele, culturele en geografische afstand. Naast 
deze kritische noties blijft het van belang om de legitimiteit en noodzakelijkheid 
van de historische vraagstelling niet uit het oog te verliezen: de tekst moet in 
zijn eigenheid als vreemde, door mensen geschreven tekst uit het verleden aan 
het woord kunnen komen en uit kuimen spreken.^* 
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In de benadering die vooral focust op de tekst voeren literaire vraagstellingen 
de boventoon. De sleutel tot het begrijpen van de tekst wordt gezocht in de 
tekst: de tekst vertelt een eigen verhaal los van de ontstaansgeschiedenis. De 
bijbel is in deze benadering primair literatuur en niet zozeer een historisch 
document. De literaire benadering kreeg belangrijke impulsen vanuit de lingu
ïstiek en de algemene literatuurwetenschap. Veel aandacht was er voor bijvoor
beeld literaire genres (speciaal voor narratieve teksten) en voor stijlfiguren 
(zoals de metafoor en de gelijkenis). Ook vanuit verschillende invalshoeken als 
de retorica, de taaldadentheorie en het structuralisme werden interessante 
bijdragen geleverd. Het belangrijkste uitgangspunt van de literaire benadering is 
dat de tekst een zelfstandig literair product vormt, een eenheid die bestaat uit 
een netwerk van relaties tussen de onderdelen, onafhankelijk van externe 
referenties. Toch zijn er ook bij deze tekst-immanente, synchronische benade
ring kritische notities te maken: de verschillende teksttheorieën zijn onderling 
tegenstrijdig, de bijbelse literatuur dreigt in het keurslijf van modem-westerse 
concepten te worden geperst en de minimalisering van de referentiële aspecten 
van de tekst vormt een regelrechte aanslag op de historiciteit van het in de 
bijbelteksten verhaalde gebeuren. Een positief effect van de literaire benadering 
is dat er weer oog kwam voor de samenhang en de eenheid van de teksten van 
de Schrift en voor de tekst zoals die nu voor ons ligt." 

In de benadering die vooral focust op de lezer staan contextuele vraagstellin
gen centraal. De sleutel tot het verstaan van de tekst wordt gezocht in de wereld 
vóór de tekst: de tekstbetekenis is niet een statisch-objectief gegeven maar komt 
gaandeweg het verstaansproces tot stand. De interpretatie van een tekst heeft de 
vorm van een dialoog: de betekenis komt tot stand in een wisselwerking tussen 
tekst en lezer. Als zodanig is het verstaansproces een creatief gebeuren waarbij 
de context van de lezer een belangrijke inbreng krijgt als het gaat om het 
bepalen van de betekenis van de tekst. Achter deze benadering liggen belangrij
ke inzichten van de nieuwere hermeneutiek (waaraan namen als die van Gada-
mer en Ricoeur verbonden zijn) zoals de gedachte dat iedere lezer een Vor-
verstandnis heeft als hij naar een tekst toegaat, de gedachte dat de tekst kritisch 
inwerkt op het zelfverstaan van de lezer en de gedachte dat interpretatie kan 
worden gezien als het samensmelten van twee horizonten: de historische context 
van de auteur en de context van de lezer. Deze en dergelijke inzichten laten zien 
dat de lezer een belangrijke rol speelt bij het interpreteren van teksten. De 
contextuele benadering wortelt vooral in kringen van de bevrijdingstheologie en 
het feminisme. In dit kader heeft ook de moderne psychologische exegese een 
plaats. Het gevaar van de contextuele benadering ligt vooral in het gegeven dat 
de rol van de lezer doorslaggevend wordt. Dat leidt tot een sterke mate van 
subjectivisme en relativisme bij het uitleggen van teksten: de tekst heeft nauwe
lijks nog een normatieve betekenis en vervult niet langer de rol van een 'tegen
over' terwijl de subjectieve inbreng van de lezer bij voorbaat is gelegitimeerd. 
Toch is ook duidelijk dat de subjectieve inbreng van de lezer in het proces van 
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interpretatie niet zonder meer genegeerd kan worden: ieder die leest brengt 
zichzelf mee en daarmee zijn eigen verstaanskaders en selectiemechanismen.^' 

Deze korte schets maakt duidelijk dat het interpreteren van teksten een 
complexe aangelegenheid is waarin heel verschillende factoren een rol spelen. 
Het lijkt me van groot belang dat al die factoren ook nadrukkelijk aandacht 
ontvangen in de hermeneutische beziiming zoals die plaats vindt binnen de 
kaders van de homiletiek. Het is namelijk naïef om, als het gaat om preken over 
teksten, uit te gaan van de stelling dat de predikant 'gewoon moet lezen wat er 
staat'. Het lezen van teksten is een proces waarin niet alleen de tekst zelf en 
niet alleen de auteur van de tekst maar ook de lezer een constitutieve rol speelt. 
Zo doet een objectief-analyserende omgang met de tekst te weinig recht aan de 
rol van het subject van het proces van interpretatie. In het volgende onderdeel 
probeer ik van hieruit verder na te denken en enkele hermeneutische bouwste
nen aan te dragen voor een verantwoording van de eigen en onmisbare plaats 
van zowel de exegese als de meditatie in het kader van de homiletische omgang 
met teksten. Daarbij gaat het me er uitdrukkelijk niet om de tekst zelf en de 
auteur van de tekst rechten te ontnemen ten gunste van de lezer: de vragen naar 
de opbouw en de context van een tekst en naar de bedoeling van de auteur van 
de tekst mogen niet tweederangs worden. Wel wil ik laten zien dat ook de lezer 
of hoorder van de tekst een heel eigen en onmisbare rol speelt in het verstaan-
sproces. 

Hermeneutische bouwstenen 
In de moderne hermeneutische discussies neemt de filosoof Ricoeur een belang
rijke plaats in. Hij ontwikkelde een invloedrijke interpretatietheorie die binnen 
de praktische theologie in het algemeen en de homiletiek in het bijzonder veel 
aandacht krijgt.^' In deze theorie speelt de lezer van de tekst een prominente 
rol. Alszodanig kan deze theorie belangrijke hermeneutische aanknopingspunten 
opleveren voor het nadenken over met name de meditatie als vorm van omgang 
met een tekst omdat daarin de rol van de lezer duidelijk vorm krijgt. 

De genoemde aanknopingspunten vind ik in een aantal begrippenparen die 
licht werpen op het verschil tussen enerzijds een exegetische en anderzijds een 
meditatieve omgang met Schriftteksten. Deze begrippenparen leen ik van 
Ricoeur om ze te gebruiken met het oog op het doel dat me hier voor ogen 
staat: het onder woorden brengen van de hermeneutische eigenheid van exegese 
en meditatie. Daarmee wil ik beslist niet heel Ricoeurs theorie omarmen omdat 
er bij die theorie ook kritische vragen zijn te stellen. Een van de belangrijkste 
vragen heeft betrekking op de autonomie van de tekst. Voor Ricoeur is de tekst 
namelijk een min of meer zelfstandige grootheid die los staat van de ontstaans-
achtergrond: in de geschreven tekst wordt het contact met de auteur en met de 
oorspronkelijke situatie verbroken. In Ricoeurs theorie wordt dat aangeduid met 
de term 'distantiatie'.'"' Daarmee hangt nauw samen dat ook het verstaan dat 
plaats vindt tussen tekst en lezer een autonoom en dus subjectief en onkritisch 
gebeuren kan worden. Ricoeurs uitgangspunt in een autonome tekst kan ik 
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daarom, helemaal waar het gaat om bijbelteksten, onmogelijk delen, omdat dat 
zou betekenen dat een Schrifttekst wordt losgemaakt van de oorspronkelijke 
auteur en van de situatie waarin de tekst op schrift is gesteld. Daarmee zou ook 
het Schriftverstaan tot een autonome en subjectieve activiteit worden. 

Zonder dus kritische vragen die te stellen zijn te vergeten, meen ik dat het 
wel mogelijk is om uit deze theorie enkele begrippenparen te gebruiken en 
zelfstandig te verwerken binnen de kaders van de vraagstelling die hier aan de 
orde is. Het gaat om de volgende begrippenparen, die ik in de volgende 
onderdelen achtereenvolgens bespreek: verklaren en begrijpen (a), de wereld 
achter de tekst en de wereld vóór de tekst (b) en ont-eigening en toe-eigening 
(c). 

Verklaren en begrijpen 
In de interpretatietheorie van Ricoeur speelt het begrippenpaar verklaren en 
begrijpen een belangrijke rol. Kort gezegd stelt Ricoeur dat de interpretatie van 
teksten een synthese is van verklaren en begrijpen. Oftewel: verklaren en 
begrijpen vormen de beide momenten in het ene proces van het interpreteren 
van teksten. 

De termen verklaren (Erklaren) en begrijpen {Versteken) stammen uit de 
Duitse hermeneutische traditie. Het verklaren vond zijn toepassing in de 
natuurwetenschappen: daar worden externe feiten geobserveerd, hypotheses aan 
empirische verificatie onderworpen en hypothetisch-deductieve procedures 
uitgevoerd. Het begrijpen vond zijn toepassingsgebied in de geesteswetenschap
pen: daar krijgt de wetenschap te maken met de ervaring van andere subjecten. 
Het begrijpen van expressies (van gezichtsuitdrukkingen tot geschreven teksten) 
die deze subjecten voortbrengen, vraagt om empathie, om inleving in het 
psychisch leven van iemand anders.'" De aanduidingen verklaren en begrijpen 
vormen bij Ricoeur de uitdrukking van twee verschillende houdingen die ten 
aanzien van een tekst kuimen worden ingenomen. De verklarende houding zou 
'objectief' kunnen worden genoemd: de tekst zelf wordt met behulp van een 
wetenschappelijke methode als de structuuranalyse verklaard. De begrijpende 
houding zou 'subjectief' kunnen worden genoemd: het gaat er nu om de 
werking van de tekst na te gaan en in het oog te krijgen wat voor effect de tekst 
heeft op de lezer.""̂  Ricoeur ziet aan elk van beide houdingen dan ook een-eigen 
procedure beantwoorden. Aan het begrijpen beantwoordt de procedure van het 
gissen: het gissen richt zich vooral op het intentionele aspect van de tekst en is 
om zo te zeggen de subjectieve, naïeve benadering van de tekst. Aan het verkla
ren beantwoordt de procedure van het toetsen: het toetsen richt zich vooral op 
de analytische structuur van de tekst en is om zo te zeggen de objectieve, 
kritische benadering van de tekst. Daarbij staan het gissen en het toetsen 
circulair met elkaar in verband. Het gaat hier om de hermeneutische cirkel. 
Deze cirkel is echter niet een vicieuze cirkel van subjectivistische zelfbeves
tiging omdat tot het proces van interpretatie naast het gissen ook toetsingsproce
dures behoren: niet alle interpretaties zijn gelijk omdat de tekst slechts een 
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beperkt veld van mogelijke constructies ontsluit. De logica van de toetsing 
creëert de ruimte om interpretaties met elkaar te vergelijken en door middel van 
argumenten de meest juiste interpretatie te kiezen."^ 

Ricoeur denkt dus, als het gaat om het -interpreteren van teksten, vanuit twee 
mogelijke houdingen die ten aanzien van een tekst kuimen worden ingenomen: 
verklaren en begrijpen. Als ik dat nu doorvertaal binnen het kader van de 
homiletische omgang met teksten, dan zou ik willen zeggen dat de exegetische 
omgang met teksten verwant is met het verklaren terwijl de meditatieve omgang 
met teksten verwant is met het begrijpen. Daarmee wordt duidelijk dat zowel de 
exegese als de meditatie een eigen hermeneutische basis hebben die respectieve
lijk ligt in het verklaren en het begrijpen. Tegelijk kan vanuit de interpretatie
theorie van Ricoeur ook duidelijk worden dat het hier gaat om twee dimensies 
van een en hetzelfde proces: bij Ricoeur wordt het interpretatieproces in de kern 
bepaald door een dialectiek van verklaren en begrijpen, waarbij verklaren en 
begrijpen dus niet zonder elkaar kuimen en op elkaar aangewezen zijn. De 
verklarende houding leidt op zichzelf genomen tot een gereduceerde, objective
rende omgang met de tekst terwijl de begrijpende houding op zich zelf genomen 
kwetsbaar is voor een onkritisch individualisme en leidt tot illusie of zelfbedrog. 
Het gaat er Ricoeur dan ook om dat de kritische functie van het verklaren en de 
creatieve functie van het begrijpen elkaar in het proces van de interpretatie 
aanvullen en corrigeren.*^ 

De wereld achter de tekst en de wereld vóór de tekst 
Ricoeur maakt in zijn interpretatietheorie ook een onderscheid tussen de wereld 
achter de tekst en de wereld vóór de tekst."' Met de aanduiding wereld achter de 
tekst heeft hij het oog op de intenties van de auteur en de historische achter
gronden van de tekst. Wie zich vooral richt op die wereld achter de tekst, gaat 
dus met een wat genoemd zou kunnen worden antiquarische en informatieve 
belangstelling naar de tekst toe.""" Ricoeur ziet de tekst echter, zoals al eerder 
gezegd, als een autonome grootheid die juist door het schrift is losgemaakt van 
zijn ontstaansachtergrond: de tekst is niet langer gebonden aan de auteur. En 
daarom gaat het in de interpretatie ook niet om een gebeuren waarin naar de 
betekenis achter de tekst wordt gezocht, maar om een gebeuren dat zich afspeelt 
vóór de tekst: de interpretatie is een interactie tussen tekst en lezer."^ 

Hoewel ik niet instem met Ricoeurs algemene uitgangspunt dat de tekst kan 
worden losgemaakt van de auteur en diens oorspronkelijke intenties en met de 
consequenties van dat uitgangspunt, namelijk dat lezers voorbij kuimen gaan aan 
de wereld achter de tekst''\ wil ik wel Ricoeurs nadruk op de wereld vóór de 
tekst opvatten als een welkome correctie op een, ook binnen de gereformeerde 
homiletiek, al te eenzijdig accent op de wereld achter de tekst.'" Teksten hebben 
niet alleen een betekenis die we op het spoor komen door de tekst te lezen 
vanuit de wereld achter de tekst, teksten doen ook iets met de lezer. Terwijl we 
in de wereld achter de tekst zoeken naar een antwoord op de vraag: Wat zegt de 
tekst?, zoeken we in de wereld vóór de tekst naar een antwoord op de vraag: 
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Wat doet de tekst?'" Overigens is het dan wel van belang om ook na te denken 
over criteria van waaruit de waarde en de juistheid van tekst-effecten kan 
worden beoordeeld. In het kader van de homiletiek zullen die criteria vanuit de 
exegetische omgang met de tekst moeten worden aangereikt. 

Waar gaat het nu precies om in die 'wereld vóór de tekst'? Ricoeur ziet het 
lezen van een tekst vooral als een proces dat creatief is: er gebeurt iets, er komt 
iets tot stand vóór de tekst. Wie een tekst leest, ondergaat de operatieve effecten 
van die tekst: de tekst ontwerpt en ontvouwt een wereld waarin de lezer kan 
binnengaan, een wereld die de lezer vernieuwt en transformeert.'' Als ik dat 
spreken over een wereld vóór de tekst nu overbreng naar de omgang met een 
bijbeltekst in het kader van het homiletische proces, dan zou ik willen voorstel
len om de meditatie als die vorm van omgang met de tekst te zien waarin het 
vooral gaat om de wereld vóór de tekst: in de meditatie staat centraal de vraag 
naar wat de tekst doet en uitwerkt in het leven van de lezer, in dit geval de 
predikant. De tekst die gelezen wordt, wil bij de lezer iets veranderen: de tekst 
wil hem een nieuwe kijk op de werkelijkheid, een nieuw zelf-verstaan aanbieden 
en uitdagen tot een vernieuwd handelen. In theologische termen gesproken gaat 
het hier dan om het werk van de Geest: Hij wil de lezer vernieuwen door het 
Woord dat via bijbelteksten naar hem toekomt. Daarbij gaat het erom dat de 
lezer wordt getransformeerd in de omgang met de tekst: teksten zijn uit op de 
transformatie van de lezer." In het kader van het homiletische proces is het de 
meditatieve omgang met de tekst die aan dat gegeven recht wil doen. 

Ont-eigening en toe-eigening 
Het doel van het lezen van een tekst bestaat, aldus Ricoeur, in de toe-eigening 
van de tekst door de lezer. Dat houdt in dat het interpreteren van een tekst tot 
zijn doel komt als de lezer zichzelf anders of beter gaat begrijpen, als het zelf 
van de lezer aan de tekst wordt gevormd, als het komt tot een metamorfose van 
het ego.'^ Voor deze toe-eigenende omgang met de tekst is nabijheid kenmer
kend: de lezer stelt zich open voor de werking van de tekst. Tegelijk is het 
echter noodzakelijk om ook een kritische distantie in te nemen wil het interpre
tatieproces niet eindigen in een intuïtieve en subjectieve willekeur.'" Deze 
distantiëring zou kuimen worden getypeerd als ont-eigening": de lezer neemt 
afstand van de tekst om deze vanuit een meer gedistantieerde, analyserende en 
objectiverende houding opnieuw te benaderen. Zo wordt het mogelijk om de 
eerste naïeve vorm van begrip van de tekst te toetsen aan diezelfde tekst. 
Tegelijk neemt het distantiëren ook de vorm aan van een afstand nemen van 
zichzelf: de lezer neemt afstand van zichzelf om zichzelf te kunnen hervinden 
ten overstaan van de tekst. Deze dubbele vorm van afstand nemen heeft in het 
proces van verstaan dus een kritische en corrigerende functie. Zo komt het er 
dus op neer dat het vaststellen van de tekstbetekenis samenvalt met het tot stand 
komen van zelfbegrip of de vorming van het zelf.'' Daarbij gaat het om een 
proces dat zich beweegt van aantrekkingskracht via distantie (vervreemding) 
naar een hernieuwde toenadering." 
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Als ik deze gedachten opnieuw onderbreng in een homiletisch kader, dan 
zou ik willen zeggen dat de begrippen distantiëring, vervreemding of ont
eigening de exegese kenmerken, terwijl het in de meditatie gaat om de toe-
eigening, de vorming van het zelf of het zelfbegrip ten overstaan van de tekst. 
In de exegese houdt de predikant de tekst als het ware op een armlengte 
afstand'* om vanuit een kritische houding te zoeken naar de betekenis van de 
tekst: Wat wil de tekst zelf zeggen? Daarbij probeert de predikant zichzelf te 
vervreemden, zichzelf los te maken van zijn eigen intuïtieve vermoedens 
omtrent de betekenis van de tekst en zet hij zijn eigen betrokkenheid bij en zijn 
eigen voorverstaan van (de zaak van) de tekst buitenspel. In de meditatie echter 
brengt de predikant zichzelf weer volledig in het spel. Hij laat de tekst dicht op 
zijn huid komen om te zoeken naar de werking van de tekst: Wat wil de tekst 
met mij doen? Zo wordt er een proces in gang gezet waarin de predikant aan de 
tekst wordt omgevormd. 

De beweging die zich binnen het door Ricoeur getekende hermeneutische 
proces ontwikkelt, namelijk de beweging van toe-eigening via ont-eigening naar 
hernieuwde toe-eigening (van begrijpen via verklaren naar begrijpen), kan ook 
homiletisch worden doorvertaald: de meditatie als de toe-eigenende omgang met 
de tekst gaat vooraf aan en volgt op de exegese als de ont-eigenende omgang 
met de tekst. De exegese vervult zo het onmisbare kritische moment in een 
hermeneutiek van de toe-eigening. 

4 Homiletische hermeneutiek 

Via de sporen van theologie en hermeneutiek heb ik geprobeerd inzichten en 
begrippen te vinden die kunnen helpen om de eigenheid van de meditatie en de 
exegese ten opzichte van elkaar te articuleren. In wezen heb ik me dus bezig 
gehouden met het vinden van enkele bouwstenen voor een homiletische herme
neutiek: een hermeneutische theorie voor de omgang met Schriftteksten in het 
kader van de preekvoorbereiding. Het is nauwelijks nodig om te zeggen dat 
datgene wat ik heb gevonden maar een fractie uitmaakt van een volledige 
homiletisch-hermeneutische theorie. Mijn enige doel was nu, tegen de achter
grond van de vraagstelling van deze studie, om de meditatie als vorm van 
omgang met een tekst een eigen theoretische, theologisch-hermeneutische basis 
te verschaffen. Samenvattend kan het resultaat als volgt in schema worden 
weergegeven: 
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theologisch: 

hermeneutisch: 

meditatie 

Woord 

expliciet pneumatisch 

begrijpen 

wereld vóór de tekst 

toe-eigening 

exegese 

Schrift 1 

impliciet pneumatisch 

verklaren 

wereld achter de tekst 

ont-eigening 

Nogmaals benadruk ik dat het hier om onderscheidingen gaat die geen scheiding 
bedoelen te zijn: exegese en meditatie vormen twee momenten binnen het ene 
proces van de homiletische omgang met de Schrift. Het zijn geen alternatieven 
van elkaar maar ze vullen elkaar aan, doordringen elkaar en zijn complementair 
ten opzichte van elkaar. 

Bovendien wil ik tenslotte nog met enige nadruk naar voren brengen dat 
mijn betoog in dit hoofdstuk op geen enkele manier de eigen wettige plaats van 
de exegese in het homiletische proces bedoelt te ondermijnen: zorgvuldige 
exegese van de tekst blijft een absolute noodzaak. Maar die exegetische omgang 
met de Schrifttekst vormt dan wel een moment in een homiletisch-hermeneutisch 
proces dat per definitie en uit-eindelijk de kleur van de toe-eigening heeft: 
preken is toe-eigenende vertolking van het Woord van God. 
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Hoofdstuk 11 
DE MEDITATIE IN DE PREEKVOORBEREIDING 

Voor een vruchtbaar preekproces is de meditatie een onmisbare voorwaarde. 
Deze meditatie, die als dimensie heel het preekproces kleurt, verdicht zich in 
het preekvoorbereidingsproces in de persoonlijke meditatie tot een aparte stap. 
Waar gaat het in deze persoonlijke meditatie nu precies om? Welke hande
lingsaanwijzingen zijn voor deze meditatie te geven? Hoe krijgt deze meditatie 
vorm? Nadat ik in het vorige hoofdstuk met name ben ingegaan op de theore
tische basis onder de meditatie, wil ik in dit hoofdstuk aandacht vragen voor de 
praktische en methodische kant van de meditatieve omgang met het Woord. Ik 
probeer zelf handelingsaanwijzingen te formuleren voor de praktijk van de 
meditatieve omgang met de tekst in het kader van de preekvoorbereiding. Maar 
voordat ik dat doe, geef ik eerst nog een uitgebreide schets van twee benaderin
gen die qua intentie goed stroken met wat mij voor ogen staat bij de meditatie 
als vorm van omgang met de Schrift. De eerste benadering is die van de lectio 
divina, een vorm van Schriftlezen die stamt uit de monastieke traditie (1). De 
tweede benadering is die van de contemplatieve exegese (2). Nadat ik deze twee 
benaderingen heb uiteengezet, geef ik een eigen methode voor meditatie die 
handelingsaanwijzingen bevat die in de praktijk van de preekvoorbereiding 
direct kunnen worden toegepast (3). In een laatste paragraaf ga ik dan nog, met 
het oog op de beide volgende hoofdstukken, in op de verbinding tussen spiritua
liteit en creativiteit in de meditatie (4). 

1 Lectio divina 

De lectio divina vormt, naast het liturgisch gebed, de psalmodie en de arbeid, 
één van de meest karakteristieke gestalten waarin in de monastieke traditie het 
zoeken naar God vorm kreeg. De praktijk van de lectio divina is in alle perio
den beoefend, maar de theoretische reflectie over de lectio divina ontstaat pas 
vanaf ongeveer de twaalfde eeuw.' Daarin speelt Guigo II een belangrijke rol. 
In een brief over het contemplatieve leven (Scala claustralium) vat hij de 
essentie van de lectio divina samen met behulp van een model van vier trappen 
(waarbij hij de lectio divina opvat als een model voor het geestelijke leven). 
Deze vier trappen zijn: de lezing {lectio), de overweging (meditatio), het gebed 
(oratio) en het schouwen (contemplatio)} Deze vier trappen zijn overigens nauw 
met elkaar verbonden. Guigo schrijft dan ook ,,dat lezing zonder overweging 
vruchteloos is, dat overweging zonder lezing tot dwaling leidt; dat het gebed 
zonder overweging lauw is en dat overweging zonder gebed geen vrucht geeft; 
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dat het vurige gebed het schouwen kan verwerven en dat het verkrijgen van het 
schouwen zonder gebed of zeldzaam is, of wonderdadig."' 

Omdat de lectio divina het verdient om ook in de eigen tijd beoefend te 
worden, doet Bianchi een poging om deze oude spirituele praxis voor onze tijd 
toegankelijk te maken." In zijn boek God ontmoeten in zijn Woord noemt hij 
twee redenen die het belangrijk maken om de lectio divina (opnieuw) te beoefe
nen. In de eerste plaats signaleert hij het gevaar dat bij mensen die het Woord 
moeten verkondigen het rechtstreekse contact met de Schrift dreigt te worden 
verbroken doordat er te veel gebruik wordt gemaakt van allerlei geschriften 
(zoals exegetische commentaren en postilles) die hulp bij de taak van de 
verkondiging bedoelen te bieden. Dergelijke publicaties willen het in feite 
overbodig maken ,,de tekst persoonlijk voor te bereiden, erin door te dringen -
wat zeker inspaiming vergt, maar toch noodzakelijk is - en vooral erover te 
bidden."' De lectio divina als gebeden lezing van het Woord Gods neemt een 
cruciale plaats in op de weg naar de verkondiging: ,,Alleen het Woord dat 
beluisterd, ontvangen, bewaard en overwogen wordt () kan mensen scheppen die 
trouw aan de aarde en aan de mensheid, ons spreken van God!"' In de tweede 
plaats wijst Bianchi op vormen van overweging die veel minder vruchtbaar zijn 
dan de lectio divina vanwege de intellectualistische en psychologiserende 
tendensen die er eigen aan zijn. Zo is de overweging die typisch is voor de 
Moderne Devotie sterk antropologisch gekleurd: gericht als ze is op gevoels-
effecten, zuivere innerlijkheid en de beheersing van de roerselen van het hart 
staat ze, aldus Bianchi, in dienst van een egocentrische spiritualiteit. Authentie
ke christelijke overweging echter, in de vorm van de lectio divina, is er niet 
allereerst op gericht er iets goeds uit te ontvangen. ,,Als dat gebeurt, des te 
beter, maar zij streeft slechts één doel na: te groeien in de gemeenschap met 
God."^ 

Voor een beschrijving van de lectio divina volg ik nu het spoor van Bianchi 
die aanwijzingen geeft voor en in wil leiden in een vernieuwde vorm van de 
lectio divina. Hij zet in bij het woord van Jezus in Matteüs 7:7: 'Bidt en u zal 
gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden.' 
Guigo, bij wie Bianchi aansluiting zoekt, parafraseert deze woorden als volgt: 
,,Zoek in de lezing en gij zult vinden in de overweging, klop in het gebed en in 
de beschouwing zult ge binnentreden."' Daarmee parafraseert Guigo de laatste 
twee uitnodigingen van het genoemde evangeliewoord. Bianchi acht het juister 
om daar ook de eerste uitnodiging aan toe te voegen: fundamenteel voor de 
lectio divina is de voorbereiding waarin gevraagd wordt om de Geest ('Bidt en u 
zal gegeven worden') die ons hele wezen kan verlichten om de ontmoeting met 
God mogelijk te maken.' Aan de vier fasen van lectio, meditatie, oratio en 
contemplatio moet dus de epiklese voorafgaan. Zodoende komt Bianchi tot het 
formuleren van de volgende richtlijnen voor de lectio divina: a) Vraag de Geest 
en ge zult verlichting ontvangen, b) Zoek in de lezing en met de overweging 
zult ge vinden, c) Klop in het gebed en ge zult binnengaan in de beschouwing. 
Deze beschouwing echter vormt niet het eindpunt van de lectio divina, en ook 
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daarin corrigeert Bianchi het schema van Guigo: het gebeden Woord van God 
moet in het leven verwezenHjkt worden, wie het Woord hoort moet ernaar 
handelen, de ervaring van de intense nabijheid van God moet uitstraling krijgen. 
Daarom voegt Bianchi aan de drie genoemde richtlijnen een vierde toe: d) 
Verwezenlijk het Woord en ge zult getuigen van de Heer.'" Deze richtlijnen 
worden uitgewerkt en geconcretiseerd in een 'Richtsnoer voor de lectio divina' 
dat ik hieronder integraal weergeef": 

1. VRAAG OM DE HEILIGE GEEST. Bid, alvorens met de lezing te beginnen, 
de Heilige Geest die in u neerdaalt, dat Hij de ogen van uw hart opent en 
dat Hij u Gods gelaat onthult, niet zichtbaar maar in het licht van het geloof. 
Bid, in de zekerheid dat u zult worden verhoord want God schenkt de 
Heilige Geest altijd aan wie Hem nederig en ontvankelijk inroept. En als u 
wilt, bid dan als volgt: 
God, Vader van het licht. 
Gij hebt uw Zoon in de wereld gezonden, 
het vlees geworden Woord, 
om U aan ons, mensen, te openbaren. 
Zend nu uw Heilige Geest over mij, 
opdat ik in dit Woord, dat van U komt, 
Jezus Christus mag ontmoeten, 
opdat ik Hem dieper mag leren kermen, 
Hem daardoor steeds intenser bemiimen 
en zo komen tot de zaligheid van het Rijk. 
Amen. 

2. NEEM DE BUBEL EN LEES. De bijbel ligt voor u. Het is niet zo maar een 
boek, maar het boek dat Gods Woord bevat. Door dat boek wil God van
daag, persoonlijk tot u spreken. Lees de tekst aandachtig, rustig, meerdere 
malen en tracht het gelezene te beluisteren met geheel uw hart, geheel uw 
verstand, geheel uw wezen. Laat uw lezing plaatshebben in uitwendige en 
innerlijke stilte en concentratie zodat u haar werkelijk beluisterd hebt. 

3. ZOEK DOOR DE OVERWEGING. Denk over de tekst na met uw verstand, 
dat door Gods licht is verhelderd. Gebruik eventueel bescheiden hulpmidde
len, bijbel concordanties, commentaren uit de patristiek, de spiritualiteit of de 
exegese, en tracht het 'er staat geschreven' in zijn volle diepte en omvang te 
begrijpen. Laat uw verstandelijke vermogens zich buigen voor Gods wil, 
voor zijn boodschap. Vergeet niet dat de bijbel een uniek boek is en verklaar 
de Schrift dus met de Schrift; zoek steeds de gestorven en verrezen Christus, 
die het middelpunt is van iedere bladzijde en van de hele bijbel. De Wet, de 
Profeten, de Apostelen, ze spreken steeds over Hem. Herlees de tekst 
eventueel en zoek in u de diepe oproep van de boodschap. Herkauw de 
woorden in uw hart, en pas de boodschap van de tekst toe op uzelf, op uw 
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situatie. Laat het Woord uw verwondering opwekken, laat u erdoor aantrek
ken. Kijk naar Christus, weerspiegel Christus in u en kijk niet te veel naar 
uzelf: Hij is het die u omvormt. 

4. BID DE HEER DIE TOT U GESPROKEN HEEFT. Spreek, nu ge vervuld zijt 
van het Woord van God, tot uw Heer, of beter antwoord Hem, op de 
uitnodigingen, de ingevingen, de aanwijzingen, de boodschappen, de oproe
pen die Hij tot u gericht heeft in zijn Woord dat ge in de Heilige Geest hebt 
verstaan. Bid vrijmoedig, vertrouwvol, zonder ophouden en zonder af te 
glijden in al te menselijke woorden. Het is het moment van de lof, van de 
dank, van de voorbede. Houd de blik niet op uzelf gericht maar volg de 
Heer - aangetrokken door zijn gelaat dat Hij in Christus heeft doen kennen -
in zijn voetspoor, zonder om te zien. Laat uw creatieve vermogens, uw 
gevoel, uw emotionaliteit, uw voorstellingsvermogen de vrije loop en stel ze 
- in gehoorzaamheid aan God die tot u heeft gesproken - ten dienste van het 
Woord. 

5. SCHOUW... SCHOUW. Probeer, in verbondenheid met de Heer, alles met 
zijn ogen te zien: uzelf, de anderen, de gebeurtenissen, de geschiedenis, alle 
schepselen van de wereld. Schouwen is alles en allen zien met Gods ogen. 
Als ge alles met Gods ogen ziet en beoordeelt, zult ge de vrede kennen en 
vooral de grootmoedigheid, Gods voelen en denken in het groot. Alles is 
genade en alles is gericht op het verschijnen van Gods liefde... Dit is het uur 
van het bezoek van het Woord... onzegbaar, onuitsprekelijk, voor iedereen 
verschillend, maar toch ervaren... De Heer stort een zeker onvermogen in 
uw hart om verder na te denken, om al redenerend het Woord te overwegen, 
en Hij verleent u een soort van aandeel in het vuur van gemeenschap en 
liefde dat alles te boven gaat, het 'gesprokene' en de stilte... 

6. BEWAAR HET WOORD IN UW HART. Bewaar het Woord dat u ontvangen 
hebt, in uw hart, zoals Maria, de vrouw die luisterde. Bewaar, bewaak, 
herinner u het ontvangen Woord. Roep het tot u terug in de loop van de dag 
door u de gebeden passage te herirmeren of ook door alleen een vers weer in 
u op te roepen. Dat is het gedenken van God dat een grote eenheid kan 
geven aan uw dag, aan uw werk, aan uw rusten, aan uw sociale leven en 
aan uw eenzaamheid. Wek dit zaad van het Woord dat in u is neergelegd, 
weer op, wanneer u denkt dat het ingesluimerd is en blijf waakzaam opdat 
het Woord u de gehele dag lang zal vergezellen. 

7. VERGEET NIET DAT LUISTEREN, GEHOORZAMEN IS. Als ge het Woord 
werkelijk beluisterd hebt, moet ge het in praktijk brengen en in de wereld, 
onder de mensen, onder uw broeders in daden omzetten wat God u heeft 
gezegd. Luisteren is gehoorzamen; neem dus praktische beslissingen op basis 
van uw roeping en uw functie onder de mensen en zorg ervoor dat het 



Woord steeds de eerste en centrale plaats in uw leven inneemt. Zet u dus in 
om het Woord van God in daden om te zetten om niet te worden veroor
deeld door Hem die u zal oordelen, niet over wat u ervan hebt gehoord maar 
over hetgeen u ervan in de praktijk hebt gebracht in geheel uw persoonlijke, 
sociale, maatschappelijke, politieke en kerkelijke leven. Het werk dat u 
wacht is geloven en door het geloof, in u de vrucht van de Geest te tonen: 
'Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zacht
heid, ingetogenheid' (Gal.5,22) En ge zult de grote vreugde van de liefde, 
de barmhartigheid, kennen. 

Dit 'Richtsnoer' biedt talloze aanknopingspunten voor een verdere bezinning op 
de methodiek van de meditatie in de preekvoorbereiding (in paragraaf 3 van dit 
hoofdstuk). Ik volsta nu met het maken van enkele aantekeningen. 

1. In Hoofdstuk 4 heb ik laten zien dat bij Luther de middeleeuwse vierslag 
lectio - meditatio - oratio - contemplatio is vervangen door een drieslag waarin 
de oratio voorop gaat {oratio - meditatio - tentatiö). Bij Bianchi gebeurt dus 
hetzelfde: ook hij benadrukt de oratio als het fundamentele uitgangspunt voor de 
omgang met de Schrift. Deze oratio, die aan lectio en meditatio vooraf dient te 
gaan, neemt daarbij de vorm aan van de epiklese: een gebed om verlichting 
door de Heilige Geest. 

2. Tegen de achtergrond van de vragen rond de verhouding tussen exegese 
en meditatie is het opvallend om op te merken dat in de lectio divina, die toch 
vooral meditatief van karakter is, ook de gebruikmaking van verschillende 
soorten van commentaren en andere naslagwerken een plaats krijgt. De vormge
ving van de lectio divina zoals Bianchi die voorstelt laat dus opnieuw zien dat 
een meer exegetische en een meer meditatieve benadering elkaar beslist niet 
uitsluiten. Wel is het belangrijk om te noteren dat het exegetische moment hier 
ligt ingebed in een sterk meditatieve context terwijl met name in de gerefor
meerde homiletiek het meditatieve moment ligt ingebed in een sterk exegetische 
context (als er van een afzonderlijk meditatief moment en methodische bezin
ning daarop al sprake is). 

3. Een belangrijk aspect van de fase van de overweging wordt gevormd door 
het verklaren van de Schrift met de Schrift. Hier krijgt een wezenlijk reformato-
risch-hermeneutisch beginsel duidelijk gestalte: Schrift met Schrift vergelijken.'^ 

4. De fase van de overweging wordt verder gekenmerkt door de centrale 
plaats die Christus inneemt: de Christus van de Schriften, die op elke bladzijde 
van de bijbel gezocht wil worden, is de Christus die de hoorder van het Woord 
om wil vormen, die gestalte wil aannemen in hem die gelovig het Woord bidt. 
Volgens Bianchi bestaat de lectio divina dan ook in het zoeken van Christus." 
Tegelijk expliciteert hij dat hij de lectio divina nieuw wil aanbieden volgens een 
trinitarische zienswijze. Want ,,trinitarisch is het gebed en trinitarisch is ons 
leven. Is het niet bewogen door de Geest dat wij Christus zoeken om de enige 
God te schouwen, de Heer van het heelal?""* 
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5. In de fase van het gebed als antwoord op het spreken van God in zijn 
Woord valt de aandacht voor creativiteit, emotionaliteit en voorstellingsvermo
gen op: deze moeten ten dienste van het Woord worden ingezet. 

6. Bij de beschrijving van de fase van het schouwen begint Bianchi's tekst te 
stotteren: het moment van de ervaring van de intieme nabijheid van God laat 
zich maar moeilijk in woorden vangen. Tegelijk is de praktische en nuchtere 
invulling van het schouwen van God frappant: schouwen is alles en allen zien 
met Gods ogen. Met andere woorden, en daaruit blijkt dat hier dus geen sprake 
is van zoiets als een extatische vorm van contemplatie: de lectio divina heeft als 
doel om God te leren zien in de concrete werkelijkheid van het alledaagse 
leven. 

7. De lectio divina zoals beschreven heeft niet direct een plaats in het kader 
van (de voorbereiding op) de prediking.'^ Toch opent de vierde richtlijn die 
Bianchi geeft ('Verwezenlijk het Woord en ge zult getuigen van de Heer') 
perspectieven in die richting. Komend vanuit de lectio divina kan de predikant 
worden tot getuige en zijn prediking tot een getuigen van de Heer. 

2 Contemplatieve exegese 

Naast de lectio divina wil ik ook aandacht vragen voor de benadering die wordt 
aangeduid als: contemplatieve exegese. Ik oriënteer me daarbij op een, en dat 
past binnen de context van dit praktisch bedoelde hoofdstuk, op de praktijk van 
het pastor-zijn gericht boek dat werd geschreven door Peterson: Dragende 
delen. Pastor zijn op authentieke wijze.'* In dat boek geeft Peterson niet zozeer 
directe aanwijzingen voor de contemplatieve exegese. Wel schildert hij het 
karakter van de contemplatieve exegese, en de houding die dat vraagt van 
degene die omgaat met de Schrift. 

Peterson zet zijn pleidooi voor contemplatieve exegese in met een heel 
sprekend verhaal: ,,In het boek 'White Jacket', van Herman Melville krijgt één 
van de matrozen hevige buikpijn. De scheepschirurgijn vindt het prachtig dat er 
nu eindelijk eens wat emstigers aan de hand is dan de gebruikelijke blaren. Hij 
stelt als diagnose een acute blindedarmontsteking. Onmiddellijk bombardeert hij 
een paar zeelui tot operatieassistenten. De dekmatroos wordt op de operatietafel 
gelegd en klaargemaakt voor de operatie. Dokter Cuticle gaat met veel verve en 
vaardigheid aan de slag. Met vaste hand maakt hij een snede om bij het zieke 
orgaan te kunnen komen. Terwijl hij hiermee bezig is, wijst hij de assistenten 
om de tafel op allerlei interessante details die er te zien zijn in de onderbuik. 
Zoiets hebben ze nog nooit gezien. Dokter Cuticle wordt volledig door zijn 
werk in beslag genomen en is overduidelijk een kundig arts. Al met al is het 
een indrukwekkende gebeurtenis. Toch zijn de zeelui die hem helpen niet onder 
de indruk, ze zijn eerder ontzet. Tegen de tijd dat de patiënt weer netjes 
dichtgenaaid is, ligt hij allang dood op tafel. Door zijn enthousiasme is het 
dokter Cuticle ontgaan dat de matroos al is overleden. De zeelui die zich toch 
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wat verlegen voelden met de rol die hen was toegedacht, hadden het hem niet 
durven vertellen."'^ 

Soms lijkt, zo stelt Peterson nu, het exegetiseren van de Schrift wel wat op 
het werk van een chirurg als dokter Cuticle: op technische wijze wordt onder
zoek gedaan naar historische, culturele, grammaticale, vertaalkundige en andere 
aspecten van de tekst. Voor deze technische kanten van de exegese zijn, en dat 
is zeker ook noodzakelijk, predikanten over het algemeen goed toegerust. Maar 
toch kan bij deze wijze van exegetiseren het besef verloren gaan dat de predi
kant in de Schrift met de levende en sprekende God te maken heeft. Met als 
gevolg dat de tekst onder de technisch-exegetische vaardigheden van de predi
kant een vroegtijdige dood sterft. Daarom pleit Peterson voor het in ere herstel
len van de contemplatieve exegese.'* 

Dit pleidooi wordt met name onderbouwd vanuit het onderscheid tussen 
lezen enerzijds en luisteren anderzijds." Lezen en luisteren zijn niet hetzelfde en 
zo is ook het lezen van de Schrift niet hetzelfde als het luisteren naar God. 
Lezen is een bezigheid waarbij we onze ogen gebruiken: we lezen gedrukte 
letters op papier. Luisteren is een bezigheid waarbij we onze oren gebruiken: 
we luisteren naar het geluid van een stem. Lezen doen we alleen: een boek is 
geen gesprekspartner maar een object en de auteur van het boek is of afwezig of 
dood. Luisteren vindt altijd plaats tussen personen die in eikaars nabijheid zijn 
en vraagt om een aanwezig-zijn met heel ons wezen en alles wat in ons is. 
Wanneer ik een boek lees, weet het boek niet of ik aandacht voor hem heb of 
niet. Wanneer ik naar iemand luister, weet diegene heel goed of ik aandacht 
voor hem heb of niet.^" 

Nu leven we in een cultuur waarin een duidelijke verschuiving heeft plaats
gevonden van het luisteren naar het lezen, van het gesproken woord naar het 
gedrukte schrift. Dat heeft alles te maken met de uitvinding van de boekdruk
kunst. Vóór die uitvinding waren mensen vooral op luisteren aangewezen, ook 
als het ging om de omgang met de bijbel: mensen lazen niet ieder voor zich, 
maar luisterden gemeenschappelijk naar degene die voorlas. Na die uitvinding 
ging het lezen steeds meer de plaats van het luisteren innemen en verloor men 
het gevoel voor het eigene van het woord tegenover het schrift. Zo kon het 
gebeuren dat het gedrukte woord van de bijbel synoniem werd met het Woord 
van God en dat het zicht vervaagde op het feit dat God niet een God is die 
schrijft maar een God die spreekt.^' 

De verschuiving van het luisteren naar het lezen komt ook tot uitdrukking in 
de manier waarop het onderwijs is ingericht. Vroeger vond het onderwijs plaats 
in de persoonlijke interactie tussen meester en gezel, leraar en leerling. Het 
proces van onderwijzen, waarin de geest werd geoefend en allerlei praktische 
vaardigheden tot ontplooiing werden gebracht, vond plaats in een relationele, 
orale context van spreken en luisteren. Tegenwoordig betekent onderwijs 
scholing: leerlingen gaan naar school om daar via leerboeken informatie tot zich 
te nemen en zich leerstof eigen te maken. Bij dit schoolse leren wordt het 
persoonlijke tot een minimum gereduceerd: het gaat er eerder om leesvaardighe-
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den te ontwikkelen die gericht zijn op het verzamelen en verwerken van 
informatie die als het even kan eenduidig moet zijn. Ook predikanten zijn op 
deze wijze geschoold met als gevolg dat lezen, ook het lezen van de Schrift, is 
verworden tot een gebeuren waarin het gaat om informatieverwerving en -
verwerking. ,,A1 lezend, zijn we helemaal gericht op het verzamelen van 
informatie in plaats van op het aangaan van een relatie met een persoon die ooit 
iets gezegd heeft en het heeft opgeschreven, opdat wij het zouden kunnen horen. 
Natuurlijk biedt taal ons informatie aan, en zeker, boeken zijn heel passende en 
bruikbare verpakkingen voor deze informatie. Maar taal is primair bedoeld voor 
relaties, niet voor het verzamelen van informatie. "•̂ ^ 

Peterson pleit vanuit deze achtergrond voor de beoefening van de contempla
tieve exegese: lezen moet luisteren worden. Contemplatieve exegese betekent 
dan ook allereerst dat de predikant zich moet realiseren dat hij in het woord van 
origine en fundamenteel te maken heeft met een gesproken woord dat gehoord 
wil worden: ,,Een sprekende stem komt uit iemands innerlijk en richt zich op 
het innerlijk van een ander. "^' In woorden gaat het om gebeurtenissen die aan 
ons worden geopenbaard en waar we als luisteraar naar toegetrokken en bij 
betrokken worden. Woorden zijn dan ook nooit bewegingsloos, ook niet als ze 
opgeschreven zijn. En dat geldt zeker voor de Heilige Schrift: dat is geen 
studieboek met informatie over God, maar openbaring van de levende God die 
spreekt. Contemplatieve exegese betekent: de Schrift niet als informatieboek 
behandelen maar luisteren naar de levende God die in de Heilige Schrift het 
levende Woord spreekt.^" 

Naast dat woorden als klanken naar ons toekomen, komen woorden, en dat 
is het tweede aspect waar Peterson aandacht voor vraagt, ook in de vorm van 
verhalen naar ons toe: ,,Bijbelse woorden komen tot ons in de vorm van een 
bijbels verhaal: de contemplatieve exegese luistert uiterst zorgvuldig naar het 
verhaal."" Het verhaal, de meest basale vorm van taal, heeft een eigen 
scheppend vermogen. In het luisteren naar het verhaal van God zoals dat in de 
Schrift naar ons toekomt, worden we in dat verhaal opgenomen en erdoor 
veranderd. 

Kortom: ,,Woorden zijn geluiden die iets openbaren. Woorden vormen 
verhalen die scheppende kracht hebben. Contemplatieve exegese betekent, dat 
we ons innerlijk openen voor deze openbarende geluiden en dat we ons leven 
ondergeschikt maken aan het verhaal dat deze woorden vertellen opdat we 
erdoor gevormd zullen worden."^* 

3 Methode voor meditatie: een leidraad 

In het proces van de preekvoorbereiding moet op een bepaald moment de 
persoonlijke meditatie gestalte krijgen. En zoals er in de homiletische literatuur 
hulpmiddelen bestaan die richtlijnen geven voor de vormgeving en uitvoering 
van de exegetische analyse en de pastorale overweging van de tekst, zo is het 
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ook noodzakelijk om een dergelijk hulpmiddel te geven voor de persoonlijke 
meditatie. In deze paragraaf wil ik daartoe een aanzet geven: ik bied, in de 
vorm van een leidraad, een methode voor meditatie aan die door de predikant 
kan worden gevolgd bij de persoonlijke meditatie van de tekst waarover hij een 
preek gaat maken. 

Het is wel noodzakelijk om daar een kanttekening bij te maken omdat van 
het geven van één methodische handreiking de suggestie uitgaat dat er geen 
verschillen zouden zijn tussen teksten uit de Schrift. Die verschillen zijn er 
echter wel degelijk omdat de bijbel meerdere tekstgenres kent: betogende, 
poëtische en verhalende gedeelten, vermaningen en geboden, geslachtsregisters 
en spreuken enzovoort. Elk type tekst zal in de meditatie dan ook om eigen 
accenten vragen.^^ Het voert hier echter te ver om daarop in te gaan: een 
dergelijke differentiatie vraagt om een meer praktische publicatie.^* Hier geef ik 
een handreiking die in ieder geval recht wil doen aan die eigenschappen van de 
Schrift die haar tot Woord van God voor mensen van nu maken. 

De bedoeling van de leidraad is uitdrukkelijk niet om te zeggen dat het 
alleen op deze wijze kan. Integendeel, iedere predikant zal als het om mediteren 
gaat een eigen weg moeten vinden. Maar daarbij kan een methode als (in de 
spirituele zin van het woord) 'hulp bij het gaan van een weg' een ondersteunen
de functie hebben: wie de weg van de meditatie wil gaan moet op weg geholpen 
worden. Ik bied deze methode aan in de vorm van een leidraad: een geschreven 
tekst die kan dienen als draad waarlangs de mediterende geleid wordt op de weg 
van de meditatie. 

In de leidraad die ik hieronder geef, laat ik impliciet zoveel mogelijk 
elementen terugkomen die ik in het tot nu toe afgelegde traject in deze studie 
gevonden heb (a). Omdat de leidraad een gecomprimeerde, verdichte tekst is, 
geef ik vervolgens een toelichting waarin ik expliciet maak wat in de leidraad 
zelf impliciet moet blijven (b). 

Leidraad voor persoonlijke meditatie 
De leidraad die ik hieronder geef, vooronderstelt dat de persoonlijke meditatie 
plaats vindt op een tijdstip en op een plaats die rust en stilte garanderen. Dat zal 
voor iedere predikant weer anders liggen. Als het gaat om het tijdstip: de ene 
predikant zal kiezen voor het vroege morgenuur, de ander voor de voormiddag 
en weer een ander voor de avond. En als het gaat om de plaats: de ene predi
kant zal kiezen voor zijn werkkamer, de ander voor de ruimte van de kerk en 
weer een ander zal gebruik maken van een speciaal voor het doel van meditatie 
en gebed ingerichte ruimte (een hoek van de werkkamer bijvoorbeeld). In elk 
geval is een omgeving nodig waarin afleiding zoveel mogelijk afwezig is zodat 
de predikant in een ongestoorde stilte zich kan openstellen voor de klank van 
Gods Woord. Dit zoeken van de stilte is een vorm van navolgen van Jezus: 'En 
vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging heen 
naar een eenzame plaats en bad aldaar' (Mar. 1,35). 
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a Neem een ontspannen en ontvankelijke lichaamshouding aan. 
Kom tot rust. Word stil en concentreer je. Adem rustig in en uit. 
Word je bewust van de tegenwoordigheid van God: 'Hij is er, Hij 
is hier, Hij is bij mij. Hij woont in mij'. Maak zo ruimte voor het 
luisteren naar Gods Woord. 

b Bid de Geest van het Woord om open oren, open ogen, een open 
hart. 'Heer die levend maakt. Opent U in mij wat gesloten is. 
Maak mij ontvankelijk voor het spreken van God. Geef dat ik 
Christus ontmoet. Schep zo licht in de duisternis.' 

c Lees de gekozen tekst hardop en laat de klank van de tekst tot je 
doordringen. Lees en hoor de woorden alsof ze volledig nieuw voor 
je zijn. Maak je de tekst door herhaalde lezing eigen, zodat de 
woorden gaan resoneren in je hart. Raak zo vertrouwd met de 
woorden van de tekst. Bewaar en koester ze. 

d Leef je in in de woorden en de beelden van de tekst. Speel 
ermee. Welke belevingswaarde hebben de woorden voor je? Welke 
wereld roepen de beelden bij je op ? Verplaats je in het verhaal. 
Hoor, kijk, proef, voel, ruik. Gebruik al je verbeeldingskracht bij 
het luisteren naar de tekst. 

e Stel jezelf vragen. Wat doet de tekst met mij? Voel ik weerstan
den: boosheid, verdriet, machteloosheid, verzet? Is er iets wat me 
treft, wat ik mooi vind, waar ik blij van word? Vragen de woorden 
van de tekst om verandering in mijn eigen leven met God? Bieden 
de woorden van de tekst me een nieuwe kijk op het leven in de 
werkelijkheid van God? 

f Bid de Geest van het Woord om vernieuwing van je eigen leven. 
Maak dat concreet vanuit het Woord waarnaar je hebt geluisterd. 
Geef je over aan Christus die in het Woordje tegemoetkomt. Rust 
in zijn aanwezigheid. Hef de lof aan op God Drie-enig. 



Toelichting 
Deze leidraad geeft aan dat in de persoonlijke meditatie zoals ik me die in het 
kader van de preekvoorbereiding^' voorstel een zestal fases kunnen worden 
onderscheiden. Deze fasering houdt niet in dat de fases los van elkaar staan. 
Integendeel: de fases grijpen op elkaar in en vloeien in elkaar over, en boven
dien grijpen volgende fases terug op vorige en omgekeerd. Toch is het met het 
oog op een gedisciplineerde inoefening en beoefening van de persoonlijke 
meditatie zinvol deze fases te onderscheiden. De zes onderscheiden fases licht ik 
in het vervolg nader toe. 

a Neem een ontspannen en ontvankelijke lichaamshouding aan. Kom tot rust. 
Word stil en concentreer je. Adem rustig in en uit. Word je bewust van de 
tegenwoordigheid van God: 'Hij is er. Hij is hier. Hij is bij mij. Hij woont in 
mij.' Maak zo ruimte voor het luisteren naar Gods Woord. 

Wie mediteert, doet dat met zijn hele persoon. Bij mediteren is daarom niet 
alleen het innerlijke maar ook het uiterlijke belangrijk. Mediteren doe je met 
ziel en lichaam, want mediteren betekent met je hele persoon naar God toege-
wend zijn. Wie God wil ontmoeten, moet zich op die ontmoeting instellen. 
Daarom is het van belang om ook een lichaamshouding aan te nemen die 
ontspaimen is en die tegelijk ontvankelijkheid tot uitdrukking brengt. Zo'n 
houding zou bijvoorbeeld kunnen zijn: geknield zittend op een meditatiekrukje 
(of zittend op een rechte stoel met beide voeten op de grond) met een rechte rug 
en de handen naar omhoog geopend op de bovenbenen. 

Wanneer het lichaam tot rust is gekomen moet het ook van biimen tot rust, 
stilte en ontspanning komen. En dan blijken de drukte en de onrust die zo 
kenmerkend zijn voor ons leven niet alleen van buiten maar ook van binnen te 
zitten. Het is uiterst moeilijk om met het oog op het luisteren naar het spreken 
van God tot die stilte te komen die ook nodig is voor bijvoorbeeld het luisteren 
naar muziek of het aandachtig kijken naar een kunstwerk. De gedachtenstroom 
die maar doormaalt moet worden stopgezet of in elk geval van richting worden 
veranderd: het bewust zijn moet zich concentreren, de aandacht moet worden 
toegespitst, de geest moet zich evenals het lichaam ontspaimen. 

Daarbij kan het bewust omgaan met de ademhaling belangrijke hulp bieden. 
De adem vormt daarbij maar niet een willekeurig gekozen aspect van het 
persoon-zijn: de adem is voor het leven een uiterst wezenlijke functie. De 
concentratie op de ademhaling als fundamentele schakel tussen lichaam en geest, 
kan helpen om tot verdere lichamelijke ontspanning te komen. Lichamelijke 
gespannenheid komt immers vaak tot uitdrukking in een snelle en oppervlakkige 
ademhaling. Wie zich op zijn ademhaling concentreert en probeert rustig en 
diep te ademen, zal tot rust komen. Bovendien vormt de ademhaling ook een 
belangrijk concentratiepunt: de aandacht wordt van de gedachtenstroom, die 
almaar door wil gaan, afgeleid naar het ademen. Inademen - uitademen - rust. 
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Wie zo tot uiterlijke en innerlijke rust en ontspannenheid is gekomen, kan de 
aandacht gaan concentreren op de tegenwoordigheid van God. Want wie gaat 
mediteren zal zich er rekenschap van moeten geven dat hij zich bevindt in de 
aanwezigheid van God. Deze God is, als de tegenwoordige Schepper, wel altijd 
bij ons maar wij zijn niet altijd bij Hem. Daarom moet degene die mediteert 
zich deze tegenwoordigheid van God bewust worden. Dat kan gebeuren door de 
aandacht te concentreren op een bijbelwoord waarin die tegenwoordigheid van 
God tot uitdrukking komt. Dat bijbelwoord kan dan op het ritme van de adem 
zacht worden gesproken. Te denken valt aan bijvoorbeeld: 'O God, gij zijt mijn 
God, u zoek ik' (Ps.63,2), 'Ik zal bestendig bij U zijn. Gij hebt mijn rechter
hand gevat' (Ps.73,23), 'Heilig, heilig, heilig is de HERE der Heerscharen, de 
ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol' (Jes.6,3), 'Ik ben met u al de dagen tot 
aan de voleinding der wereld' (Mat.28,20) of 'In Hem leven wij, bewegen wij 
ons en zijn wij' (Hand. 17,28). Het zich concentreren op dergelijke bijbelwoor
den, die (het verlangen naar) Gods tegenwoordigheid uitdrukken, leiden tot een 
houding van deemoed en eerbied tegenover de heilige en tegelijk intiem nabije 
God, de God die spreekt en aanspreekt: 'Doe uw schoenen van uw voeten, want 
de plaats, waarop gij staat, is heilige grond' (Ex.3,5). 

Zo wordt de ruimte geschapen waarin het komen kan tot een intens luisteren 
naar het spreken van God: de mediterende stelt zich bereid voor God om zich 
door Hem te laten bewegen, leiden en omvormen, om werkelijk door Hem 
aangesproken te worden.'" 

b Bid de Geest van het Woord om open oren, open ogen, een open hart. 'Heer 
die levend maakt. Opent U in mij wat gesloten is. Maak mij ontvankelijk voor 
het spreken van God. Geef dat ik Christus ontmoet. Schep zo licht in de duister
nis. ' 

Het Woord zal niet werkelijk tot klinken kunnen komen in het eigen leven van 
de mediterende zonder het werk van de Geest. Daarom moet de Geest van God 
gesmeekt worden of Hij de meditatie tot een echte ontmoeting met God wil 
maken, of Hij wil geven dat het komt tot een werkelijk door God aangeraakt 
worden. Meditatie is immers geen maakbare menselijke mogelijkheid omdat 
mensen van zichzelf, vanwege de zonde, doof zijn voor het Woord van God en 
blind zijn voor zijn daden. 

Dit gebed tot de Geest moet een korte en krachtige epiklese zijn. De 
mediterende vraagt de Geest, die Here is en levend maakt, om openheid (van 
zichzelf weet hij zich gesloten) en ontvankelijkheid voor de stem van God die 
spreekt door het Woord van de Schrift. Dit komen tot de Vader is ten diepste 
alleen mogelijk door Christus die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Dit 
trinitarisch gestructureerde gebed loopt uit op een bede om licht in de duister
nis: het is de Geest van de Vader, die het licht geschapen heeft (Gen. 1,3), en 
van de Zoon die het Licht is (Joh. 8,12), die licht kan scheppen in een donker 
mensenhart. 
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c Lees de gekozen tekst hardop en laat de klank van de tekst tot je doordringen. 
Lees en hoor de woorden alsof ze volledig nieuw voor je zijn. Maak je de tekst 
door herhaalde lezing eigen, zodat de woorden gaan resoneren in je hart. Raak 
zo vertrouwd met de woorden van de tekst: Bewaar en koester ze. 

Nu is het de tijd om de tekst te lezen. Dat kan het beste hardop gebeuren omdat 
de woorden van de Schrift dan niet alleen via het oog maar ook via de ademha
ling, de mond en het oor naar binnen komen. Het lezen wordt zo een lichame
lijk lezen waarbij het erom gaat de klank van de tekstwoorden te voelen en te 
proeven. Het is daarbij belangrijk om de, voor een predikant vaak overbekende 
woorden, als nieuw te horen, alsof ze voor het eerst naar je toekomen. Routine
matig lezen is dodelijk voor de meditatie. 

In dit luisterende en proevende en voelende lezen van de woorden van de 
tekst gaat het om een gebeuren waarin het uiterlijke Woord iimerlijk Woord 
wordt: het Woord van God die sprekend naar ons toekomt, gaat resoneren in 
het hart. De woorden worden eigen, worden woorden om mee te leven, 
woorden om te bewaren in het hart (Luk.2,19). 

d Leef je in in de woorden en de beelden van de tekst. Speel ermee. Welke bele
vingswaarde hebben de woorden voor je? Welke wereld roepen de beelden bij je 
op ? Verplaats je in het verhaal. Hoor, kijk, proef, voel, ruik. Gebruik al je ver
beeldingskracht bij het luisteren naar de tekst. 

Nu de tekst eigen is geworden, komt de volgende fase: al cirkelend rond de 
woorden en de beelden van de tekst gaan die woorden en beelden leven, krijgen 
ze een eigen gezicht. Wat betekent dit woord ('vergeving' bijvoorbeeld) in mijn 
eigen leven? Welke ervaring, welke existentiële werkelijkheid gaat er schuil 
achter zo'n woord? Welke plaats heeft dit beeld ('boom' bijvoorbeeld) in mijn 
eigen bestaan? Waar staat zo'n beeld voor? Wat doet zo'n beeld me en wat 
beleef ik erbij? Hoe sta ik zelf in dit verhaal (het verhaal van Jezus in de 
synagoge te Nazareth bijvoorbeeld)? Verplaats je in de verschillende personen 
die in het verhaal een rol spelen. Hoor met hun oren, kijk met hun ogen, proef 
en voel en ruik de gebeurtenissen die plaatsvinden. 

Wie zo mediterend omgaat met de werkelijkheden en gebeurtenissen die in 
de woorden en de beelden en het verhaal van de tekst tot uitdrukking komen, 
zal merken dat de tekst tot leven komt in de context van het eigen leven. Via 
het middel van de verbeeldingskracht gaat de tekst in de diepere lagen van de 
eigen persoon, in de eigen existentie spreken. 

e Stel jezelf vragen. Wat doet de tekst met mij? Voel ik weerstanden: boosheid, 
verdriet, machteloosheid, verzet? Is er iets wat me treft, wat ik mooi vind, waar 
ik blij van word? Vragen de woorden van de tekst om verandering in mijn eigen 
leven met God? Bieden de woorden van de tekst me een nieuwe kijk op het leven 
in de werkelijkheid van God? 
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De in de eigen existentie klinkende woorden van de tekst lokken ook persoonlij
ke reacties uit. Deze reacties kunnen zowel negatief als positief gekleurd zijn. 
Negatief: de tekst klinkt in een bestaan dat per definitie aangevochten is, een 
bestaan dat wordt bepaald door zonde, door onmacht en onwil om met God om 
te gaan. Binnen die realiteit resoneren de woorden van de tekst en roepen ze 
boosheid, verdriet, machteloosheid, verzet en andere emotionele reacties op. 
Positief: naast de aanvechting bepaalt ook de vreugde het bevindelijke leven in 
de omgang met God. Daarom zal degene die mediteert ook merken dat bepaalde 
woorden en beelden van de tekst hem treffen in die zin dat ze herkenning 
oproepen. 

Van hieruit kan dan concreet de vraag naar verandering en omvorming 
onder woorden worden gebracht: Op welk punt moet de meditatie van de tekst 
uitlopen op een vernieuwd handelen in de omgang met God en mensen? 
Resulteert de meditatie in een door de Geest gelouterde en getransformeerde 
kijk op de werkelijkheid zoals die eruit ziet voor Gods aangezicht? 

f Bid de Geest van het Woord om vernieuwing van je eigen leven. Maak dat 
concreet vanuit het Woord waarnaar je hebt geluisterd. Geef je over aan 
Christus die in het Woordje tegemoetkomt. Rust in zijn aanwezigheid. Hef de lof 
aan op God Drie-enig. 

De meditatie, die eigenlijk een voortdurend bidden is, mondt uit in een expliciet 
gebed waarin de mediterende vraagt of de Geest van het gehoorde Woord ge-
hoor-zaamheid wil werken. Want het doel van alle meditatie van de Schrift is: 
omvorming door de Geest, een omvorming (transformatie) die bestaat in een 
gelijkvormig worden (conformatie) met Christus, de Christus die de weg ten 
leven ging en wees, de Christus aan wie we ons kuimen overgeven, de Christus 
in wie God ons zeer nabij komt. In Hem vinden we rust. 

De meditatie loopt uit op een doxologie: de drie-enige God moet worden 
geprezen. Het slotakkoord van de meditatie is een Drie-klank.^' 

4 Meditatie: spiritualiteit én creativiteit 

Dat meditatie alles met spiritualiteit te maken heeft, ligt direct voor de hand: de 
meditatie is een van de vormen waarin de factor van de inoefening in de 
spiritualiteit gestalte krijgt. Het uiteindelijke doel van die meditatie is: het door 
de Geest omgevormd worden naar het beeld van Christus door het luisteren naar 
de tegenwoordige God die spreekt in zijn Woord. Tot nu toe heb ik in deze 
studie nog nergens expliciet verantwoording afgelegd van mijn keuze om vanuit 
het meditatie-begrip naast het aspect van de spiritualiteit ook het aspect van de 
creativiteit ter sprake te brengen. Daarom wil ik hier, voordat ik in de volgende 
twee hoofdstukken nader inga op het aspect van de creativiteit in het preek-
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proces, enkele overwegingen naar voren brengen die hebben geleid tot die 
keuze. 

Allereerst is er theologisch gezien een nauwe samenhang tussen spiritualiteit 
enerzijds en creativiteit anderzijds. Die nauwe samenhang krijgt vorm in de 
pneumatologie: het is de ene Geest die uiteindelijk het Subject is van zowel 
spiritualiteit als creativiteit. De Heilige Geest is de Spiritus van de spiritualiteit. 
In spiritualiteit gaat het er om dat mensen door de Geest bewogen en omge
vormd worden. De Heilige Geest is de Creator van de creativiteit. In creativiteit 
gaat het er om dat mensen door de Geest hun creatieve gaven inzetten met het 
oog op hun taak.^^ 

Vervolgens kan onder psychologisch gezichtspunt worden gezegd dat de 
meditatie een in psychologische termen te beschrijven houding articuleert die 
zowel voor spiritualiteit als voor creativiteit onmisbaar is. In zowel de contem
platieve psychologie als de creativiteits-psychologie wordt nadrukkelijk gewezen 
op de onmisbaarheid van opmerkzaamheid en ontvankelijkheid. Oftewel: 
opmerkzaamheid en ontvankelijkheid vormen aanduidingen voor een psycholo
gisch te beschrijven houding die cruciaal is voor zowel spiritualiteit als creativi
teit.̂ ^ 

In de derde plaats kan worden gewezen op de belangrijke plaats die beelden 
in een meditatieve, luisterende omgang met de Schrift iimemen: beelden 
vormen, in tegenstelling tot abstracte begrippen, een heel vruchtbaar aankno
pingspunt voor een spiritueel-meditatief luisteren naar teksten. Dat heeft te 
maken met het gegeven dat via beelden de diepere lagen van het mens-zijn 
kunnen worden bereikt. Haendler spreekt dan ook van meditatie als de kunst 
van het binnengaan in de beeldlaag.^ Tegelijk hebben we in beelden te maken 
met een vorm van taal die bij uitstek creatief is te noemen: beelden, metaforen 
en vergelijkingen zijn taalmiddelen waarmee nieuw zicht wordt geboden op het 
bekende en waarmee het onbekende toch op een verrassende wijze kan worden 
verwoord.̂ ^ Zo kan er dus ook via (de omgang met) het beeld als taalvorm die 
tegelijk existentieel en vernieuwend is een relatie worden gelegd tussen spiritua
liteit en creativiteit. 

Tenslotte: omdat de persoonlijke meditatie plaats vindt biimen de kaders van 
het homiletische proces, een proces dat voortdurend intentioneel gericht blijft op 
een te houden preek, zal die meditatie altijd ook een spits krijgen vanuit de 
vraag: Hoe ga ik het gehoorde aan anderen doorgeven? Deze vraag is een vraag 
die bij uitstek te maken heeft met het preekproces als creatief proces. In de 
'Leidraad voor persoonlijke meditatie' die ik hierboven heb gegeven vormt fase 
d het moment waarin dit creatieve moment in eerste aanleg vorm krijgt. Het 
gaat hier om een vorm van receptieve creativiteit: het ontvankelijk luisteren naar 
de woorden van de tekst vraagt om een creatieve luisterhouding. Dit moment 
binnen de persoonlijke meditatie (als een van de drie vormen van omgang met 
de tekst biimen het geheel van de receptieve fase) grijpt als het ware al vooruit 
op de fase van de productie, waarin de vraag naar creativiteit acuut wordt^': de 
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spiritueel-receptieve meditatie vraagt om een vervolg en loopt over in een 
creatief-productieve meditatie. 

Samenvattend zou ik dit alles als volgt onder woorden willen brengen: de 
meditatie (die als dimensie heel het preekproces kleurt en die zich in de per
soonlijke meditatie verdicht tot stap) maakt van het homiletisch proces een 
proces dat tegelijkertijd spiritueel en creatief is. Het tegelijkertijd is ten diepste 
gefundeerd in de pneumatologie: de Geest van de spiritualiteit is de Geest van 
de creativiteit want Hij is Spiritus Creator. 
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Hoofdstuk 12 
HOMILETISCHE CREATIVITEIT 

Preken is een creatief gebeuren. Dat is de stelling die het uitgangspunt vormt 
voor dit hoofdstuk. Nadat ik in Hoofdstuk 5 onder de invalshoek van met name 
de psychologie gegevens over creativiteit naar voren heb gebracht, moet er nu 
een verdieping worden aangebracht. Want het zonder meer toepassen van de 
inzichten van het creativiteitsonderzoek binnen de homiletiek kan gemakkelijk 
leiden tot homiletische verschraling en oppervlakkigheid. Dat gebeurt wanneer 
er alleen aandacht is voor bepaalde creatieve vaardigheden die een predikant zou 
moeten hebben of ontwikkelen of voor creatief taalgebruik in de zin van 
verrassende woordspelingen en geslaagde voorbeelden. Die zaken hebben wel te 
maken met homiletische creativiteit maar deze homiletische creativiteit zelf gaat 
dieper. Die diepgang kurmen we op het spoor komen door creativiteit ook 
theologisch te doordenken. Daarom wil ik in dit hoofdstuk, voordat ik me 
opnieuw op het veld van de homiletiek begeef, creativiteit eerst benaderen 
vanuit het perspectief van de theologie (1). Vervolgens ga ik in op de creativi
teit van de preek in samenhang met de in Hoofdstuk 2 gegeven karakterisering 
van de preek als neues Wort (2). Daarna concentreer ik me op het preekproces 
vanuit de vier onderscheiden aspecten van creativiteit product, proces, persoon 
en omgeving' (3). Tenslotte breng ik homiletische creativiteit in verband met de 
meditatie; het creatieve moment in de meditatie (4). 

1 Creativiteit in theologisch perspectief 

De term creativiteit mag dan zelf niet direct een theologisch begrip zijn, wel is 
het gevormd uit woorden die stammen uit het onderzoeksgebied van de theolo
gie: aan de term creativiteit liggen de woorden scheppen. Schepper en schep
ping ten grondslag.^ Dat maakt het mogelijk en zinvol creativiteit ook theolo
gisch te doordenken. Ik doe dat hier door een aantal momenten uit het bijbelse 
en theologische spreken over de Schepper, het scheppen en de schepping naar 
voren te brengen die van direct belang zijn voor het thema van dit hoofdstuk. 
Achtereenvolgens ga ik in op de thema's: God als Schepper (a), de Schepper 
Geest (b) en de menselijke creativiteit (c). 

God als Schepper: de creativiteit van God 
In het begin heeft God de hemel en de aarde uit niets geschapen. De kerk belijdt 
deze schepping als een creatio ex nihilo. Daarmee wordt niet bedoeld dat er aan 
het scheppende handelen van God een zelfstandig 'niets' voorafging waaruit 
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God de wereld geschapen heeft. Evenmin is er sprake van een oerstrijd tussen 
God en de chaos als macht tegenover God wat zou betekenen dat God in de 
schepping de strijd aanbond met de machten van de chaos.^ Schepping uit het 
niets betekent dat Gods scheppende daad een vrije daad is, een daad waarbij 
geen reeds aanwezige werkelijkheid wordt verondersteld: God heeft het niet 
zijnde tot aanzijn geroepen (Rom.4,17). Daarin is de creativiteit van God 
volstrekt uniek: het bijbelse grondwoord voor scheppen (brh) wordt dan ook 
alleen voor Gods scheppende handelen gebruikt. Zo wordt duidelijk dat Gods 
schepping iets volstrekt nieuws is wat door God uit niets is voortgebracht. 

Deze schepping van God kwam door het Woord tot stand: 'Hij sprak en het 
was er, Hij gebood en het stond er' (Ps.33,9). Het spreken van God is een 
scheppend spreken. In Genesis 1, het loflied op de Schepper, zet de beschrijving 
van elke scheppingsdag dan ook in met een: 'En God zeide'. Zes dagen lang 
spreekt God scheppend en schept God sprekend. En op de zesde dag schept Hij 
door het Woord de mens, naar Zijn beeld en gelijkenis: een levend wezen dat 
sprekend lijkt op zijn Schepper. 

Voor deze mens heeft God de aarde ingericht en geordend. Als het gaat om 
Gods scheppende handelen moet dan ook niet alleen worden gevraagd naar het 
Woher? van het scheppen maar ook naar het Wohin? van de schepping. De 
aarde, die woest en ledig en duister was (Gen. 1,2), een chaos, een onher
bergzaam oord, een woestenij, moest bewoonbaar worden gemaakt: 'niet tot een 
baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd' 
(Jes.45,18). Scheppen is dan ook: de aarde bewoonbaar maken, het leven 
leefbaar maken, orde scheppen in de chaos, licht brengen in de duisternis, heil 
brengen in de heilloosheid, vrijheid brengen in de gebondenheid." Zo is Gods 
creativiteit altijd ruimte scheppend, bevrijdend, levendmakend en heilbrengend. 

De creativiteit van de Geest: Spiritus Creator 
De Geest van God is als Gods Adem ten nauwste betrokken bij Gods scheppen
de spreken en handelen. Dat blijkt al direct in het loflied op de schepping: de 
Geest zweefde over de wateren en was zo in den beginne scheppend aanwezig 
(Gen.1,2)^ En ook in de Psalmen wordt een nauwe relatie gelegd tussen Geest 
en schepping: 'Zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt 
het gelaat van de aardbodem' (Ps. 104,30) en: 'Door het woord des Heren zijn 
de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer' (Ps.33,6). 
Daarom is het mogelijk om apart aandacht te besteden aan de creativiteit van de 
Geest, want de Geest van God is de Spiritus Creator. Deze aandacht speelt zich 
langs twee lijnen af: langs de lijn van de schepping (protologisch: de eerste 
schepping) en langs de lijn van de her-schepping (soteriologisch: de tweede 
schepping). Of om het met een onderscheiding van Luther te zeggen: er kan in 
tweeërlei zin worden gesproken over het Creator-zijn van de Geest: de Heilige 
Geest is spiritus animans en spiritus sanctificans .^ 

De Geest is nauw betrokken bij de schepping: Hij schept zelf mee. Tegelij
kertijd is de Geest nauw betrokken op al het geschapene, en dat in elk geval op 
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drie manieren. In de eerste plaats is het de Geest die het gelaat van de aardbo
dem vernieuwt (Ps. 104,30): de Spiritus Creator houdt de schepping levend en 
blaast het geschapene steeds opnieuw leven in. Ook op deze creatieve wijze is 
Hij de Heer die levend maakt. In de tweede plaats wordt de naam van de Geest 
genoemd als het gaat om de schepping die zucht en in barensnood is: de 
gevallen en verscheurde schepping gaat de Geest ter harte (Rom.8,22-23). In de 
derde plaats heeft de Geest als Spiritus Creator alles te maken met de creatuur-
lijke gaven van de geschapen mens: de Geest werkt in de wereld, in de kerk en 
in de mensen niet met veronachtzaming van de in de schepping gegeven 
structuren en mogelijkheden. Integendeel: die mogelijkheden en structuren 
worden door de Spiritus Creator opgenomen en geheiligd om zo te functioneren 
met het oog op het doel.' 

Over het scheppende werk van de Geest kan niet alleen in protologische zin 
maar ook in soteriologisch-eschatologische zin worden gesproken. In de Dordtse 
Leerregels hoofdstuk III/IV artikel 12 worden die twee benaderingswijzen met 
elkaar verbonden als de wedergeboorte (de vernieuwing, nieuwe schepping, le-
vendmaking) een zeer krachtige werking van God wordt genoemd, niet minder 
krachtig dan zijn werk bij de schepping of de opwekking van doden (in artikel 
11 wordt dit werk aan de Heilige Geest toegeschreven). Zoals de Geest als 
spiritus animans het gelaat van de aardbodem vernieuwt, zo vernieuwt Hij als 
spiritus sanctificans het leven van de gelovige. Deze vernieuwing is een 
scheppingsdaad in de meest pregnante zin van het woord: de oude mens is als 
de aarde vóór de schepping woest en ledig, en dan schept de Heilige Geest de 
nieuwe mens uit het niets. ,,In Wirklichkeit ist kein Unterschied zwischen der 
ersten und der zweiten Schöpfung; deim beide sind eine Schöpfung aus dem 
nichts."* 

Deze beide momenten in het werk van de Geest als Spiritus Creator kuimen 
op de ene noemer van vernieuwing worden gebracht: door het scheppende werk 
van de Geest komt iets geheel nieuws tot stand. In Hoofdstuk 2 heb ik ook al 
voorgesteld om het bijvoeglijk naamwoord nieuw een pneumatologisch grond
woord te noemen.' Dit grondwoord kan dus, pneumatologisch gezien, worden 
verbonden met de protologie (de eerste schepping) en de soteriologie (de tweede 
schepping). Maar het nieuwe kan en moet ook worden verbonden met de 
eschatologie: het creatieve, vernieuwende werk van de Schepper-Geest zal hier 
op aarde wel altijd geheel anders en wonderbaarlijk maar nooit volmaakt zijn 
vanwege de zonde die ook blijvend in het spel is. Het woord nieuw is dan ook 
een sleutelwoord als het gaat om de eschatologische vervulling van Gods 
beloften: er zullen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, er zal een nieuw 
Jeruzalem zijn en de mensen zullen een nieuwe naam krijgen, de wijn zal nieuw 
gedronken worden en er zal een nieuw gezang gezongen worden. 'Zie, Ik maak 
alle dingen nieuw' (Opb.21,5). Het licht van deze nieuwe toekomst verlicht ook 
al het heden: in Christus is de gelovige een nieuwe schepping, in Christus is het 
oude voorbijgegaan en het nieuwe gekomen (2 Kor.5,17). Het nieuwe is daarom 
ook kenmerkend voor de in Christus geschapen heilswerkelijkheid. Maar dat 
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nieuwe blijft in het heden altijd vermengd met het oude. Daarom behoudt ook 
het creatieve werk van de Geest altijd het karakter van stukwerk. Dat stukwerk
karakter van de pneumatische creativiteit houdt de hoop op een volmaakt nieuwe 
toekomst levend. 

De mens als creatieve creatuur: homo creator 
Tussen de creativiteit van de mens en de creativiteit van God bestaat een 
fundamenteel verschil: terwijl Gods scheppen betekent dat Hij iets nieuws uit 
niets schept, betekent het scheppen van de mens altijd dat hij scheppend omgaat 
met voorgegeven materiaal. Dat zal de creatieve mens ook altijd moeten 
beseffen: alleen God kan iets scheppen dat absoluut nieuw is, het door mensen 
creatief tot stand gebrachte is altijd relatief nieuw en bestaat ten diepste in 
transformatie van het voorgegevene. De menselijke creativiteit wordt dus 
omgeven en begrensd door de goddelijke creativiteit.'" 

Desalniettemin vormt de creativiteit van de mens een heel belangrijk aspect 
van zijn existentie. Dat valt terug te lezen in de eerste elf hoofdstukken van 
Genesis. Nadat God in zes dagen de hemel en de aarde en al wat daarin is uit 
niets geschapen heeft, en nadat de Schepper op de zevende dag de rust gescha
pen heeft, treedt op de achtste dag de mens als schepper op: de mens die naar 
het beeld van God geschapen is, wordt geroepen tot bijna-scheppen}^ De Schep
per heeft in zijn goddelijke creativiteit de ruimte geschapen voor de menselijke 
creativiteit. Die creativiteit van de mens wordt in haar ontwikkeling zichtbaar 
als we in de hoofdstukken 1 tot 11 van Genesis lezen over de opdracht aan de 
mens om de aarde te vervullen, over al het geschapene te heersen en de aarde te 
bebouwen en te bewaren; over de mens die namen geeft aan de dieren; over 
Abel die schaapherder en Kaïn die akkerbouwer wordt; over de maimen die 
genoemd worden vader van hen die in tenten en bij de kudde wonen, vader van 
de citer- en fluitspelers, vader van hen die koper en ijzer bewerken; over Noach 
die landman werd en een wijngaard plantte; over jagers en over stedenbouwers. 
Kortom: de mensen ontwikkelen als creatieve wezens hun van God ontvangen 
scheppende vermogen.'^ Een en ander betekent dus ook dat creativiteit niet een 
uitzonderlijke gave van uitzonderlijke mensen is: in elk mens heeft God het 
creatieve vermogen geschapen. Daarom kunnen we de mens, naast homo 
sapiens en homo faber, ook homo creator noemen.'' Creativiteit is niet het 
voorrecht van de scheppende kunstenaar alleen. 

Genesis 1 tot 11 schetst dus de creativiteit van de mens. Maar omdat het 
boek Genesis ook een hoofdstuk 3 bevat, waarin de zondeval van de mens 
wordt beschreven, is het noodzakelijk om ook in te gaan op de ambivalentie die 
eigen is aan de menselijke creativiteit. Wat van de goddelijke creativiteit gezegd 
kan worden, namelijk dat die altijd ruimte scheppend, bevrijdend, levendmakend 
en heilbrengend is, kan niet worden gezegd van de menselijke creativiteit. De 
homo creator kan zijn creativiteit namelijk ook in dienst stellen van negatieve 
doelen en zo zijn creativiteit misbruiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer 
iemand in zijn creativiteit wil zijn als God en vergeet dat zijn eigen creativiteit 
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altijd wordt begrensd door Gods creativiteit, of wanneer iemand door middel 
van zijn creativiteit alle ruimte voor zichzelf opeist in plaats van ruimte te 
scheppen voor anderen.'" Daarom is (menselijke) creativiteit niet zonder meer 
een positief begrip en is altijd een kritische benadering noodzakelijk. Met andere 
woorden: ook ten aanzien van creativiteit is onderscheiding van de geesten 
noodzakelijk en zal altijd de vraag moeten worden gesteld of er sprake is van 
een ik-gerichte, zelf-verheerlijkende, destructieve creativiteit of een creativiteit 
die is geheiligd door de Geest en die dus bevrijdend en ruimte scheppend is. 

2 Prediking als creatief gebeuren: de preek als neues Wort 

Tot nu toe ging het vooral over creativiteit in algemene zin. Het is van belang 
om een en ander nu door te vertalen binnen een praktisch-theologische context. 
Dat betekent dat nu de vraag moet worden gesteld: Wat betekent creativiteit als 
het gaat om de communicatie van het evangelie in de christelijke gemeente? 
Uiteraard gaat het me dan speciaal om de homiletische vorm van die communi
catie: Wat betekent creativiteit als het gaat om homiletische communicatie? 
Voor het vinden van een antwoord ga ik eerst te rade bij Firets opvatting van 
theologische creativiteit (a). En daarna ga ik nader in op de typering van de 
preek die ik in Hoofdstuk 2 heb voorgesteld: de preek als neues Wort (b). 

Theologische creativiteit 
In zijn opstel over 'Theologische creativiteit' stelt Firet dat de term creativiteit 
in de betekenis van ,,the process of bringing something new into being"^^ een 
goede karakterisering vormt van veel werk dat in een theologisch beroep wordt 
verricht. Het gaat er immers om dat een dienaar van het evangelie (als pastor, 
predikant, catecheet) een nieuw uitzicht opent voor mensen, mensen helpt om 
'in nieuwheid des levens te wandelen' (Rom.6,4). Daarom is het voor de 
dienaar van het evangelie belangrijk om gespitst te zijn ,,op het horen en 
vertolken van een taal die wij niet kenden (Ps.81,6)"'* en om te zoeken naar 
wat nieuw is in de betekenis van ,,anders en verrassend en de horizon van het 
bestaan doorbrekend."" Dat is theologische creativiteit. Deze theologische 
creativiteit kan vanuit het volgende drietal begrippen nader worden geduid: 
vrijheid, zorg, openheid. 

Theologische creativiteit heeft te maken met vrijheid: vrijheid is een voor
waarde voor creativiteit. In dit verband kan ook worden gedacht aan de vrijheid 
waartoe wij geroepen zijn omdat Christus ons heeft vrijgemaakt (Gal.5,1.13). 
Het gaat dan om een vrijheid van de menselijke persoon als geheel in denken en 
voelen en willen. ,,Wil, intellect en gevoel zijn het instrumentarium waardoor 
de persoon zijn vrijheid verwerkelijkt. Die mens kan niet creatief zijn, die 
onvrij is in zijn denken, vastgelegd op vaste denkpatronen en opvattingen 
(dogmatisme); die onvrij is in zijn willen, vastgelegd in een beperkte kring van 
motieven (starheid); die onvrij is in zijn affectiviteit (enghartigheid).'"* Theolo-
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gische creativiteit heeft dus betrekking op dat handelen dat in vrijheid wordt 
verwerkelijkt. Tegelijkertijd dient dat handelen ook te zijn gericht op vrijheid: 
theologisch handelen is pas creatief „als dat wat de voorwaarde ertoe was 
(bevrijd-zijn-tot-vrijheid) ook de intentie ervan i s . " " 

Theologische creativiteit heeft te maken met zorg, want in theologisch 
creatief handelen gaat het om interactie tussen een persoon en zijn omgeving, 
gaat het om ontmoeting. Daarom is een fundamentele voorwaarde voor theologi
sche creativiteit 'een gelaat zien dat uit de diepte opdoemt'^": het theologisch 
creatieve proces begint in en binnen de relatie van het van-aangezicht-tot
aangezicht. Daarom kan het essentiële van creativiteit met één woord worden 
samengevat: zorg. ,,So we might say that, if we are going to be creative, all we 
need is to develop a deep sense of care."^' 

Theologische creativiteit heeft te maken met openheid. Wie theologisch 
creatief wil handelen moet leren open te worden voor het eigen beleven, voor 
andere mensen in hun eigenheid, voor concrete verschijnselen, voor problemen. 
Wie niet open is, gericht op de ander en het andere, komt vast te zitten in 
bestaande denkbeelden en denkkaders zonder de mogelijkheid te hebben op een 
nieuwe manier met de ander en het andere om te gaan. Het is nodig dat deze 
openheid als ontvankelijke levenshouding wordt ingeoefend. Meditatie-oefenin
gen kuimen daarbij helpen." 

De creativiteit van de preek als neues Wort 
Ook van de predikant als predikant mag, tegen de achtergrond van wat ik 
hierboven naar voren heb gebracht, worden gevraagd dat hij zijn homiletisch-
communicatieve handelen opvat als een vorm van theologisch creatief handelen. 
Prediking wil immers in het leven van de aangevochten gelovige een nieuw 
uitzicht openen en de predikant wil door middel van zijn preek de hoorders 
helpen om in nieuwheid des levens te wandelen. Dat vooronderstelt een theolo
gische creativiteit die gekenmerkt wordt door vrijheid (als voorwaarde voor en 
als intentie van de prediking), zorg (als werkelijke aandacht voor en betrok
kenheid op de hoorder in een relatie van-aangezicht-tot-aangezicht) en openheid 
(als ontvankelijkheid voor het Woord, de hoorder en het eigen zelf). Van een 
predikant mag en moet dus theologische creativiteit gevraagd worden: zijn 
prediking moet gericht zijn op het doorbreken van het oude door het ont-dekken 
van de realiteit van het nieuwe. 

In dit verband zou de daad van het preken kunnen worden opgevat als een 
scheppend (s)preken dat een analogie vertoont met het scheppende spreken van 
God. Zoals Gods scheppende spreken iets nieuws tot stand brengt en bevrijdend, 
levendmakend en heilbrengend is, zo is ook het (s)preken van de predikant 
creatief in die zin dat het iets nieuws tot stand brengt, dat het heilbrengend, 
levendmakend en bevrijdend is. Uiteraard is er daarbij wel een cruciaal ver
schil: God spreekt en het is er (Ps.33,9) en Hij schept uit niets iets volstrekt 
nieuws, terwijl het scheppende spreken in de prediking uitgaat van het gehoorde 
Woord van God zoals dat in de preektekst klinkt. Als de preek werkelijk een 
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uitvoeren van de tekst" is, kan de preek in de hier bedoelde zin van het woord 
creatief zijn en scheppend iets nieuws tot stand brengen. Daarbij moet boven
dien bedacht worden dat deze realiteit alleen bestaat bij de gratie van de 
Schepper Geest: in en door de Heilige Geest wordt de predikant subject van het 
scheppende spreken van God.̂ "* 

Deze opvatting van de prediking als creatief gebeuren wil ik samenvatten en 
verdichten in de typering van de preek als neues Wort. Over de creativiteit van 
de preek als neues Wort maak ik nu puntsgewijs een aantal opmerkingen die de 
opmerkingen die ik in al eerder^ naar voren bracht bedoelen te verbreden en te 
verdiepen. 

1. De uitdrukking creativiteit van de preek moet in twee betekenissen 
worden opgevat. De eerste betekenis heeft betrekking op de preek zelf, op de 
preek als product: die preek is creatief die de dingen nieuw onder woorden 
brengt, die een verrassende en ont-dekkende en tegelijk herkenbare (want 
relevante) boodschap brengt. De creativiteit van de preek in deze eerste beteke
nis heeft dus alles te maken met de talige vormgeving van de boodschap die in 
de preek wordt doorgegeven en met het adequaat onder woorden brengen van 
het altijd nieuwe evangelie. De tweede betekenis van de typering creativiteit van 
de preek houdt verband met de uitwerking van de preek. De creativiteit van de 
preek heeft betrekking op het gegeven dat de preek iets nieuws tot stand brengt, 
verandering bewerkstelligt, transformerende kracht heeft: de prediking is een 
dynamisch en krachtig, vernieuwend en bevrijdend gebeuren waarin ook 
werkelijk iets gebeurt aan en met de hoorder. Deze hoorder verandert onder de 
preek: hij ontvangt nieuw zicht op de werkelijkheid in die zin dat de werkelijk
heid voor hem opnieuw als Gods werkelijkheid wordt ont-dekt. 

2. Creativiteit en nieuwheid hebben alles met elkaar te maken: de creatieve 
preek is een neues Wort. Dat roept echter wel de vraag op naar de plaats van 
het oude: Is het oude per definitie verkeerd omdat het nieuwe goed is? Het is in 
dit verband belangrijk om het bijvoeglijk naamwoord oud in twee betekenissen 
te begrijpen. In de Schrift heeft dat woord vaak betrekking op het zondige, het 
verkeerde: de mens wordt in zijn zondig-zijn getypeerd als een oude mens 
(Ef.4,22) en de gebondenheid aan de wet wordt getypeerd als een dienen in de 
oude staat der letter (Rom.7,6). In deze betekenis is nieuw inderdaad de 
absolute tegenhanger van oud: het oude is in Christus voorbijgegaan 
(2 Kor.5,17). Tegelijk kan het woord oud ook aangeven dat iets er al lang is en 
dat het daarom vast en betrouwbaar en bekend is. Zo kan gesproken worden 
over het oude gebod dat er van den beginne geweest is (I Joh.2,7). Vanuit deze 
betekenis zou het evangelie (hoewel daar ook negatieve connotaties aan verbon
den zijn die ik hier niet mee-bedoel) kuimen worden getypeerd als: oud nieuws, 
nieuws dat al bekend is, nieuws dat betrouwbaar is. Maar dat kan niet beteke
nen dat de prediking dit bekende nieuws dan ook maar zonder meer kan doorge
ven als oud nieuws: de oude, de bekende boodschap moet altijd in een nieuw 
licht worden geplaatst, het oude evangelie moet binnen de altijd levende en 
bewegende omgang tussen God en mensen als nieuw tot klinken worden 
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gebracht omdat Gods boodschap altijd nieuw is: 'zijn barmhartigheden houden 
niet op, elke morgen zijn zij nieuw' (KI.3,22-23). De predikant moet daarom 
zijn als de Schriftgeleerde van wie Jezus zegt: 'Daarom is iedere Schriftge
leerde, die een discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan 
een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn 
brengt' (Mat. 13,52). 

3. Het spreken over de creativiteit van de preek en over de preek als neues 
Wort heeft dan ook een belangrijke kritische spits in de richting van een predi
king die voorspelbaar en monotoon en van een preektaal die vlak en saai en 
overbekend is. ,,Das Gelaüfige, allzu Landlaüfige paBt schlecht zum Novum des 
Evangeliums. Das Neue will neu gesagt werden, auf die Gefahr hin, daB es 
zunachst unverstandlich wirkt."^^ Het gaat er dan ook om dat de predikant op 
zoek gaat naar een nieuwe taal, een taal die het bekende nieuws nieuw ter 
sprake brengt, een taal die de Geest wil geven aan hen die Hem erom bidden, 
een taal die verandert, een taal die een nieuwe werkelijkheid evoceert, de 
werkelijkheid van God." 

4. De preek als neues Wort is gericht op vernieuwing: de hoorders van de 
preek moeten vernieuwd worden in hun denken, hun ervaren, hun willen, hun 
manier van leven. In dit verband zou ik de term transformatie als sleutelwoord 
willen gebruiken, een term die zowel in het denken over spiritualiteit als in het 
denken over creativiteit een belangrijke rol speelt. Vanuit spiritualiteit gezien 
gaat het in transformatie om de omvorming van de oude mens in de nieuwe 
mens, om bekering, geloof, overgave en wedergeboorte door de Geest.̂ * Vanuit 
creativiteit gezien gaat het in transformatie om een van de criteria waaraan de 
creativiteit van een product kan worden afgelezen en het gaat dan vooral om de 
verandering die het product teweegbrengt.^' Kortom: de werking van de 
creatieve preek bestaat in transformatie. 

5. In aansluiting bij Ricoeurs spreken over de wereld vóór de tekst'" zou ik 
hier willen spreken over de wereld vóór de preek. Zoals er sprake is van een 
wereld achter de preek, die voornamelijk wordt bepaald door een predikant die 
op zijn wijze luisterend omgaat met de tekst, de hoorder en zichzelf en die zo in 
een homiletisch proces uiteindelijk komt tot een preek, zo is er ook sprake van 
een wereld vóór de preek: Wat gebeurt er met de hoorders die luisteren naar de 
preek? In deze wereld vóór de preek moet het dus, en daarin bestaat de creativi
teit van de preek als neues Wort, komen tot verandering, vernieuwing, omvor
ming, kortom: transformatie. 

3 Creativiteit in het preekproces 

De aandacht voor het thema van de creativiteit is birmen de homiletiek vooral 
op gang gebracht door een opstel van Josuttis: 'Über den Predigteinfall' 
(1970)." Arens, Richardt en Schulte, die gezamenlijk een boek over dit thema 
publiceerden, Kreativitat und Predigtarbeit (1974), merken dan ook terecht op 
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dat het de verdienste van Josuttis is dat hij als eerste opmerkzaam heeft gemaakt 
op de betekenis van het creativiteitsonderzoek voor de homiletiek.-'^ Sinds de 
beide genoemde bijdragen aan de homiletische bezirming^^ valt het thema van de 
creativiteit dan ook niet meer weg te denken uit de homiletische literatuur. Toch 
vallen daarbij twee dingen op. In de eerste plaats blijft de aandacht voor creati
viteit vaak hangen in de homiletisch-pragmatische sfeer: Met behulp van welke 
creatieve vaardigheden en technieken kan ik een preek maken die origineel is en 
die de hoorder boeit? Van een diepergaande theologische doordenking van 
creativiteit is dan doorgaans geen sprake. In de tweede plaats richt de aandacht 
zich binnen het veld van de creativiteit in sterke mate op het creatieve proces 
met zijn vier fases en meer speciaal nog op het moment van de inval waarbij de 
preekinval dan wordt opgevat als het moment in de preekvoorbereiding waarop 
de predikant ziet hoe hij over zijn tekst relevant kan preken." 

Mijns inziens is het belangrijk om creativiteit als homiletisch thema dieper 
en breder te doordenken. Een theologische verdieping heb ik in de twee 
voorgaande paragrafen proberen te bieden. Voor een homiletische verbreding 
wil ik in het nu volgende een aanzet geven" door vanuit de in het creativiteits
onderzoek gevonden inzichten achtereenvolgens in te gaan op het preekproces 
als creatief proces (a), de preek als creatief product (b), de predikant als 
creatieve persoon (c) en gemeente en liturgie als creatieve omgeving (d). 

Het preekproces als creatief proces 
,,So sinnvoll und notwendig die Berücksichtigung exegetischer Ergebnisse und 
systematischer Überlegungen für die Predigtvorbereitung bleibt, der Prediger 
wird erst daim etwas Neues, Persönliches, in die Situation Treffendes zu sagen 
wissen, wenn er seine Aufgabe als kreative Leistung durchschaut hat."'* Als de 
opdracht tot preken wordt opgevat als het leveren van een creatieve prestatie, is 
het ook zinvol om het homiletische proces te beschrijven als een creatief proces. 
Daarbij laat zich de indeling in fases van het creatieve proces zonder moeite 
overdragen op het preekvoorbereidingsproces.'^ 

De fase van de preparatie behelst in de preekvoorbereiding de fase waarin 
de predikant zich allereerst bewust wordt van een probleem: hij moet over deze 
tekst preken voor hoorders die vaak een grote afstand ervaren tussen hun eigen 
werkelijkheidsbeleving en de werkelijkheid die in de tekst ter sprake komt. Aan 
het op zich in laten werken van dit probleem ontspringt het creatieve proces 
waarin wordt gezocht naar een oplossing, een vruchtbare manier van omgaan 
met dit probleem. Daartoe zal de predikant al mediterend en reflecterend door 
middel van exegese van de tekst, analyse van de homiletische situatie en 
persoonlijke meditatie en met gebruikmaking van verschillende soorten publica
ties (van commentaren, meditaties, preken en dogmatische studies tot psycholo
gische en sociologische studies en moderne literatuur) materiaal verzamelen dat 
bruikbaar is. Het is van cruciaal belang dat dit materiaal verzamelen in deze 
fase nog op een censuurvrije wijze gebeurt: wie al bij voorbaat materiaal 
uitsluit, loopt het gevaar in stereotypen te blijven denken en de geijkte denkpa-
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den te bewandelen. Daarom is creatieve openheid, vormgegeven door middel 
van bijvoorbeeld brainstorming en associatie, in deze fase onmisbaar. Nadat op 
deze wijze materiaal is gevonden en nader doordacht, loopt het creatieve proces 
over in een fase waarin de predikant het gevondene met zich meedraagt en zoekt 
naar een antwoord op de vraag welke weg hij in zijn preek het beste kan 
bewandelen. Dit zoeken gaat gepaard met de frustrerende ervaring van een zich 
geblokkeerd voelen, een niet-weten-hoe-het-nu-verder-moet. Dat is de fase van 
de incubatie (ook wel frustratiefase): de oplossing wil maar niet komen, de 
preekinval waarbij de predikant als het ware in een oogopslag ziet hoe het wel 
moet, laat op zich wachten. In deze fase is het van belang om in te zien dat het 
creatieve proces zich ook ontwikkelt in het onderbewuste, en daarom is het 
verstandig om een soort creatieve pauze in te lassen waarin de predikant heel 
andere dingen doet (catechisatie geven, wandelen of een pastoraal bezoek 
brengen bijvoorbeeld). In deze fase wordt als het ware de grond vruchtbaar 
gemaakt voor het ontvangen van een inval. Opeens is er dan het moment van de 
illuminatie: de predikant vindt bijvoorbeeld een beeld of een samenvattende 
formulering die hem de mogelijkheid biedt om de tekst op een relevante wijze te 
communiceren met zijn hoorders. Bij het krijgen van deze inval worden de 
frustratiegevoelens omgezet in sterke gevoelens van blijdschap en bevrediging: 
de predikant heeft een kristallisatiekem gevonden van waaruit de preek als 
geheel verder ontwikkeld kan worden. De vierde fase is die van de verificatie: 
de inval moet nader doordacht en getoetst worden. Dat vraagt om een kritische 
benadering: Gaat het werkelijk om de oplossing van het probleein of is er alleen 
maar sprake van een leuke inval die bij nader inzien geen draagkracht blijkt te 
bezitten? Past de inval werkelijk bij het evangelie dat doorgegeven moet 
worden? Dergelijke vragen zal de predikant aan zichzelf moeten stellen, want 
wat voor hemzelf op dat moment een vondst kan zijn, hoeft door een hoorder 
nog niet te worden ervaren als iets wat werkelijk verder helpt en nieuw zicht 
biedt. ̂ * 

Deze beschrijving van het homiletische proces vanuit de invalshoek van de 
creativiteit is verhelderend en geeft duidelijke handvatten voor de praktijk van 
de preekvoorbereiding. Dat geldt met name waar het gaat om de inzichten die 
de fase van de incubatie betreffen: gevoelens van frustratie blijken inherent te 
zijn aan het gaan van de weg van het creatieve proces. Bovendien wordt 
duidelijk dat het vanuit creativiteit gezien zinvol en belangrijk is om niet achter 
elkaar intensief te werken aan een preek en ook momenten van rust en afstand-
nemen in te bouwen. Toch is de gegeven beschrijving ook eenzijdig omdat 
wordt uitgegaan van het geheel van het preekvoorbereidingsproces. In dat kader 
wordt dan ook gesproken van de ene preekinval die heel de preek moet dragen: 
het moment waarop de predikant ziet hoe tekst en hoorder homiletisch op elkaar 
betrokken kunnen worden, vormt dan de ene noodzakelijke preekinval. Bij deze 
benadering kan echter gemakkelijk vergeten worden dat het preekproces als 
creatief proces maar niet vraagt om het ene moment van de preekinval, maar 
dat het preekproces als creatief proces helemaal gestempeld wordt door het 
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zoeken naar en krijgen van invallen. Anders gezegd: in het preekproces wordt 
het creatieve proces ook talloze malen in het klein doorlopen. Dat geldt met 
name voor de fase in het preekproces die ik de fase van de productie heb ge
noemd.^' In deze fase speelt het vinden van formuleringen in taal een cruciale 
rol: Hoe moet ik het zeggen? In dit verband zou je kunnen stellen dat de 
formulering van elke zin vraagt om een in het klein doorlopen van het creatieve 
proces. In deze fase van het preekproces kan dan ook worden gesproken van de 
noodzaak van een productieve creativiteit. Tegelijk vragen ook de andere twee 
fases om een eigen vorm van creativiteit. In de fase van de receptie gaat het om 
een receptieve creativiteit, een creativiteit die open (zonder zich bij voorbaat te 
begeven in de kaders van de gebruikelijke denkpatronen) en zorgvuldig waar
neemt en opmerkt. En in de fase van de communicatie gaat het om een commu
nicatieve creativiteit die met name gekenmerkt wordt door een ontmoetend 
spreken van-aangezicht-tot-aangezicht. Deze beide vormen van creativiteit 
kunnen maar nauwelijks vanuit de inzichten van het creatieve proces worden 
doordacht, maar vragen om een benadering vanuit de creatieve persoon. 

In Hoofdstuk 2 heb ik het preekvoorbereidingsproces getypeerd als het 
zoeken naar het neues Wort.^ Deze typering wil een verdieping aanbrengen in 
het spreken over het preekproces als creatief proces. Van dit spreken kan 
namelijk gemakkelijk de suggestie van maakbaarheid uitgaan. Maar ten diepste 
is het preekvoorbereidingsproces als het zoeken naar het neues Wort een 
gebeuren dat zich afspeelt in het krachtenveld van de Geest die Creator Spiritus 
is. Daarom speelt het gebed om de Geest ook een cruciale rol als het gaat om 
creativiteit. Bohren schrijft dan ook: ,,Die Bitte um den Geist wird mit guten 
Einfallen erhört werden. Weim der Geist einfallt, wird es zu Einfallen kommen. 
Ich lasse mir etwas einfallen." Uiteraard betekent dat niet dat de activiteit van 
de predikant wordt uitgeschakeld: ,,Einfalle sind nicht von vomherein Glücks-
sache. () Einfalle kann man zwar nicht machen, wohl aber kann man sich ihnen 
verschlieBen.'"" Het spreken over het preekproces als creatief proces moet 
daarom ook steeds in het licht van de pneumatologie gebeuren. Zo schrijft 
Jenny: ,,Der produktive Einfall wird nur dann fahig sein, das Wort Gottes an 
seine Gemeinde zu tragen, wenn es ein wirklicher Ein-fall, eine Ein-gebung des 
Heiligen Geistes war oder doch unser zunachst ganz irdisch-menschlicher 
Einfall von dorther gelautert worden ist. Die Begeisterung, mit der der Prediger 
auf der Kanzel tritt, mul5 wohl sein ganzes Wesen aktivieren, aber es muB eine 
wirkliche Be-Geisterung sein. Solche Begeisterung wird dann sogar eine Predigt 
zum Klingen bringen, die an sich keine besondem Einfalle zu bieten hat und 
gelesen eher langweilig wirkte.' ""̂  

De preek als creatief product 
Vanuit de invalshoek van de creativiteit is het mogelijk om de preek te typeren 
als een creatief product: het resultaat van een preekvoorbereidingsproces als 
creatief proces. Daar moet echter wel direct een kanttekening bij worden 
gemaakt: het spreken over de preek als product abstraheert in zekere mate van 
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de prediking als gebeuren en focust sterk op een geschreven tekst, een op papier 
uitgeschreven preek. Dat is niet verkeerd maar wel eenzijdig. Een preek komt 
pas werkelijk tot zijn recht als hij is ingekaderd in de liturgie als ontmoetingsge-
beuren. Daarom moet er naast het spreken over de preek als creatief product in 
ieder geval ook worden gesproken over het preken als creatief handelen: de 
preek die gehouden wordt is een vorm van communicatief handelen waarvan 
verwacht mag worden dat het een creatief handelen is.*-* Zonder dat te vergeten 
wil ik nu vooral ingaan op de preek als creatief product. 

Het antwoord op de vraag of een preek als product creatief genoemd kan 
worden hangt af van enerzijds de talige vormgeving van de preek en anderzijds 
de inhoudelijke boodschap van de preek. Als gesteld mag worden dat een preek 
creatief moet zijn, dan zou je kunnen zeggen dat die preek creatief is die 
enerzijds de dingen nieuw zegt en anderzijds nieuwe dingen zegt. Die preek kan 
dus creatief worden genoemd waarin de dingen nieuw worden gezegd: het gaat 
in de prediking immers om het doorgeven van een boodschap die al eeuwen oud 
is maar die in elke tijd nieuw verwoord wil worden en die tegelijk op elk 
moment nieuw is omdat Gods boodschap op elk moment weer nieuw en ver
nieuwend want verrassend en ontdekkend is. Daarom moet er voor de preek die 
die boodschap communiceert een taal gezocht worden die nieuw en vernieuwend 
is, een taal die op verrassende en ontdekkende wijze het goede nieuws van God 
ter sprake brengt. Voor een preek die creatief is geldt ook dat er nieuwe dingen 
worden gezegd. Dat is mogelijk omdat de Schriften een onuitputtelijke bron 
vormen voor onze kennis van de God die altijd groter is dan wij denken. Een 
predikant die in zijn preek nieuwe dingen zegt is als de heer des huizes die uit 
zijn voorraad (naast oude ook) nieuwe dingen te voorschijn brengt (Mat. 13,52). 
Dat nieuwe kan bestaan in bijvoorbeeld het leggen van nieuwe verbanden in de 
Schrift, het belichten van vaak onderbelichte momenten in het spreken van de 
Schrift of het op nieuwe wijze verbinden van de werkelijkheid van het Woord 
en de werkelijkheid van de hoorder. Tegen deze achtergrond kan gezegd 
worden dat de absolute tegenhanger van een creatieve preek wordt gevormd 
door preken die altijd hetzelfde op altijd dezelfde manier zeggen, preken dus die 
zowel qua inhoud als qua vorm voorspelbaar, vlak en saai zijn: de bekende 
dingen worden op de bekende wijze gezegd. 

De nu gemaakte opmerkingen hebben vooral betrekking op een van de vier 
creativiteitscriteria die in de literatuur over creativiteit naar voren zijn ge
bracht.'''' Het gaat dan om het criterium van nieuwheid. Uiteraard kan dat als het 
gaat om een preek geen absoluut criterium zijn. In het uiterste geval zou dan 
alleen die preek creatief zijn die absoluut nieuwe dingen in volstrekt nieuwe 
bewoordingen zegt. Een dergelijke preek zou grenzen aan het spreken in 
tongen. Daarom is het van belang om ook na te denken over het doorvertalen 
van de andere drie criteria binnen een homiletisch kader. Daarbij laat ik nu het 
vierde en hoogste criterium, dat van de condensatie, buiten beschouwing omdat 
dat criterium normaliter te hoog gegrepen is: een preek hoeft niet een theolo-
gisch-literair product worden dat pas na herhaalde bestudering ten diepste 
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gepeild en begrepen en toegeëigend kan worden."' Een preek moet altijd een 
voor hoorders goed toegankelijke vorm van mondelinge communicatie zijn. Dat 
betekent dat naast het criterium van nieuwheid de criteria van bruikbaarheid en 
van transformatie overblijven. Wat betreft het criterium van bruikbaarheid: de 
term bruikbaarheid lijkt me als het gaat om een preek of om bepaalde elementen 
uit een preek niet erg geschikt. Zelf zou ik hier daarom liever willen spreken 
van het criterium van gepastheid (het Duitse Angemessenheit drukt nog beter uit 
wat ik bedoel). Als het gaat om de talige vormgeving van de preek betekent dit 
dat de gekozen taal passend is met het oog op de hoorder. Concreet houdt dat in 
dat die taal niet te moeilijk, niet te poëtisch, niet te ongewoon en te onbekend 
en ook niet triviaal of plat is. Het gaat er immers om dat de hoorder werkelijk 
wordt aangesproken, en het opwerpen van barrières in het gebruik van de taal 
werkt dan niet creatief maar eerder contraproductief en destructief, hoe nieuw 
en verrassend de gebruikte taal ook mag zijn. Als het gaat om de inhoudelijke 
boodschap van de preek betekent het criterium van gepastheid in ieder geval dat 
recht wordt gedaan aan het spreken van de Schrift: een preek die verrassend is 
omdat er heel nieuwe dingen worden gezegd is uiteindelijk geen creatieve preek 
als die dingen niet bijbels zijn en ingaan tegen het bedoelen van de tekst 
waarover gepreekt wordt. Ook als creatief product moet de preek te allen tijde 
Schriftgemafi zijn. Wat betreft het criterium van transformatie: daarover heb ik 
hierboven in paragraaf 2 al enkele opmerkingen gemaakt. Een preek kan in 
creatieve termen transformatief worden genoemd wanneer er sprake van is dat 
de preek de conventioneel-oppervlakkige kijk op de werkelijkheid doorbreekt 
om ruimte te scheppen voor een nieuw perspectief: onze werkelijkheid is ten 
diepste Gods werkelijkheid, ons leven is ten diepste een door God gedragen en 
omgeven leven. Het ontvangen van dit nieuwe perspectief leidt, dankzij het 
werk van de Geest, tot een omvorming in denken, voelen, willen en handelen 
bij de hoorder van de preek."' 

De predikant als creatieve persoon 
Het spreken over de predikant als creatieve persoon kan de reactie oproepen of 
hier niet teveel wordt gevraagd. Moet een predikant bij alles wat hij al moet 
kunnen en zijn nu ook nog eens creatieve prestaties leveren en creatief zijn? Is 
dat niet iets wat is weggelegd voor de bevoorrechte enkeling? Op deze vragen 
zou ik met drie opmerkingen willen reageren. In de eerste plaats: God heeft in 
ieder mens de creativiteit geschapen."^ Daarom is het van belang om het denken 
over creativiteit, ook binnen de kaders van de homiletiek, uit de sfeer van het 
leveren van uitzonderlijke en originele prestaties te halen en te leren zien dat het 
er veeleer om gaat barrières weg te nemen die de aanwezige menselijke 
creativiteit blokkeren. In de tweede plaats: ook als het gaat om creativiteit is er 
veel leerbaar. Alleen al het nadenken over de vraag wat creativiteit is en welke 
aspecten er aan creativiteit kunnen worden onderscheiden kan helpen om 
creativiteit vrij te maken met het oog op het homiletische handelen. In de derde 
plaats: als het gaat om het pastorale beroep (van homileet, pastor en catecheet) 
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blijkt het in creativiteit ten diepste ook te gaan om typisch pastorale kwaliteiten 
die ontwikkeld willen worden met het oog op een vruchtbaar pastoraal handelen: 
gerichtheid op de ander en het andere, opmerkzaamheid, zorg, vrijheid en 
openheid. Het hanteren van de term creativiteit betekent weinig anders dan dat 
al die bekende zaken in een nieuw licht worden geplaatst. 

Naast alles wat er tot nu toe al expliciet en impliciet is opgemerkt over de 
creativiteit van de predikant wil ik nu nog aandacht vragen voor de creatieve 
grondhouding van de predikant, de drie vormen van homiletische creativiteit en 
de samenhang van creativiteit en spiritualiteit.''* 

De creatieve grondhouding 
Zoals er vanuit spiritualiteit gezien gesproken kan worden van een contemplatie
ve grondhouding, kan er vanuit creativiteit gezien worden gesproken van een 
creatieve grondhouding. Deze creatieve grondhouding, die door moet werken in 
de prediking zowel qua talige vormgeving als inhoudelijke boodschap, wordt 
gekenmerkt door verwondering, door openheid voor het nieuwe, voor het 
onvoorspelbare en niet-vanzelfsprekende in de eigen existentie, in de situatie die 
om de verkondiging vraagt en in het evangelie. Over deze creatieve grondhou
ding schrijft Besemer het volgende: ,,Ein kreativer Mensch wagt es, die 
Umwelt auf sich einwirken zu lassen, wobei durch die Intensitat des Erlebens 
immer neue Erfahrungsgebiete erschlossen werden. Diese Haltung hangt eng 
zusammen mit der Fahigkeit zu Meditation und Konzentration, die viel mehr 
eine Gerichtetheit auf die Welt ist als auf die eigene Selbst, nicht um die Welt 
einer eigenen Interpretation zu unterwerfen, sondem um die Welt in ihrem 
eigenen Wert und in ihrer eigenen Bedeutung sprechen zu lassen. Jedes Siim-
geben stanmit aus einem Sirm-Nehmen, jeder Ausdruck ist der Ergebnis eines 
Eindrucks. Es geht nicht in erster Linie darum, die Welt, die Menschen und die 
Dinge in den Griff zu bekommen, sondem darum, sich von der Welt ergreifen 
zu lassen, sich fesseln zu lassen und darin den Reichtum der eigenen Möglich-
keiten zu entdecken.'"" In deze creatieve grondhouding zou ik, in aansluiting bij 
Besemer, vijf kernen willen onderscheiden.'" Verwondering: in de verwondering 
verliezen de dingen, de mensen, het evangelie en de eigen inzichten hun 
vanzelfsprekendheid en komt er ruimte voor een houding van intens zoeken en 
vragen voorbij de vanzelfsprekendheid. Concentratie: concentratie betekent het 
vermogen om zich te dwingen tot een zich intens bezig houden met en verdie
pen in probleemstellingen en de vragen die daarin meekomen. Identiteit: een 
creatieve grondhouding vraagt erom dat de predikant zichzelf kan beleven als 
iemand met een eigen identiteit, als iemand die zichzelf in zijn eigenheid 
accepteert, als iemand die er voor Gods aangezicht zijn mag. Polariteitsbewust-
zijn: creativiteit vooronderstelt de kunst van het accepteren van conflicten en 
spanningen als factoren die inherent zijn aan het menselijke bestaan. Geloofs-
moed: er is moed en geloof voor nodig om dat wat nieuw en onbekend is, tegen 
heersende opvattingen en ingesleten denkpatronen in, op te nemen en te ver-
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woorden. Daarom zijn het ten diepste de spirituek deugden van geloof, hoop en 
liefde die de creatieve grondhouding van de predikant kleuren. 

Homiletische creativiteit in drievoud 
Wanneer ik de creativiteit van de predikant in verband breng met de drie fases 
die ik in het preekproces heb onderscheiden (de fase van respectievelijk de 
receptie, de productie en de communicatie) dan kan er worden gesproken van 
een drievoudige homiletische creativiteit. In de fase van de receptie gaat het om 
een receptieve creativiteit: de predikant gaat op een open, niet-vooringenomen 
manier om met de tekst die hij als nieuw tot zich laat komen en waar hij met 
inschakeling van al zijn verbeeldingskracht naar luistert. Hetzelfde geldt voor 
zijn kijken en luisteren naar de vragen en antwoorden, de ervaringen en 
inzichten, de vreugden en de aanvechtingen van zowel de hoorder als zichzelf. 
Het luisteren en kijken, voelen, proeven en ruiken moeten gericht zijn op dat 
wat nieuw is. In de fase van de productie gaat het om een productieve creativi
teit: de predikant zoekt naar nieuwe en vernieuwende gedachten en inzichten en 
naar de wijze waarop hij die in een nieuwe en vernieuwende taal kan doorge
ven. Een heel belangrijk moment in deze vorm van creativiteit wordt gevormd 
door aandacht voor creatief taalgebruik.'' In de fase van de communicatie gaat 
het om een communicatieve creativiteit: de predikant is er vanuit een zorgende 
en open houding op gericht dat de hoorder werkelijk vanuit het evangelie iets 
aansprekend nieuws hoort dat verandering teweegbrengt. Het gaat hier, in het 
kader van de liturgische ontmoeting, om een ontmoetende creativiteit, een 
creativiteit van de omgang die ten diepste gekenmerkt wordt door het feit dat de 
God van de omgang Zelf bevrijdend en verlossend aan het Woord komt. In een 
werkelijk communicatieve creativiteit wordt het spreken van-aangezicht-tot
aangezicht in de Geest omgevormd tot een spreken van-Aangezicht-tot-aange-
zicht, een spreken waaraan en waaronder de hoorder ervaart: 'Du hast mich 
angesprochen'.'^ 

Uiteraard betekent de hier voorgestelde onderscheiding in drieën geen schei
ding: de drie verschillende vormen van creativiteit, die elkaar vooronderstellen, 
elkaar nodig hebben en elkaar doordringen, articuleren elk een eigen moment 
van de ene homiletische creativiteit. 

Creatieve spiritualiteit 
Tenslotte is het nog van belang om in het nadenken over de creativiteit van de 
predikant een nauwe verbinding te leggen met zijn spiritualiteit. In een homile-
tisch kader kan een creativiteit die wordt losgemaakt van spiritualiteit bij de 
predikant gemakkelijk verworden tot een zoeken van zichzelf in plaats van een 
zoeken van God. Er is maar weinig wat dodelijker is voor een werkelijk levende 
verkondiging dan een verkondiger die graag luistert naar zijn eigen nieuwe 
inzichten en zijn eigen nieuwe taal in plaats van opmerkzaam te zijn op het 
nieuwe perspectief en de nieuwe taal die hij van de Geest ontvangen mag om 
door te geven aan de ander. Daarom moet homiletische creativiteit altijd 
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verworteld zijn in spiritualiteit. Dat vraagt om een creatieve spiritualiteit. 
Daarmee bedoel ik een spiritualiteit die vol is van de Geest, die warm en vurig 
is, die wortelt in het mystieke besef van Gods tegenwoordigheid en die dat wil 
delen met de ander, in dit geval de hoorder van de preek. Een creatieve 
spiritualiteit is een spiritualiteit die zich als ontvangen gave en als schepping van 
de Geest mee wil delen aan anderen die verlangen naar de warmte en het vuur 
en de volheid van de Geest van Christus, die zoeken naar de mystieke ervaring 
van Gods aanwezigheid midden in het leven. In deze creatieve spiritualiteit, 
waarvan de Geest als Creator Spiritus het geheim is, gaat het om een be-Geest-
erde predikant die be-Geest-erend preekt zodat het komt tot be-Geest-ering van 
de hoorders." 

Gemeente en liturgie als creatieve omgeving 
Het creativiteitsonderzoek heeft geleerd dat naast proces, product en persoon 
ook de omgeving een belangrijke factor vormt in het al dan niet tot ontplooiing 
komen van creativiteit. De omgeving kan creativiteit bevorderen of belemme
ren.''' Wanneer ik dat nu doorvertaal naar de homiletiek, zou ik kort de aan
dacht willen vragen voor en enkele globale opmerkingen willen maken vanuit 
twee gezichtspunten: de gemeente en de liturgie. Daarbij neem ik nu mijn 
uitgangspunt in de omschrijving van creativiteit in verband met de preek als 
nieuwe dingen zeggen en de dingen nieuw zeggen. 

Een predikant leeft en werkt in een gemeente. De vraag in hoeverre deze 
gemeente een omgeving is waarin homiletische creativiteit kan gedijen hangt 
nauw samen met bepaalde kenmerken van de gemeente. Creativiteitsbelemme-
rende kenmerken zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: conservatisme, starheid, 
conformisme, argwaan ten opzichte van vernieuwing en formalisme. In een 
gemeente die door dergelijke kenmerken wordt bepaald, ontbreekt ruimte om in 
homiletisch opzicht creatief te zijn: de hoorders verwachten de vertrouwde 
woorden waarbij ze zich thuis voelen en ze verlangen ernaar de boodschap van 
het evangelie te horen in voorgegeven en bekende kaders en structuren. Creati-
viteitsbevorderende kenmerken zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: dynamiek, 
openheid, ruimte voor een in christelijke vrijheid eigentijds vormgeven van het 
leven naar het evangelie van Christus en het gezamenlijk zoeken naar een 
nieuwe taal om het oude evangelie te verwoorden voor mensen van nu. In een 
gemeente die door dergelijke kenmerken wordt bepaald, is een prediking die de 
dingen nieuw zegt en nieuwe dingen zegt hoogst welkom en zal een predikant 
zich, gedragen door de gemeenschap, uitgedaagd weten om homiletisch creatief 
te zijn. Overigens is het daarbij wel van groot belang om de gezonde spanning 
die er altijd is tussen het oude en het nieuwe niet eenzijdig op te lossen ten 
gunste van het nieuwe maar om die spanning uit te houden: het absoluut nieuwe 
werkt niet creatief maar destructief omdat het is losgemaakt van de wortel. 

De preek heeft, en dat is het tweede gezichtspunt, altijd een plaats in het 
kader van de liturgie als ontmoeting met God en met elkaar. Het eigene nu van 
liturgie ligt onder andere in een subtiel samenspel van het vaste (ordinarium) en 
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het wisselende (proprium), het oude en het nieuwe. Van de preek als onderdeel 
van de liturgie kan bij uitstek worden gezegd dat het daar gaat om het nieuwe 
(wisselende) dat wordt gedragen en omgeven door het oude (vaste). Zo vormt 
de liturgie met haar vaste onderdelen (liederen, lezingen, gebeden) en haar vaste 
gang (orde van dienst) als geheel de bedding voor de preek als een stromend en 
levend Woord, een neues Wort. Daarom daagt de liturgische context uit tot 
homiletische creativiteit: de preek is de plek waar de dingen nieuw en nieuwe 
dingen mogen worden gezegd. 

4 Het creatieve moment in de meditatie 

Op de weg naar het preken als creatief gebeuren neemt de meditatie een 
belangrijke plaats in. Tot nu toe heb ik over die meditatie voornamelijk in 
spirituele zin gesproken: meditatie is een vorm van inoefening van spiritualiteit. 
In de slotparagraaf van dit hoofdstuk over homiletische creativiteit wil ik vooral 
de aandacht vragen voor het creatieve moment in de meditatie. Ik doe dat aan 
de hand van twee trefwoorden die mijns inziens de kern uitmaken van creatieve 
meditatie: opmerkzaamheid (a) en verbeelding (b). 

Opmerkzaamheid 
In opmerkzaamheid^' gaat het om een open, niet-vooringenomen wijze van 
kijken en luisteren naar alles wat er in onze leefwereld en belevingswereld naar 
ons toekomt. Wil het in de preekvoorbereiding en de prediking komen tot 
creativiteit, dan zal de predikant deze opmerkzaamheid moeten inoefenen en 
beoefenen. Dat vraagt om meditatie en om een meditatieve grondhouding. Als 
ik dat nu vanuit de homiletische drieslag (tekst - hoorder - predikant) iets verder 
invul, dan ziet dat er als volgt uit. Opmerkzaamheid gericht op de tekst betekent 
dat de predikant de tekst al kijkend en proevend en luisterend benadert met de 
intentie iets nieuws te ontdekken. Hij hoedt zich ervoor de tekst in sjablonen te 
persen. Zo zoekt hij naar het nieuwe in het oude. Opmerkzaamheid gericht op 
de hoorder betekent dat de predikant op een open en onbevooroordeelde manier 
naar mensen kijkt en met mensen omgaat. Hij is er daarbij op gericht de 
andersheid van mensen te ontdekken. Hij zoekt naar wat verborgen ligt aan de 
binnenkant van het uiterlijk, naar verborgen maar wel heel existentiële verlan
gens en gevoelens en problemen. Opmerkzaamheid is zorgende opmerkzaamheid 
die mensen respecteert in hun unieke eigenheid en vrijheid. Opmerkzaamheid 
gericht op zichzelf betekent dat de predikant intensief en eerlijk luistert naar zijn 
eigen gevoelens en stemmingen en gedachten en die niet bij voorbaat waar dat 
nodig mocht zijn verwerpt of wegdrukt. 

Deze opmerkzaamheid speelt een fundamentele rol in heel het preekproces 
en meer specifiek nog in de fase van de receptie. Opmerkzaamheid zou dan ook 
een nadere bepaling van receptiviteit genoemd kuimen worden. Tegelijk is 
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duidelijk dat opmerkzaamheid een kemnerk is van een meditatieve grondhouding 
die heel de existentie van de predikant kleurt. 

Verbeelding 
De verbeeldingskracht heeft veel te maken met het omgaan met (talige) beelden 
(beelden spelen een belangrijke rol in de meditatie). Dat we hier te maken 
hebben met een heel belangrijk aspect van homiletische creativiteit probeer ik in 
het volgende hoofdstuk duidelijk te maken. Op dit moment wil ik volstaan met 
een drietal opmerkingen. In de eerste plaats: er kan worden gesproken van 
zowel receptieve als productieve verbeelding.^' Receptieve verbeelding staat stil 
bij gegeven beelden om die in al hun kracht en intensiteit op zich in te laten 
werken. Productieve verbeelding is er op uit om vanuit het gegevene te zoeken 
naar nieuwe beelden of aan een gegeven beeld nieuwe aspecten te ontdekken. 
Om deze productieve verbeelding, die overigens zonder receptieve verbeelding 
niet denkbaar is, gaat het me nu met name. In de tweede plaats: verbeelding 
leeft van de associatie, van het vinden van nieuwe combinaties. Als zodanig is 
verbeelding ook bij uitstek creatief: al associërend en combinerend worden 
nieuwe dingen ontdekt, nieuwe woorden en beelden en formuleringen gevonden. 
In de derde plaats: verbeelding, als het omgaan met beelden en het zoeken naar 
nieuwe beelden, neemt een belangrijke plaats in als het gaat om geloofscommu-
nicatie. Geloven heeft immers betrekking op dingen die we niet kuimen zien, en 
daarom spelen in de geloofstaal (en in de taal van de openbaring) beelden, als 
het middel om het onzegbare toch te zeggen en het onzichtbare toch zichtbaar te 
maken, een cruciale rol. Ver-beeld-ing is zo bezien een geloofsactiviteit, een 
spirituele activiteit bij uitstek. En om misverstanden direct af te snijden: het gaat 
dan niet om een verbeelding in de vorm van ongebreidelde en onkritische 
fantasie, maar om verbeelding die door de Geest geheiligd wordt. Ook het 
creatieve moment in de meditatie moet worden doordacht in het licht van het 
werk van de Geest. 
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Hoofdstuk 13 
DE KUNST VAN HET PREKEN 

De term creativiteit is het snoer dat preek en kunst met elkaar verbindt. Deze 
gedachte vormt het uitgangspunt voor dit hoofdstuk waarin ik aandacht wil 
vragen voor de preek als kunstvorm. Het is dan van belang om direct een 
mogelijk misverstand af te snijden: met het spreken over de kunst van het 
preken bedoel ik niet een uitputtende definitie van de prediking te geven. Over 
preken is veel meer te zeggen dan alleen dat het een kunst zou zijn. Preken is 
ook: een ambacht, Schriftvertolking, Woordbediening of het in relatie brengen 
van tekst en hoorder. Wel wil ik door het spreken over de kunst van het preken 
een dimensie van het preekgebeuren blootleggen die in elk geval in de gerefor
meerde homiletiek wel eens wat te veel in de schaduw is gebleven. Het gaat me 
dan met name om de taal van de preek: juist de omgang met de taal verbindt het 
preken met kunstvormen als de poëzie en het vertellen. Preken is: in taal de 
boodschap van God communiceren. Preken is: Gods Woord nieuw onder 
woorden brengen. Preken is daarom ook een vorm van taai-kunst.' En daarom 
zou het goed zijn om als dominee in de leer te gaan bij de dichter. Want de 
dichter is bij uitstek de mens die in taal probeert te zeggen wat onzegbaar is, die 
onder woorden probeert te brengen waar geen woorden voor zijn, die in 
woorden werkelijkheid probeert te onthullen. De dichter maakt daarbij vooral 
ook gebruik van de evocatieve kracht van beeldende taal. Precies op dat punt 
wil ik hier mijn aandacht richten: ook voor de preek vormt beeldende taal een 
uiterst belangrijk middel. Voordat ik nader inga op die beeldende taal wil ik 
eerst meer algemeen ingaan op het thema van de taal van de preek en een model 
van taalvormen introduceren (1). Vanuit dat bredere kader vraag ik vervolgens 
speciaal de aandacht voor de creativiteit van de metafoor (2). En ik rond dit 
hoofdstuk af met een paragraaf over preek en metafoor (3). 

1 De taal van de preek 

De taal vormt voor de predikant een uiterst belangrijke tooi. Daarom is het ook 
noodzakelijk om de taal tot homiletisch thema te maken: predikanten mogen niet 
onbereflecteerd en onkritisch met hun taal omgaan en moeten de mogelijkheden 
die de taal biedt leren kermen en hanteren. Dat is maar niet een neutrale of 
marginale bezigheid: ook de taal is een schepping van God^ en als zodanig een 
belangrijk theologisch thema voor een homiletiek in pneumatologisch perspec
tief. Nu is het niet mijn intentie om in deze paragraaf opmerkingen te maken 
over een theologie van de taal.' Ik wil nu graag dicht bij de praktijk van het 
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preken uitkomen en met het oog daarop de taal van de preek thematiseren op 
een wijze die direct vruchtbaar is voor predikanten die wekelijks moeten preken 
en daarom wekelijks de worsteling met het Woord en de woorden moeten aan
gaan. Gezien het thema van deze studie wil ik speciaal de aandacht vragen voor 
wat ik zo dadelijk de meditatieve taalvorm zal noemen. Deze meditatieve 
taalvorm is een van de taalvormen uit een model van drie taalvormen dat ik hier 
wil introduceren en toelichten (a). Tegen de achtergrond van dit bredere kader 
wil ik dan nog iets dieper ingaan op het thema van preek en poëzie (b). 

Taalvormen in de preek: een model 
Ik zou met het oog op de praktijk van het preken een drietal taalvormen willen 
onderscheiden die elk hun eigen plaats en functie hebben in de homiletische 
communicatie. Dat model" ziet er als volgt uit: 

taalvorm/taalspel 

argumentatief 

meditatief 

narratief 

de predikant als 

redenaar 

dichter 

verteller 

activiteit 

betogen 

verbeelden 

vertellen 

Dit model heeft dus betrekking op de taal van de preek, of iets preciezer 
geformuleerd: op taalvormen in de preek. Mijn uitgangspunt is dat deze drie 
onderscheiden taalvormen elk hun eigen rechtmatige plaats hebben in de 
preekcommunicatie: de drie taalvormen vooronderstellen elkaar en hebben 
elkaar nodig. In het nu volgende wil ik dit model en de begrippen die ik gebruik 
in vier ronden van een toelichting voorzien. 

Taalvorm en taalspel 
Met de term taalvormen bedoel ik aan te duiden dat taal op verschillende 
manieren en in verschillende functies gebruikt kan worden. Taal neemt bijvoor
beeld de vorm aan van een betoog dat is opgebouwd uit begrippen en argu
mentaties. Of taal neemt de vorm aan van een verhaal waarin een plot wordt 
ontvouwd en waarin mensen handelend en sprekend optreden. De term taalspel, 
die een nadere toelichting op de term taalvorm bedoelt te bieden en die de term 
taalvorm dynamiseert, geeft aan dat taal betekenis krijgt in een bepaalde context 
of situatie. In dat verband is het van belang om op twee dingen te letten. In de 
eerste plaats: de spelregels. Elk taalspel kent eigen spelregels. Wie een bepaald 
taalspel speelt (als spreker of als hoorder) moet die spelregels kennen en op een 
goede wijze toepassen. Zo kunnen er voor elk van de drie hier onderscheiden 
taalspelen (argumentatief, meditatief en narratief) eigen spelregels worden opge
steld die samen de theorie vormen van het betreffende taalspel. In de tweede 
plaats: de spelers. Elk spel kent meerdere spelers. Dat geldt zeker als het gaat 
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om de preek: het taalspel preek wordt gespeeld door predikant en hoorders. 
Daarom is het voor de predikant van groot belang om in te zien dat hij niet elk 
taalspel naar eigen believen kan spelen omdat er hoorders kunnen zijn die het 
betreffende taalspel niet kunnen spelen (ze kermen de spelregels niet) of niet 
willen spelen (ze keuren het betreffende taalspel af als niet geschikt voor de 
prediking). Ik ga er hier vanuit dat een predikant in staat moet zijn alle drie de 
onderscheiden taalvormen te hanteren, alle drie de onderscheiden taalspelen te 
spelen .̂ Daarbij is het van belang om de eigenheid van elk taalspel te onderken
nen: elk taalspel heeft eigen mogelijkheden en grenzen en het zijn precies die 
grenzen die het noodzakelijk maken om zich niet tot één taalspel te beperken. 

Argumentatief, meditatief en narratief 
De drie onderscheiden taalvormen noem ik respectievelijk: argumentatief, 
meditatief, narratief.' De argumentatieve taalvorm kan aan de hand van onder 
andere de volgende kenmerken worden getypeerd: het gebruik van begrippen
taal, abstractie, logica, het uiteenzetten van een standpunt, proposities, helder
heid, objectiviteit, wetenschappelijkheid, informatie en exactheid. Wie het 
argumentatieve taalspel speelt is uit op helderheid en duidelijkheid, op het geven 
en krijgen van objectieve en eenduidige informatie, op overtuigen. De grenzen 
van dit taalspel worden bereikt als het er om gaat werkelijk aan te spreken en in 
een ontmoetingskader ook de diepte van existentialiteit, emotionaliteit en 
verbeelding binnen te gaan: het argumentatieve taalspel is afstandelijk en 
objectiverend. De meditatieve taalvorm kan aan de hand van onder andere de 
volgende kenmerken worden getypeerd: beeldend taalgebruik, metaforisch 
spreken, vergelijkingen, poëzie, vernieuwende en verrassende taal, concreetheid 
en zintuiglijkheid (zien, horen, voelen, proeven, ruiken), existentialiteit. Wie het 
meditatieve taalspel speelt is erop uit om zegbaar en zichtbaar te maken wat ten 
diepste onzegbaar en onzichtbaar is. Het meditatieve taalspel speelt zich zowel 
aan de kant van het spreken als aan de kant van het horen af op een existentieel 
en emotioneel niveau, speelt zich af in de dimensie van de verbeelding. De 
grenzen van dit taalspel worden bereikt als het erom gaat duidelijkheid te 
scheppen over de waarheid van de werkelijkheid omdat metaforische, poëtische 
of meditatieve taal per definitie meerduidig is: het meditatieve taalspel kan 
vervagend en verhullend werken. De narratieve taalvorm kan aan de hand van 
onder andere de volgende kenmerken worden getypeerd: de ontwikkeling van 
een plot, het handelen en spreken van acteurs, de opeenvolging van gebeurtenis
sen, spanning, herkenning en vervreemding, identificatieprocessen en chrono
logica. Wie het narratieve taalspel speelt is erop uit om de hoorders mee te 
nemen in een verhaal en binnen te leiden in de werkelijkheid en de ervaring van 
mensen die tegelijk anders en herkenbaar zijn. De grenzen van dit taalspel 
worden bereikt als het gaat om de vraag naar de historiciteit van verhalen: 
binnen het narratieve taalspel is deze vraag niet relevant. Wanneer het van 
belang is om de historiciteit van een verhaal te benadrukken is het argumentatie
ve taalspel onmisbaar. Een andere grens van het narratieve taalspel wordt 
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gevormd door de behoefte van hoorders om ook uit een verhaal te stappen en er 
van een afstand naar te kijken. 

Deze drie verschillende taalvormen komen zowel voor in de taal die mensen 
in de dagelijkse omgang met elkaar spreken als in de Schrift. In de dagelijkse 
omgang met elkaar proberen mensen elkaar te overtuigen door middel van 
argumenten en gebruiken ze begrippen en houden ze betogen om elkaar iets 
duidelijk te maken (de argumentatieve taalvorm). Ook gebruiken mensen 
beelden en metaforen in hun omgangstaal om bijvoorbeeld gevoelens tot 
uitdrukking te brengen of een nieuw licht op iets bekends te werpen (de 
meditatieve taalvorm). Bovendien vertellen mensen elkaar voortdurend verhalen 
over wat ze hebben meegemaakt of over wat anderen hebben meegemaakt (de 
narratieve taalvorm). Ook in de Schrift vinden we deze drie taalvormen: de 
argumentatieve taalvorm zien we bijvoorbeeld terug in de brieven van de 
betogende Paulus, de meditatieve taalvorm zien we bijvoorbeeld terug in de 
poëzie van de Psalmen, de Spreuken en de profeten, en de narratieve taalvorm 
zien we bijvoorbeeld terug in de geschiedenissen die in het Oude Testament 
worden verteld, in de evangeliën en heel pregnant in de gelijkenissen van Jezus. 
Kortom: in het gegeven dat we de drie verschillende taalvormen terugvinden in 
zowel het spreken van de Schriften (theologisch) als het spreken van de mensen 
in hun dagelijkse omgang met elkaar (antropologisch) ligt een vruchtbaar 
uitgangspunt voor een praktisch-theologische reflectie op de taal met het oog op 
homiletische communicatie. 

Overigens is het wel van belang om onder de gegeven' driedeling een 
fundamentelere tweedeling te zien liggen. Deze tweedeling in de taal zou met 
behulp van allerlei verschillende begrippenparen kunnen worden aangeduid: 
begrippentaal en beeldentaal, betoog en verhaal, informatieve taal en evocatieve 
taal of digitale taal en analoge taal. Vanuit deze tweedeling wordt duidelijk dat 
de argumentatieve taalvorm aan de ene kant zich onderscheidt van de meditatie
ve en de narratieve taalvorm aan de andere kant. De beide laatste taalvormen 
vertonen dus een grote verwantschap die bestaat in hun evocatieve, transforme
rende, existentiële en open karakter. Dat ik hier toch de meditatieve taalvorm en 
de narratieve taalvorm van elkaar onderscheid, heeft te maken met het gegeven 
dat het verbeelden (door middel van metaforen) enerzijds en het vertellen (in 
verhalen) anderzijds om verschillende communicatieve strategieën vraagt. De 
predikant die het meditatieve taalspel wil inoefenen zal vooral in de leer gaan bij 
dichters die de taal van het beeld uitbuiten, terwijl de predikant die het narratie
ve taalspel wil inoefenen vooral in de leer zal gaan bij verhalenvertellers en 
narratologen die de praktijk en theorie van het vertellen zich hebben eigen 
gemaakt. 

Homiletisch gezien is het tenslotte van belang om te wijzen op het gegeven 
dat de taal waarin over God gesproken wordt (religieuze taal of geloofstaal) in 
hoge mate wordt gekenmerkt door de meditatieve en de narratieve taalvorm: 
religieuze taal, de taal waarin God zich openbaart en waarin mensen spreken 
over God, is een taal waarin symbolen en beelden en verhalen een cruciale rol 
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spelen. Juist daarom is het van belang om aandacht te besteden, naast de 
argumentatieve taalvorm, aan de meditatieve en de narratieve taalvorm, zonder 
overigens de verschillende taalvormen tegen elkaar uit te spelen. 

Redenaar, dichter en verteller 
De predikant die de drie verschillende taalspelen speelt is te vergelijken met de 
redenaar, de dichter respectievelijk de verteller. Het gaat me in deze drie 
aanduidingen nadrukkelijk om vergelijkingen: de predikant moet niet een 
redenaar, een dichter of een verteller worden, want dat is hij niet, maar wel 
moet hij als homileet de tools van de redenaar, de dichter en de verteller leren 
hanteren. Als redenaar zal de homileet dan in de leer moeten gaan bij de 
retorica, een vak dat al eeuwenlang een belangrijke hulpwetenschap voor de 
homiletiek is geweest. Als dichter zal de homileet in de leer moeten gaan bij de 
poëtica als de theorie van de poëzie of het poëtische taalspel. Als verteller zal 
de homileet in de leer moeten gaan bij de narratologie en andere takken van 
wetenschap die zich bezighouden met het verhaal. Als de predikant zich de 
noodzakelijke inzichten en vaardigheden die achter het argumentatieve, medita
tieve en narratieve taalspel liggen heeft eigen gemaakt, zal hij in staat zijn om 
op ongedwongen wijze nu eens als redenaar, dan weer als dichter of verteller te 
preken in de wetenschap dat de redenaar, de dichter en de verteller elkaar 
aanvullen en elkaar oproepen. 

Betogen, verbeelden en vertellen 
De homiletisch communicatie neemt in elk van de drie onderscheiden taalspelen 
een eigen vorm aan. Het argumentatieve taalspel wordt gekenmerkt door de 
activiteit van het betogen: de predikant zet uiteen, legt uit en argumenteert, hij 
probeert te overtuigen, hij appelleert en redeneert. Al deze retorische activitei
ten brengen eigen regels met zich mee. Het meditatieve taalspel wordt geken
merkt door de activiteit van het verbeelden: de predikant probeert door middel 
van beelden een nieuwe kijk op (een aspect van) de werkelijkheid te bieden, hij 
zoekt kijkend en horend en proevend en voelend en ruikend een weg om met 
woorden werkelijkheid te onthullen. Het narratieve taalspel wordt gekenmerkt 
door de activiteit van het vertellen: de predikant probeert zijn hoorders mee te 
nemen in een verhaal waarin herkenbare mensen handelen en spreken, hij 
brengt spaiming aan en identificatieprocessen op gang, hij spreekt zo dat de 
hoorders het gebeuren zich voor hun ogen zien afspelen, hij leeft zich zelf ook 
in in het verhaal dat hij vertelt. 

Het betogen en verbeelden en vertellen onderhouden nauwe relaties met 
elkaar: wie betoogt gebruikt ook beelden, verbeelden gaat vaak ongemerkt over 
in vertellen, wie vertelt kan niet zonder verbeeldingskracht en het verbeelden 
vraagt vaak ook om een meer analyserende en argumenterende benadering. 
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Preek en poëzie: de dominee als dichter 
Tegen de achtergrond van het thema van deze studie (de betekenis van de 
meditatie voor het preekproces) wil ik nu met name ingaan op de meditatieve 
taalvorm. Een aantal trefwoorden waarmee ik deze taalvorm typeer zijn: poëzie, 
metaforen en verbeelding. Het spelen van het meditatieve taalspel vertoont dus 
opvallende overeenkomsten met het spelen van het poëtische taalspel: de 
dominee wordt dichter. Het is dan wel van belang om zich af te vragen wat dan 
kenmerkend is voor poëzie en wat een dichter nu eigenlijk wil. Op dergelijke 
vragen valt moeilijk een eenduidig antwoord te geven: er zijn heel verschillende 
soorten poëzie en niet alle dichters willen hetzelfde. Toch zou ik in elk geval 
één kenmerk willen noemen dat typerend is voor het poëtische taalspel: poëzie 
wil een nieuwe kijk bieden op de werkelijkheid door een nieuwe taal te spreken, 
poëzie wil nieuwe betekenis scheppen, waarheid en werkelijkheid ontdekken en 
onthullen door middel van nieuwe beeldspraak. Deze (beslist niet uitputtend 
bedoelde) typering van poëzie laat zien hoe nauw preek en poëzie met elkaar 
samenhangen: ook in de preek gaat het er immers om dingen nieuw te zeggen 
en nieuwe dingen te zeggen.^ 

Ik wil deze gedachten nog iets uitwerken vanuit een poëtische tekst, te weten 
een gedicht van Koos Geerds met de titel Gods element. In dat gedicht* komen 
de volgende regels voor: 

God heeft het land aan de woestijnen, 
aan droge, saaie, humorloze praat, 
aan preken waar geen letter poëzie in staat; 

Geerds brengt hier poëtisch onder woorden wat ik hierboven heb uitgedrukt in 
de stelling dat in de preek het poëtische taalspel niet mag ontbreken. Dat 
betekent zeker niet dat elke preek een gedicht of een citaat uit een gedicht moet 
bevatten. Het betekent evenmin dat de homileet preken moet houden die zich 
qua taalgebruik kunnen meten met kwalitatief goede poëzie, want een preek is 
geen gedicht. Het betekent wel dat preken (in elk geval op bepaalde momenten) 
verrassend en ontdekkend en vernieuwend moeten zijn doordat er een nieuwe 
taal gesproken wordt. De dichtregels van Geerds refereren aan een homiletische 
realiteit van preken die geen letter poëzie bevatten, die droog en saai zijn, die 
een abstracte en begripsmatige sfeer ademen, die niet verrassen omdat er 
voornamelijk clichés worden gedebiteerd, die voorspelbaar zijn en waarin geen 
levend water stroomt. Aan dergelijke preken heeft God het land. Dat is een 
ontdekkende, haast shockerende uitspraak. Maar wie ziet hoe poëtisch grote 
delen van Gods openbaring zijn, wie tot zich door laat dringen hoezeer het 
water van het Woord van beelden wemelt, wie merkt hoe vaak Gods hand
schrift dichterlijke trekken vertoont, die kan zich aan de waarheid van deze 
onthullende regels poëzie niet onttrekken, en de homileet zal ook poëet willen 
worden en in de woestijn van landerig, vervlakkend en dor taalgebruik oases 
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scheppen waar verbeelding stroomt, taal zich verdiept en woorden bloesems 
worden.' 

2 De creativiteit van de metafoor 

De stap van poëzie naar de metafoor is maar heel klein: de metafoor wordt wel 
een 'miniatuur gedicht' genoemd'", en ook is wel gesteld dat het wezen van de 
metafoor zijn puurste uitdrukking vindt in de poëzie." Daarom kies ik de 
metafoor als uitgangspunt voor een nadere doordenking van de taal van de 
preek, daarbij uitgaande van de gedachte dat de metafoor bij uitstek gezicht 
geeft aan de meditatieve taalvorm en dat de omgang met metaforen (zowel in 
receptieve als in productieve zin) vraagt om een meditatieve houding. 

Nu gaat het me hier niet om het uittekenen van een volledige metafoortheo
rie. Wel wil ik, met het oog op de taal van de preek, een cruciaal aspect van 
het metaforische spreken naar voren te halen, namelijk de creativiteit van de 
metafoor. In verband daarmee geef ik, nadat ik een aantal vooropmerkingen heb 
gemaakt (a), een schets van twee metafoortheorieën: de substitutietheorie (b) en 
de interactietheorie (c). Daarna ga ik in op het metaforische proces (d). Tenslot
te besteed ik dan nog aandacht aan het thema metafoor en verbeelding (e). 

Meta-foor en na'^ 
Over het thema van de metafoor is een onoverzienbare hoeveelheid literatuur 
geproduceerd. Sinds de zestiger jaren staat de metafoor namelijk in het centrum 
van de belangstelling van filosofen en godsdienstwetenschappers. Er wordt zelfs 
wel gesproken van een metaphormania.'^ Ook in de theologie bestaat grote 
belangstelling voor de metafoor. Dat hangt nauw samen met het metaforische 
karakter van religieuze taal: de taal van de metafoor (en van het verhaal) is de 
taal bij uitstek om God ter sprake te brengen.'" Het is onmogelijk, en in het 
kader van dit hoofdstuk ook onnodig, om een eigen standpuntbepaling te bieden 
in dit brede veld. Wel wil ik een drietal vooropmerkingen maken om mogelijke 
misverstanden af te snijden. 

1. De gedachte dat religieuze taal vooral metaforisch is levert de vraag op of 
er wel een objectieve werkelijkheid beantwoordt aan de taal van het geloof. In 
een theologie van beneden wordt deze vraag al snel ontkennend beantwoord: 
religieuze taal doet geen uitspraak over dat wat ons transcendeert maar verwijst 
naar de visie van de gelovige op God en op het leven. Tegelijk zijn er ook velen 
die opkomen voor de waarheidsclaim van het metaforische spreken in de religie: 
het gaat dan om een eigensoortige waarheid die niet vergelijkbaar is met een 
letterlijke, wetenschappelijke waarheid.'^ Zelf wil ik mijn uitgangspunt nemen in 
de gedachte dat het de Geest van God is die de taal van de metafoor gebruikt 
om Godskennis mogelijk te maken: de werkelijkheid van God kan alleen worden 
aangeduid en verwoord met behulp van taal die aan de werkelijkheid van 
mensen ontleend is. Metaforen ,,willen God bekend maken door verwijzing naar 
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de werkelijkheid van de mens. Het is niet verwonderlijk dat de figuur van de 
metafoor gehanteerd wordt als de Geest mensen aandrijft tot spreken over 
God.""" De metafoor krijgt als schepping van God zo een heel eigen en onmis
bare plaats in de taal van de Geest. 

2. In verschillende theorieën rond de metafoor duikt de gedachte op dat alle 
taal metaforisch is. Deze gedachte kan op kentheoretisch niveau, en dat is een 
verhelderend inzicht, betekenen dat nieuwe kennis altijd tot stand komt via 
metaforische processen: iets nieuws wordt met behulp van bekende begrippen 
onder woorden gebracht. Tegelijk kan de gedachte dat alle taal metaforisch is 
verworden tot een nul-optie, een onderscheid dat geen betekenis meer heeft." 
Om aan die onvruchtbare optie te ontkomen, is het van belang om metaforische 
taal te onderscheiden van letterlijke taal: de eerste leeft bij de gratie van de 
laatste. Bovendien is het onderscheid tussen dode en levende metaforen belang
rijk: dode metaforen zijn metaforen waar het leven uit is en die het karakter 
hebben van letterlijke taal. Mij gaat het hier allereerst om metaforische taal die 
ook (nog) als metaforisch en dus verrassend en vernieuwend ervaren wordt en 
niet om het gegeven dat de taal inderdaad doorregen is met (dode) metaforen. 

3. Als ik in dit hoofdstuk mijn uitgangspunt neem in de metafoor als gezicht 
van de meditatieve taalvorm, moet wel bedacht worden dat er naast de metafoor 
ook andere taaifiguren zijn die een duidelijk creatieve functie hebben. Deze 
taaifiguren, zoals het symbool en de analogie, vertonen een nauwe verwantschap 
met de metafoor. Het is in het kader van dit hoofdstuk echter niet zinvol om de 
verschillende creatieve taaifiguren van elkaar af te grenzen (zoals dat in het 
kader van de retorica of de poëtica wel van belang is). Mij gaat het er hier om 
de creativiteit van de taal, zoals die zichtbaar wordt in beeldspraak, metaforen, 
vergelijkingen, analogieën, gelijkenissen, symbolen enzovoort, te illustreren aan 
de hand van de metafoor." 

De substitutietheorie 
Eeuwenlang heeft de metafooropvatting van Aristoteles een belangrijke rol 
gespeeld. Voor hem bestaat de metafoor in de overdracht van een naam op iets 
dat in feite een andere naam heeft: een woord wordt uit de context gehaald waar 
het thuis hoort om in een nieuwe, vreemde context op een oneigenlijke en niet-
letterlijke wijze te worden gebruikt. In de metafoor 'Victor is een vos' wordt 
Victor benoemd met een naam die eigenlijk een bepaald dier aanduidt: het 
woord vos wordt dus niet-letterlijk gebruikt. Deze overdracht berust, aldus 
Aristoteles, op een te constateren gelijkenis tussen twee verschillende zaken. In 
het gegeven voorbeeld is dat bijvoorbeeld de slimheid: Victor komt daarin 
overeen met de vos dat hij slim is. 

Het gaat in de metafoor om een afwijking van het normale taalgebruik: iets 
wat ook letterlijk kan worden gezegd ('Victor is slim') wordt onder woorden 
gebracht door middel van figuurlijk taalgebruik. Dat betekent dat metaforen 
vervangbaar zijn: een metafoor zegt niet iets nieuws, maar heeft een versierende 
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of decoratieve functie. De metafoor kan dus vervangen worden door letterlijk 
taalgebruik. 

Deze theorie van de metafoor wordt de substitutietheorie genoemd: de 
metafoor is een andere manier van zeggen van wat ook letterlijk kan worden 
gezegd en kan dus worden gesubstitueerd door een eigenlijk gebruikt woord. De 
consequentie daarvan is dat het belang van metaforen alleen maar ligt in de 
decoratieve functie die ze vervullen: ze verfraaien en veraanschouwelijken de 
taal maar zijn in principe misbaar." 

De interactietheorie 
De interactietheorie van de metafoor vormt een alternatief voor de substitutie
theorie. In de interactietheorie wordt namelijk gesteld dat een metafoor geen 
afwijking vormt van letterlijk taalgebruik maar dat een metafoor nieuwe 
betekenis creëert en daarom ook niet vervangbaar is. Die nieuwe betekenis komt 
tot stand doordat er een wisselwerking (interactie) plaats vindt tussen de 
verschillende woorden in een zin. Of om het iets preciezer te formuleren: een 
metafoor creëert nieuwe betekenis doordat er birmen de metafoor twee actieve 
gedachten blijvend met elkaar interacteren.^" Ik wil verschillende elementen van 
deze interactietheorie van de metafoor nu puntsgewijs in beeld brengen.^' 

1. In een metafoor worden twee gedachten of betekenisvelden met elkaar in 
verband gebracht. Die twee gedachten worden wel aangeduid met de termen 
tenor of onderwerpsterm en vehicle of dragerterm. In de metafoor 'De mens is 
een wolf vormt 'mens' de onderwerpsterm en 'wolf' de dragerterm. In de 
metafoor wordt door middel van de dragerterm iets gezegd over de onderwerps
term. Essentieel voor de interactietheorie is nu dat zowel tenor als vehicle 
onmisbaar zijn: ze werken op elkaar in en juist daardoor ontstaat nieuwe 
betekenis. Concreet toegepast op de gegeven metafoor 'De mens is een wolf' 
betekent dit dat niet alleen de mens in een nieuw licht komt te staan maar dat 
ook de wolf in een ander licht wordt gezet: de mens wordt wolviger en de wolf 
wordt menselijker door deze metaforische uitspraak. 

2. De metafoor heeft in de interactietheorie niet zoals in de substitutietheorie 
de functie van een versierende stijlfiguur die zich afspeelt op het niveau van de 
woorden (woorden worden in oneigenlijke zin gebruikt) maar een semantische 
functie op het niveau van de zin: metaforen zijn uitspraken die getuigenis 
afleggen van de creatieve kracht van de taal en die juist vanwege die creativiteit 
niet vertaalbaar zijn in letterlijke uitspraken. 

3. Een metafoor berust niet zozeer op een te constateren overeenkomst 
tussen twee woorden of gedachten, veeleer gaat het in de metafoor om een 
ingecalculeerde vergissing: twee gedachten die niet bij elkaar horen worden bij 
elkaar gebracht. In een goede metafoor wordt de overeenkomst tussen tenor en 
vehicle niet zozeer nagetekend als wel tot stand gebracht. 

4. De kracht van de metafoor berust op de interne spanning tussen de ver
schillende termen biimen de ene metaforische uitspraak. Juist door deze span
ning komt het tot een semantische schok waardoor een nieuwe kijk op de 
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werkelijkheid ontstaat. In de poëtische metafoor 'De tijd is een bedelaar' 
bijvoorbeeld leren we de tijd te zien als een bedelaar: twee ver uit elkaar 
liggende categorieën worden op verrassende wijze bij elkaar gebracht zodat er 
nieuw licht valt op het fenomeen tijd. Het is onmogelijk om de metafoor te 
vertalen in letterlijk taalgebruik omdat er dan betekenis verloren gaat. Wel is 
het mogelijk om de metafoor uit te leggen en toe te lichten, maar een uitputten
de uit-legging of toe-lichting zal, indien al mogelijk, waarschijnlijk vele pagina's 
tekst beslaan. 

5. Elke metafoor fluistert: het is en het is niet. De bijbelse metafoor 'God is 
een rots' bijvoorbeeld zegt tegelijkertijd dat God een rots is én dat God niet een 
rots is. Een rots heeft namelijk, naast vastheid en betrouwbaarheid, ook 
kenmerken die niet van toepassing zijn op God zoals bijvoorbeeld hardheid. 
Bovendien is God niet alleen een rots. Hij is ook een vader, een vriend, een 
vuur, een rechter en een redder. 

6. Terwijl de metafoor in de substitutietheorie niet meer dan een decoratieve 
functie vervult, heeft de metafoor in de interactietheorie zowel een creatieve als 
een cognitieve functie: de metafoor brengt juist door de blijvende en verrassende 
spanning tussen de verschillende elementen nieuwe betekenis tot stand. De 
cognitiviteit van de metafoor bestaat daarin dat de metafoor nieuwe kennis en 
nieuw inzicht betreffende (een aspect van) de werkelijkheid gaande maakt. De 
creativiteit van de metafoor bestaat daarin dat de metafoor nieuwe kennis en 
nieuw inzicht tot stand brengt. Juist vanwege deze creativiteit en cognitiviteit is 
de metafoor onvertaalbaar: zowel het informatieve als het irmovatieve aspect van 
de metafoor lijden onder een vertaling. 

Het metaforische proces 
Een metafoor is dus, in termen van de interactietheorie, een uitspraak waarin 
twee actieve gedachten blijvend met elkaar interacteren. Door deze interactie 
ontstaat nieuwe betekenis en wordt de werkelijkheid als het ware herschreven. 
Het is belangrijk om nu ook enig inzicht te krijgen in de wijze waarop een 
metafoor werkt: Wat gebeurt er bij het horen van een metafoor? Hoe ziet het 
metaforische proces eruit? Ik beantwoord deze vraag door een drietal fases te 
onderscheiden." 1. Absurditeit en destabilisatie. Essentieel voor het karakter 
van de metafoor is het element van het absurde: over het onderwerp (de tenor) 
wordt iets gezegd wat letterlijk genomen nonsens is. Daardoor wordt de hoorder 
gedesoriënteerd: de metafoor brengt een schok teweeg. Tegelijkertijd trekt de 
metafoor de aandacht en roept het vermoeden wakker van de mogelijkheid van 
nieuw en betekenisvol inzicht. Als een letterlijke interpretatie niet mogelijk is, 
moet de metafoor andere betekenis ontsluiten. 2. Herkenning. Als vervolgens de 
tenor wordt bekeken door de lens van het vehicle, kan er een proces op gang 
komen waarbij er aan de tenor nieuwe eigenschappen worden toegedicht en er 
langs de weg van associatie nieuwe aspecten oplichten. Het inzicht ontstaat dat 
er inderdaad iets in de relatie tussen tenor en vehicle is wat onbetwistbaar waar 
is. Opnieuw brengt de metafoor een schok teweeg, maar nu is het een schok 
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van herkenning: in een of meer opzichten smelten tenor en vehicle samen. 
3. Transformatie en restabilisatie. De metafoor lean dan leiden tot transformatie 
doordat de kijk op de werkelijkheid verandert of zelfs doordat er een verande
ringsproces op gang komt waarbij de waarden van de hoorder worden omge
vormd: de hoorder ontdekt een nieuwe wijze van zijn in de wereld, een nieuwe 
wijze van zien, een nieuwe omgang met de realiteit of een aspect daarvan. En 
dan treedt er na de aanvankelijke desoriëntatie ook weer een heroriëntatie op: de 
destabiliserende werking van de metafoor slaat om in restabilisatie. Kortom: 
door de metafoor kimnen waarneming en identiteit van de hoorder worden 
omgevormd. 

Heel dit metaforische proces wordt gedragen en in beweging gehouden door 
de spanning die binnen de metafoor heerst. En die spanning blijft bestaan omdat 
er sprake is van zowel een botsing (collision) als een geheime verstandhouding 
(collusion) tussen tenor enerzijds en vehicle anderzijds." Dit spannende karakter 
van de metafoor vormt de bron van de vitaliteit en de transformatieve potentiali-
teit van de metafoor. Deze spanning kan echter ook verdwijnen. Dat gebeurt 
wanneer een metafoor niet langer als metafoor wordt ervaren, wanneer een 
levende metafoor afsterft: in een dode metafoor zijn tenor en vehicle niet meer 
van elkaar te onderscheiden, de metafoor is een letterlijke uitdrukking geworden 
waaruit de dynamiek is weggestroomd. 

Tenslotte is het van belang om te wijzen op de ambiguïteit van het metafori
sche spreken: metaforen zijn polyvalent en voor meerdere uitleggingen vatbaar 
en juist daarin de tegenpool van definities. Deze ambiguïteit maakt zowel de 
kracht als de zwakte van de metafoor uit. De kracht van de ambiguïteit van de 
metafoor ligt in het gegeven dat er een associatief en verbeeldend proces op 
gang komt waarin verschillende betekenissen worden uitgeprobeerd: de meta
foor is zo een taaifiguur die de participatie van de hoorder bevordert. De 
zwakte van de ambiguïteit van de metafoor ligt in het gegeven dat er geen 
eenduidige informatie wordt uitgewisseld terwijl ook dat op een gegeven 
moment nodig is. Uit deze stand van zaken blijkt dan ook dat het metaforische 
spreken het begripsmatige en definiërende spreken oproept. Met andere woor
den: het meditatieve taalspel waarbiimen in mijn visie de metafoor een cruciale 
rol speelt, kan niet zonder het argumentatieve taalspel. 

Metafoor en verbeelding 
In het voorgaande is de vernieuwende kracht van de metafoor in beeld gebracht: 
de metafoor is een creatieve taalvorm bij uitstek.^'' Voor de taalgebruiker is er 
een bepaalde mate van verbeelding nodig in de omgang met metaforen: zowel 
het produceren als het recipiëren van metaforen vormen een verbeeldende 
activiteit. Van deze verbeelding maken zintuiglijkheid en gevoel belangrijke 
componenten uit. 

Metaforen hebben een zintuiglijk aspect. Het meest in het oog springend is 
dan de visualiteit van de metafoor: metaforen proberen met behulp van herken
bare en bekende realiteiten zichtbaar te maken wat eerst niet zichtbaar was. In 
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de metafoor krijgt de taal ogen. En juist door de zintuiglijkheid van taal wordt 
taal ook concreet en daardoor ervaarbaar en existentieel. In deze zin vormt 
metaforische taal de tegenvoeter van abstracte taal die niet-ervaarbaar en on
existentieel is. 

Metaforen hebben in hun werking ook een emotioneel aspect. Het feit dat 
metaforen een schok teweeg brengen en verrassend zijn duidt daarop. Gevoel is 
dus een factor die inherent is aan het metaforische proces. Daarbij is het van 
belang om geen tegenstelling te maken tussen gevoel of emotionaliteit enerzijds 
en verstand of cognitiviteit anderzijds. Beide aspecten maken deel uit van de 
verbeeldende activiteit die plaats vindt binnen de kaders van het metaforische 
proces." 

3 Preek en metafoor: metaforisch preken 

Wil prediking werkelijk worden tot een creatief gebeuren, wil de preek werke
lijk neues Wort zijn en transformatie bewerkstelligen, dan zal de predikant ook̂ ^ 
de kracht van het metaforische spreken moeten leren kennen en de kunst van het 
metaforische spreken moeten leren beoefenen. Deze bewering, die uiteraard in 
pneumatologisch perspectief verstaan wil worden, wil ik in deze slotparagraaf 
graag toelichten en praktisch maken. Daarbij ga ik eerst in op de vraag naar een 
metaforische homiletiek (a). Vervolgens beschrijf ik vanuit het perspectief van 
de hoorder de preek die als neues Wort leidt tot neues Sehen (b). Daarna vraag 
ik aandacht voor de inoefening van het meditatieve taalspel door de predikant 
(c). 

Naar een metaforische homiletiek? 
Voor het zelfstandige naamwoord homiletiek kunnen veel verschillende bijvoeg
lijke naamwoorden worden geplaatst die de homiletiek een eigen kleur geven. 
Zo kan er bijvoorbeeld worden gesproken van een narratieve homiletiek, een 
retorische homiletiek, een esthetische homiletiek, een poëtische homiletiek of 
een hermeneutische homiletiek. De betreffende bijvoeglijke naamwoorden 
proberen een centraal Anliegen van de betreffende homiletiek-opvatting te 
articuleren. In dit onderdeel zou ik willen zoeken naar een antwoord op de 
vraag of het ook zinvol is om te spreken van een metaforische homiletiek. Dat 
is een homiletiek die in verband met de prediking een prominente plaats en een 
centrale functie toekent aan het metaforische spreken.^^ Zelf zie ik vier redenen 
waarom het noodzakelijk is om de weg naar een metaforische homiletiek te 
bewandelen. 

In de eerste plaats zou preken kunnen worden gedefinieerd als: spreken over 
God. Nu is het zonder meer helder dat metaforen in het spreken van en over 
God een prominente plaats innemen: God brengt Zichzelf en wij brengen God 
ter sprake met behulp van ons bekende categorieën, met begrippen en beelden 
die aan onze eigen werkelijkheid zijn ontleend. Deze metaforische spreekwijze 
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is echter maar niet een aanpassing aan de zwakheid van mensen, maar princi
pieel de enige mogelijkheid van communicatie tussen God en mensen. Het 
metaforische spreken over God moet dan ook niet overwonnen worden^* maar 
uitgebuit en gevierd. Daarom kan er gepleit worden voor een metaforische 
homiletiek. Dat is een homiletiek die recht doet aan het metaforische spreken 
van de Schrift en die in dat metaforische spreken maar niet een randverschijnsel 
ziet en die de metafoor als taalvorm niet degradeert tot een ornament, een 
versiering, een decoratie waar we ook wel zonder kunnen. Overigens mag 
daarbij niet vergeten worden dat er een werkelijkheid beantwoordt aan dat 
metaforische spreken en dat er naast het metaforische spreken ook wel degelijk 
ruimte is voor letterlijk spreken en begripsmatige taal. De metafoor is wel veel 
maar niet alles. 

In de tweede plaats, en dat hangt met het voorgaande nauw samen, is de taal 
van spiritualiteit of liever nog de taal van de bevinding, de omgang, de mystiek 
als hart van spiritualiteit een taal die bij uitstek metaforisch is. Het spreken over 
Gods omgang met ons en onze omgang met God vraagt om een taal die beel
dend en evocatief, vernieuwend en transformatief, verhalend en onthullend is. 
Het is niet voor niets dat de taal van de mystiek, een taal die poogt om het 
onzegbare te zeggen, een taal is die, naast bijvoorbeeld de paradox en het 
symbool, wordt gekenmerkt door metaforiciteit en zintuiglijkheid.^' Kortom: een 
spirituele of meditatieve of bevindelijke homiletiek moet ook wel een metafori
sche homiletiek zijn. 

In de derde plaats is de metaforische taal vanwege haar vernieuwende en 
creatieve kracht bij uitstek de taal die van de preek een neues Wort kan maken. 
Of om het andersom te formuleren: wie de preek wil verstaan als neues Wort 
zal zoeken naar een taal die nieuw en vernieuwend is en de metafoor vinden. 
Datgene wat de preek tot een werkelijk transformatief gebeuren maakt, kan dan 
ook worden beschreven in termen van het metaforische proces. De metaforische 
taal van de preek brengt namelijk tweemaal een schok teweeg: eerst de destabi
liserende schok van de absurditeit en daarna de schok van de herkenning die op 
haar beurt leidt tot transformatie en restabilisatie.^ 

In de vierde plaats kan een metaforische homiletiek een uitweg bieden uit 
een prediking die, wat daarvoor ook de redenen mogen zijn, vast dreigt te lopen 
in abstractie en voorspelbaarheid, in saaiheid en matheid, in intellectualisme en 
irrelevantie. Want de taal van de metafoor voert in de ruimte van concreetheid 
en voorstelbaarheid, levendigheid en verbeelding, existentialiteit en relevantie. 

Een metaforische homiletiek zingt aldus het loflied op de metafoor als 
taalgave van de Geest: de kunst van de metafoor is de muziek van de preek. 
Een metaforische homiletiek zal zich echter ook bewust zijn van haar grenzen 
en het gezelschap zoeken van een argumentatieve en een narratieve homiletiek 
en dat binnen de ruimte van een pneumatologische homiletiek waarin theologie 
en spiritualiteit een onlosmakelijk verbond aangaan. 
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Neues Wort en neues Sehen 
Het meditatieve taalspel, waarbinnen de metafoor een prominente plaats in
neemt, kent als spelers zowel de predikant als de hoorder. Bij de typering van 
de preek als neues Wort heb ik steeds vooral de predikant in gedachten gehad: 
hij is in zijn preekvoorbereiding op zoek naar het neues Wort. In dat zoeken 
naar het neues Wort levert de metafoor belangrijke hulpdiensten. Ik zou nu ook 
speciaal vanuit het perspectief van de hoorder willen kijken en in dat verband de 
uitwerking van de preek als neues Wort willen typeren als: neues Sehen. 

De uitdrukking neues Sehen ontleen ik aan een homiletische bijdrage van 
Meyer-Blanck over 'Predigt als Neues Sehen\^' In dit neues Sehen gaat het, in 
tegenstelling tot een puur herkermen, om een vernieuwde en verdiepte waarne
ming van de werkelijkheid: de ogen van de hoorder worden geopend voor de 
tegenwoordigheid van God in de werkelijkheid doordat er een nieuw licht valt 
op de tekst waarover gepreekt wordt en doordat de alledaagse werkelijkheid in 
een nieuw licht wordt geplaatst. Deze vernieuwde en verdiepte waarneming 
heeft niet alleen esthetische en communicatieve aspecten maar ook een theologi
sche dimensie. Deze theologische dimensie, die daarin bestaat dat het gaat om 
een van Godswege gegeven neues Sehen, kan verbeeld worden met behulp van 
de ervaring van de Emmaüsgangers: 'En hun ogen werden geopend en zij 
herkenden Hem' (Luk.24,31)." 

Mij gaat het nu met name om de rol van het metaforische spreken in het tot 
stand komen van dit neues Sehen. De metafoor is immers in staat om bij de 
hoorder iets nieuws wakker te roepen. Daarvoor is echter wel noodzakelijk dat 
de hoorder het taalspel van de metafoor kent en mee wil spelen. Een hoorder 
die de metafoor beschouwt als niet meer dan een decoratie in de marge van de 
preek, zal ook de creatieve en vernieuwende kracht van het metaforische 
spreken niet ervaren. En zo komt het dan ook niet tot een neues Sehen. Voor 
het aan de preek als neues Wort tot stand komende neues Sehen is dus wel een 
tweezijdige participatie in het metaforische proces nodig. 

De inoefening van het meditatieve taalspel 
Het spelen van het meditatieve taalspel en in het kader daarvan de beoefening 
van de kunst van de metafoor vraagt van de predikant inoefening. Van elk spel 
moeten de spelregels geleerd en eigen gemaakt worden. Daaraan wil ik hier een 
kleine bijdrage leveren door kort in te gaan op de receptieve, de productieve en 
de communicatieve kant van de omgang met metaforen." Daarna vraag ik 
aandacht voor het samenspel van creativiteit en spiritualiteit biimen het medita
tieve taalspel. Vooraf maak ik echter een aantal opmerkingen over de moge
lijkheid van een poëtische didactiek. 

Een poëtische didactiek? 
Een eerste vraag die hier gesteld moet worden is of elke predikant wel in staat 
is om het meditatieve taalspel te spelen. Als preken een kunst is die vraagt om 
het hanteren van poëtische taalmiddelen, waaronder de metafoor een belangrijke 
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plaats inneemt, moet de predikant dan niet een geboren taalkunstenaar zijn? 
Maakt het spreken over de kunst van het preken de homiletiek niet tot een 
elitaire aangelegenheid?^" Het is voor een antwoord op deze vraag noodzakelijk 
om in te zetten bij het gegeven dat een predikant als dienaar van het Woord hoe 
dan ook en fundamenteel met woorden en dus met taal van doen heeft. Bezin
ning op taal is daarom zonder meer een homiletische noodzaak. Vervolgens is 
het nuttig om erop te wijzen dat een dominee niet werkelijk een dichter of een 
halve literator hoeft te worden: een homileet is geen poëet, maar als homileet 
zal de predikant wel de kansen en grenzen van de taal van de poëzie moeten 
leren kermen. Daarom moet hij het avontuur met de taal aandurven en de 
(geestelijke) moed hebben om het heilige spel met de woorden te spelen. Dat 
vraagt van de kant van de homiletiek om een poëtische didactiek waarin inzicht 
in en aanwijzingen voor het taalspel poëzie worden geboden. Verschillende van 
die inzichten heb ik in dit hoofdstuk al ter sprake gebracht in het naar voren 
brengen van elementen van een metafoortheorie. Andere belangrijke aanwijzin
gen die een poëtische didactiek kan geven, zouden de volgende kunnen zijn. 1. 
Wees je ervan bewust dat de omgangstaal is doorregen met metaforen en leer 
daar oog en oor voor te hebben er een neus voor te ontwikkelen. 2. Lees de 
poëzie in de bijbel ook werkelijk als poëzie en vertaal beelden niet direct in 
begrippen. 3. Maak je het uitgangspunt eigen dat in homiletische communicatie 
elk van de drie onderscheiden taalspelen (argumentatief én meditatief én 
narratief) hun eigen plaats hebben omdat elk van de dimensies van de taal (die 
van de logica, de metaforiek en de narrativiteit) een eigen en onmisbare rol 
vervullen. 4. Wees je ervan bewust dat bij uitstek in het poëtische taalspel de 
onzichtbare werkelijkheid van God en de vaak zo moeilijk bereikbare wereld 
van het innerlijk van mensen woorden vindt. 5. Lees poëzie en andere literatuur 
om de eigen taalgevoeligheid te ontwikkelen. 6. Lees theologische literatuur die 
geschreven is door theologen die tegelijk de kunst van de taal beheersen. 7. 
Durf te leren, want ook in de omgang met de taal is er veel leerbaar.'^ 

Metafoor en receptieve verbeelding 
In het preekproces krijgt een predikant op verschillende manieren met metaforen 
en metaforisch taalgebruik te maken. Van belang zijn allereerst de voorgegeven 
metaforen zoals die te vinden zijn in de tekst waarover gepreekt gaat worden, in 
het leven van de hoorders en in de eigen belevingswereld van de predikant. Ik 
beperk me nu tot de metaforen in de tekst. Het is van cruciaal belang voor de 
preek en voor de taal van de preek om de metaforen die in de tekst worden 
aangetroffen met verbeeldingskracht tegemoet te treden. Het is dan belangrijk 
om vooral ook oog te hebben voor die metaforen die nauwelijks nog als 
metafoor ervaren worden, metaforen die hun creativiteit in de loop van de 
eeuwen zijn kwijtgeraakt, metaforen die niet meer verrassend zijn en geen 
semantische schok meer teweeg brengen. Deze metaforen worden wel aangeduid 
als dode metaforen, maar wellicht is het beter om bij bijbelse metaforen te 
spreken van traditionele of oude metaforen: deze metaforen sluimeren en 
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moeten door de predikant in een proces van receptieve verbeelding worden 
wakker geroepen zodat ze opnieuw gaan leven en creatieve kracht krijgen.'^ Dat 
geldt eens te meer waar het gaat om metaforen voor God zoals herder, rots, 
vader of koning. In dergelijke metaforen wordt iets wezenlijks over God 
uitgesproken en daarom moeten zulke metaforen, die een vitale rol spelen in de 
openbaring, niet aan de kant worden geschoven als beelden die niet langer 
dienst kunnen doen, maar worden vernieuwd met behulp van receptieve 
verbeeldingskracht zodat ze in de preek opnieuw een verrassende en onthullende 
rol kunnen gaan spelen. 

Metafoor en productieve verbeelding 
Naast het omgaan met voorgegeven metaforen zal de predikant ook op zoek 
gaan naar nieuwe metaforen: het evangelie wil nieuw gezegd worden en daarbij 
spelen metaforen een onmisbare rol. Een nieuwe metafoor wordt gevonden in 
een proces van productieve verbeelding waarin de predikant op zoek gaat naar 
beelden en vergelijkingen die nieuw licht werpen op de zaak die hij wil commu
niceren. In termen van de metafoortheorie: hij zoekt bij de gegeven tenor een 
vehicle. Een nieuwe metafoor kan enerzijds een preek als geheel organiseren 
(bijvoorbeeld: 'Het avondmaal is de kus van God bij het evangelie'"), ander
zijds kan een nieuwe metafoor op een verrassende en ontdekkende manier een 
klein onderdeel van de preek gezicht geven en de rol vervullen van een uit
spraak die te denken en te ervaren geeft (bijvoorbeeld: 'Markus is de snel
tekenaar onder de evangelie-schrijvers'^*). Een belangrijke vraag bij het vinden 
van nieuwe metaforen is aan welke voorwaarden dergelijke metaforen moeten 
voldoen en of elke werkelijkheidsgebied materiaal voor metaforen kan leveren. 
Kuimen er, om een voorbeeld te noemen, in de wereld van de moderne techniek 
metaforen worden gevonden die de werkelijkheid van God en van de omgang 
van God en mensen nieuw ter sprake brengen of moeten dergelijke metaforen 
per definitie ontleend zijn aan de relationele, sociale of natuurlijke werkelijkheid 
zoals dat ook in de bijbel veelal het geval is?'' In elk geval vraagt het vinden 
van nieuwe metaforen om een productieve verbeeldingskracht waarin de 
predikant het aandurft om op verrassende wijze verbindingen te leggen tussen 
werkelijkheden die niet vanzelfsprekend met elkaar in verbinding worden 
gebracht. Wellicht is de beste leerschool voor dergelijke productieve verbeelding 
de Schrift zelf. 

Metafoor en communicatie 
Wie het meditatieve taalspel speelt moet beseffen dat daarin een taalvorm wordt 
gehanteerd die vraagt om ruimte en rust en stilte. Zoals het voordragen van een 
gedicht om ademruimte vraagt, zo moeten er ook rondom een metafoor of een 
metaforische passage regels wit worden gelaten. In deze witregels kan de 
verbeelding van de hoorder gaan stromen: hij kan zich laten verrassen door de 
taal en gaan zien wat onzichtbaar was. Dat metaforische proces vraagt tijd. En 
juist in de liturgie vieren we de tijd en komen we op adem. Zo past het medita-
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tieve taalspel bij uitstek in een liturgische context waar we Gods daden vierend 
gedenken en waar we op Adem komen: het meditatieve taalspel kleurt de 
liturgie als viering en als ruimte om tot rust te komen en stil te worden. 

Spiritualiteit en creativiteit van het meditatieve taalspel 
Als preken een kunst is dan moet wel van meetaf worden vastgehouden dat het 
gaat om een spirituele kunst. Kunst kan kunst-om-de-kunst worden. Metaforen 
kunnen metaforen-om-de-metaforen worden. Maar in de ruimte van de Geest is 
dat een verboden mogelijkheid. Ook het meditatieve taalspel wordt gedragen 
door het gebed om de Geest. Ook de taal van de metafoor vraagt om een 
doorademing van spiritualiteit. Want creativiteit zonder spiritualiteit is leeg, een 
holle frase, valse retoriek. Het meditatieve taalspel wordt dan ook geboren in de 
omgang met de Geest. En het zoeken naar een nieuwe taal die van de preek een 
op een neues Sehen gericht neues Wort maakt is een spirituele zoektocht vanuit 
een contemplatieve grondhouding. Daarom moet er onder en achter en rondom 
het meditatieve taalspel altijd de meditatie liggen als spirituele en creatieve 
oefening. Het spel met de taal mag worden gespeeld bij de gratie van de bede: 
Veni Creator Spiritus. 
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Hoofdstuk 14 
DE MEDITATIE EN HET PREEKPROCES 

Wat is de betekenis van de meditatie voor het preekproces? Zo luidde de 
vraagstelling van deze studie. In Deel A en Deel B heb ik vanuit de vijf 
sleutelwoorden pneumatologie, homiletiek, spiritualiteit, meditatie en creativiteit 
materiaal verzameld met het oog op het vinden van een antwoord op die 
vraagstelling. Nu wil ik hier in Deel C het gevondene hernemen en samenvat
ten: ik laat alle opgedane inzichten nog eens op me inwerken en doe bovendien 
enkele suggesties met het oog op de didactiek van het preekproces. 

Dit hoofdstuk is opgebouwd uit vijf paragrafen die met elkaar een antwoord 
willen zijn op de vraagstelling van deze studie. In de eerste twee paragrafen 
herneem ik de gevonden inzichten betreffende de meditatie (1) en het preekpro
ces (2). Vervolgens formuleer ik vanuit vier perspectieven een antwoord op de 
vraag naar de betekenis van de meditatie voor het preekproces (3). Daarna ga ik 
nog nader in op de identiteit van de predikant in het krachtenveld van de Geest 
(4). En tenslotte formuleer ik wensen met het oog op de inoefening van de 
meditatie in het kader van de homiletische vorming (5). Uiteraard hangt met het 
samenvattende karakter van dit hoofdstuk samen dat lang niet alle zaken die in 
Deel A en Deel B de aandacht hebben gehad hier terug kunnen komen. De lezer 
zal daarom ook vanuit dit hoofdstuk steeds terug moeten grijpen op alle voor
gaande hoofdstukken. 

1 Meditatie in tweevoud 

Binnen de homiletiek heeft de term meditatie in de loop der tijden een eigen 
kleur gekregen. Veelal werd en wordt er een bepaalde fase in de preekvoorbe-
reiding mee bedoeld waarin de predikant zoekt naar de manier waarop hij de 
boodschap van de tekst het beste naar de gemeente toe kan brengen. Vragen die 
dan aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: Hoe laat ik de praktische 
betekenis van de tekst voor het leven met God zien? Hoe kan ik de preek zo 
structureren dat er een ordelijk en goed te volgen betoog ontstaat? Welke taal 
moet ik spreken zodat de boodschap van de preek ook bij de hoorders over
komt?' 

Dat zijn vragen die uiteraard belangrijk zijn als het gaat om het voorbereiden 
van een preek. Toch raakt in een dergelijke homiletische invulling van de term 
meditatie een voor de preekvoorbereiding en de prediking cruciaal aspect in de 
verdrukking: het aspect van de spiritualiteit.^ Wie de wortels van dit begrip 
traceert, ontdekt dan ook dat het in de meditatie allereerst om een spirituele 
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oefening gaat. Daarom is het zinvol om vanuit deze betekenis de meditatie in 
het preekproces een eigen gezicht te geven.' Dat kan door, in de lijn van de 
christelijke traditie, een onderscheid te maken tussen twee vormen van medita
tie." 

De eerste meditatie-vorm is de meditatie als vorm van omgang met de 
Schrift. Daarin gaat het niet om een studieuze of meer wetenschappelijke manier 
van omgaan met de bijbel (vormen die overigens ook wel degelijk een eigen 
legitimiteit hebben), maar om een manier van omgang met de Schrift die gericht 
is op persoonlijke toe-eigening en op de transformatie van de lezer. Gods 
Woord is een Woord dat aanspreekt, dat gericht is op het hart van de mens. 
Wie meditatief omgaat met dit Woord, begeeft zich in het krachtenveld van de 
Geest die erop uit is om mensen te vernieuwen, te transformeren, om te 
vormen. Het gaat in de meditatie als vorm van omgang met de Schrift dus om 
een lees- en luistergebeuren waarin de mediterende zich door de Geest van het 
Woord laat aangrijpen en omvormen. Dit gebeuren vindt alleen plaats bij de 
gratie van de Geest en heeft daarom altijd de kleur van het gebed. 

De tweede meditatie-vorm is de meditatie als inoefening van de contempla
tieve grondhouding. Daarin gaat het om een oefening die gericht is op het zich 
eigen maken van een houding van waaruit heel het leven beleefd wordt voor 
Gods aangezicht. Contemplatief leven betekent: het zoeken naar en het ervaren 
van en het vertoeven in Gods tegenwoordigheid. Contemplatief leven betekent: 
alles en iedereen verbinden met God. Contemplatief leven betekent: het licht 
van de hemel zien schijnen over de aarde. Deze manier van leven wordt 
aangevochten en weggedrukt door de zonde die in mensen en in de wereld 
woont. De meditatie als inoefening van de contemplatieve grondhouding is een 
oefening in de kracht van de Geest om een God-loos leven om te buigen naar 
een bewust leven in de aanwezigheid van God. Daardoor zal het denken en 
spreken en handelen van de mediterende zich spiritueel verdiepen. 

Deze beide vormen van meditatie hebben hun eigen waarde voor het 
preekproces. Ze bieden perspectief op een spirituele verdieping van de preek-
voorbereiding en van het preken: door de meditatie wordt het preekproces een 
door de Geest van de spiritualiteit doorademd gebeuren. De meditatie als vorm 
van omgang met de Schrift betekent dat de predikant zich ook zelf laat aanspre
ken door het Woord en dat hij zich als eerste hoorder openstelt voor de omvor
mende kracht van de Geest. De meditatie als inoefening van de contemplatieve 
grondhouding betekent dat de predikant heel het preekproces beleeft en vorm
geeft coram Deo: hij ziet en beleeft elk aspect van de preekvoorbereiding en het 
houden van de preek in het licht van Gods Geest. 

Deze meditatie, die dus allereerst van spirituele betekenis is, krijgt vanwege 
de homiletische context waarbinnen ze functioneert, een creatieve verbreding.' 
Want in de prediking gaat het tenslotte ook altijd om een vorm van communica
tie waarin de predikant erop gericht is de boodschap van het evangelie zo over 
te brengen dat er een vonk overspringt en de hoorders ervaren dat het evangelie 
alle dagen nieuw is. In het licht van deze nieuwheid van de prediking wordt het 
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preekproces een creatief proces. En het is juist in de meditatie als manier van 
ontvankelijk leven en luisteren dat creativiteit opwelt, als gave van de Geest die 
te allen tijde een Vernieuwer is. En zo wordt de meditatie als vorm van omgang 
met de Schrift in homiletische context een vorm van creatief luisteren naar het 
Woord van de Geest en van creatief open staan voor de stem van God om van 
daaruit vernieuwend te kunnen spreken en het evangelie ter sprake te kuimen 
brengen. De meditatie als inoefening van de contemplatieve grondhouding 
draagt in een homiletisch kader bij aan een creatieve manier van leven die 
daarin bestaat dat de predikant zich openstelt voor de transformerende werking 
van de Geest die Schepper is. Zo zal hij uit eigen ervaring de vernieuwende 
kracht van het evangelie ter sprake kuimen brengen en een nieuwe kijk op het 
geschapen leven als geschenk van de Geest kuimen bieden. 

2 Preekproces: dimensies en fases 

Het preekproces vormt een complex gebeuren waarin talloze factoren een rol 
spelen. Om dit gebeuren theoretisch enigszins in de greep te krijgen, heb ik een 
praktijktheorie gegeven waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen dimensies 
enerzijds en fases anderzijds.* 

Het preekproces kent twee dimensies: de reflectieve en de meditatieve. In de 
reflectieve dimensie gaat het om het denkend, analyserend, structurerend en 
argumenterend bezig zijn met het preekwerk. In de meditatieve dimensie gaat 
het om het biddend, ontvankelijk, opmerkzaam en persoonlijk betrokken bezig 
zijn met het preekwerk. Deze twee dimensies, die voortdurend aanwezig zijn, 
zijn complementair ten opzichte van elkaar. Een preekproces waarin de medita
tieve dimensie ontbreekt wordt afstandelijk en abstract. Een preekproces waarin 
de reflectieve dimensie ontbreekt wordt onkritisch en intuïtief. 

Het preekproces kent vervolgens drie fases. In elk van die drie fases gaat het 
om een samenspel van de drie homiletische factoren tekst, hoorder en predikant. 
Dit samenspel moet niet allereerst lineair worden gedacht maar circulair: de 
verschillende factoren zijn op elkaar betrokken en bevinden zich op een cirkel 
die meerdere keren wordt doorlopen. Elke factor levert daarbij in wisselwerking 
met de andere factoren een eigen en onmisbare bijdrage aan het preekproces. 

De drie fases waarin dit gebeuren zich afspeelt heb ik respectievelijk 
receptie, productie en communicatie genoemd. In de fase van de receptie, die 
wordt ingeleid met de inventie en afgerond met de concentratie, wordt de tekst 
op drie verschillende manieren beluisterd. In de persoonlijke meditatie luistert 
de predikant met eigen oren naar het Woord van God dat door de stem van de 
Geest naar hem persoonlijk toekomt. In de exegetische analyse leest de predi
kant de tekst met behulp van exegetische methoden op een meer objectiverende 
manier: de tekst krijgt als tekst volledig de kans om zelf uit te spreken. In de 
pastorale overweging beluistert de predikant de tekst met de oren van de 
hoorders om zo te proberen verschillende reacties en weerstanden en associaties 
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op het spoor te komen die bij de hoorders aanwezig kunnen zijn. Van deze drie 
verschillende vormen van omgang met de tekst geldt weer dat het daarin niet 
allereerst gaat om drie stappen die na elkaar worden gezet maar om drie 
aspecten van het ene proces waarin de predikant luisterend omgaat met de tekst 
voor de preek. In de fase van de productie, die wordt ingeleid met het bepalen 
van de intentie en afgerond met de verificatie, wordt datgene wat in de fase van 
de receptie is gehoord en gevonden zo vorm gegeven dat het kan komen tot 
homiletische communicatie. Dat betekent met name dat de predikant werkt aan 
de opbouw en de talige vormgeving van de preek. In de fase van de communi
catie, die wordt ingeleid met de interiorisatie en afgerond met de evaluatie, gaat 
het om het in existentiële en spirituele betrokkenheid communiceren van de 
boodschap van het evangelie. 

In deze praktijktheorie van het preekproces speelt de meditatie dus op twee 
manieren een rol. De meditatie als vorm van omgang met de Schrift krijgt 
gestalte in de persoonlijke meditatie in de fase van de receptie. Voor deze 
persoonlijke meditatie kunnen heel concrete handelingsaanwijzingen worden 
gegeven.^ De meditatie als inoefening van de contemplatieve grondhouding is 
vooral van betekenis voor de meditatieve dimensie van het preekproces: de 
predikant beleeft heel het preekproces als een gebeuren dat plaatsvindt in de 
tegenwoordigheid van de God die sprekend in zijn leven aanwezig is. Tegelijk 
wordt dan duidelijk dat het preekproces niet een afgerond gebeuren is, maar 
dat het ligt ingebed in een manier van leven die contemplatief leven kan worden 
genoemd. Preken is een manier van leven, opmerkzaam en ontvankelijk voor 
Gods Geest die schept en wederschept.* 

3 De betekenis van de meditatie voor het preekproces 

Om in het antwoord op de vraag naar de betekenis van de meditatie voor het 
preekproces structuur aan te brengen, wil ik vanuit vier verschillende perspec
tieven kijken: het perspectief van de theologie (a), de hermeneutiek (b), de 
spiritualiteit (c) en de creativiteit (d). 

Theologische betekenis 
De meditatie kan vanuit theologisch perspectief worden omschreven als: biddend 
luisteren naar de stem van de Geest van het Woord. De waarde van de meditatie 
voor het preekproces ligt dan ook in het articuleren van het pneumatische 
karakter van dat proces. Preken is niet een maakbaar gebeuren. Preken is niet 
hetzelfde als gehoorzamen aan de regels van de communicatie. Preken is niet 
het spreken van de ene mens tot de ander. Preken is ten diepste een gebeuren 
dat alleen in pneumatologisch licht kan worden begrepen: de Geest is er de 
Schepper van.' 

In de meditatie van de tekst voor de preek gaat het dan om een intens 
betrokken luisteren naar de bijbel als Woord: God spreekt. Zijn spreken is niet 
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opgesloten in een ver verleden en ligt niet opgeslagen in een bijzonder boek. 
God wil hier en nu spreken door middel van de Schrift. Het is zijn Geest die er 
zorg voor draagt dat Schriftlezen werkelijk wordt tot Woordgebeuren. Hij is het 
die verlicht. De meditatie is gericht op illuminatie: op het opgaan van een licht 
in het verstand zodat het komt tot een verstaan van het Woord, op het wandelen 
in het licht omdat de Geest mensen uit de duisternis weghaalt om te leven voor 
God die zijn aangezicht doet lichten over mensen die met Hem hun weg willen 
gaan.'" 

Zo krijgt de preekvoorbereiding door de meditatie de kleur van de Geest: de 
predikant weet zichzelf als mens aangesproken door de God van de hemel en de 
aarde en het Woord, en kan vanuit dat aangesproken zijn in de Geest getuige 
worden van de blijde boodschap: Jezus Christus die het leven heel maakt. 
Bovendien laat de predikant zich aanraken door het vernieuwende werk dat de 
Geest door het Woord tot stand brengt: hij begeeft zich in een proces van 
omvorming waarbij het de Geest erom gaat in mensen de gestalte van Christus 
te scheppen." 

Deze in de meditatie beoogde pneumatische betrokkenheid bij en getrokken
heid in het preekproces banen de weg naar een prediking die een werkelijk 
gebeuren is en waarvan de hoorders achteraf kunnen zeggen: de Geest zelf heeft 
mij door de woorden van de preek heen aangesproken en aangeraakt. De rol 
van de persoon van de predikant is daarbij dus heel belangrijk: hij is het immers 
die in en door de Geest subject wordt van Gods spreken. Deze adembenemende 
en tegelijk Ademgevende realiteit is een diep geheimenis. Het gebed is de 
attitude van waaruit dit geheimenis kan worden beleefd. De weg van de medita
tie is daarom ten diepste de weg van het gebed. Kom Schepper Geest! 

Hermeneutische betekenis 
De meditatie als vorm van omgang met de Schrift staat in de context van een 
hermeneutiek van de toe-eigening.'^ De mediterende vorm van omgang met 
teksten wil namelijk recht doen aan het gegeven dat de lezer of hoorder van de 
tekst zelf ook een cruciale rol speelt in het tot verstaan komen van de tekst. Dat 
heeft te maken met het gegeven dat elke lezer met een Vorverstandnis naar de 
tekst toekomt (niemand leest of luistert blanco) en met het gegeven dat teksten 
erop uit zijn iets te doen met de lezer of hoorder. Tussen de tekst en de lezer of 
hoorder van de tekst ontstaat zo een circulaire beweging waarin het komt tot 
verstaan. In dit verstaan gaat het niet zozeer om een analyserend vaststellen van 
de tekstbetekenis als wel om een zich in de omgang met de tekst laten omvor
men aan de tekst. Overigens speelt daarbij een meer objectiverende leeshouding 
een complementaire rol. In homiletische termen gaat het dan om de exegese die 
als analytische vorm van omgang met de Schrift staat in de context van een 
hermeneutiek van de ont-eigening: ook een meer gedistantieerde tekstbenadering 
draagt bij aan het tot verstaan komen in de zin van toe-eigening. 

In de meditatieve, toe-eigenende omgang met de tekst gaat het dus om een 
proces dat intentioneel bepaald wordt door de transformatie van de lezer of 
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hoorder. Dat geldt in heel specifieke zin ook van bijbelteksten. Bijbelteksten zijn 
immers teksten die het kanaal vormen voor het spreken van God door de Geest, 
en die Geest is uit op de omvorming, de vernieuwing van de lezende en 
luisterende mens. De hermeneutische betekenis van de meditatie voor de 
preekvoorbereiding bestaat dan ook in het articuleren van en vormgeven aan de 
noodzaak van een toe-eigenende omgang met de Schrift. 

Dat zal ook doorwerken in de preek die uiteindelijk gehouden wordt. Vanuit 
hermeneutisch perspectief gezien is het de meditatie die het preken vormt tot 
een werkelijk toe-eigenend vertolken van het Woord van God. Het proces van 
toe-eigening dat de predikant in de preekvoorbereiding meditatief heeft doorlo
pen, vindt een vervolg in een prediking die de gestalte aanneemt van toe
eigenende communicatie: de hoorders worden onder de prediking niet geïnfor
meerd maar getransformeerd doordat de boodschap van de tekst hun wordt 
toegeëigend. Deze transformerende prediking als vrucht van een preekproces 
waarin de meditatie een cruciale rol speelt, is niet maakbaar: de Geest is er de 
Schepper van. 

Spirituele betekenis 
De meditatie in een homiletische context is van grote betekenis voor de spiritu
aliteit van het preekproces: de meditatie maakt van het preekproces een geeste
lijke oefening.'^ Allereerst voor de predikant zelf: hij voert niet plichtmatig de 
verschillende taken uit die behoren tot de preekvoorbereiding. Hij laat zichzelf 
integendeel aanraken door de hand van de Geest en hij begeeft zich biddend in 
een spiritueel omvormingsproces. De meditatie is daarbij het middel dat de 
Geest gebruikt om het hele preekproces spiritueel te verdiepen. Want ook het 
preekgebeuren zelf, in de kaders van de liturgie, wordt voor zowel predikant als 
hoorders een geestelijke oefening: de prediking neemt de gestalte aan van een 
oefening op de weg van de spiritualiteit, een oefening die gericht is op het 
onderhouden en verdiepen van de omgang met God. 

Deze prediking kan worden aangeduid als: bevindelijk preken."* Bevindelijk 
preken is zo preken dat men ontvankelijk wordt voor de tegenwoordigheid van 
God. Bevindelijk preken is aansprekend preken zodat het hart wordt aangeraakt. 
Bevindelijk preken is preken in het krachtenveld tussen aanvechting en vreugde. 
Deze bevindelijke prediking begint daar te ontstaan waar de meditatie in het 
preekproces een cruciale rol speelt. 

Tegelijk, en dat is een ander aspect, zullen de rast en stilte, de ontvankelijk
heid en openheid die zo kenmerkend zijn voor de meditatie ook de klank van de 
preek gaan bepalen. Preken is: samen in stilte ontvankelijk zijn voor het Woord 
van God. In zekere zin zou de preek dan ook kunnen worden getypeerd als: 
gezamenlijke meditatie. 
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Creatieve betekenis 
De meditatie wordt als geestelijke oefening in de context van het preekproces 
ook een bron van creativiteit.'^ Want de Geest van de spiritualiteit is ook de 
Geest van de creativiteit. Het preekproces-is dan ook niet alleen te typeren als 
een spiritueel proces maar ook als een creatief proces.'* Dit creatieve proces 
wordt aangestuurd door een houding van opmerkzaamheid die tot uitdrukking 
komt in een intens kijkend, proevend, horend, voelend en ruikend gericht zijn 
op het nieuwe. Deze opmerkzaamheid is tegelijkertijd kenmerkend voor de 
meditatieve grondhouding. 

Als meditatie de bron vormt van creativiteit, dan wordt de preek die tot 
stand komt in een preekvoorbereiding waarin het creatieve moment een cruciale 
rol speelt, een preek die ook creatief kan worden genoemd. Daarmee worden 
twee dingen bedoeld. In de eerste plaats is een creatieve preek een preek waarin 
nieuwe dingen en dingen nieuw worden gezegd. Bij dat laatste vormt de taal een 
belangrijke factor: een creatieve preek is een preek waarin creatieve taal een 
belangrijke rol speelt, taal die verrassend en ontdekkend en vernieuwend, taal 
die evocatief en beeldend en verhalend is. In de tweede plaats is een creatieve 
preek een preek die iets nieuws tot stand brengt bij de hoorders doordat er een 
transformerende werking van uit gaat.'^ Deze creativiteit van de preek komt tot 
stand bij de gratie van de Geest die Schepper is en die de hoorders van de preek 
aanspreekt en aanraakt en zo hun leven vernieuwt. 

4 Predikant in het krachtenveld van de Geest 

In de loop van deze studie heb ik vanuit het meditatie-begrip het preekproces 
doordacht. Daarbij heb ik voortdurend aandacht gevraagd voor het werk van de 
Heilige Geest. De prediking is immers ten diepste een pneumatologische 
werkelijkheid. De predikant kan zijn taak dan ook alleen ten volle begrijpen als 
hij die taak ziet in pneumatologisch licht. In deze paragraaf wil ik de verschil
lende beelden van de predikant die ik in deze studie heb gebruikt nogmaals de 
revue laten passeren, daarbij kijkend vanuit het perspectief van de pneumatolo-
gie. 

Wie als predikant binnentreedt in het krachtenveld van de Geest, zal zichzelf 
verstaan als iemand die door de Geest gedreven, bezield, aangevuurd en verlicht 
het Woord neemt. Want wie preekt, zal dat doen in het besef dat hij dat uit 
zichzelf niet kan: mensenwoorden zijn op zichzelf ontoereikend als het gaat om 
het ter sprake van God en het verwoorden van zijn Woord. Het werk van de 
Heilige Geest echter kenmerkt zich nu juist door het in dienst nemen van de 
predikant als mens. De Geest werkt niet buiten hem om maar vormt hem om 
door hem te begiftigen en te be-Geest-eren. Zo kan hij in en door de Heilige 
Geest worden tot subject van Gods spreken.'* 

De persoon van de predikant speelt dus een cruciale rol in het preekproces. 
Dat geldt allereerst voor zijn spiritualiteit: wie preekt en dus door de Geest 
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gedreven spreekt van God, zal zelf spiritueel moeten leven, dat is: wandelen 
door de Geest. Dit leven wordt gekenmerkt door de drieslag: oratio - meditatio 
- tentatio. De predikant is iemand die biddend en luisterend en vechtend leeft.'* 
Van die drie op elkaar betrokken vormen van leven is de Geest het geheim: de 
Geest is de Geest van het gebed en de Geest tot wie gebeden wordt, de Geest is 
de Geest die het lezen van de Schrift omvormt tot het ontmoetend luisteren naar 
Gods Woord en de Geest is de Geest die steunt en troost in de aanvechting. 

Juist als iemand die wandelt door de Geest en die zijn identiteit verworteld 
weet in de verborgen omgang met God, kan de predikant getuige zijn.̂ ° Dat 
betekent dat het onmogelijk is dat hij, als was hij een nieuwslezer, neutraal een 
boodschap doorgeeft die verder buiten hem om gaat. De predikant als getuige is 
iemand die existentieel betrokken is bij het Woord dat hij brengt, die zichzelf 
aangesproken weet, die met heel zijn hebben en houden instaat voor de waar
heid van het Woord. Dit getuige-zijn is een geschenk van de Geest, een charis
ma. 

De spirituele of contemplatieve existentie van de predikant verdicht zich in 
de typering van de predikant als mysticus en mystagoog.^' Als mysticus is hij 
iemand die God in alle dingen zoekt, die leeft van de verborgen omgang, die in 
zijn alledaagse leven ruimte laat voor het mysterie en die vanuit die grondhou
ding ook het preekgebeuren beleeft en vormgeeft. Vanuit dit mysticus-zijn wordt 
de predikant dan ook mystagoog: hij is erop uit de hoorders door middel van de 
prediking binnen te leiden in het geheimenis van Gods omgang met mensen, het 
geheimenis dat ook zijn eigen leven ten volle kleurt en stempelt. Van dit 
mysticus-zijn en dit mystagoog-zijn is opnieuw de Geest de Schepper: als het 
gaat om spiritualiteit, bevinding, contemplatie, mystiek of mystagogie kan er 
van menselijke maakbaarheid geen sprake zijn. 

De predikant die mysticus is (de spirituele dimensie), zal ook musicus 
worden (de creatieve dimensie). Met dat beeld roep ik de metafoor van het 
preken als uitvoeren van teksten in herinnering.^^ De tekst voor de preek is als 
een partituur die gespeeld wil worden of als een muziekstuk dat uitgevoerd wil 
worden. De metafoor maakt duidelijk dat het daarbij noodzakelijk is én om 
volledig recht te doen aan het muziekwerk én om het muziekwerk op een 
persoonlijke en authentieke wijze uit te voeren. Bij dat laatste spelen de spiritua
liteit en de creativiteit van de predikant een uiterst belangrijke rol. 

De metafoor van de predikant als musicus brengt tenslotte bij de kunst van 
het preken.^^ Preken is in die zin een kunst dat de predikant op zoek gaat naar 
het neues Worf^ dat bij de hoorders kan leiden tot een neues Sehen.^ In dit 
proces speelt de taal, als schepping van de Geest, een belangrijke rol. Het gaat 
dan om taal die creatief, evocatief, transformerend is. Een voorbeeld van 
dergelijke taal wordt gevormd door de metafoor. Deze taalvorm is bij uitstek 
creatief en vormt daarom voor de predikant een belangrijk Wol als het gaat om 
het vinden van het neues Wort. Tegelijk is de taal van beeld en metafoor de taal 
van de dichters, want dichters zijn mensen die een nieuwe kijk willen bieden op 
de werkelijkheid door een nieuwe taal te spreken. Daarin zijn dichters verwant 
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met dominees. Daarom moet de predikant ook poëet worden, wat zeggen wil 
dat hij de taal van de poëzie moet leren kennen als een krachtige en vernieu
wende taal, een taal van de Geest van creativiteit. 

Zo is predikant-zijn in het krachtenveld van de Geest een veelkleurige 
werkelijkheid, een werkelijkheid die door de Geest die gaven geeft ook birmen 
het bereik van mensen ligt. Veni Creator Spiritus. 

5 De meditatie als brandpunt van homiletische vorming 

In deze homiletische studie stond de meditatie centraal. Deze meditatie is van 
groot belang voor een vruchtbaar preekproces. Een vraag die nu, aan het einde 
van deze studie nog de aandacht moet hebben, is deze: Hoe kan de meditatie in 
het kader van de homiletische vorming worden ingeoefend? Als ik me bij het 
zoeken naar een antwoord op die vraag nu beperk tot de homiletische vorming 
zoals die plaatsvindt binnen de theologische opleiding (uiteraard is homiletische 
vorming een nooit eindigend proces) wordt de vraag acuut naar de plaats die 
spiritualiteit daar krijgt. Puntsgewijs wil ik een aantal opmerkingen maken en 
wensen uitspreken. 

1. Theologie en spiritualiteit behoren op elkaar betrokken te zijn^* omdat de 
theologie vanuit een spirituele grondhouding moet worden beoefend: het spreken 
over God moet voortkomen uit een spreken tot God en eindigen in de doxologie 
ais aanbiddende ontmoeting met de drie-enige God. Ook deze spirituele grond
houding moet mijns inziens biimen de theologie een voorwerp van bezinning 
zijn. Ik pleit er daarom voor spiritualiteit te beschouwen als een apart theolo
gisch aandachtsveld.^^ Dit aandachtsveld kan het beste worden bestudeerd 
binnen de praktische theologie omdat de praxis van de spiritualiteit een heel 
goed aangrijpingspunt vormt voor praktisch-theologische bezinning. De beoefe
ning van de spiritualiteit als vakgebied binnen de theologie zou vorm kuimen 
krijgen in bijvoorbeeld de bestudering van verschillende contemplatieve tradi
ties, het lezen van mystieke teksten en de bezinning op de vraag wat spirituali
teit eigenlijk is en daarmee samenhangende theologische kwesties. 

2. Binnen het veld van de spiritualiteit vormen de geestelijke oefeningen een 
centraal thema: het gebed, de meditatie, het vieren van de liturgie, het beoefe
nen van de stilte, het vasten enzovoort. Theologen moeten theoretisch worden 
ingeleid in vragen die samenhangen met en praktisch worden ingewijd in de 
beoefening van deze geestelijke oefeningen. In de reformatorische traditie 
gebeurde dat in het verleden binnen het vak ascetiek. 

3. Wanneer spiritualiteit op deze wijze een eigen plaats krijgt binnen de 
theologische opleiding, kunnen de vruchten daarvan worden geplukt in prak
tisch-theologische vakken als liturgiek, homiletiek, pastoraat, catechetiek en 
pastoraaltheologie. Het thema van de spiritualiteit is immers voor al die vakge
bieden van wezenlijk belang. 
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4. Voor de homiletiek zou dat concreet kunnen betekenen dat er binnen de 
preek-coUeges plaats wordt ingeruimd voor de praktische inoefening van de 
persoonlijke meditatie in de vorm van meditatie-practica. In deze practica 
wordt, gebruik makend van en voortbouwend op de inzichten die binnen het 
vakgebied van de spiritualiteit zijn opgedaan, gewerkt aan het praktisch oefenen 
van de meditatie als heel eigen vorm van omgang met de Schrift (net zoals er 
binnen exegesecolleges wordt geoefend met de exegetische-analytische vorm van 
omgang met de Schrift). Zo worden homileten vertrouwd gemaakt met een 
geestelijke oefening die voor de prediking van onschatbare waarde zal blijken te 
zijn. 

5. Uiteraard geldt voor een systematische beoefening van het vak spirituali
teit en voor een methodische inoefening van de meditatie binnen de homiletiek 
dat dat moet gebeuren in de sfeer van de Geest. Ook hier zal het gebed om de 
Geest die Schepper is centraal staan: 

Veni Creator Spiritus! 
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UITLEIDING 

Prediking is bediening van de Geest. In alle nadenken over het preken en de 
preekvoorbereiding mag geen moment uit het oog worden verloren dat de 
prediking ten diepste een pneumatisch gebeuren is. Dat uitgangspunt heeft door 
heel deze studie heen geklonken, maar wil nu in een slotakkoord nog eenmaal 
voluit worden gehoord. Kort maar krachtig. Ik wil, me inlevend in de predikant 
voor wie preken een manier van leven is, mediteren over het werk van de Geest 
van God. 

Ik neem daarbij mijn startpunt in een aanspraak van de Geest die ik vind in 
de derde strofe van het eeuwenoude Pinksterlied Veni Creator Spiritus. Daar 
wordt de Heilige Geest van God 'Zevenvoudige Gave' genoemd: Tu, septiformis 
munere} Met deze naam voor de Geest wordt een toespeling gemaakt op Jesaja 
11:2. Op die plaats worden, in de Vulgaatvertaling, zeven gaven genoemd: de 
Geest is de Geest van sapientia (wijsheid), intellectus (verstand), consilium 
(raad), fortitudo (sterkte), scientia (kennis), pietas (godsvrucht) en timor Dei 
(vreze des HEREN). Het getal zeven heeft daarbij te maken met volheid en vol
maaktheid en volkomenheid: de gaven van de Geest bevatten alles wat nodig en 
nuttig is. En wie deze zeven gaven bezit, is met de volheid van de Geest 
toegerust, is vol van de Geest die Gave is en gaven geeft. Tegelijk ligt er in het 
zevental een verbinding met de zeven geesten die voor Gods troon zijn 
(Opb.1,4): de Geest is in Zichzelf veelheid en volheid. In zijn veelvuldige 
volheid en volledige veelheid is de Geest een veelkleurige Persoon. Die veel
kleurigheid wil ik nu vanuit de Schrift in zevenvoud in beeld brengen (a) om 
tegen die bijbelse achtergrond met de oren van een predikant te luisteren naar 
zeven spiritueel-homiletische motieven (b). Dit hoofdstuk loopt uit op een lied, 
een loflied, een bijbels loflied voor de Geest: Veni Creator Spiritus (c). 

1 Bijbels mozaïek: zeven beelden van de Geest 

In de bijbel wordt over de Geest vaak in beelden gesproken. Die beelden 
nodigen uit tot een verbeeldend denken over de derde Persoon in de Drie-
eenheid. Zeven beelden kies ik uit: Trooster (a), Water (b). Vuur (c), Wind (d), 
Olie (e). Gave (f) en Spraakmaker (g). 

De Geest als Trooster 
De Geest is een Trooster. Zo noemt Jezus Hem: Tk zal de Vader bidden en 
Hij zal u een andere Trooster geven om in eeuwigheid bij u te zijn' (Joh. 14,16). 
Een trooster, een parakleet, dat is iemand die nabij is in eenzaamheid en 
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verlatenheid, die te hulp wordt geroepen en bijstaat. Een trooster is een helper, 
iemand die voor je opkomt. Zo is de Geest een Parakleet. Net zoals Christus: 
'wij hebben een voorspraak (parakleet) bij de Vader, Jezus Christus, de 
rechtvaardige' (lJoh.2,1). Zoals Christus voor de gelovigen de warmste 
belangstelling toont en voor hen opkomt, zo ontfermt zich de Geest over hen in 
zijn plaats. De taken van de Trooster zijn daarbij velerlei: Hij zal in eeuwigheid 
bij ons zijn (Joh. 14,16), Hij zal ons de weg tot de volle waarheid wijzen 
(Joh. 14,17), Hij zal ons alles leren en te biimen brengen wat Christus gezegd 
heeft (Joh. 14,26), Hij zal getuigen van Christus die de Waarheid is (Joh. 15,26) 
en Hij zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel 
(Joh. 16,8-11). Het werk van de Trooster is veelzijdig. Dat past bij de veelkleu
righeid van de Geest. 

De Geest als Water 
In het beeld van het water stroomt de levendigheid en de dynamiek, de frisheid 
en de energie die eigen zijn aan de Geest. De Geest is als het sprankelende 
water dat de dorst lest, als de ruisende stroom die verfrist, als de wel waar 
water woelt. Het is Jezus die ons de Geest naar het water leert noemen: 'Indien 
iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de 
Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit 
zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen 
zouden' (Joh.7,37-39). Jezus spreekt hier naar de Schriften en neemt profeten
woorden in de mond. Zo zegt Jesaja: 'Want Ik zal water gieten op het dorstige 
en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn 
zegen op uw nakomelingen' (Jes.44,3). En Joel profeteert: 'Te dien dage zal het 
geschieden, dat de bergen van jonge wijn zullen druipen en de heuvelen van 
melk zullen vloeien en alle beken van Juda van water zullen stromen; een bron 
zal ontspringen uit het huis des HEREN en zal het dal van Sittim drenken' (Joel 
3,18). Het verlangen naar deze Geest kan ook worden uitgezongen met woorden 
uit het boek van de Psalmen: 'Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo 
smacht mijn ziel naar U, o God' (Ps.42,2). De Geest is leven, de Geest is 
water, de Geest is bron: de Geest is de Levende Waterbron. 

De Geest als Vuur 
Het beeld van het vuur vraagt aandacht voor het aanvurende, verlichtende en 
louterende werk van de Geest. Het vuur herinnert aan de Pinksterdag: 'en er 
vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette 
zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en 
begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te 
spreken' (Hand.2,3-4). Deze vuurdoop was al aangekondigd door Johannes de 
Doper: 'Hij die na mij komt, zal u dopen met de heilige Geest en met vuur' 
(Mat.3,11). De Geest vuurt mensen aan om te spreken van Christus. De Geest 
verlicht het verstand van mensen en leidt zo in de waarheid. De Geest loutert 
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mensen en maakt hen brandschoon voor God. De Geest zet mensen in brand 
voor God en ontsteekt in hen het vurige verlangen naar zijn tegenwoordigheid. 

De Geest als Wind 
De Geest is de mach, de pneuma, de wind. Niet voor niets wordt Hij zo 
genoemd. Niet voor niets wordt de Geest door Jezus met de wind vergeleken: 
'De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, 
vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder die uit de Geest geboren 
is' (Joh.3,8). Zoals de wind onnaspeurlijk waait, zelf onzichtbaar is, ongrijpbaar 
blaast, zo werkt ook de Geest. Zoals de wind een kracht is, zo is de Geest een 
kracht. Op de Pinksterdag verscheen Hij dan ook als een 'geweldige windvlaag' 
(Hand.2,2). Als deze wind waait, dan komt er een dynamisch proces op gang: 
mensen komen op adem en krijgen de wind in de rug en doen nieuwe energie 
op. Want waar de Geest waait, wordt het nieuwe leven zichtbaar. 

De Geest als Olie 
In de bijbel worden mensen (profeten, priesters, koningen) die geroepen en 
toegerust worden om een speciale taak te vervullen met olie gezalfd. Zo ook de 
heilbode: 'De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd 
heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen' (Jes.61,1). 
Deze profetie van Jesaja vindt haar vervulling in Jezus Christus. Dat wordt 
hoorbaar in Nazareth: 'Heden is dit Schriftwoord voor uw oren vervuld' 
(Luk.4,21). De Zoon kan niet zonder de Geest van de Vader als het gaat om het 
volbrengen van zijn taak, het verkondigen van de bevrijding, het brengen van 
gerechtigheid: 'Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij 
gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw 
deelgenoten' (Heb .1,9). 

De Geest als Gave 
De Geest is een geschenk, een verrassing van de hemelse Heer. 'Bekeert u en 
een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving 
van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen' 
(Hand.2,38). Deze gave van God wordt het deel van ieder die de Vader daarom 
bidt: 'indien gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw 
kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan 
hen, die Hem daarom bidden' (Luk. 11,13). Deze Geest die Gave is, is zelf ook 
gever: Hij begiftigt mensen met genadegaven en schenkt hun het kado van het 
kindschap: 'Gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij 
roepen: Abba, Vader' (Rom.8,15). 

De Geest als Spraakmaker 
De Geest is de Geest van het talenwonder op de Pinksterdag. Op die dag werd 
de belofte werkelijkheid: 'En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik 
zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen 
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profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen 
dromen dromen ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik 
in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren' (Hand 2,17-18) 
Sprakeloze mensen vinden taal gegeven door de Geest die spreken leert en 
spreken doet En voor allen die leerling van Christus willen zijn, geldt 'maakt 
u dan met bezorgd, hoe of wat gij spreken zult, want het zal u in die ure 
gegeven worden wat gij spreken moet, want gij zijt het met die spreekt, doch 
het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt' (Mat 10,19-20) Wie biddend 
zoekt naar woorden, vindt de taal van de Geest De Spraakmaker vormt 
sprakelozen om tot sprekers van Gods Woord De Spraakmaker schept een 
nieuwe taal voor de blijde boodschap Dat is nu typisch de Creator Spiritus 

2 Homiletisch klankspel: zeven spirituele motieven 

Preken is het Woord van God tot klinken brengen Vanuit de mens gezien is dat 
een onmogelijkheid En toch kan het m en door de Heilige Geest Want de 
Geest zet m beweging Hij motiveert de predikant tot spreken Met het oog op 
de toe-eigening van die werkelijkheid overweeg ik een zevental spirituele 
motieven De Geest en de genade (a), de Geest en het vuur (b), de Geest en de 
liefde (c), de Geest en de zalving (d), de Geest en het woord (e), de Geest en 
de aanvechting (O en de Geest en de lof (g) Deze korte overwegingen hebben 
als doel u als lezer te brengen tot eigen meditatie een biddend vertoeven in 
aanwezigheid van Gods Geest 

De Geest en de genade 
Als ik met van genade leef, kan ik de genade ook met verkondigen Dat 
betekent dat ik mijzelf als zondaar zal moeten verstaan, als mens met tekorten 
en zwakheden, als mens die met leven kan zonder de genade Het is de Geest 
die daar mijn ogen voor opent en die mij de genade van Christus toe-eigent en 
die zo een nieuwe werkelijkheid ontsluit In die genadevolle nieuwe werkelijk
heid komt het tot omvorming omdat de Geest mij m Gods transformerende 
tegenwoordigheid brengt En zo kan ik luisterend gaan spreken en worden mijn 
woorden woorden als van God 

De Geest en het vuur 
De prediking van het evangelie vraagt van mij dat ik, door het vuur gelouterd, 
in brand sta voor God Ik laat mij van binnen aanvuren en inspireren door zijn 
Geest En dan maakt Hij van de prediking een gebeuren vol vurigheid en 
warmte en enthousiasme Geest-eloze prediking is prediking die kil en koud 
aandoet, waaruit geen warmte straalt, waarin het licht met schijnt Maar als ik 
mij biddend begeef in het krachtenveld van de Geest, schept Hij een prediking 
die aanstekelijk is Dat is een prediking waarin het Woord zo tot klinken komt 
dat het in het hart van de hoorders een vurig verlangen naar God ontsteekt en 
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aanwakkert, een prediking die be-Geest-erend is en die brengt in Gods intieme 
omgang, waar de liefde brandt. 

De Geest en de liefde 
Het dubbelgebod van de liefde heeft ook homiletische betekenis: als ik niet 
liefheb kan ik niet preken. Als ik preek moet ik God liefhebben, anders wordt 
mijn spreken over God als het geluid van schallend koper of een rinkelende 
cimbaal. Als ik preek moet ik mensen liefhebben, anders gaat mijn spreken over 
hun hoofden heen, bereiken mijn woorden niet hun harten, laat het evangelie 
hen onaangeroerd. Deze liefde is een vrucht van de Geest van ontferming en 
bewogenheid en lankmoedigheid en zachtmoedigheid. Zo geldt ook voor mij als 
ik preek: 'Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met 
geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het 
tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf (Mat.22:37-
39). En liefhebben is: een kennen dat tot stand komt in de omgang. God kennen 
is met God omgaan. Mensen kennen is met mensen omgaan. En van dit keimen 
en deze omgang is de Geest de Schepper. Preken kan alleen vanuit de omgang 
met God en de omgang met mensen. Sterker nog: preken is een vorm van 
omgang met God en mensen. 

De Geest en de zalving 
Geen enkele predikant kiest er zelf voor de kansel op te gaan en het Woord te 
voeren. Ik ook niet. Want ik kan het niet uit mijzelf. En daarom ben ik ambts
drager: ik heb de zalving van de Geest en ben zo als geroepene en gezondene 
bekwaam en toegerust voor mijn taak. Ik heb olie op mijn hoofd. Net als 
Christus, de Gezalfde. Zijn leerling en navolger ben ik, door de Geest. En 
daarom wordt preken een mogelijkheid. Want gezalfd zijn betekent ook: be
gaafd zijn. En alleen door de Geest be-gaafde mensen kurmen preken. Wie zich 
biddend begeeft in het krachtenveld van de Geest, wordt verhoord met gaven 
van de Geest. Creativiteit is zo'n gave: de kunst om nieuwe dingen en dingen 
nieuw te zeggen. Onder deze gave liggen zeven gaven: wijsheid, verstand, raad, 
sterkte, kennis, godsvrucht en vreze des HEREN. Zeven kernwoorden voor een 
predikant die zoekt naar een door spiritualiteit en creativiteit getoonzette 
prediking. Ik weet me in die zoektocht permanent afhankelijk van Hem die 
Gave en Gever tegelijk is. 

De Geest en het woord 
Ten diepste ben ik sprakeloos: zelf ben ik niet in staat taal te vinden om Gods 
werkelijkheid ter sprake te brengen. Maar ik ben niet alleen. De Geest is er ook 
nog. Door Hem vind ik woorden om God ter sprake te brengen. Dat is het 
creatieve werk van de Geest die Spraakmaker, die Geest van het Woord is. In 
de meditatieve omgang met het Woord beluister ik de stem van de Geest en die 
stem leidt in alle waarheid en naar de kansel om daar te spreken van de 
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Waarheid die ook Woord is. Door de Geest bewogen leer ik in zeven talen 
spreken. 

De Geest en de aanvechting 
Als ik preek sta ik in de aanvechting. Want juist waar het Woord moet klinken 
zijn de boze geesten actief. Ik weet me daarom een aangevochten mens. En dat 
dringt me naar Woord en gebed. Want dat zijn de middelen die de Geest geeft 
om me in de aanvechting als Trooster bij te staan. Zo is de Geest het geheim 
van de drieslag oratio - meditatio - tentatio. 

De Geest en de lof 
De Geest leert mij aanbiddend de lof op God te zeggen. En daarom wil ik als 
predikant van mijzelf afwijzen naar God: Hij staat in de prediking centraal. En 
Hij is een God van mensen. Want de Drie-ene is gemeenschap en zoekt 
gemeenschap. En de prediking is ten diepste en van begin tot eind: doxologie. 
God staat aan het begin en is het einde. 

Want uit Hem 
en door Hem 
en tot Hem 
zijn alle dingen: 
Hem zij de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid! 
Amen. 

3 Liturgisch loflied: Veni Creator Spiritus 

Deze studie over de meditatie en het preekproces loopt uit op het lied waarnaar 
ik dit boek heb genoemd: het Veni Creator Spiritus. In dit Pinksterlied klinken 
talloze verwijzingen naar de Schrift door. Niet voor niets is het wel getypeerd 
als 'een soort poëtische summa van alles wat de Schrift over de Heilige Geest 
meedeelt'.^ Dit lied, dat dateert uit de negende eeuw^ heeft al eeuwenlang een 
eigen plaats in de liturgie van de christelijke kerk. Het Veni Creator Spiritus 
werd gezongen in de Pinksterliturgie en in de vespers en de terts (het derde uur 
als het tijdstip waarop de Geest is uitgestort) gedurende de hele Pinksteroctaaf. 
Daarnaast werd het opgenomen in het ritueel van de priester- en de bisschops
wijding en kreeg het de bijzondere functie van openingsgebed bij geestelijke 
bijeenkomsten. Bovendien werd de hymne gebruikt aan het begin van geestelijke 
oefeningen.'' Juist in dat laatste gegeven zie ik een aanleiding om het Veni 
Creator Spiritus te verbinden met het preekproces als geestelijke oefening. Ik 
zou daarom willen voorstellen om deze oude Pinksterhymne te beluisteren als 
een lied ter inleiding op de persoonlijke meditatie in de preekvoorbereiding: een 
lied dat vanaf het begin een spiritueel spoor trekt door het preekproces, een lied 
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waarmee de predikant zich biddend voorbereidt op de ontmoeting met God, een 
lied waarmee hij zich zingend begeeft in het krachtenveld van de Geest, een lied 
dat de preekvoorbereiding omvormt tot liturgie:' 

1 Veni Creator Spiritus, 
mentes tuorum visita, 
imple supema gratia, 
quae tu creasti peet or a. 

2 Qui paraditus diceris, 
donum Dei altissimi, 
fans vivus, ignis, caritas 
et spiritalis unctio. 

Kom Schepper God, o Heiige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade. Heer. 

Uw naam is Trooster. Gij geleidt 
o goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord. 

3 Tu septiformis munere, 
dextrae Dei tu digitus, 
tu rite promisso Patris 
sermone ditans guttura. 

Gij zijt door gaven zevenvoud 
de vinger van Gods rechterhand, 
die 's Vaders woord ons toevertrouwt 
zodat het klinkt in ieder land. 

4 Accende lumen sensibus, 
infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corporis 
virtute firmans perpeti. 

Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 

5 Hostem repellas longius, 
pacemque dones protinus, 
ductore sic te praevio, 
vitemus omne noxium. 

6 Per te sciamus da Patrem, 
noscamus atque Filium, 
te utriusque Spiritum 
credamus omni tempore. 

Weer van ons 's vijands list en nijd, 
en geef ons vrede in plaats van haat, 
opdat wij volgen waar Gij leidt 
en mijden wat de zielen schaadt. 

Maak ons geloof zo vol en schoon 
dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 

7 Deo Patri sit gloria 
et Filio, qui a mortuis 
surrexit ac Paraclito. 
in saeculorum seacula. 

Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Einleitung 
In dieser Studie Veni Creator Spiritus steht die folgende Frage zentral: Was 
bedeutet die Meditation für den homiletischen Prozefi? lm einleitenden Kapitel 
wird diese Frage gegen den Hintergmnd der Predigtpraxis und dem heutigen 
Interesse für das Thema der Spiritualitat gestellt. Es wird ebenfalls das gefolgte 
Arbeitsverfahren erörtert. Wichtig ist dabei, daB die Struktur der Studie, die 
einen explorierenden Charakter hat, durch fünf Schlüsselwörter bestimmt wird. 
In Reihenfolge sind das: Pneumatologie, Homiletik, Spiritualitat, Meditation und 
Kreativitat. lm A-Teil werden die Themen, die durch diese fünf Schlüsselwörter 
angedeutet werden, jedes in einem eigenen Kapitel untersucht hinsichtlich der 
diese Studie beherrschenden Problemstellung. lm B-Teil werden die erwahnten 
fünf Schlüsselwörter in ihren jeweiligen Verbindungen so aufgeführt, dali 
allmahlich ein komplettes Bild der Antwort auf die Frage nach der Bedeutung 
der Meditation fur den homiletischen ProzeB entsteht. 

Teil A 
In Kapitel 1 wird ein Bild vom Interesse für die Pneumatologie irmerhalb der 
systematischen und praktischen Theologie skizziert. Die Pneumatologie - so 
stellt sich heraus - bietet mehr als die Christologie Ansatzspunkte für das 
theologische Durchdenken von allerhand Fragen auf dem Gebiet der praktischen 
Theologie. Das gilt namentlich auch für die Frage nach dem Verhaltnis des 
Handelns eines Menschen und dem Handeln Gottes. Zu diesem Verhaltnis wird 
in diesem Kapitel folgende Formulierung gefunden: In und durch den heiligen 
Geist wird der Mensch zum Subjekt Gottes Handelns. 

Kapitel 2 ist der Homiletik gewidmet. Anhand der Entwicklungen in der 
modernen Homiletik wird auf drie kennzeichenende Verschiebungen hingewie-
sen: Vom Text hin zum Hörer, von der Exegese hin zur Hermeneutik und von 
der Christologie hin zur Pneumatologie. Gegen den Hintergrund dieser Ver
schiebungen wird eine eigene reformiert-homiletische Sicht auf der Predigt 
entwickelt, worin eine theologische und eine homiletische Perspektive miteinan-
der ins Gesprach gebracht werden. Nach einer kritischen Besprechung des 
bekannten Explikation-Applikation-Modells und deren Zurückweisung aus 
theologischen, hermeneutischen und homiletischen Gründen, werden als 
Alternative zwei Metaphem introduziert, die einen neuen Weg im Felde der 
reformierten Homiletik wiesen wollen. Die Predigt wird im AnschluB an E. 
Lange als neues Wort beschrieben, und Predigen wird als die Kunst des Ausfüh-
rens umschrieben. Beide Umschreibungen beabsichtigen Aspekte des homileti-
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sches Prozesses aufzudecken, die in der reformierten Homiletik unterbeleuchtet 
blieben. 

Dann wird in Kapitel 3 das Thema der Spiritualiteit ausführlich erörtert. 
Dabei wird AnschluB an dem dynamisch-strukturelle Ansatz von C.J. Waaijman 
gesucht. Dieses Verfahren zeigt, daB sich in der Spiritualitat eine Anzahl 
Strukturelemente unterscheiden lassen, und zwar: Grundinspiration, Einübung, 
Selbst und Kontext, indem der dynamischen Kern der Spiritualitat in der 
Mystik, als Einwirkung des bedingungslosen Anspruchs auf das Selbst, zu 
finden ist. Gegen den Hintergrund dieses Verfahrens wird auch die Spiritualitat 
in reformiertem Licht besprochen. Dabei spielen die erwahnte Strukturelemente 
eine wichtige Rolle und wird die Dynamik der Spiritualitat umschrieben als 
einerseits das Gehen eines Weges und andererseits der Umgestaltung. Es wird 
pladiert für das Aufnehmen des Begriffes Mystik im Rahmen einer reformierten 
Spiritualitat. Mit Mystik wird in diesem Zusammenhang gemeint: die von Gott 
gewirkte leidenschaftliche Sehnsucht nach Gott. 

In Kapitel 4 steht die Meditation im Zentrum. Nach einer terminologischen 
und historischen Aufklarung rundum diesen Begriff wird anhand der von H.F. 
de Wit in den Niederlanden introduzierten kontemplativen Psychologie nach 
einer naheren Bestimmung der Meditation gesucht. Er beschreibt die Meditation 
im Rahmen einer kontemplativen Methodologie, als eine kontemplative Disziplin 
der Andacht, die als Ziel hat, das egozentrische Realitatserlebnis in ein theozen-
trisches zu transformieren. Bei dieser Meditation sind drei Elemente wichtig: 
Entledigung, Achtsamkeit und Rezeptivitat. Neben diesem menschwissen-
schaftlichen Ansatz wird ebenfalls eine theologische Vorgehensweise gestellt. 
Dabei stehen die Ansichten eines Martin Luthers um die Meditation zentral. Die 
Ansichten lassen sich zusammenfassen in der folgende Umschreibung der 
Meditation: Ein methodisch erfolgender Umgang mit der Bibel bestehend in 
einem vertieften Horen auf Gottes Wort, um bereit und verfügbar zu sein für 
Gott, um sich von Ihm bestimmen, verandem und führen zu lassen. Das Kapitel 
resultiert in eine eigene Antwort auf die Frage, was Meditation ist. Es lassen 
sich da zwei Formen unterscheiden. An erster Stelle die Meditation als Form 
des Umgangs mit der Schrift, worin das Moment des Horens und der Aneig-
nung zentral stehen. An zweiter Stelle die Meditation als Einübung der kontem
plativen Grundhaltung, worin es sich um das Sich-bewuBt-werden von Gottes 
Gegenwart handelt. Der Schrifttext spielt dabei nicht sosehr die Rolle eines 
Meditations-Objekt als vielmehr eines Konzentrationspunkts. 

Letztes Kapitel des A-Teils - Kapitel 5 - handelt über das Thema der 
Kreativitat. Nach einer Skizze der Ergebnisse der Kreativitatsforschung seit 
etwa 1950 folgt dann eine breite Erörterung der vier Aspekte, die bestimmend 
sind für die Kreativitat: das kreative Produkt, der kreative ProzeB, die kreative 
Person und die kreative Umgebung. Besondere Aufmerksamkeit ist für Auffas-
sungen von K.-H. Brodbeck reserviert. Er relativiert den Wert der traditionellen 
Ansatz der Kreativitat mittels einer Faktoren-Analyse, weil die Kreativitat sich 
nicht sosehr kausal erklaren lieBe. In seiner eigenen Auffassung spielt eine 
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zentrale Rolle, daJ5 jeder zwar kreativ ist, jedoch selbst zu entscheiden habe es 
auch wirklich zu sein. Daneben bildet der Ausdruck Achtsamkeit ein Schlüssel-
begriff: nur wer achtsam lebt, lemt um im Alten das Neue zu entdecken. 

TeilB 
In Kapitel 6, über die Meditation in der Homiletik, wird die sogenannte Predigt-
meditation kartiert. Gegen diesen Ausdruck haben namlich mehrere Autoren 
Bedenken, weil der Begriff der Predigtmeditation nicht gerade vom ascetisch-
spirituellen als vielmehr vom exegetisch-rhetorischen Standpunkt her gefüllt 
wird. Diese Bedenken erweisen sich jedoch nicht als stichhaltig: In der Homile
tik kommt der Ausdruck Predigtmeditation bereits zumindest zwei Jahrhunderte 
lang in einer breiten homiletischen Bedeutung vor. Das will aber nicht besagen, 
daB methodisch betrachtet der Ausdruck Predigtmeditation klar und deutlich 
ware. Danach konmien verschiedene deutsche Homileten über die Meditation im 
Zusammenhang mit dem homiletischen ProzeB zu Worte. Das sind nacheinan-
der: M. Seitz, D. Bonhoeffer, O. Haendler, R. Bohren und K. Meyer zu 
Uptrup. Ihre Beitrage werden beschrieben, wobei sich herausstellt, da/5 im 
Ausdruck Meditation einmal die spirituelle dann die theologisch-exegetische und 
schlieBlich wieder die rhetorische oder psychologische Komponente in den 
Vordergrund tritt. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich ebenfalls auf. vier 
bedeutende Homileten aus der hoUandischen, reformierten homiletischen 
Tradition: T. Hoekstra, D. van Dijk, K. Dijk und C. Trimp. Festgestellt wird, 
dal} der Ausdruck Meditation namentlich einen homiletischen Inhalt bekommt 
als Schritt in der Predigtvorbereitung nach der Exegese und vor der Ausarbei-
tung der Predigt. Überdies fehlen deutliche methodische Hinweise. 

Kapitel 7 beschreibt eine eigene Theorie des homiletischen Prozesses. Dabei 
wird gewahlt für ein Ansatz in dem man dem zirkularen Aspekt als auch dem 
liniaren Aspekt des homiletischen Prozesses gerecht wird. Der lineare Aspekt 
besteht darin, daB sich im homiletischen ProzeB nacheinander verschiedene 
Schritte unterscheiden lassen. Der zirkulare Aspekt besteht darin, dal5 in dem 
ganzen ProzeB eine fortwahrende Wechselwirkung zwischen den drei Faktoren 
des homiletischen Dreischlags Text, Hörer und Prediger stattfindet. In der 
dargebotenen Theorie des homiletischen Prozesses unterscheiden wir auf der 
einen Seite drei Phasen (Rezeption, Produktion und Kommunikation) und auf 
der anderen Seite zwei Dimensionen (Reflektion und Meditation). Folgendes 
Modell visualisiert die Theorie: 
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R E F L E K T I O N 
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M E D I T A T I O N 

Innerhalb dieses Modells spielt die Meditation an zwei Stellen eine wichtige 
RoUe. Zunachst als Dimension, die den ganzen homiletischen ProzeB farbt (hier 
kommt die in Kapitel 4 gemeinte Meditation als Einiibung einer kontemplativen 
Grundhaltung ins Bild), und zweitens als eine von den drei Momenten in der 
Phase der Rezeption, worin zwischen drei Formen des Umgehens mit dem Text 
der Predigt unterschieden wird: Persönliche Meditation, exegetische Analyse 
und pastorale Reflektion (hier tritt die in Kapitel 4 gemeinte Meditation als 
Form des Umgangs mit der Schrift zu Tage). 

Kapitel 8 ist dem Thema der Spiritualiteit des Predigers gewidmet. Zunachst 
richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf die Person des Predigers als homileti-
sches Thema. Dabei wird angegeben, daB dieses Thema in der reformierten 
Homiletik kaum beachtet geworden ist. Es wird pladiert, um ernsthaft der 
Person des Predigers als Zeuge (neben Herald und Diener) Aufmerksamkeit zu 
schenken. Darin wird das Thema der Spiritualitat des Predigers beleuchtet 
anhand des Gehens eines Weges und Luthers Dreischlag oratio - meditatio -
tentatio. Überdies wird der homiletische ProzeB im AnschluB an E. Steinwand 
beschrieben als eine geistliche Übung. SchlieBlich wird ein Pladoyer geführt um 
die Identitat des Predigers zu beschreiben mit Hilfe des Ausdrucks Mystagog: 
Ein Prediger ist jemand, der als Mystiker, vom verborgenen Umgang lebend, 
die Gemeinde in das Mysterium des unbegreiflich Nahe-Seins Gottes einführt 
und einweiht. 

Kapitel 9 handelt über das Thema Predigt und Glaubenserfahrung. In diesem 
Kapitel wird die typisch niederlandische Ausdruck 'bevinding' (Empfmdung des 
Glaubens) erörtert. Als Umschreibung dieser 'bevinding' wird vorgeschlagen: 
was Glaubige erfahren im Umgang mit Gott. Diese Glaubenserfahrung hat zwei 
Seiten. Einmal ist da die negative Seite der Anfechtung, dann die positive Seite 
der Freude. Beide Seiten kermzeichnen zusammen die Glaubenserfahrung, die 
man auch mit den Ausdrücken Umgang oder Mystik andeuten kaïm. Dann wird 
erörtert was mit 'bevindelijk' Predigen gemeint wird. Dabei spielt die Person 
des Predigers eine wichtige Rolle: 'bevindelijk' Predigen ist namlich nicht 
Predigen über die Glaubenserfahrung, sondem ein Predigen von der eigenen 
Glaubenserfahrang her und zwar so, daB erfahrbar wird, daB Gott selbst zu 
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Worte kommt und die Hörer anspricht und transformiert. Auf dem Wege nach 
diesem Predigen spielt die Meditation des Predigers eine entscheidende Rolle. 

Kapitel 10 handelt über Fragen randum das Verhaltnis zwischen Meditation 
und Exegese. Dabei suchen wir nach einer theologisch-hermeneutischen Basis, 
die es ermöglicht, die Exegese auf der einen Seite und die Meditation auf der 
anderen Seite als eigene Formen des Umgangs mit der Schrift zu beschreiben. 
Die theologische Basis wird in einer starken Kuppelung der Meditation an den 
Wort-Charakter der Bibel (Meditation als Höre-iJhung) und der Exegese an den 
Schrift-Charakter der Bibel (Exegese als Lese-lJhung) gefunden. Überdies wird 
die Meditation als ein explizit pneumatisches Vorgehen beschrieben, indem in 
der Aktivitat der Exegese der pneumatische Moment mehr implizit anwesend 
ist. Die hermeneutische Basis fmden wir, indem wir drei Begriffspaare des 
Philosophen P. Ricoeur introduzieren: Erklaren und Begreifen, Welt hinter dem 
Text und Welt vor dem Text, Enteignung und Aneignung. Es wird vorgeschla-
gen, die Exegese stark mit den Begriffen Erklaren, Welt hinter dem Text und 
Enteignung zu verbinden, indem der meditative Umgang mit der Schrift mehr 
gefarbt wird durch die hermeneutischen Begriffe Begreifen, Welt vor dem Text 
und Aneignung. So werden in diesem Kapitel einige Bausteine für eine homileti-
sche Hermeneutik dargeboten. 

Der Charakter des 11. Kapitels, über die Meditation in der Predigtvorberei-
tung, ist praktischer Art. Nach einer beschreibenden Wiedergabe der lectio 
divina (anhand eines Briefes von Guigo II) und der sogenannten kontemplativen 
Exegese (von E. Peterson) wird ein eigener praktischer Leitfaden für die 
methodische Meditation im Rahmen der Predigtvorbereitung gegeben. 

Kapitel 12 handelt über das Thema der homiletischen Kreativitat. Zunachst 
wird Kreativitat in eine theologische Perspektive gestellt und kommen die 
Kreativitat Gottes, des Geistes und des Menschen zur Sprache. Danach wird die 
Predigt, von der in Kapitel 2 introduzierten Umschreibung der Predigt als neues 
Wort her, als kreatives Ereignis umschrieben. Damit wird gemeint, daü.die 
Predigt transformierende Kraft habe: Die Hörer sollen emeuert werden in ihrem 
Denken, Erfahren, Wollen und Art und Weise des Lebens. Das Sprechen über 
die Kreativitat des neuen Wortes richtet sich somit auf die Welt vor der Predigt. 
Schliefilich wird die Kreativitat im homiletischen ProzeB beschrieben von den in 
Kapitel 5 dargebotenen vier kreative Faktoren her (ProzeB, Produkt, Person und 
Umgebung), und wird von den Begriffen Achtsamkeit und Einbildung her um 
die Aufmerksamkeit für den kreativen Moment in der Meditation gebeten. 

Das letztes Kapitel des B-Teils, Kapitel 13 {Die Kunst des Predigens), han
delt über die Sprache der Predigt. Es wird ein Modell von drei Sprachformen 
(oder Sprachspielen) introduziert: Die argumentative, meditative und narrative 
Sprachformen, worin der Prediger respektive als Redner, Dichter und Erzahler 
charakterisiert wird. Vom Thema dieser Studie her betrachtet, wird die Auf
merksamkeit dann auf die meditative Sprachform, die viele Kennzeichen der 
Poesie in sich hat gelenkt, ausgerichtet. Besonders wird eingegangen auf die 
Kreativitat der Metapher als poëtische Sprachform. Die Metapher hat kreative 
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Kraft und ist als solche imstande neue Kenntnisse und neue Einsichten beim 
Hörer zustandezubringen. Zum Schlufi wird ein Pladoyer geführt, um der 
Sprachform der Metapher in der Homiletik explizite Aufmerksamkeit beizumes-
sen im Rahmen eines weiteren Durchdenkens des meditativen Sprachspiels. 

TeilC 
Der letzte Teil dieser Studie bietet in Kapitel 14 die Forschungsergebnisse in 
Form einer Antwort auf die Problemstellung: Was bedeutet die Meditation fur 
den homiletischen Prozefi? Nach einer Beschreibung der beiden vorgefundenen 
Formen der Meditation und den Dimensionen und Phasen des homiletischen 
Prozesses wird die Antwort gegeben, indem man sie von vier Perspektive her 
betrachtet. Die theologische Bedeutung der Meditation fur den homiletischen 
Prozefi liegt im Artikulieren des pneumatischen Charakters dieses Prozesses: In 
der Meditation handelt es sich um ein betendes Horen auf das Wort Gottes, 
wodurch auch der Prediger persönlich angesprochen wird. Ziel der Meditation 
ist dabei, daB zunachst der Prediger selbst in einen Prozel? der Transformation 
bezogen wird, wobei es dem Geist Gottes darum geht, in ihm die Gestalt Christi 
zu schaffen. Die hermeneutische Bedeutung der Meditation fur den homileti
schen ProzeB besteht darin, daJi die Meditation jene Form des Umgehens mit 
Texten ist, in der bewuBt mit der Tatsache gerechnet wird, daB Leser oder 
Hörer des Textes selbst auch eine entscheidende Rolle im ProzeB des Verste-
hens spielt. Die Meditation steht dabei im Zeichen eines aneignenden Umgangs 
mit dem Text der Bibel. Die spirituelle Bedeutung der Meditation fur den 
homiletischen ProzeB ist, daB diese Meditation den homiletischen Prozefi 
umformt in eine geistliche Übung. Der Prediger begibt sich als erster Hörer in 
einen spirituellen Veranderungsprozefi. Das wird auch die Farbe der Predigt 
bestimmen: Die Meditation ist der Weg, der durch den Geist zu spirituellem 
Predigen hinfiihrt. Die kreative Bedeutung der Meditation fur den homiletischen 
Prozefi liegt darin, dafi diese Meditation die Quelle einer kreativen Predigt 
bildet. Das ist eine Predigt, in der neue Dinge und Dinge neu gesagt werden, 
eine Predigt die etwas Neues beim Hörer zustandebringt well eine transformie-
rende Wirkung davon ausgeht. Weiter wird eine zusammenfassende Beschrei
bung der Identitat des Predigers im Kraftfeld des Geistes gegeben und werden 
einige Wünsche hinsichtlich der homiletischen Ausbildung von Predigem 
formuliert. 

Ausleitung 
Diese Studie wird mit einem meditativen Kapitel abgerundet, in dem sieben 
Bilder des Geistes und sieben spirituelle Motive kurz erwogen werden. Das 
Kapitel endet mit dem liturgischen Lobgesang, dem der Titel dieser Studie 
entnommen wurde: Veni Creator Spiritus. 
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SUMMARY 

Introduction. 
In this study Veni Creator Spiritus the following question is in focus: What is 
the meaning of meditation for the homiletic process? In the introductory chapter 
this question is raised against the background of preaching practice and the 
present-day interest in the theme of spirituality. The procedure followed in the 
study is explained as well. The structure of the study, which has an exploratory 
character, is defined by five keywords: pneumatology, homiletics, spirituality, 
meditation, and creativity. In Part A the themes indicated by the five keywords 
are each investigated in a separate chapter in relation to the central question. In 
Part B the five mentioned aspects are discussed in their mutual relationships, 
which gradually yields an answer to the central question as to the meaning of 
meditation for the homiletic process. 

Part A 
In chapter 1 a sketch is given of the role oi pneumatology within systematic and 
practical theology. Pneumatology seems, rather than christology, to offer points 
of contact for the theological reflection on all kinds of questions in this field. 
This holds especially for the question as to the relation between the activity of 
man and the activity of God, for which in this chapter the following formula is 
found: in and through the Holy Spirit man becomes subject of Gods activity. 

Chapter 2 deals with homiletics. First three shifts are pointed out that are 
characteristic for the developments in modem homiletics: from text to listener, 
from exegesis to hermeneutics and from christology to pneumatology. Against 
the background of these shifts a specific Reformed homiletic vision on prea
ching is developed in which a theological and a homiletic perspective are 
brought into discussion with one another. After a critical review of the explicati
on-application model and its rejection on theological, hermeneutic and homiletic 
grounds, two metaphors are introduced which show a new direction in the field 
of Reformed homiletics. In accordance with E. Lange the sermon is described 
as neues Wort ('new Word'), and preaching is described as the art of perfor
ming a text. Both descriptions mean to uncover aspects of the homiletic process 
which especially in Reformed homiletics have remained underexposed. 

In chapter 3 an extensive review is given of the theme of spirituality. A link 
is made with the dynamic-structural approach of C.J. Waaijman. This approach 
shows that in spirituality a number of structural elements are to be distinguis
hed, to wit: basic inspiration, discipline, self and context, while the dynamic 
marrow of spirituality is to be found in mysticism as the ongoing transformation 
in involvement with the Unconditional. Against the background of this approach 
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a review is given of spmtuality in Reformed light In this the structural ele
ments mentioned above play an important part, while the dynamic of spirituality 
is described on the one hand with the help of the spiritual mataphor of the way 
and on the other hand as transformation A plea is made for re-incorporating of 
the notion of mysticism within the framework of Reformed spirituality In this 
context mysticism can be defined as a God-given passionate desire for God 

Chapter 4 is about the meditation After a terminological and a historical 
review, a closer definition is found following the contemplative psychological 
approach of H F de Wit He describes meditation, m the framework of a 
contemplative methodology, as an attentive discipline which has as its goal the 
transformation of the egocentric experience of reality into a theocentric one In 
this approach to meditation three elements are of vital importance emptying, 
awareness and receptivity Beside this psychological approach a theological 
perspective is introduced Here M Luther's insights concerning meditation play 
a central role These insights can be summarised as follows a disciplined 
intercourse with the Holy Scriptures consisting of a deepened hearing of God's 
Word and being ready and available for God to be moved, changed, and led by 
Him The chapter results in the following answer to the question as to what 
meditation is meditation is on the one hand a form of intercourse with the Holy 
Scriptures in which the moments of listenmg and appropriation have a central 
position, and on the other hand a training of a contemplative attitude in which 
the experience of God's presence is essential 

The last chapter of part A, chapter 5, deals with the theme of creativity 
After a sketch of the results of the investigation into creativity since about 1950 
an extensive review follows of the four factors which determine creativity the 
creative product, the creative process, the creative person, and the creative 
environment Special attention is paid to the approach of K -H Brodbeck who 
doubts the value of the traditional approach In his own approach it is essential 
that everybody is creative but has to decide to be it Apart from this decision to 
be creative, attentiveness forms a key-notion only someone living attentively, 
learns to discover the new in the old 

Part B 
In chapter 6, which is about the meditation in homiletics, the German discussion 
round the so-called Predigtmeditation is reviewed Several authors have raised 
objections to this term because generally the Predigtmeditation has an exegetical 
and rhetorical character rather than an ascetic and spiritual These objections 
however appear to be non-valid in homiletics the term Predigtmeditation during 
the last two centuries has been used in a broad homiletic meaning Nevertheless, 
from a methodological point of view the term Predigtmeditation is hardly clear 
After this several German homiliticians' contributions on meditation in connecti
on with the homiletic process are presented Subsequently they are M Seitz, 
D Bonhoeffer, O Haendler, R Bohren and K Meyer zu Uptrup It appears 
that meditation is interpreted in different ways spiritually, theologically, 
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exegetically, rhetorically, or psychologically. After this four important homileti-
cians from the Dutch Reformed homiletic tradition get attention: T. Hoekstra, 
D. van Dijk, K. Dijk and C. Trimp. It is concluded that the term meditation 
gets a specific homiletic meaning as a step in the process of sermon preparation, 
after exegesis and before the development of the sermon. Moreover, clear 
methodological indications are failing. 

Chapter 7 gives a new theory of the homiletic process. In this an approach is 
chosen in which justice is done to the circular as well as to the linear aspect of 
the homiletic process. The linear aspect consists of three consecutive steps. The 
circular aspect consists of a continuous interaction between the three factors of 
the homiletic triplet: text, listener, and preacher. In the theory presented of the 
homiletic process a distinction is made between on the one hand three phases 
(reception, production and communication) and on the other hand two dimensi
ons (reflection and meditation). The following model visualises the given 
theory: 

1 R E F L E C T I O N ! 

I invention i intention i interiorisation r 
i. + + ^ 
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M E D I T A T I O N 

Within this model on two places the meditation plays an important part. First as 
a dimension that colours the whole homiletic process (cf. the definition in 
chapter 4 of meditation as a training of a contemplative attitude). And second as 
one of the three moments in the phase of the reception in which three forms of 
intercourse with the sermon-text are distinguished: personal meditation, exegeti-
cal analysis, and pastoral reflection (cf. the definition in chapter 4 of meditation 
as a form of intercourse with the Scriptures). 

Chapter 8 focusses on the theme of the preacher's spirituality. First a sketch 
is given of the attention for the person of the preacher as a homiletic theme. It 
is pointed out that Reformed homiletics have paid nearly no attention to this 
theme. A plea is made for paying serious attention to the person of the preacher 
from the Biblical notion of the preacher as a witness (next to the preacher as a 
herald and as a servant). After this the theme of the preacher's spirituality is 
approached following Luther's triplet oratio - meditatio - tentatio. Next, in 
accordance with E. Steinwand, the homiletic process is described as a spiritual 
exercise. Finally a plea is made for describing the identity of the preacher with 
the help of the term mystagogue: a preacher is a person who as a mystic, living 
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in the hidden intercourse with God, initiates the congregation into the mystery 
of the incomprehensible nearness of God. 

Chapter 9 is about preaching and the experience of faith. A review is given 
of the Dutch term 'bevinding' (experience of faith) and the following description 
is proposed: 'bevinding' is the experience of the believers in the intercourse 
with God. This experience of faith has two sides: on the one hand there is the 
negative side of temptation, on the other hand the positive side of joy. These 
both sides together characterize the 'bevinding' of the believer. After this a 
characterization is given of contemplative preaching. In this the person of the 
preacher plays an important part: preaching contemplatively is not preaching 
about the experience of faith but a preaching out of experienced faith in such a 
way that the listeners experience that God Himself is speaking to them and 
changing them. On the road to contemplative preaching in this sense the 
meditation of the preacher plays a crucial role. 

In chapter 10, which is about the relation between meditation and exegesis, a 
theological-hermeneutic basis is looked for which makes it possible to describe 
exegesis on the one hand and meditation on the other as forms of intercourse 
with the Scriptures in their own right. The theological basis is found by 
coupling meditation strongly to the Word character of the bible (meditation as a 
listening exercise) and exegesis to the Scripture character of the bible (exegesis 
as a reading exercise). Moreover meditation is described as an explicit pneuma
tic process whereas in the activity of exegesis the pneumatic moment is more 
implicitly present. The hermeneutic basis is found by introducing three couples 
of notions from the philosopher P. Ricoeur: explanation and understanding, 
world behind the text and world before the text, expropriation and appropriati
on. A proposition is made to tie exegesis strongly to the notions explanation, 
world behind the text, and expropriation, whereas meditation is related to the 
hermeneutic notions of understanding, world before the text, and appropriation. 
In this way in this chapter some building blocks are given for homiletic herme-
neutics. 

Chapter 11 about the meditation in the sermon preparation is of a more 
practical nature. After a description of the so-called lectio divina (following a 
letter from Guigo II) and the so-called contemplative exegesis (from E. Peter
son), practical guidelines are given for methodological meditation in the context 
of the sermon preparation. 

Chapter 12 discusses the theme of homiletic creativity. First creativity is 
placed in a theological perspective: the creativity of God, the Spirit, and man 
are discussed. After this preaching is decribed, from the description of the 
sermon introduced in chapter 2 as neues Wort, as a creative process of transfor
ming power: the listeners should be renewed in their thinking, experience, 
desires and way of life. Finally the creativity in the homiletic process is 
described with the help of the four factors intoduced in chapter 5: process, 
product, person, and environment, and attention is drawn to the creative 
moment in meditation based on the notions of awareness and imagination. 
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The last chapter of Part B, chapter 13 on the art of preaching, deals with the 
language of the sermon. A model of three language forms (or language games) 
are introduced: the argumentative, the meditative, and the narrative language 
form in which the preacher is characterized respectively as a rhetor, a poet, and 
a storyteller. With the theme of the study in mind the attention is then focussed 
on the meditative language form which has many characteristics of poetry. 
Especially the creative power of the metaphor in poetic language form is 
emphasized. According to the interaction theory the metaphor has this creative 
power and can as therefor create new knowledge and new insight with the 
listener. Finally a plea is made for a so-called metaphoric homiletics: attention 
should be paid to the language form of the metaphor in the framework of a 
further consideration of the meditative language game. 

Parte 
This last part of the study offers in chapter 14 the results of the investigation in 
the form of an answer to the question: What is the meaning of meditation f or the 
homiletic process? With reference to the two forms of meditation and the 
dimensions and phases of the homiletic process an answer is given by looking 
from four perspectives. The theological meaning of meditation for the homiletic 
process is in articulating the pneumatic character of that process: in meditation a 
prayerfull listening to the Word of God is truly relevant. Through this meditati
on the preacher becomes personally involved in a process of transformation in 
which the Spirit has the intention of creating conformity to the image of Christ. 
The hermeneutic meaning of meditation for the homiletic process is found in the 
notion that meditation is that form of intercourse with texts in which conscious 
account is taken of the fact that the reader or the listener of the text himself 
plays an important part in the process of understanding. The spiritual importan
ce of meditation for the homiletic process is that this meditation transforms the 
homiletic process into a spiritual exercise. This will determine the character of 
the sermon: meditation is the road which, in the Spirit, leads to spiritual and 
contemplative preaching. The creative meaning of meditation for the homiletic 
process lies in the notion that this meditation is the source for a preaching which 
is creative in that way that new things are said and things are said in a new 
way. Creative preaching achieves something new with the listeners because it 
has transforming power. 

Conclusion 
The study winds up with a meditative chapter in which seven images of the 
Spirit and seven spiritual motives are briefly considered. The chapter ends with 
the liturgical hynm from which the title of the study has been derived: Veni 
Creator Spiritus. 
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NOTEN 

Noten bij de Inleiding 
1 De kntiek op de prediking laat zich moeilijk gnjpen Wel kan ik hier verwijzen naar de oproep 
van Tnmp, gemaakt in het kader van een besprekmg van de 'objectieve' en de 'subjectieve' 
predikmg, om te komen tot een stuk zelfbeproevmg Sprekend over de effecten van de stnjd tegen 
het subjectivisme in de prediking vraagt hij zich af „Heeft die reactie ons toch met dicht in de 
buurt van het objectivisme gebrachf" (Trimp 1989a, 22) Vergelijk ook de volgende passage bij 
Runia „Onderzoekingen hebben uitgewezen dat er bij veel kerkgangers grote ontevredenheid is 
Deze ontevredenheid ncht zich lang met altijd op het feit dat er nog steeds gepreekt wordt, maar 
meer op de manier waarop dat gedaan wordt De algemene klacht is dat veel preken zo geweldig 
vervelend zijn Dat is de scherpste cntiek die mogelijk is De kerk claimt immers dat het evangelie 
van Jezus Christus de meest opwindende boodschap ter wereld is, en toch voelen de hoorders vaak 
weinig anders dan verveling, als de dominee 's zondags over dat evangelie spreekt" (Runia 1981, 
11-12) Vergelijk ook nog de volgende passage uit de in 1990 verschenen Open Bnef ,,Wij 
signaleren vanuit onze contacten met jongeren als ook vanuit onze contacten in het evangelisatie 
werk, dat de prediking vaak eenzijdig en beperkt van thematiek is en zo vaak alleen herkenbaar is 
binnen een bepaalde culmrele setting De prediking wordt door velen ervaren als tijdloos en zonder 
relevantie voor de werkelijkheid waarin wij leven Heeft dit wellicht te maken met een versmald 
Schnftverstaan'' En stuiten wij hier ook niet op een gebrekkige kennis van onze huidige cultuur'' 
( ) De vragen rond de toeeigening van het heil komen - terecht - vaak in de prediking aan de orde 
Echter, de vragen die de groei m het geloof en de op- en uitbouw van de gemeente aangaan en ook 
de acmele vragen van deze tijd en deze wereld blijven veelal geheel of grotendeels liggen Zo 
komen de vragen van het persoonlijk heil vaak los van het leven aan de orde Is dat wellicht de 
reden, dat velen onze prediking eenzijdig, clichématig en slechts ten dele herkenbaar vinden'' En is 
dit misschien ook niet éen van de oorzaken, dat God zo weinig ervaren wordt''" (Van Dnel 1991, 
16) 
2 Vergelijk Van der Laan 1989b, 7 8 Uiteraard zullen er predikanten zijn die veel methodischer en 
stmctureler te werk gaan Aan de andere kant zullen er ook predikanten zijn die pas op de vnjdag 
(of nog later) aan hun preek (kunnen) beginnen en nauwelijks de tijd hebben om de preek te Jaten 
'rijpen' 
3 Rootmensen 1993 
4 Rootmensen 1993, 21-57 
5 Zie ook Rootmensen 1994, Van der Kooi 1995 
6 Graafland stelt de ,,uitdagende maar toch onontwijkbare vraag, m hoeverre wij met onze 
traditionele orthodox-gereformeerde prediking meewerken aan de Godsverduistering " Hij is ,,ervan 
overtuigd, dat wij dit inderdaad doen, in zoverre wij m onze prediking God en het leven met God, 
het geloof, het recht en de genade van God in Jezus Christus zo aan de orde stellen, dat dit alles 
met meer aansluit bij de realiteit van het bestaan, dat de concrete gemeente m deze wereld alle 
dagen leidt" (Graafland 1991, 34 35) De thematiek van prediking en Godsverduistering wordt ook 
aan de orde gesteld door Verboom 1991 en Dekker 1991 Zie over Godsverduistenng en Godsver-
lichting ook nog Ouweneel 1995 
7 Zie hierover nader Hoofdstuk 2 paragraaf 1 en 2 Vergelijk ook JRDouma 1997-1998 en De 
Ruijter 1997 1998 
8 Vergelijk bijvoorbeeld de opmerkingen van Verboom ,,0p de gewone catechisatie zal men met 
zo gauw aan meditatie toekomen Dan moet men als groep wel erg gedisciplineerd en open voor 
elkaar zijn Toch kunnen er met name in de oudste groepen en de belijdenisgroep meditatieve 
momenten worden gecreëerd Bijvoorbeeld naar aanleiding van een lied, een gedicht of muziek 
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Jongeren kunnen uitmg geven aan hun innerlijke beleving of enkele minuten stil zijn" (Verboom 
1993, 369) 
9 Vergelijk voor het thema 'Meditatie en pastoraat' bijvoorbeeld Kurz 1986, Van der Ven 1987 
10 Zie hierover nader paragraaf 2 van Hoofdstuk 1 
U Bohren 1974, 53 
12 Bohren 1974, 54 

Noten bij Hoofdstuk 1 
1 Deze opmerkingen krijgen in het vervolg van deze studie in verschillende hoofdstukken een 
verdere uitwerking 
2 Zie bijvoorbeeld Van der Linde 1943, 3, Dilschneider 1961, Berkhof 1964, 10, Dilschneider 
1969, 9 17, Meyer 1974, 7, Kwiran 1975, 223 225, CSchutz 1985, 1, Moltmann 1991, 13, 
Hilberath 1994, 15-21, Wentsel 1995, 34, Choi 1996, 1-6 
3 Zie over de pneumatologie in de Nederlandse theologie van de twintigste eeuw Geense 1981, 
Berkhof 1978, Berkhof 1980, Berkhof 1981, Wentsel 1995, 855-901 Overigens is het ook 
opvallend dat de leer van de Heilige Geest een belangnjke plaats inneemt in het werk van gerefor 
meerde theologen als Floor, Van 't Spijker, Versteeg en Hendriks 
4 Moltmann 1991, 13 Zie ook Blaser 1977, 5-6, CSchutz 1985, 1-6, Beintker 1986, 12, Hilberath 
1994, 21 25 
5 Barth 1983, 311-312 
6 Vergelijk Dmgemans 1996, 83-85 Zie ook Heitink 1993, 187-189, Vos 1996a I, 104-120 
7 Uiteraard zou er wel over meer te spreken zijn, maar het gaat hier nu niet om een totaalbeeld 
Andere belangrijke namen in verband met een pneumatologische inzet binnen de praktische 
theologie zijn Firet (zie met name de paragraaf over 'De Heilige Geest en het pastoraal optreden' 
in Firet 1968, 154-176) en Josuttis (zie met name diens opstel met de titel 'Pneumatologie und 
Methodik m der kirchlichen Praxis' m Josuttis 1983, 254-268) Zie ook Klein Kranenburg 1994 
(die wijst op het werk van Rebel Halkes en Bons-Storm) 
8 Van Ruler 1973 (oorspronkelijk 1957) en Van Ruler 1969 (oorspronkelijk 1961) 
9 Rebel 1981, 116 119, Berkhof 1978, 11 
10 Voor een evaluatie van deze thema's zie met name Hendriks 1977 en Rebel 1981 
11 Terwijl de eerste acht paragrafen elk éen structuurverschil behandelen, bespreekt Van Ruler in de 
negende paragraaf van zijn opstel vier structuurverschillen (Van Ruler 1969, 187 190) 
12 Bohren 1975, 14 
13 Bohren 1974, 73 (ik verwijs steeds naar de derde druk van Bohrens Predigtlehre, de eerste druk 
verscheen in 1971) 
14 Bohren 1974, 74 
15 Bohren 1974, 76, Bohren 1975, 69 Velema stelt dat de theonome reciprociteit ,,stellig een 
constitutief element in zijn (Bohrens) Predigtlehre (is) en de sleutel in handen (geeft) om de 
pneumatologische inzet te verstaan als een nieuw homiletisch paradigma" (AWVelema 1991, 232) 
16 Bohren 1974, 78 79 
17 Dingemans 1991, 35 36 Zie ook Dmgemans 1996, 155-157 
18 Dingemans 1986, 42-52 
19 Klein Kranenburg 1994, 165 
20 Bohren 1974 154 155 
21 Mijns inziens is de kntiek die Trimp uit op de commumcatie-idee mutatis mutandis toepasbaar op 
Dingemans' pneumatologische theologie ,,() de Heilige Geest assimileert zich met en wordt tot 
predicaat van het 'humanum' ( ) De mens is subject en de Heilige Geest predicaat en deze Geest 
krijgt zijn plaats aangewezen in de communicatieve processen binnen de intermenselijke, resp 
therapeutische relatie" (Trimp 1976, 49 50) Vergelijk ook de vraag die Verboom met het oog op 
Dingemans' pneumatologie stelt ,,Dreigt niet het gevaar dat de pneumatologie opgaat in een 
religieus gevulde antropologie'" (Verboom 1990, 420) 
22 Velema 1957, 246 Aangehaald door Hendriks 1977, 248 Motto van Floor 1982. 
23 Zie voor het in dit onderdeel naar voren gebrachte vooral Hendnks 1987a, 49 58 
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24 Floor 1982, 211 
25 Tnmp 1985b, 25 
26 Van Genderen/Velema 1992, 693 
27 Berkhof 1964, 42 
28 Calvijn, Institutie 111,2,34 
29 Vergelijk hier Berkhof 1964, 45 70 
30 Tnmp 1978, 53 
31 Van 't Spijker 1993, 436, Hendnks 1987b, 12 
32 Een recente studie over het thema van Geest en schepping is Reitsma 1997 
33 Met het derde artikel bedoel ik hier het derde deel van het Apostolicum dat gaat over de Heilige 
Geest 
34 Uiteraard zouden er in een paragraaf met de titel 'Praktische theologie in pneumatologisch 
perspectief ook nog andere themata aan de orde kunnen komen Er valt dan bijvoorbeeld te denken 
aan de antropologie, aan de praxis betrokkenheid van de praktische theologie en aan de relatie 
tussen de theologie en de menswetenschappen Stuk voor stuk zijn dat echter onderwerpen die in het 
kader van deze studie niet de uitgebreide bespreking kunnen krijgen die ze verdienen 
35 Vergelijk hier de volgende opmerkingen van Dilschneider ,,Was in dieser Klammer des dotten 
Artikels erscheint, ist seinem Wesen, seinem Inhalt und seiner Struktur nach bestimmt durch das 
'Credo in spintum sanctum' Das besagt nicht mehr uhd nicht weniger, als dafi die Pneumatologie 
die Ausgangsstellung der Ekklesiologie, der Soteriologie und der Eschatologie ist Der Pneumatolo
gie kommt also eine Schlusselstellung fur diese Lehrbereiche zu, die emzig und allem von der 
Pneumatologie her zu entwerfen und auszuatbeiten sind" (Düschneider 1961, 261) 
36 Runia 1992, 169 
37 Stahlin 1969, 64 Deze opmerkingen worden instenmiend aangehaald door Versteeg 1976, 22 
(,,We zullen wel met Stahlin met betrekking tot de verhouding van het werk van de Geest en het 
werk van de gelovige moeten konstateren, dat er geen taalkundige uitdrukking is die aan het 
wondervoUe in elkaar' en 'met elkaar' en 'door-elkaar' van het werk van de Geest en het werk van 
de gelovige volledig recht laat wedervaren Het mag ons genoeg zijn te weten, dat de Geest in en 
door de gelovige wil werken en dat de gelovige het werk van de Geest mag werken") en van hem 
weer overgenomen door Hendnks 1977, 252 (zie ook Hendriks 1987a, 73) en Rebel 1981, 147 
38 Stahlin 1969, 64-65 
39 Vergelijk in dit verband ook wat de Dordtse Leerregels in artikel III/IV,12 zeggen ,,En wanneer 
de wil vernieuwd is, wordt hij niet alleen door God geleid en bewogen, maar door God in beweging 
gebracht, werkt hij ook zelf ' ' 
40 Vergelijk Firet 1968, 164 170 (voor de laatste opmerking 164), Hendnks 1987a, 73, Rebel 
1981, 194 195 
41 Vergelijk Hendnks 1987a, 74 77 Zie ook Versteeg 1976, 12 18, Schoonenberg 1985 
42 Firet 1968, 171-172 
43 Hendnks 1977, 251, Hendnks 1987a, 73 
44 Rebel 1981, 148 193-197 Overigens zijn de opmerkingen die Rebel hier maakt over de 
werkwijze van de Geest zeker waardevol 
45 Stahlm 1969, 64 
46 Bohren 1974, 76-77 
47 Firet 1968, 175 
48 Versteeg 1976, 21-22, Hendnks 1987a, 73 
49 Ik laat de woorden als Organ uit de formulering van Stahlin weg ,,Es mag genug sein zu 
sagen, dafi der Mensch im Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist zum Organ, ja zum Subjekt 
gottlichen Handelns wird (Stahlin 1969, 64) 
50 Vergelijk hier ook de volgende opmerkingen van Tnmp ,,De Heilige Geest is het grote subject 
van de bediening Maar tegelijk mag ook de mens subject zijn 'Bediening' is een menselijke 
activiteit, een aan mensen toevertrouwde bezigheid De Geest wil het geloof immers werken door de 
verkondiging van het evangelie Deze Geest weet de menselijke subjectiviteit in te schakelen Hij 
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reactiveert en mobiliseert in de bediening alle mogelijkheden, die Hijzelf aan de mens gegeven 
heeft" (Trimp 1985b, 24-25) 

Noten bij Hoofdstuk 2 
1 Omdat het me hier om een schets gaat, vind ik het verantwoord om de ontwikkelingen in de 
Amerikaanse homiletiek buiten beschouwing te laten Wel constateer ik dat de Amerikaanse en de 
Europese homiletiek steeds meer met elkaar m gesprek raken een positieve ontwikkeling Voor een 
nadere oriëntatie in de homiletische ontwikkelmgen (in Duitsland) verwijs ik naar de volgende 
overzichtsartikelen Schroer 1982, Rau 1984, HMMuller 1986, Wintzer 1987, Wintzer 1989, 11 46, 
Schroer 1990, Dingemans 1992, BAMuller 1993 (waann ook ingegaan wordt op de ontwikkelingen 
in de Amerikaanse homiletiek), Wintzer 1994 (waarin kort aandacht wordt besteed aan de Homiletic 
van de Amerikaanse homileticus Buttrick, de enige niet Duitse homiletische publicatie die besproken 
wordt) Zie verder ook Steek 1974, 9 69, Runia 1992, 183-210, Genest 1995, 220 243, HMMuller 
1996, 133 169 Zie ook de beide Duitse bundels waarin belangrijke homilensche teksten zijn 
opgenomen die de ontwikkelingen in de moderne homiletiek illustreren Wintzer 1989, Beutel 1989 
2 Earth (1922) m Beutel 1989, 43 
3 Trillhaas (1963) in Wintzer 1989, 151 
4 Lange 1982, 19 
5 Dingemans noteert in een overzichtsartikel de volgende verschuivingen van de bijbeltekst naar de 
hoorder, van uitleg naar receptie, van scopus (betekenis) naar beweging (appel of werking), van 
gerichtheid op de 'heilsfeiten' naar meer aandacht voor 'geloofscommunicatie' (Dingemans 1992) 
6 Zie Ruma 1992, 189, Steek 1974, 24, Van der Laan 1989, 77 
7 Rossler 1968, 9 
8 Zie voor de plaats van de moderne hermeneutiek binnen de homiletiek bijvoorbeeld Dingemans 
1991, 69 83 Immink 1992, KMuller 1994, 109-137 
9 Bohren 1974, 74 Vergelijk ook Hoofdstuk 1 paragraaf 2 onderdeel 'Bohren' 
10 C Veenhof, van 1946 tot 1968 homiletiek-docent in Kampen, blijft hier buiten beschouwing 
Van zijn hand verschenen geen zelfstandige systematische uiteenzettingen over de praktijk van de 
prediking 
11 Trimp 1989a, 23 Zie ook Tnmp (1970) 1983, 40, Tnmp 1978, 83, Tnmp 1985a, Holwerda 
1962 
12 Tnmp 1989b, 104 Zie voor het thema van de hoorder in de preek bij Tnmp verder vooral 
Tnmp 1988, 12 17 96 100, Tnmp 1989a, 19-27 81-90, Tnmp 1989c De Ruijter 1994, 157 161 
biedt een samenvattende beschnjving 
13 Tnmp 1989a, 9-12 Vergelijk in dit verband ook Tnmps evaluatie van de heilshistonsche 
methode Tnmp 1988, 96-100 
14 Tnmp 1985b, 23 29 
15 Tnmp 1988, 108 Vergelijk Kamphuis 1992, 20 
16 Vergelijk Meijer 1997 
17 Deze omschrijving houdt uiteraard met in dat de prediking op het zendingsveld op de naam 
prediking geen aanspraak mag maken Om pragmatische redenen blijft hier de zendingsprediking 
echter buiten beeld 
18 Zie over de thematiek die hier aan de orde is bijvoorbeeld Bastian 1968, Bohren 1974, 48 52, 
Josuttis 1985, 29-46, Rothennundt 1984, Grab 1988, Dannowski 1990, 11 16 35 43 
19 Vergelijk hier overigens de volgende opmerking van Den Duik ,,De veelgeciteerde woorden 
'Praedicaüo verbi Dei est verbum Dei' behoren met tot de hoofdtekst van deze confessio, maar tot 
de marginalia van de eerste druk, waarin de inhoud kort - in dit geval te kort - wordt samengevat" 
(Den Duik 1998, 240 (noot 18) 
20 Ik laat me in het volgende leiden door de gedachten die Tnmp verwoordde in Tnmp 1985b, 9-
30 Zie ook Tnmp 1978, 76 84, Tnmp 1992 
21 Ook hier geldt de zendingsprediking blijft om pragmatische redenen buiten beeld 
22 Vergelijk de titel van de afscheidsbundel van Runia In het krachtenveld van de Geest (Ruma 
1992) 
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23 HMMuller 1996, 201 
24 Runia 1992, 210 
25 Een goede hermeneuüsche plaatsbepaling biedt Iminink 1992, 6-20 Zie verder ook Hoofdstuk 
10 
26 Zie Hoofdstuk 1 paragraaf 3 en 4 
27 Hoekstra 1926, 163 
28 Vergelijk de gemaakte opmerkingen in paragraaf 2 van dit hoofdstuk 
29 Lange 1982, 58 Vergelijk Van der Laan 1989a, 118 119 
30 Tnmp 1985a Vergelijk voor het volgende ook Tnmp 1985b, 23 29 
31 Tnmp 1985a, 57 
32 Tnmp 1985a, 59-61 Vergelijk Tnmp 1985b, 26 29 
33 WHVelema 1985 
34 WHVelema 1994 
35 WHVelema 1994, 115-116 119 Over de preek als uitleg en toepassing in de gereformeerde 
homiletiek 28 32 115 122 125-126 
36 WHVelema 1994, 33 
37 Voor een grondige inleiding in de homiletische theone van Lange Van der Laan 1989a Net als 
Van der Laan laat ik cruciale Duitse uitdrukkingen onvertaald staan (vergelijk Van der Laan 1989a, 
14 16) 
38 Vergelijk Van der Laan 1989a, 118-123 
39 Lange 1982, 36 Vergelijk ook de volgende citaten ,,Aber als Aktualisiemng dieser Uberlie-
ferung fur eine bestimmte, in ihrer Weise einmalige homiletische Situation ist seine Aussage neues 
Wort, nicht Repetition, sondem verantwortliche Neuformung der Uberlieferung" (29), ,,Der 
Prediger muB zwar »neues Wort« wagen, aber dieses >.neue Wort« muB kontrollierbar sein, und zwar 
nicht nur fur ihn selbst und fur die Kirche, in deren Auftrag er predigt, sondem auch fur die 
Gememde die ihn hort" (66), sprekend vanuit 1 Kor 14 over het verschil tussen leer en profetie 

dabei ist die Prophetie das sehr viel riskantere Untemehmen Denn sie ist nicht einfach Applikati-
on der Lehre sondem setzt eme geistliche Beurteilung der Zeit, der gegenwartgen Stunde, der 
Situation des Horers voraus und wagt im Bliek auf diese Situation ein neues, m der Uberliefemng so 
noch nicht enthaltenes Wort" (112) 
40 Vergelijk Van der Laan 1989a, 122 
41 Lange 1982, 51 Vergelijk ook de volgende citaten ,,Der hermeneutische Zirkel zwischen Text 
und Situation bleibt auch jenseits des Einfalls m kraft der Einfall fiihrt zu einer emeuten Musterung 
der Situation nun im Hmblick auf die Frage, wie er zu einer verstandlichen Rede ausgebaut werden 
kann Der so enstehende Predigtentwurf als das »neue Wort«, als das Zeugnis des Predigers, fur das 
er voll haftbar ist, ist wiederum zumckzukoppeln auf den Text, mwiefem er im Hinblick auf dessen 
Eigenaussage verantwortet werden kaïm" (34-35), sprekend over de m het doorlopen van de 
verstaanscirkel tot stand komende homiletische inval zegt Lange, ,,Ihm folgend wird der Prediger 
auf jeden Fall nicht den Text nachsprechen, sondem sein eigenes »neues Wort« sagen" (51) 
42 Lange 1982, 43 Zie over het notwendige Wort Van der Laan, 81-87 m n 87 
43 Vergelijk op dit punt ook de volgende opmerkingen van Runia ,,Door tekst en gemeente 
voortdurend op elkaar te betrekken zal er een 'nieuw' woord voor deze gemeente kuimen ontstaan 
Ik bedoel 'nieuw' niet in de zin dat er nu nieuwe openbanng plaatsvindt, die toegevoegd wordt aan 
de openbaring van de Schnft Maar ik bedoel met het woord 'nieuw' hier, dat de gegeven 
openbanng voor deze gemeente nieuwe kleur knjgt, doordat ze opnieuw gezegd wordt in een nieuwe 
simatie" (Runia 1990, 403) 
44 Lange 1982, 29 64 Deze uitdrukkmg is een letterlijk citaat uit Luthers bijbelvertalmg 
(Jes 28,19) Vergelijk Van der Laan 1989a, 104 noot 6 
45 Zie Van der Laan 1989a, 104 
46 Vergelijk Packer 1994, 58 
47 In Hoofdstuk 5 ga ik nader in op het thema van de creativiteit Zie ook Hoofdstuk 12 en 13 
48 Bulhof 1995, 50-72 Ik merk terzijde op dat ik lang met alle inzichten van Bulhof deel ik 
gebruik haar essay in de eerste plaats als een opstapje voor nujn eigen verhaal 
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49 Zie voor de metafoor van het uitvoeren van de tekst ook de volgende opmerking van Ebeling 
,,die Predigt als Predigt ist nicht Auslegung des Textes als geschehener Verkundigung, sondem ist 
selbst geschehende Verkundigung, und das heiBt nun Die Predigt ist AusJUhrung des Textes Sie 
bringt zur Ausfuhrung was der Text will" (Ebeling 1960, 347) Vergelijk ook Lash 1986 
(hoofdstuk 3 'Performing the Scriptures') 
50 Vergelijk de volgende opmerkingen van Runia ,,Natuurlijk is de prediker ook altijd m de preek 
aanwezig Dat is met alleen onvermijdelijk, maar het is ook nodig Hij is met een grammofoonplaat 
die alleen maar herhaalt wat er van buitenaf opgedrukt is, maar hij is als een violist door wie de 
muziek heengaat om er als zijn interpretatie uit te komen Maar de violist moet wel spelen wat de 
componist heeft neergeschreven Hij speelt met zijn eigen muziek, maar die van de componist Maar 
omdat hij ze speelt, is ze op een bijzondere 'relationele' wijze ook weer zijn eigen muziek De 
prediker als vertolker moet ook de hem voorgegeven Schrifttekst interpreteren Dat is niet een 
noodzakelijk kwaad, maar een heilzame noodwendigheid, want hij moet de Schrift interpreteren naar 
mensen van vandaag toe, mensen die in een heel andere situatie leven dan de oorspronkelijke lezers 
van de profetische en apostolische getuigenissen Maar als verkondiger en doorgever van deze 
getuigenissen moet hij zich wel open blijven stellen voor de bedoeling van de schrijvers" (Runia 
1992, 178-179) En verder ,,Wie geen 'feeling' voor muziek heeft, kan een orgelsmk wellicht 
technisch feilloos spelen, maar dan zit er nog geen muziek, geen leven in Zo heeft een Schnftuit-
legger de leiding van de Heilige Geest nodig om de muziek van de Schnften ten gehore te brengen 
Daarbij blijft de techmek van het spelen van veel belang. Geest en methode mogen met tegen elkaar 
uitgespeeld worden" (Peels 1996, 78) 
51 Bulhof 1995 
52 Dmgemans' parabel aan het slot van zijn opstel 'De tijd van de verborgen God' ervaar ik dan 
ook als een tenhemelschreiend stukje proza God zou er pas zijn als mensen zijn partituur tot leven 
brengen, zonder uitvoenng is hij 'nergens' (zie Dmgemans 1990, 37 39) 
53 Vergelijk Trimp 1989a, 37 
54 Ik beweer hiermee beslist niet dat andere vormen van omgang met de bijbel, vormen die buiten 
de kerkdienst een plaats hebben, geen waarde zouden hebben Integendeel Maar het karakter van 
deze studie (het gaat om een homiletische studie) impliceert dat die andere vormen goeddeels buiten 
beeld blijven Vergelijk hier overigens ook de volgende opmerkingen van Tnmp ,.Wanneer de 
prediker zou pretenderen dat de verwerking van het Woord in het concrete leven van hém afhanke
lijk is, zou dergelijke pretentie van weinig respect voor het werk van de Heilige Geest m de 
gemeente getuigen De Heilige Geest is met exclusief op de preekstoel werkzaam Hij woont in de 
gemeente en werkt in de huizen en de harten van de gelovigen De kinderen in de kerk hebben 
ouders ontvangen De volwassenen zijn ook m staat om de bijbel te lezen, te bidden, te overwegen, 
te beslissen Gemeenteleden kunnen ook zelf het Woord van God verwerken en daaraan plaats geven 
in de vele gevarieerde simaties waarin zij verkeren" (Tnmp 1985b, 28) 

Noten bij Hoofdstuk 3 
1 Vergelijk hier Velema 1990, 17-18, Van 't Spijker 1993, 15 
2 Aalders 1969, 13 
3 Laeyendecker 1989, 9 
4 Deze stelling wordt uitgewerkt door Laeyendecker 1989 Zie voor de vraagstelling die hier aan de 
orde IS ook Glas 1995, Tieleman 1995, 72-85 
5 Laeyendecker 1989, 13-16 
6 Laeyendecker 1989, 21 
7 Tieleman 1994, 87 
8 Bulhof 1995, 13 
9 Zie bijvoorbeeld Tieleman 1994, 86-98 Ovengens, maar het is hier niet de plaats voor een 
kntische evaluatie, valt er over het postmoderne denken heel veel negatiefs te zeggen, bijvoorbeeld 
als het gaat om de onmenselijke scepsis en het eindeloze relativisme dat eigen aan dit denken is 
10 Noordzij 1994, 8 Vergelijk in dit verband ook de opmerkingen van Glas die de gereformeerde 
spinmaliteit typeert ,,als nogal mtellectualistisch, meer op strucmur gencht dan op beleving, meer 
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actief dan receptief () Opening en verruiming van die spantualiteit naar de kant van ervaring en 
beleving () zijn daarom welkom" (Glas 1995, 29) En Heitink stelt, de confessionele stroming 
binnen de calvinistische traditie typerend, dat deze ,,grote nadruk (legt) op het doordenken van het 
geloof Zonder vroomheid ontaardt dit gemakkelijk in leerstelligheid en plichtmatigheid" (Heitink 
1994, 21-22) 
11 Graafland 1991, 8 
12 Jonker noemt de orthognosie (de rechte kemiis van God) de in de theologische praxis vergeten 
tussenschakel tussen enerzijds de orthodoxie (de rechte leer) en anderzijds de orthopraxie (de rechte 
praktijk) (HJonker 1983, 250-280) Zie ook Beumers pleidooi voor de derde participant in de relatie 
dogmatiek ethiek de mystiek (Beumer 1993, 13) 
13 Vergelijk Rice 1991, 48-61, Heitink 1994, 21 
14 Zie voor de informatie m dit onderdeel Waaijman/Aammk 1988, 55 63, Steggink/Waaijman 
1985, 9 20, Waaijman 1995a, 37 39 
15 Steggink/Waaijman 1985, 15 Zie ook JFaber 1994, 12 
16 Heitmk 1994, 22 Vergelijk ook JFaber 1994, 11 ,,Spiritualiteit heeft voor mij met de 
werkelijkheid van Gods Geest te maken Het verwijst naar de Spiritus Sanclus, die wij als 
scheppende en herscheppende God belijden, en naar de werkelijkheid van het menselijk leven dat 
door de Geest wordt beademd " 
17 Steggink/Waaijman 1985, 9 
18 Over de term vroomheid Grossouw 1956, Miskotte 1969, Oosterhof/Steenbergen 1974, 
WHVelema 1990, 60-75, Paul 1993, Noordegraaf 1993, Waaijman 1995a, 32-34 
19 Over de uitdrukking vreze des HEREN (godsvrucht) Oosterhoff 1949, Vreekamp 1982, 
Vreekamp 1988, Kamphuis 1990, WHVelema 1990, 87-89 
20 Over bevinding Brienen 1978, WHVelema 1989 
21 Over ascetiek Kuyper 1894, 435, Geesink 1931, 243-266, JDouma 1988, 151-157, JDouma 
1992, 43, JDouma 1997, 154 157 
22 Zie voor deze termen Waaijman 1995a, 28-36, Sudbrack 1984, 8-10 
23 De Wit 1994 Zie ook Hoofdsmk 4 paragraaf 3 
24 Vergelijk hier Sudbracks opmerkingen ,,In feite is 'spintueel' als chnstelijk neologisme uit de 
tweede/derde eeuw verankerd m het geloof in de kracht van de Heilige Geest () Mogen we de 
chnstelijke oorsprong van dit woord zomaar veronachtzamen''" (Sudbrack 1990, 9) 
25 Vergelijk hier ook de opmerkmgen van Velema ,,De vraag njst hoe de verhouding is van pietas 
en spiritualiteit Spiritualiteit heeft een enigszins bredere betekenis Naar onze gedachte is de 
Spiritus met een hoofdletter er de bron van Het gaat om het werk van de Geest in ons leven Toch 
lijkt het met onmogelijk ook de spiritus met een kleine letter met deze uitdrukking te verbinden De 
Geest grijpt ons hart aan, werkt op onze geest m, en vanuit de geest wordt ons hele leven gestem
peld en bepaald Spiriuialiteit ziet dus op de Geest die inwerkt op onze geest en zo ons hele leven 
bepaalt Spiritualiteit karakteriseert ons denken en ons doen, ons geloven en ons leven () Net zomin 
als Calvijn afgezien heeft van het gebruik van de term pietas, willen wij afstand doen van de term 
spiritualiteit Wij moeten ons het gebruik van bepaalde termen met ontzeggen, respectievelijk laten 
ontnemen, omdat ze m de hedendaagse samenleving een inhoud hebben gekregen die radicaal 
verschilt van wat wij ermee willen uitdrukken" (WHVelema 1990, 74 75) Zie ook JDouma 1992, 
43 44 ,,ik vraag me wel af of het zo verstandig is aan het woord 'ascetiek' vast te houden, nu er 
tegenwoordig zo'n negatieve klank aan verbonden is Daarom kies ik voor het begrip spiritualiteit, 
waaraan ik dezelfde inhoud geef die men vroeger aan (positieve) ascetiek verbond Spmmaliteit 
vinden we overigens, evenals ascetiek, met alleen binnen het christelijk geloof In alle grote 
godsdiensten van de wereld kent men spiritualiteit en ascetiek Het komt dus op de invulling aan " 
26 Vergelijk Steggink-Waaijman 1985, 18 
27 Heitink 1987, 91 
28 Zie Waaijman 1995a, 42-51, Waaijman 1996b, 14 19 
29 Dit levert al direct een probleem op Waaijmans benadering van spiritualiteit blijft voortdurend in 
beweging De verschillende publicaties (Steggink Waaijman 1985, Waaijman 1992a en Waaijman 
1995a) zijn daarom moeilijk precies met elkaar in overeenstemming te brengen 
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30 Omdat ik Waaijinans inzichten als zeer fundamenteel beschouw, komen ze vnj uitgebreid aan de 
orde, bovendien sluit ik me in mijn weergevende beschrijving nauw bij zijn formuleringen aan 
31 Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de fenomenologische benadenng van spiritualiteit 
Waaijman 1995a, 5-9 Vergelijk over de fenomenologie ook Van Peursen 1967, Van Peursen 1972, 
De Boer 1989 
32 Waaijman 1992a, 6 
33 Waaijman 1995a, 90 Twee andere definities van spintualiteit die Waaijman geeft, luiden 
,,Spiritualiteit is voortgaande omvomung m betrokkenheid op het Onvoorwaardelijke" (Waaijman 
1992a, 6) en ,,een ascetisch mystiek omvormingsproces in het spanningsveld van een grondinspira-
tie en een menselijk zelf ingebed binnen een socio-culturele context" (Waaijman 1996b, 27) 
34 Ik volg hier op de voet Waaijman 1995a, 90-98 
35 Waaijman 1992a, 7 
36 Waaijman 1992a, 7-8 
37 Waaijman 1992a 8 11 Zie voor een nadere situering van de dynamisch-structurele benadenng 
binnen de fenomenologie en het structuurdenken Waaijman 1992, 11-13 
38 Waaijman 1992a, 16 Waaijman haalt hier een definitie van 'school van spintualiteit' aan van J 
de Guibert 
39 Op dit punt wordt het moeilijk om Waaijmans publicaties op een lijn te brengen Steggink 
Waaijman 1985, 79 108 onderscheiden namelijk de volgende vijf factoren tijdgeest, grondinspiratie, 
zelf, inoefening en mystiek (het gaat hier om een werkhypothese van dialogische spintualiteit) 
Waaijman 1992a, 18-32 onderscheidt onder het hoofd 'dynamiserende factoren' de systeem-interne 
dynamieken, de grondinspiratie het zelf en de context, terwijl er twee aparte hoofdsmkken worden 
besteed aan respectievelijk de ascetische omvorming, waaraan de aspecten inoefenmg (structuur) en 
intenorisatie (dynamiek) worden onderscheiden, en de mystieke omvorming (Waaijman 1992a, 33-
40 respectievelijk 41 65) Daarnaast staan dan nog de vijf elementen van de constituerende 
definiëring een onvoorwaardelijke Aanspraak, iemand die aansprakelijk is, betrokkenheid, 
omvorming en voortgang (Waaijman 1995a, 90-98) Ik zie geen kans (en het is ook met noodzake
lijk) om de constateerbare verschillen te verklaren en uit de weg te ruimen Daarom kies ik ervoor 
de meest heldere en toegankelijke factoren-indeling als uitgangspunt te nemen voor mijn verdere 
beschrijving, en dat is de indeling zoals die voorkomt in Steggink-Waaijman 1985 Het is ook deze 
factoren-indeling die in de literatuur vaak terugkeert (bijvoorbeeld Heitink 1993, 259, Bras 1993, 
52 53, Beumer 1993, 118, Heitink 1996b, 844-848, Maas 1996, 143-144) 
40 Zie Waaijman 1992a, 22-23, Steggmk Waaijman 1985, 84-90 
41 Zie Waaijman 1992a, 24 26, Steggink-Waaijman 1985, 90-95 
42 Zie Waaijman 1992a, 26 32, Steggink-Waaijman 1985, 80 84 
43 Zie Waaijman 1992a, 33-40, Steggink-Waaijman 1985, 95-100 
44 Steggink-Waaijman 1985, 100 103 
45 Steggink-Waaijman 1985, 103 107 
46 Daarmee is niet gezegd dat ik Waaijmans inhoudelijke invulling op alle punten deel Als 
gereformeerd christen vmd ik dat er wel degelijk kritische kanttekeningen zijn te maken bij 
Waaijmans spinmaliteitsopvatting Nu is dit met de plaats om dat te doen ik heb Wakijmans 
bevindingen vooral geïntroduceerd om een denk weg te laten zien die begaanbaar is als het gaat om 
de vraag naar wat spinmaliteit eigenlijk is Daarom noem ik nu alleen enkele dogmatische 
categorieën die goeddeels afwezig of te weinig expliciet aanwezig zijn in de visie van Waaijman 
Het zijn de volgende categorieën openbaring (Wat is de plaats van de Schnft als Gods openbaring 
wanneer er grote nadruk valt op onmiddellijkheid in de relatie tot God''), heilsgeschiedenis (Waar 
blijft het gegeven dat God geschiedenis maakt met zijn volk"* Gaat de nadmk op de individuele 
relatie met God met ten koste van Gods verbondsrelatie met zijn volk''), pneumatologie (Wat is de 
plaats van de Heilige Geesf), zonde (Wordt er wel gesproken van een schuldig-staan voor God'' 
Krijgt Christus wel een plaats als de Verlosser van de zonde''), zelf-genoeg-zaamheid van God (Is er 
wel ruimte voor de gedachte dat God, ook al wil Hij dat met, zonder mensen kan') Maar nog 
maals een dergelijke matenele evaluatie zou een aparte studie vergen die ik hier niet kan onderne
men 

326 



47 Berkhof 1993, 12 17 
48 Enkele belangrijke publicaties vanuit gereformeerde en evangelische hoek over de vraag wat 
spintuahteit is zijn Smit 1988, Smit 1989, WDJonker 1989, WHVelema 1990, Van 't Spijker 1993, 
Rice 1991, Parker 1991, Packer 1990, Packer 1992, Carson 1994 
49 Van de Beek 1996, 4-5 
50 Zie ook Hand 19,23, 24,14 22 
51 Ik maak hier gebruik van De Wit 1994, 37 60, De Wit 1996, 46 62, Noordzij 1994, 121-145 
Zie ook Firet 1968, 72 74, Andriessen 1996, 113-130 
52 Ik sluit me daarmee nauw aan bij de werkhypothese van een dialogische spiritualiteit van 
Steggmk en Waaijman (Steggink/Waaijman 1985, 79-80) Het belangnjkste verschil is dat ik de 
door hen genoemde vijfde factor (de mystiek) een aparte plaats geef omdat deze factor van een heel 
eigen aard is waardoor het mijns inziens niet goed mogelijk is haar zonder meer in een njtje van vijf 
op te nemen Op de factor van de mystiek kom ik in de volgende paragraaf apart terug 
53 Op dit punt blijkt dat er inderdaad ook sprake is van breuk als het gaat om christelijke spirituali
teit in verhouding tot spmmaliteit in-algemene-zm De term grondinspiratie is namelijk maar 
moeilijk te verbinden met relatie de persoonlijke relatie met God als centraal gegeven van 
christelijke spiritualiteit is met zelf de grondinspiratie Bovendien is de term grondinspiratie als het 
gaat om God die aanspreekt te formeel en dekt de term niet wat ik er m het kader van christelijke 
spiritualiteit onder wil verstaan 
54 Vergelijk Van 't Spijker 1995, 44-45 
55 Vergelijk hier Blommestijn 1987 
56 Vergelijk hier Berkhof 1993, 418 419 Zie ook WHVelema 1988 
57 Calvijn Institutie 1,1,1 
58 Zie Bras 1993, 6-18 
59 Brunner 1928, 369 
60 Branner 1928, 383-386 
61 Bmnner 1928, 394 
62 Bmnner 1928, 396 
63 Bras 1993, 387 Vergelijk hier ook Beumer 1993, 250, De Reuver 1997a, \A De Reuver 
schnjft onder andere ,,Gods openbaring roept een weergaloze ervaring op, die mystiek te noemen 
IS Mystiek staat allerminst per defimtie tegenover Woordgeloof Dat was wel Emil Brunners 
oordeel (), maar dat doet aan de bronnen geen recht Evenmin doet Albrecht Ritschl dat, als hij in 
zijn Geschichte des Fietismus zowel de lutherse als de gereformeerde piëtisten ten laste legt, dat ze 
de Reformatie in haar kracht hebben gebroken, door geloof voor mystiek in te ruilen Zo wordt op 
grond van extremen die zich ongetwijfeld voordeden, een tegenstelling geschapen die de mystiek als 
zodanig m diskrediet brengt" (De Reuver 1997a, 3) 
64 Vergelijk ook de volgende opmerkingen van De Reuver ,Het woord mystiek is even diffuus als 
'religie', en minstens zo belast Toch is het bruikbaar en naar mijn besef onopgeefbaar, mits men 
uitlegt wat ermee wordt bedoeld" (De Reuver 1997a, 1) En ,,Ik ben van overtuiging dat juist en 
rechtmatig van mystiek kan worden gesproken, waar het Woord Gods door de Geest zijn neerslag 
krijgt m een persoonlijk verkeer mssen God en de ziel Men hoeft deze benaming dus met als 
bedenkelijk of riskant te diskwalificeren Ik zou er zelfs voor willen pleiten om er zuinig op te zijn 
vanuit de overweging dat het een kostbare karakterisering betreft van datgene wat in de geloofsbe-
vindmg het merg uitmaakt, namelijk de gemeenschap met God en Christus door Woord en Geest 
Wie dit geheim voorziet van het predikaat mystiek, doet dat in ieder geval in het voetspoor van een 
eerbiedwaardige traditie" (De Reuver 1997a, 3-4) 
65 Schilder 1929, 174-181 
66 Zie over de term mystiek ook Bouyer 1981 
67 Dit kopje bevat een toespeling op de titel van De Reuvers opstel 'Een mystieke ader in de 
Nadere Reformatie' (De Reuver 1997a) 
68 Van 't Spijker 1995 
69 Schilder 1929, 185 ,,De ware mystiek nu zegt ik leef, doch met meer ik, Christus leeft m mij 
Vandaar ook dat zuivere mystiek erop bedacht is, dat Christus m mij gestalte zal knjgen, en dat ik 
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inga tot Gods sabbath Want Hij is het doel van mijn werk, wijl het eigenlijk zijn werk is " Trimp 
noemt de 'mystieke unie' „het bewijs () voor Schilder van de legitimiteit van de ware mystiek in de 
gereformeerde leer'" (Tnmp 1990, 167) Zie over de mystieke unie bij Calvijn Tamburello 1994 
Van 't Spijker geeft onder de titel 'Reformatie en mystieke unie' een kort overzicht van de plaats 
van de umo mystica bij enkele reformatorische theologen (Van 't Spijker 1995, 52 66) 
70 Vergelijk Brunner 1928, 395 ,,Das GroBe und Wahre an der Mystik ist die Leidenschaft ihrer 
Gottessehnsucht () Es geht ein gewaltiger Zug nach Gott durch alle Mystik hindurch, die sie uns 
ehrwurdig macht " 
71 Beumer 1993 
72 Zie verder Hoofdstuk 9 paragraaf 1 
73 Miskotte 1946, 98 (de artikelenserie 'Van verborgen Omgang' is opnieuw gepubliceerd in K H 
Miskotte, als een die dient Volledige uitgave van het 'Gemeenteblaadje Cortgene', Haam 21982) 
Zie ook Beumer 1989 Rootmensen noemt in zijn boek over spintualiteit als twaalfde blikverrui-
mende woord de bevinding en als twaalfde bron-woord de Omgang (Rootmensen 1994, 218 224) 
74 Steggink/Waaijman 1985, 95 

Noten bij Hoofdstuk 4 
1 Zie voor het volgende Von Severus 1953, Melzer 1963, 118-122, Von Severus 1975, Ruppert 
1977, Von Severus etc 1980, 907-908, Henkys 1980, 7 8, Van der Lans 1980, 90 91, Augustin 
1983, Zapf 1985, 75-76, ZerfaB 1992, 141-144 
2 Melzer 1963, 120 
3 Ovengens wordt meditari ook wel afgeleid van het griekse medomai met de betekenis zorgen 
voor, bedacht zijn op De afleiding van medium (midden) is taalkundig onjuist (Henkys 1980, 8) 
4 Nicol 1984, 16, Van der Lans 1980, 90-91 
5 Uitgebreider over ruminatio Ruppert 1977, Nicol 1984, 55-56, ZerfaB 1992, 143 
6 Von Severus etc 1980,910-911 
7 Zie over vroeg-monastieke meditatie speciaal Steggink 1973, 40-42, Von Severus etc 1980, 907-
908, Van der Lans 1980, 108 109 114-116, Ruhbach 1987, 144-146, Nicol 1992, 338 339 
8 Zie over de trappen van Guigo II ook de uitgebreidere bespreking in Hoofdstuk 11 paragraaf 1 
9 Ik onenteer me hier op Van der Lans 1980, 121, Von Severus etc 1980, 918 De oorspronkelij
ke uitgave van de Scala meditatioms is te vinden in Wessel Gansfort, Opera Facsimile of the 
Edition Groningen 1614, Nieuwkoop 1966 
10 Zie over meditatie in de Middeleeuwen speciaal Steggink 1973, 45 47, Von Severus etc 1980, 
911 919, Van der Lans 1980, l lo 122, Ruhbach 1987, 146-148, Nicol 1992, 339 342 Zie over de 
meditatie in de Moderne Devotie speciaal Goossens 1952 
11 Van der Lans 1980, 122-129 Zie voor een beschrijving van de ignatiaanse, karmelitaanse, 
sdlesiaanse en sulpiciaanse methoden ook Von Severus etc 1980, 919 927 
12 Van der Lans 1980, 130 
13 Nicol 1992, 345, Seitz 1979, 199 
14 De naam van Calvijn moet hier worden overgeslagen zijn Institutie kent wel een hoofdstuk over 
de meditatio futurae vitae (111,9) maar in dat hoofdstuk schrijft Calvijn met over het mediteren als 
zodanig 
15 Nicol 1984, 21-43, Ruhbach 1987, 148, Nicol 1992, 345 
16 Zie over Luther en de meditatie verder paragraaf 4 van dit hoofdstuk 
17 Nicol 1992, 346 
18 Voetius 1996, II, 56 (oorspronkelijk gecursiveerd) Door de scholastieke wijze van behandeling 
van het thema van de geestelijke overdenking (een opeenstapeling van onderscheidingen) kan de 
bijdrage van Voenus in deze studie geen vruchtbaar uitgangspunt vormen voor een eigentijdse 
bezinning op meditatie 
19 Zie over Theodorus a Brakel Douma 1979, 92-108, De Reuver 1997a, 54, De Reuver 1997b 
20 In de Latijnse tekst staan de volgende woorden ,,() tantum abest, ut hac Electionis doctnna 
atque eius meditatione in mandatorum divmorum observatione segniores aut camaliter secun reddan-
tur " 
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21 De Latijnse tekst van artikel 14 luidt als volgt „Quemadmodum autem Deo placuit, opus hoc 
suum gratiae per praedicationem Euangelii in nobis inchoare, ita per eiusdem auditura, lectionera, 
meditationem, adhortationes, minas, promissa, nee non per usum Sacramentorum, illud conservat, 
continuat et perficit " In hoofdstuk V artikel 12 wordt ook gesproken over de overdenking door de 
gelovigen van de weldaad van de zekerheid van de volharding In de Latijnse tekst wordt dan echter 
met de term meditatio maar consideratio gebruikt 
22 Nicol 1984, 183 Hier moet bijvoorbeeld de naam van Dietnch Bonhoeffer genoemd worden die 
zijn studenten in Finkenwalde leerde mediteren (zie bijvoorbeeld Pelikan 1982, 76 83, Bobert-
Stutzel 1993, Lamfers 1998) Zie over Bonhoeffer Hoofdstuk 6 paragraaf 2 onderdeel 'Bonhoeffer' 
23 WHVelema 1990, 139 Uiteraard valt er veel meer te zeggen, meer over de meditatie m Pietisme 
en Nadere Reformatie (in het thema 'meditatie in de Nadere Reformatie' zit zeker een apart 
dissertatie-onderwerp), en meer over christelijke meditatie in de twintigste eeuw Dat voert op dit 
moment echter te ver Zie Nicol 1992, 347-349 (toegespitst op de Duitse situatie, over meditatie m 
het chnstelijke Nederland van de twintigste eeuw is mij geen publicatie bekend) 
24 De Wit 1994 en De Wit 1996 
25 Over het gebruik maken van de inzichten van de contemplatieve psychologie zijn opmerkingen te 
maken die vergelijkbaar zijn met die welke ik, vanuit de term sprongvanatie, gemaakt heb ten 
aanzien van het vruchtbaar maken van de fenomenologische/dynamisch structurele benadering van 
spintualiteit in algemene-zm voor de doordenking van christelijke spinmaliteit (Hoofdstuk 3 
paragraaf 3) Ovengens is m de boeken van De Wit merkbaar, ondanks zijn pogen zuiver weten
schappelijk te werk te gaan, dat hij vanuit een boeddhistisch uitgangspunt schrijft Uiteraard deel ik 
dat uitgangspunt met, maar ik zie de waarnemingen die De Wit doet wel als heel verhelderend en 
inzichtgevend ook als het gaat om een meer methodische en systematische benadenng van 
christelijke spiritualiteit 
26 De Wit 1996, 32 34 Vergelijk De Wit 1994, 31-36 
27 De Wit 1994, 71 75, De Wit 1996, 96-97 
28 De Wit 1994, 87-88 
29 De Wit 1996, 114 
30 Deze indeling is van De Wit (1996, 115) Zie voor een andere mogelijke indeling Foster 1990 
(dit boek IS ook in het Nederlands vertaald R Poster, Het feest van de navolging Groeien in 
spiritualiteit, Gorinchem z j ) 
31 Zie voor het vervolg De Wit 1996 114-154 
32 Zie over de lectw divina ook Hoofdstuk 11 paragraaf 1 
33 Noordzij 1994, 168 189 Noordzij beschrijft hier een vorm van object loze Zen-meditatie Hij 
acht deze meditatiemethode, los van haar conceptuele boeddhistische oorsprong, met stnjdig met en 
dus bruikbaar binnen de chnstelijke traditie (Noordzij 1994, 44 169) 
34 Voor deze paragraaf oriënteer ik me voornamelijk op Nicol 1984, 44-101 Zie verder ook Seitz 
1979, 202 203, Henkys 1980, 8 11, Happee 1983, Ruhbach 1987, 148-152, Bayer 1988, Nicol 
1992, 345, Van 't Spijker 1992, Van 't Spijker 2000 
35 Ik volg hier Nicol 1984, 44-54 Luthers uitleg van de woorden 'et in lege Domini meditahitur 
die ac nocte' is te vinden in zijn eerste Psalmenvorlesung van 1516 {WA 55 II , l , t l ,26 14,27) 
36 Henkys 1980, 8 ,,Die beliebte Ableitung von medium, Mitte ist sprachlich eben nicht moglich 
Sie lebt vielmehr aus der Erfahrung mit dem durch den Begnff bezeichneten Vorgang " 
37 WA 50, 659 22 29 
38 Ik volg hier op de voet Ruhbach 1987, 150 151 
39 Ruhbach 1987, 151 met een verwijzing naar WA 31 I, 67, 9 12 
40 Nicol 1984, 64 81 
41 Vergelijk Seitz 1979, 203 
42 Ik maak in dit onderdeel met name gebruik van Nicol 1984, 76 101 en Van 't Spijker 1992 
43 WA 50, 659, 10 12 
44 Van 't Spijker 1992, 124 125 
45 WA 38, 358-375 
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46 Nicol 1984, 88 91 Vergelijk de volgende opmerkingen van Van 't Spijker „En dan de 
meditatie, zij bestaat niet slechts in het lezen, maar in het overdenken en laten werken van de 
Heilige Schrift Heeft zij bij ons in het beste geval niet meer van een memorisatie van hetgeen bij 
wijze van associatie bij ons naar boven komt aan gekende en geleerde waarheden, inplaats dat zij 
iets heeft van de werkzaamheid van de Geest, waarin ons het geheim van het Woord wordt geopen
baard'' Christelijke meditatie, die opkomt uit de Schrift, en daaraan ook de methode van mediteren 
ontleent " En ,,Leeft en spreekt de Schriff Of laten we ongeremd onze eigen vrome fantasie 
werken, terwijl toevallig de bijbel daarbij open ligt"* Luthers meditatieve werk kan helpen om de 
zaak te vinden, die dan ook het gehele leven moet doortrekken tot in de Calvijnse meditatie fututae 
vitae" (Van 't Spijker 1992, 128) 
47 WA 50, 660, 1 4 
48 Nicol 1984, 101 Zie over het thema van de aanvechting bij Luther ook Buhler 1942, Beintker 
1954 
49 Zie met name Hoofdstuk 8, 10 en 11 
50 Dekker 1996, 20 
51 Zie over het Jezus-gebed bijvoorbeeld Tromp 1985, 51-55 
52 Wie zoekt naar meer praktische handreikingen voor de meditatie als vorm van omgang met de 
Schoft of als inoefening van de contemplatieve grondhouding verwijs ik naar Melzer 1963, Melzer 
1968, Hanssen/Deichgraber 1968, Melzer 1974, Stachel 1989, Bras 1990, Toon 1991, Van 
Brummelen 1991, Bras 1996, Dekker 1996 Zie ook Hoofdstuk 8 en 11 

Noten bij Hoofdstuk 5 
1 Van 't Spijker 1993, 319 Van 't Spijker verwijst hier impliciet naar opmerkingen van Immink 
,,Bovendien preken wordt vaak zo monotoon, het elan gaat er op den duur af De zuigkracht van 
de gemeente in het pastoraat, in het kringwerk, in de vele vergaderingen is enorm groot Moeten we 
met eerlijk toegeven, dat er daardoor weinig creativiteit aan de dag gelegd wordt in de prediking'' 
Het is vaak zo vlak, zo voorspelbaar Vaak verzuchten we dat heb ik al zo vaak gehoord" (Immink 
1991, 92) 
2 Runia 1990, 396 
3 Zie Hoofdstuk 12 paragraaf 1 
4 Josuttis 1970 en Arens etc 1974 Latere publicaties gnjpen met name op deze twee bijdragen 
terug 
5 Zie voor de gegevens van deze paragraaf o a Bmgman/Dudmk 1976, 9-28, Preiser 1976, 9-28, 
Beer/Erl 1972, 9 14, Feenstra/Fock 1987, 9-15, Dresden 1987, 7 80 
6 Brugman/Dudmk 1976, 14 15 
7 Zie voor verschillende creativiteitstheorieen bijvoorbeeld Arieti 1976, 14 34, Bragman/Dudink 
1976, 29-58, Landau 1969, 18 31, Glover 1989 
8 Feenstra/Fock 1987, 10 Zie ook Landau 1969, 76 78 Het onderscheid in verschillende niveaus 
IS afVomstig van I A Taylor 
9 Henry 1991, 3 5 
10 De herkomst van de omschrijvingen a Winkler Prms Encyclopedie, b Henry 1991, 3, c Henry 
1991, 12, d Arieti 1976, 4, e Landau 1969, 10, f Preiser 1976, 5 
11 Zie over het creatieve product bijvoorbeeld Preiser 1976, 35-41, Brugman/Dudink 1976, 59-85 
12 Preiser 1976, 36-37, Glover 1989, 11-12 
13 Zie over het creatieve proces bijvoorbeeld Preiser 1976, 42-49, Landau 1969, 61-73, Brug 
man/Dudink 1976, 100-115, Feenstra/Fock 1987, 10-12 135 147 
14 Zie over creatieve technieken bijvoorbeeld Preiser 1976, 94-99, Beer/Erl 1972, 58-79 
15 Zie over de creatieve persoon bijvoorbeeld Preiser 1976, 50 77, Brugman/Dudink 1976, 116-
135, Feenstra/Fock 1987, 14 15 Arieti 1976, 339-359 
16 Ik volg hier met name Preiser 1976, 59 66 
17 Zie Henry 1991, 16-22 
18 Landau 1969, 69-73 
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19 Zie over de creatieve omgeving bijvoorbeeld Brugman/Dudink 1976, 116-135, Feenstra/Fock 
1987, 14-15 Beer/Erl 1972, 40-44 
20 Zie bijvoorbeeld Arieti 1976, 312 336 over 'The Creaüvogemc Society' 
21 Zie bijvoorbeeld Beer/Erl 1972, 45 57, Landau 1969, 91-105, Preiser 1976, 100-108, 
Brugman/Dudink 1976, 136-162, Aneti 1976, 360-383 
22Brodbeck 1995 
23 Brodbeck 1995, 1 ,,Kreativitat ist in ihrem Wesen ein situativer ProzeB, in dem sich erlebte 
Bedeutungen verandem " 
24 Brodbeck 1995, 2 
25 Brodbeck 1995, 25 
26 Brodbeck 1995, 2-3 
27 Brodbeck 1995, 36-39 (schema op 37) 
28 Brodbeck 1995, 58-61 
29 Brodbeck wijst zelf dan ook op een verwantschap van zijn benadering met die van de fenomeno
logie ,,Die hier angewandte Bhckrichtung wurde in der Phanomenologie vielfach geubt" (Brodbeck 
1995, 46) 
30 Brodbeck 1995, 64-65 

Noten bij Hoofdstuk 6 
1 Het literatuurgenre van de Predigtmeditationen is onderzocht door Steek 1954, Wiedemann 1975 
enHasselmann 1977 Zie ook Winter 1971, 269-276, Josuttis 1973, 130 135, Henkys 1980 
2 Een duidelijk voorbeeld van de hantering van de term Predigtmeditation als aanduiding voor heel 
het preekvoorbereidingsproces is Bohren 1974, 374-385 Drie duidelijke voorbeelden van de 
hantenng van de term Predigtmeditation als aanduiding voor de fase in de preekvoorbereiding tussen 
exegese en uitwerking van de preek zijn Schreiner 1949, 262 266, Fendt 1949, 46 47 (in de tweede 
en door Klaus nieuw bewerkte druk heeft de meditatie een zelfstandige plaats naast de homiletische 
bezinning en een duidelijk spirituele kleur gekregen Fendt/Klaus 1970, 80-83) en Hirsch 1964, 
104 140 Vergelijk ook Winter 1971, 259 261, Steek 1974, 31 38, Hasselmann 1977, 20 
3 Uhsadel 1963, 95 Anderen hebben hetzelfde bezwaar naar voren gebracht, zie bijvoorbeeld 
Haendler 1957, 119 120, Stahim 1958, 400, Melzer 1968, 23, Seitz 1979, 21-22, Meyer zu Uptrup 
1986, 76-77 
4 Henkys 1980, 4 Vergelijk Winter 1974, 308 309 Zie ook Bobert-Stutzel 1993, 319 die spreekt 
van drie stromingen in de opvatting van meditatie een psychologische, een retorische en een 
ascetische 
5 Schleiermacher 1850, 265-285 Vergelijk Henkys 1980, 5 6 
6 Geciteerd via Henkys 1980, 6 Daar ook nog andere voorbeelden van het retonsche gebruik van 
de term meditatie Zie ook Bohren 1974, 365 
7 Zie bijvoorbeeld Oxford Latin Dictionary s v meditatio en meditari 
8 Zie Winter 1974, 309, Henkys 1980, 12 13 
9 Haendler 1957, 119-129 (citaat op 120) 
10 Vergelijk Schroer 1968, 53 ,,Meditation ist mindestens seit Schleiermacher ein fester 
homiletischer Terminus " Winter 1971, 260 ,,Seit den Anfangen wissenschafthcher praktischer 
Theologie hat es den Begnff der Meditation im Zusammenhang der Predigtvorbereitung gegeben " 
Winter 1974, 307 ,,Als homiletischer Begnff ist 'Meditation' alt " 
11 Van der Lans 1980, 118 Vergelijk Steggink 1973, 45 
12 Henkys 1980, 10-11 Zie ook Nicol 1984, 52-53 61-63 Vergelijk Hoofdstuk 4 paragraaf 4 
13 Vergelijk Henkys 11 12, Winter 1971, 261 
14 Seitz 1979, 21 32 Het artikel verscheen eerder in Breit 1969, 9-21 en is ook opgenomen m 
Beutel 1989 141 151 
15 Seitz 1979, 22 
16 Seitz 1979 23 
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17 Seitz 1979, 23 24 Met zijn opmerking over de preekvoorbereiding als geestelijke oefening 
refereert Seitz aan Steinwand 1964 Vergelijk ook Bohren 1974, 375 Zie ook Hoofdstuk 8 
paragraaf 3 onderdeel 'Het preekproces als geestelijke oefening' 
18 Seitz 1979, 24 
19 Seitz 1979, 26 
20 Seitz 1979 32 
21 Aan de meditatie-opvatting van Iwand besteed ik hier geen aandacht omdat Iwand geen apart 
homiletisch werk heeft nagelaten waaruit ik kan putten Zie over de meditatie bij Iwand Hassel 
mann 1977, 68 85, Bizer 1972, 87 106, Henkys 1990, 48 50 
22 Zie Bethge 1967, 527 532, Pelikan 1982, 76 83, Bobert-Stutzel 1993 
23 Bonhoeffer 1961, 255 257 (citaten op 257) 
24 Bonhoeffer 1961, 258 Zie ook de door Bethge geschreven 'Anleitung zur taglichen Meditation' 
in Bonhoeffer 1959, 478-482 (vergelijk de opmerkmg ,,Eine bewahrte Meditationshilfe ist die 
'Anieitung zur taglichen Meditation', die 1936 von Eberhard Bethge fur den Gebrauch im 
Finkenwalder Predigerseminar verfaBt worden ist" m Fendt/Klaus 1970, 83) en de passage over de 
meditatie in Bonhoeffers Gemeinsames Leben (oorspronkelijk 1939) Bonhoeffer 1987, 69-75 
25 Bonhoeffer 1961, 259 Vergelijk hier Bobert Stutzel 1993, 322-323 Zie over de meditatie in 
homiletisch kader bij Bonhoeffer ook Wendel 1985, 138-139 178-180 
26 Haendler 1949, 149-210 Zie ook Haendler 1957, 119-129 Zie over Haendler Henkys 1990, 
44 47 
27 Haendler 1949, 149-155 
28 Haendler 1949, 156 
29 Haendler 1949, 166 
30 Zie daarover Haendler 1949, 174-185 ('Verhalmis von Meditation und Gebet Verstandnis des 
Kultus daher') 
31 Haendler 1949, 185 
32 Haendler 1957, 252 
33 Haendler 1957, 253 
34 Vergelijk BAMuUer 1993, 163 
35 Bohren 1974, 347 Zie voor Bohrens meditatie-opvatting ook de Vorlage van zijn meditaüe-
paragraaf Bohren 1970 
36 Bohren 1974, 348-353 (citaten op 351-352, 352 respectievelijk 353) 
37 Bohren 1974, 356 
38 Bohren 1974, 354 
39 Bohren 1974, 355 
40 Bohren 1974, 372 373 (citaten op 372, 373 respectievelijk 373) 
41 Bohren 1974, 374 
42 Bohren 1974, 374 
43 Bohren 1974, 374 385 
44 Bohren 1974, 376 
45 Bohren 1974, 377 
46 Bohren 1974, 379 
47 Bohren 1974, 380 
48 Bohren 1974, 383 
49 Meyer zu Uptrup 1986, 136 (zie ook 24-27) 
50 Zie Melzer 1968 
51 Meyer zu Uptrup 1986, 79 
52 Meyer zu Uptrup 1986, 86 87 
53 Meyer zu Uptrup 1986, 87 
54 Vergelijk de volgende opmerking van Nicol ,,Otto Haendler hat () die aus der Bemeuchener 
Bewegung ubemommenen Anregungen zur Meditation mit tiefenpsychologischen Einsichten 
verbunden und so, damals freilich ihne groBere» Echo, die Meditation als eigenstandigen Schritt auf 
dem Weg zur Predigt breit entfaltet (vgl neuerdmgs auch Meyer zu Uptrup)" (Nicol 1992, 352) 
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Van der Laan merkt overigens terecht op dat de term Gestalt nergens eenduidig wordt gedefinieerd 
en haast als een 'mythisch begrip' door heel het boek functioneert (Van der Laan 1988, 211) 
55 Uiteraard gaan de wortels van de gereformeerde homiletiek veel dieper dan de twintigste eeuw 
Om pragmatische redenen blijven gereformeerde homiletieken van vóór de twintigste eeuw nu buiten 
beschouwing Zie voor een historisch overzicht Hoekstra 1926, 107-134 
56 Van de homileet C Veenhof is mij geen (meer systematische) bijdrage over de praktijk van de 
preekvoorbereiding bekend 
57 Ik streef in deze paragraaf dus met naar een volledig overzicht van wat de Nederlandse 
homiletiek oplevert aan aandacht voor de meditatie (ovengens zou dat met veel zijn) Wel wil ik 
hier verwijzen naar enkele belangrijke passages over de meditatie in het preekproces, te weten 
Berkelbach van der Sprenkel/Roscam Abbing 1948, 11 18, Firet 1987, 103, Thomas 1987, 52-54 
In Van der Laans artikel over de preekvoorbereidmg ontbreekt aandacht voor de meditatie (Van der 
Laan 1989b) 
58 Hoekstra 1926, 289 
59 Hoekstra 1926, 280-287 
60 Hoekstra 1926, 287-298 
61 Hoekstra 1926, 287-288 
62 Hoekstra 1926, 288 289 (de geciteerde woorden op 289) 
63 Hoekstra 1926, 289 
64 Hoekstra 1926, 446 
65 Van Dijk 1944, 184 
66 Van Dijk 1944, 190-195 (citaat op 192) 
67 Dijk 1955, 165-166 
68 Dijk 1955, 166-168 (de geciteerde woorden op 167) 
69 Dijk 1955, 149-150 Het gaat om een rede uit 1927, gehouden in een vergadering van predikan
ten van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Femhout 1927) Vergelijk ook Blok 1995, 39-44. 
70 Femhout 1927, 23 
71 Dijk 1955, 150-151 De opmerking over de tekst die naar de preekstoel moet dnjven is van Van 
Andel (Van Andel 1910, 36 ,,de predikstoel moet met naar den tekst, maar de tekst naar den 
preekstoel drijven") Zie ook Trimp 1986, 15 
72 Tnmp stelt dat hij zich met de uitdrukking 'homiletische exegese' gemakshalve aansluit bij een 
gangbaar spraakgebruik (Trimp 1986, 22) Ik ben deze term in de gereformeerde homiletische 
literatuur zo echter met tegengekomen Hoekstra spreekt wel van 'homiletische verklaring' 
(Hoekstra 1926, 280-281 287-298) 
73 Trimp 1986, 22-23 (citaat op 23) 
74 Trimp 1986, 23-24 (citaat op 24) 

Noten bij Hoofdstuk 7 
1 Publicaties die gepleegd zijn in verbondenheid met de Theologische Universiteiten van de Gerefor
meerde Kerken (synodaal) in Kampen en Amsterdam blijven hier buiten beschouwing Te denken 
valt dan met name aan Firet 1987, 94-110 (oorspronkelijk 1973), Thomas 1987 (oorspronkelijk 
1976), Van der Laan 1989b 
2 Dit gezichtspunt blijft overigens in de beschnjving die volgt grotendeels buiten beeld het gaat me 
nu vooral om invalshoek van de predikant 
3 Ik maak hier gebruik van de beschrijving van Winter van een achttal cntena die het complexe 
homiletische proces bepalen (Winter 1971, 262-264) 
4 Zie voor het nu volgende Luther 1982, 60-61 
5 Breder hierover Hoofdstuk 2 paragraaf 4 
6 Zie bijvoorbeeld Otto 1976, 88-90, Otto 1982, 14-18, Luther 1982, 62 
7 Vergelijk voor deze termen Lange 1984, 342 345 
8 Zie voor de aanduidmgen receptie en productie Jenny 1966 
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9 Vergelijk hier: Meyer zu Uptrup 1986, 24-25. Ook verwijs ik in dit verband naar het onderscheid 
tussen de conceptuele vorm van kennen (reflectie) en de perceptuele vorm van kennen (meditatie). 
Zie. Hoofdstuk 4 paragraaf 3 onderdeel 'Contemplatieve epistemologie'. 
10 In de klassieke retorica, en van daaruit veelal ook in de homiletiek, heeft de term inventie een 
bredere betekenis, het vinden van de stof voor de te houden rede. Overigens is het in de homiletiek 
niet ongebruikelijk om de term inventie te beperken tot het vinden van de tekst (zie bijvoorbeeld: 
Trillhaas 1955, 74). 
11 Een vierde, liturgische, invalshoek blijft hier buiten beschouwing: het kerkelijk jaar en de 
daarmee verbonden leesroosters. Overigens is het een boeiende vraag op welke wijze voorgegeven 
lezingen het meditatieve proces van de predikant beïnvloeden. 
12 Vergelijk hier Ruhbach 1987, 156-160. Zie voor een nadere uitwerking als het gaat om de 
exegetische analyse en de persoonlijke meditatie: Hoofdstuk 10 paragraaf 2. 
13 De drieslag Text flir rmch - Text fUr sich - Text fur dich ontleen ik aan: Bukowski 1995, 50-51. 
14 Vergelijk hier: Lange 1984, 330 (zie daarbij: Van der Laan 1989a, 183). 
15 Zie voor een bespreking van de bruikbaarheid van verschillende gangbare exegetische methoden 
in het kader van de preekvoorbereiding: Van der Laan 1980. 
16 Vergelijk- Van der Laan 1989b, 15. Zie voor een lijst vragen voor de exegetische analyse: 
Dmgemans 1991, 225-226. Voor een beschrijving van het exegetische proces- Van Bruggen 1987, 
42-104. 
17 Van Bruggen 1987, 96-99; Van der Laan 1989b, 14-16 
18 Firet 1987, 104. Firet geeft hiermee een omschrijving van de homiletische situatie die enigszins 
afwijkt van de vulling die Lange, de smeder van de term, geeft. 
19 Lange 1982, 37-40. Vergelijk: Van der Laan 1989a, 197-200. 
20 Beuving/Van Dusseldorp 1994, bijlage 2. Zie verder over de preekwerkgroep: Thomas 1978, 71-
90; Thomas 1987, 74-81. 
21 Lange spreekt van een Textnahe Paraphrase en een Situationsnahe Paraphrase (Lange 1984, 
336-340) 
22 Thomas 1987, 54-56. Verdere literatuur over de doelstelling van de preek: Josuttis 1973, 136-
139; Firet 1987, 96-98.107-109, Van der Velden 1987; ZerfaB 1987, 86-93; Van der Laan 1989b, 
16-18; Dmgemans 1991, 192-195; Beuving/Van Dusseldorp 1994, 93-102; Bukowski 1995, 36-76. 
23 De termen zijn van Firet (1987, 98); ik vul ze hier iets anders in 
24 Van der Laan 1989b, 17: „Gezien de penkoop, waarin... (formulering scopus van de perikoop 
= doelstelling van de auteur), en gelet op de hoorders die ik voor ogen heb, en van wie geldt dat 
zij... (formulering van de nader gepreciseerde homiletische situatie) zou ik met mijn preek willen 
bereiken, dat de hoorders (formulering doelstelling in termen van de hoorders)." 
25 Zie over doelstellingen van de preek ook. Hoekzema 1997. 
26 Zie voor de synthetisch-analytische preekvorm bijvoorbeeld: Hoekstra 1926, 395-428; Trimp 
1986, 27-34 Zie voor de homilie bijvoorbeeld Dmgemans 1991, 41-43.164-166. Zie voor de 
volgens het leerpsychologische model opgebouwde preek bijvoorbeeld: Bukowski 1995, 26-35; 
Dmgemans 1991, 213-214 Zie voor verschillende preektypologieèn bijvoorbeeld: Dannowski 1990, 
134-145; Bieritz 1990, 459-496 Er is ook nog de door Amenkaanse homileet Buttrick geïntrodu
ceerde preekvorm in moves: Buttrick 1987. 
27 Zie over de taal van de preek bijvoorbeeld: WSchütz 1981, 231-243; Dmgemans 1991, 168-178; 
Vos 1996a 11, 321-324. Zie ook: Hoofdsmk 13. 
28 Zie bijvoorbeeld: Trimp 1986, 49-50 
29 Zie hier vooral: Bohren 1974, 544-553 
30 Vergelijk- Luther 1982, 61-62 Vergelijk ook de volgende opmerkingen van Henau: ,,De homilie 
moet allereerst vrucht zijn van een homiletisch bestaan. Dit bestaan wordt gekenmerkt door het feit 
dat de predikant zich bevindt op een spanningsveld tussen twee polen- de chnstelijke overlevering 
en de toehoorders aan wie hij deze overlevenng moet trachten duidelijk te maken. Deze spanning 
zal zijn ganse existentie bepalen- hij moet in het huis van de christelijke overlevering wonen en 
tegelijkertijd moet hij als mens onder de mensen leven" (Henau 1976, 77). 
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Noten bij Hoofdstuk 8 
1 Haendler 1949, 46 
2 Zie voor het nu volgende (ook voor meer literatuur) onder andere Besemer 1970, Kiesow 1990; 
Dannowski 1990, 51 62, Runia 1992, 192 198 
3 Zie Koch 1982, 218 227 
4 Vergelijk Runia 1992, 192 193 
5 Dannowski 1990, 53 
6 Zie Riemann 1974, Deneke 1979 Vergelijk Dannowski 1990, 55 57 
7 Zie Piper 1976 Vergelijk Wintzer 1989, 40, Dannowski 1990, 53-54 
8 Josuttis 1983, 70-94 
9 Zie over competentie Herms 1978, ZerfaB/Kampfhaus 1980, Schuepp 1982, 416-423, Josuttis 
1985, 47-69, Dannowski 1990, 60-62, Runia 1992, 194-198, MoUer 1993 Vergelijk ook Van der 
Geest 1978, 175-197 
10 Vergelijk Josuttis 1985, 58, Runia 1992, 197 
11 Vergelijk bijvoorbeeld CVeenhof z j , 92 
12 Hoekstra 1926, 196 
13 Dijk 1955, 152-154 
14 Vergelijk ook de volgende uitspraak van Tnmp ,,De Heilige Geest is het grote subject van de 
bediening Maar tegelijk mag ook de mens subject zijn 'Bediening' is een menselijke activiteit, een 
aan mensen toevertrouwde bezigheid De Geest wil het geloof immers werken door de verkondiging 
van het evangelie Deze Geest weet de menselijke subjectiviteit m te schakelen Hij reactiveert en 
mobiliseert m de bediening alle mogelijkheden, die Hijzelf aan de mens gegeven heeft" (Tnmp 
1985b, 24-25) 
15 Vergelijk hier Bane 1972, 19-20 Vergelijk ook het volgende citaat ,,Alle Bindung an die 
Schrift, alle Hilfe des Dogmas laBt es noch nicht zur Verkundigung kommen Diese setzt ganz 
personliches Ergnffensein, personliches Verstehen und personliche Weitergabe des biblischen 
Gotteswortes voraus So allem wird der Prediger Zeuge und die Predigt Zeugnis So mul? die 
Unausschalbarkeit der Personlichkeit nicht nur als eme Not, sondem auch als eine Notwendigkeit, 
als ein legitimer theologischer Sachverhalt, der VerheiBung und einzigartige Aufgabe in sich 
schlieBt, angesehen werden" (ADMuller 1950, 197) 
16 Zie Kuyper 1894, 494-496 (vergelijk- CVeenhof z j , 108 117), Hoekstra 1926, 18, Dijk 1955, 
72 73 
17 Zie Schippers 1938, 197-201 Vergelijk ook Tnmp 1970, 9 10 
18 Schippers 1944, 24 Zie ook Van Swigchem 1955, 144-148 
19 Zie Strathmann 1942, 492 510 
20 Tnmp noemt de volgende bijbelse woorden die op de aard van de prediking nader bepalen 
diakoma tou Ingou euanggelizesthai, kèrutsein, gemigems, leer, paraenese en parakiese (Tnmp 
1978, 78 79) Klostermann noemt de volgende vier functies van de verkondiger gezondene, 
getuige, vertolker en uitlegger (Klostermann 1970, 402-406) Long bespreekt de volgende vier 
metaforen voor de rol van de predikant heraut, pastor, verhalenverteller en getuige (Long 1989, 23-
47) Stott tekent aan de hand van de volgende vijf woorden een portret van de predikant beheerder, 
heraut, gemige, vader en dienaar (Stott 1996) 
21 Vergelijk Tnmp 1978, 77 78, Tnmp 1985b, 23-29 
22 Vergelijk Hoekstra 1926, 149 150, Tnmp 1978, 79 
23 Zie Ott 1968, 160-162, Long 1989, 42-47, Stott 1996, 63-70 Vergelijk ook Ricoeur 1980 Een 
aparte studie over de predikant als getuige is Niebergall 1960 
24 Long 1989, 44-45 Vergelijk ook Van der Laan 1989a, 113 118 
25 Stott 1996, 68 
26 Stott 1996, 69-70 
27 Ik structureer deze bezinning hier met expliciet vanuit de in Hoofdstuk 3 gevonden factoren van 
spintualiteit grondmspiratie, moefening, zelf, context, mystiek Wel kan de voorgaande paragraaf 
over 'De predikant als getuige' beschouwd worden als een uitwerking van de factor 'zelf, terwijl 
het nu volgende onderdeel over 'Spintualiteit als het gaan van een weg' als een beschrijving van de 
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factor 'grondinspiratie' is bedoeld De factor 'inoefening' werk ik uit in de onderdelen over 'Oratio -
meditatio - tentatio', 'Meditatie als inoefening van de contemplatieve grondhouding' en 'Het 

preekproces als geestelijke oefening En in paragraaf 4 stel ik de mystiek opnieuw aan de orde De 
factor 'context knjgt nu geen aparte behandeling (vergelijk overigens Hoofdstuk 12 paragraaf 3 
onderdeel Gemeente en liturgie als creatieve omgeving') 
28 Vergelijk voor het hier geschrevene onder andere Barth 1968, Van de Beek 1996 Zie over de 
spiritualiteit van de predikant/pastor ook Seitz 1979, 218-226, Josuttis 1982, 191 210, HFaber 
1985, Seitz 1985, 68 82 143 170, HFaber 1987, Ruhbach 1987, 192 202, JFaber 1994 Met enige 
nadruk verwijs ik hier ook naar de publicaües van Nouwen en Peterson vermeld in de literatuurlijst 
Zie over Nouwen Beumer 1996 
29 Zie Hoofdstuk 4 paragraaf 4 onderdeel 'Theologische themata' (met name de passage over 
'meditatie en aanvechting') Een uitgebreide bespreking van de drieslag oratio - meditatio - tentatio 
biedt Bayer 1988 (ook m Bayer 1994, 55 106) Van 't Spijker noemt de drieslag vaa oratio, 
meditatio en tentatio van wezenlijke betekenis voor Luthers spiritualiteit (Van t Spijker 1992, 127-
129) Ook Trimp noemt de drieslag van Luther (Trimp 1989a, 88-89) en laat bovendien zien dat 
gebed, meditatie en aanvechting een belangrijke rol spelen in hoofdsWk V van de Dordtse Leerre
gels gebed (V, 4 en 12), meditatie (V, 12 en 14) en aanvechting (V, 3 5, 10, 11 en 14) 
30 Bohren 1964, 25-26 De drieslag is ook terug te vinden m het hoofdstuk over de ascetiek in 
Geesink 1931, 265 266 ('tentatio' wordt hier echter 'temptatio' en krijgt de betekenis van beproe 
ving of zelfonderzoek) Ook m Bonhoeffers Gemeinsames Leben valt de drieslag oratio - meditatio 
tentatio terug te lezen Schriftbetrachtung (meditatio). Gebet en Furbitte (oratio) en Bewahrung 
(tentatio) (Bonhoeffer 1987, 69-76) Vergelijk bovendien Bonhoeffers opmerkingen in zijn colleges 
over pastoraat ,,Das Leben des Seelsorgers vollzieht sich in lectio - meditatio - oratio tentatio 
Die Mitte ist das Wort der Schrift, mit dem alles beginnt und zu dem alles wieder zuruckfuhrt Wir 
lesen es so, daB wir es im Herzen bewegen Es wird uns in die oratio fuhren, fur die Gememde, die 
Bruder, die Arbeit, fur die eigene Seele Die oratio fuhrt uns hinaus in die Welt, in der Glauben 
sich zu bewahren hat Wo Schrift, Gebet und Bewahrung des Glaubens smd, wird sich immer 
tentatio einstellen Sie ist das Zeichen, daB unser Horen, Beten und Glauben wirklichkeitsbezogen 
sind Vor der tentatio wird es keine andere Zuflucht als zur erneuten lectio und meditatio geben So 
schlieBt sich der Zirkel wieder ' (Bonhoeffer 1972, 405 406) 
31 Vergelijk hier wat Nouwen schrijft ,,In de nabijheid van de Heer wandelen is zo door het leven 
te gaan dat al onze verlangens gedachten en daden voortdurend door Hem geleid worden Als we in 
de tegenwoordigheid van de Heer wandelen, herinnert alles wat we zien, horen, aanraken of 
proeven ons aan Hem Dat wordt bedoeld als men over een biddend leven spreekt Dat is niet een 
leven waarin we veel gebeden uitspreken maar waarin we niets, absoluut niets, doen, zeggen of 
begrijpen los van hem die de oorsprong en bestemming van ons leven is" (Nouwen 1997, 24) 
32 Vergelijk hier Dekker 1983 
33 Zie over het thema van de aanvechting bijvoorbeeld Barth 1968, 105 113, Van 't Spijker 1983, 
200 208, Trimp 1989a, 81-90 
34 Zie ook Hoofdstuk 4 paragraaf 5 
35 Zie hier ook Hoofdstuk 4 paragrafen 3 en 5 
36 Ik verwijs voor meer hulp bij deze vorm van mediteren naar bijvoorbeeld Bras 1990, 36-55, 
Dekker 1996 
37 Steinwand 1964, 14 17 
38 Zie over geestelijke begeleiding (een uitdrukking die ik als min of meer synoniem met mystag 
ogie beschouw) bijvoorbeeld Fentener van Vlissingen 1980, Peterson 1989, Rice 1991 120 151, 
Peterson 1993, 127 164, Andriessen 1996, Van Knippenberg 1998a Van Knippenberg 1998b 
39 Bras 1995, 291 301 
40 Heitmk 1993, 306 vergelijk ook Heitink 1998, 84-85 
41 JFaber 1994, 78 Zie overigens ook Firet 1987, 68-79 (speciaal 72-73 over 'De predikant als 
mystagoog') en Josuttis 1996, 25 26 31-33 
42 Vergelijk de titel van Firets dissertatie Het agogisch moment m het pastoraal optreden (Firet 
1968) 
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43 Haslinger 1991, 20-23 Naast het boek van Haslinger zijn twee andere belangrijke publicaties 
over mystagogie Richter/Schilson 1989, Schilson 1989 
44 Rahner 1966, 269-271 Zie over de mystagogie brj Rahner Fischer 1986 
45 Haslinger 1991, 28-29 33-34 55-60 
46 Abromeit 1991, 4-9 
47 Abromeit 1991, 6 
48 Abromeit 1991, 146-147 

Noten bij Hoofdstuk 9 
1 Bnenen 1978, 24 88, WHVelema 1996, 90-99 Verder schnjft ook Buitelaar uitgebreid over de 
aard van de geloofsbevindmg en bespreekt hij verschillende opvattingen Buitelaar 1996, 35-121 
2 Woeldennk 1974, 2 ,,Een ieder zal willen toestemmen, dat door de Statenvertaling het woord 
bevinding, al komt het er slechts éénmaal in voor, in het godsdienstig spraakgebruik is ingevoerd " 
3 Vergelijk hier Bnenen 1978, 90 94, De Reuver 1976, 22, Buitelaar 1996, 42-44 
4 Graafland 1965, 41 Vergelijk ook Trunp 1991, 44 ,,Dit is de bijbel als boek van het \erbond 
het verhaal van Gods omgang met mensen () " 
5 Buitelaar 1996, 75 
6 Zie onder andere Runia 1992, 90-91, JHVelema 1992, 96 
7 Een uitgebreide beschnjving van de bevindelijkheld biedt Van Ruler 1971, 98-163 ('Ultra
gereformeerd en vnjzinnig') 
8 Vergelijk opnieuw Bnenen 1978 en WHVelema 1996 en de daar besproken auteurs 
9 Vergelijk hier WHVelema 1996, 93-95 (over Miskotte) en 99 101 
10 WHVelema 1989, 41 
11 Vergelijk hier bijvoorbeeld Bnenen 1978, 113-119, De Reuver 1976, 27-44 
12 De Reuver 1976, 24 
13 Tnmp 1989a, 54 Vergelijk ook Tnmp 1991, 45 
14 De Reuver 1976, 23 
15 Van Ruler 1971, 55 
16 Bnenen 1978, 76 Vergelijk verder Bnenen 1978, 122-124 
17 De Reuver 1997a, 2 
18 Ik wijs er in dit verband op dat de theologie van Tnmp wel is getypeerd als een 'theologie van 
de Verbondsomgang' (Kamphuis 1992, 21) 
19 Ik oriënteer me hier vooral op Bnenen 1978, 152 154 
20 Graafland 1965, 80 
21 Vergelijk hier Van Brummelen 1982, 6-10 
22 Vergelijk hier Hoofdsmk 2 paragraaf 4 Zie ook Holwerda 1962, 19-27, Tnmp 1989a, 19-22 
23 Bnenen 1978, 154 
24 Velema 1996, 87-112. 
25 Velema 1996, 106 
26 Velema 1996, 112 
27 De uitdrukking 'bevindelijk ferment' komt voor bij Miskotte 1969, IX, De Reuver 1985, 109 
Zie ook Van der Velden 1984, 193 
28 Zie Hoofdstuk 2 paragraaf 3 onderdeel 'Preken een homiletisch perspectief 
29 Zie voor deze uitdrukking JHVelema 1992, 187 
30 Vergelijk hier de volgende opmerking ,,wij moeten de Heilige Schnft niet allereerst verstaan en 
vertolken als een stel abstracte waarheden, die daarna bevindelijk moeten worden toegepast, maar 
als een geweldige existentiële waarheid, die ons met ons hele leven, met ons hart en verstand, met 
onze gedachten en gevoelens, met onze plannen en daden m beslag neemt" (Balke 1989, 28) 
31 Vergelijk Hoofdsmk 2 paragraaf 6 
32 HJonker 1983, 244 Vergelijk hier ook de volgende uitspraken ,,Bij klachten over te weinig 
bevindelijke prediking en weinig vrucht op de bediening van het Woord, onderzoeke de prediker 
zichzelf en toetse hij zijn preken aan de Schnft Zo gemakkelijk wordt zijn werk een gewoonte en is 
de heilige zaak van de bediening des Woords niet op zijn hart gebonden () Wanneer zijn geestelijk 
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leven taant, en hij niet dicht bij de Heere leeft, kan hij onmogelijk recht bevindelijk preken" (Van 
der Meiden 1951, 55, vergelijk ook Van der Meiden 1933, 13-15), ,,Hoe is het leven met God in 
de binnenkamer mogelijk, als die binnenkamer er niet meer is () En dat hier één van de oorzaken 
ligt van de bloedarme prediking, die ook onder ons wordt gevonden, staat vast Maar dit ligt dan 
met zozeer aan de theologische, maar aan de persoonlijk geestelijke achtergrond van de prediker" 
(Graafland 1965, 71), ,,ook het probleem van de bevinding in de prediking zal wel scharnieren in 
de mens, namelijk in de persoon van de prediker Hij zelf zal kennis moeten hebben aan datgene, 
wat hij predikt () Zijn ambt zal hem op de preekstoel met gehéél kunnen redden De bevindmg 
komt alleen dan op een organische wijze m de prediking voor, het evangelie krijgt menselijke en zo 
zijn ware gestalte, de gestalte der liefde, wanneer de prediker als levend mens het medium is, 
waardoor de ambtelijke bediening van het Woord geïntegreerd wordt m het leven der gemeente" 
(Van Ruler 1971, 81), ,,Wie de ontroenng van het hart dat zich verlaten voelt en door God 
hervonden weet, met kent, is aan het preken over de Psalmen met toe Wie de zaligheid van de pure 
lofverheffmg met heeft gesmaakt, kan de gemeente over de Halleluja van de Psalmen mets 
wezenlijks zeggen Wie de nabijheid van God bij een mensenkind, die zich om zijn zonden deze 
intieme gang onwaardig weet, niet kent, kan over de Psalmen met preken" (Velema 1996, 137) 
33 De Reuver 1985, 109 
34 Graafland 1965, 70 
35 Dekker 1991, 146 
36 Bonhoeffer 1985, 328 
37 Zie verder over de taal van bevindelijk preken Hoofdstuk 14 
38 Vergelijk Velema's opmerkingen ,,Het is mijn overtuiging dat bevinding in de prediking, ofwel 
bevindelijke prediking, vanuit de Schrift geboden is, terwijl we tegelijk mogen zeggen dat ze de 
mensen helpt Ze draagt het karakter van medicijn, waaraan het appèl tot een bepaalde levenswijze 
met ontbreekt Het is de Geest die ons dit leert Hij geeft ook inhoudelijk onderwijs in verband met 
de bevinding Het thema aanvechtmg moet in deze overwegingen een centrale plaats innemen" 
(WHVelema 1996, 112) 
39 De Reuver 1985 
40 De Reuver 1985, 101-104 
41 De Reuver 1985, 104-108 (citaat op 108) 
42 De Reuver 1985, 111 
43 De Reuver 1985, 111 
44 De Reuver 1985, 112 
45 De Reuver 1985, 112-113 De aanvechting vormt een cruciaal thema m de theologie van Luther 
Zie daarover onder andere Buhler 1942, Beintker 1954; De Reuver 1983, Van 't Spijker 1983, 
200 208, Trimp 1989a, 86-89 
46 Vergelijk Speelman 1991, 17 

Noten bij Hoofdstuk 10 
1 Zie Hoofdstuk 7 paragraaf 2 onderdeel 'De fase van de receptie' 
2 De pastoraal-overwegende omgang met een Schrifttekst blijft nu buiten beschouwing omdat zich 
bij een nadere doordenking daarvan vragen voordoen die te ver op een zijspoor zouden voeren Ik 
denk dan met name aan de vraag m hoeverre het mogelijk is om de homiletische situatie als de 
situatie van de hoorders die uitdaagt tot prediking te leren kennen Een diepgravende studie over het 
thema van de homiletische situatie is Hermelink 1992 
3 Vergelijk Bos 1992, 3 
4 Trimp 1986, 20 22 Vergelijk ook de zorgvuldige exegetische procedure die wordt uitgetekend in 
Van Bruggen 1987, 54-97 
5 Van der Laan 1989b, 14 
6 Dingemans 1992, 102 ,,Toch hebben veel predikanten de ervanng, dat commentaren hen op het 
definitieve moment van het verstaan van Schnftgedeelten m de steek laten Dat komt natuurlijk in de 
eerste plaats, omdat veel commentatoren proberen vast te stellen, wat de betekenis van een tekst 
voor de schnjver of voor de eerste hoorders is geweest Wetenschappelijke commentatoren schrijven 
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meestal met primair met het oog op de preek of met het oog op de hoorders nu, maar vanuit 
interesse voor de histonsche achtergrond en de betekenis voor de mensen van toen." 
7 Tnmp 1986, 23. Vergelijk ook de opmerking: ,,In de exegese hebben we een tijdlang, mt 
methodische overwegingen, de tekst gemaakt tot voorwerp van ons onderzoek" (Tnmp 1986, 23). 
8 Tnmp 1986, 23-24. 
9 Tnmp 1986, 22 24. Zie ook' Hoofdstuk 6 paragraaf 3 onderdeel 'Tnmp' Ik herinner ook nog aan 
de in de genoemde paragraaf al doorgegeven opmerking van Van Dijk dat men voor het mediteren 
,,altijd wel geschikte oogenblikken (kan) vinden; al zou het alleen maar zijn op de fiets, op het pad, 
des avonds op zijn bed even voor het slapen gaan" (Van Dijk 1944, 184). 
10 Ik merk opnieuw op dat het begrip exegese ook zo breed kan worden gedefinieerd dat ook de 
meditatie er onder valt (het omgekeerde is eveneens mogelijk) Uit overwegingen van methodische 
helderheid is het echter minder verstandig om dat te doen. 
11 Tnmp 1992, 120. 
12 Bavinck 1928, 352. 
13 Tnmp 1992, 116: ,,God heeft door zijn adem de heilige Schnften te voorschijn geroepen. Wij 
mogen ook zeggen God heeft door zijn Geest de Schnften gegeven." 
14 Bavinck 1930, 439. 
15 Vergelijk Tnmp 1992, 110-119. 
16 Vergelijk Bohren 1974, 111-114 (citaat op 113). 
17 Vergelijk Berkouwer 1967, 397 ,,Vanuit een objectieve 'vergelijking' tussen geschreven en 
gesproken woord zou men tot een gevoel van 'spanning' kunnen komen tussen het verstarde-
gefixeerde èn het levend-persoonlijke, maar in de sfeer van het geloof, van zin, gerichtheid en 
verband valt deze spanning weg." 
18 Bavinck 1930, 429. 
19 Vergelijk Van Genderen/Velema 1992, 687 ,,Onze God is een sprekend God en het geloofsle
ven IS een luisterend leven." 
20 Bavinck 1930, 429. 
21 Vergelijk hier. Barth 1947, 136-148 (over 'Das Wort Gottes als Rede Gottes') 
22 Ik merk voor de duidelijkheid nog op dat het mij hier op geen enkele manier gaat om wat je zou 
kunnen noemen een kwantitatief onderscheid tussen Woord en Schnft waardoor ruimte wordt 
gecreëerd (via het onderscheid tussen kern en rand) voor Schnftkntische beschouwingen ('De bijbel 
IS met Gods Woord, maar Gods Woord is wel in de bijbel'). 
23 Tnmp 1992, 116. Vergelijk hier ook nog enkele opmerkingen van Veenhof- ,,Het woord, dat 
God door middel van de Schnft tot de mensen laat uitgaan, is het woord, waarmee God zélf ons 
toespreekt. ( ) Dat in de Schnft tot ons komende woord is nu vooreerst inderdaad en ten volle 
'woord' Dat wil zeggen: het is steeds iets, dat gesproken wordt en dus geen ogenblik kan of mag 
worden losgemaakt van de Spreker daarvan. Dat is van God, Jezus Christus en de Heilige Geest 
Dat woord is steeds 'in de mond' van de Spreker en komt daaruit naar ons toe. (...) We hebben 
daarom in het woord der Schriften steeds en direct met de levende, sprekende God zélf te doen. (...) 
Speciaal moet in dit verband worden geaccentueerd, dat het woord der Schriften het woord is dat de 
Heilige Geest tot kerk en wereld spreekt In het woord der Schriften hebben we dus met de 
sprekende Geest te doen. Het wordt gedragen, vertolkt, gesproken door de Heilige Geest" 
(CVeenhof 1959, 220). Zie verder Jonker z.j., 52-57. 
24 Vergelijk voor het onderscheid tussen 'lezen' en 'luisteren': Peterson 1993, 77-92. Zie ook: 
Hoofdstuk 11 paragraaf 2 
25 Bohren 1974, 356 Vergelijk ook de opmerkingen van Bohren over exegese en meditatie die ik in 
Hoofdstuk 6 paragraaf 2 heb doorgegeven. 
26 Zie voor het volgende' Berkouwer 1966, 146-148 Vergelijk over pneumatische exegese 
bijvoorbeeld ook- JVeenhof 1986, 163-170; Mater 1990, 272-283. 
27 Berkouwer 1966, 148 (onder verwijzing naar een uitspraak van F Torm). 
28 JVeenhof 1986, 168. 
29 Bohren 1974, 354. Vergelijk ook Bianchi 1991, 51. ,,ledere lezing van de Schnft veronderstelt 
de epiclese, want de Schnft wordt alleen leveitd Woord door de Geest." 
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30 Fendt/Klaus 1970, 82-83 
31 Maier 1990, 45-46 Vergelijk ook de volgende opmerking ,,Zo voltrekt zich het echte verstaan 
in de relatie met God () alleen in de omgang met de Heer van het boek zal men komen tot de juiste 
omgang met het boek van de Heer" (JVeenhof 1986, 167) 
32 Maier 1990, 46-47 
33 Ik maak hier gebruik van een artikel van Peels 'Ontwikkelingen in de bijbelse hermeneutiek' 
(Peels 1997) Zie ook Longman III 1987, 13-41 Vergelijk verder de door mij al eerder gemaakte 
opmerkingen over hermeneutiek in Hoofdstuk 2 paragraaf 1 en paragraaf 2 het slot 
34 Peels 1997, 72 73 
35 Peels 1997, 73, Longman IH 1987, 18 
36 Peels 1997, 74 76 
37 Peels 1997, 77 82 
38 Peels 1997, 85 89 
39 Zie voor de praktische theologie Heitink 1993, 138-144, Dingemans 1996, 149-179 Zie voor 
de homiletiek bijvoorbeeld Dingemans 1991, 74 83, Vos 1996a I, 23 47, Vos 1996b, Immmk 
1997, 485-487, Vaessen 1997 
40 Van Buuren 1991, 10 Overigens is er bij Ricoeur zeker geen sprake van een absolute autonomie 
van de tekst Zo schrijft Immink m een paragraaf met het kopje 'Positie Ricoeur een relatieve 
autonomie van de tekst' ,,Bij Ricoeur knjgt het discours (spreken/schnjven - luisteren/lezen) wel 
een zekere autonomie, hoewel hij zich tevens verzet tegen iedere verabsolutering van de tekst 
'Taalgebruik', zo zegt hij, 'verwijst onherroepelijk naar iets Door dat te zeggen, distantiee'- ik mij 
van iedere ideologie van de absolute tekst '" (Immink 1997, 116) Dat betekent ook dat de 
subjectivenng van het interpretaneproject wordt ingeperkt ,,Ricoeur () houdt vol dat de lezer zich 
moet stellen in de richting die de tekst van hem vraagt en er bij de uiüeg voor moet zorgen dat de 
integriteit van de tekst gehandhaafd blijft" (Van Buuren 1991, 16) En ,,Hij komt op voor de 
verzelfstandiging van de tekst (en stemt kritisch in met een structuralistische benadering), zonder dat 
hij echter de tekst verabsoluteert () Met andere woorden, hij blijft tevens vasthouden aan de verwij
zende betekenis van teksten" (Immink 1997, 115) 
41 Ricoeur 1991, 131-132 
42 Ricoeur 1991, 107 116 122 
43 Ricoeur 1991, 133 138-139 Vergelijk Capps 1984, 26 
44 Thiselton 1992, 344, Ricoeur 1991, 112 113 Vergelijk ook Capps 1984, 25 26 
45 Ricoeur 1991, 57-61 
46 Thiselton 1992, 5 57 
47 Van Buuren 1991, 12 13 
48 Vergelijk Vos 1996b, 76 ,,Teenoor Ricoeur moet gehandhaaf word dat, me net die wereld voor 
die teks me, maar ook die wereld agter die teks vir die homileet van belang is " 
49 Vergelijk hier de volgende opmerkingen van Thiselton ,,No less relevant to Christian concerns, 
the shift of emphasis to what effects a text produces creatively provides a welcome corrective to 
more antiquarian and purely informational approaches Common to Ricoeur and to some important 
strands in recent literary theory is the question what does this text do''" (Thiselton 1992, 5), ,,() it 
IS perhaps a mistake to seek a comprehensive theory of hermeneutics, or even of narrative 
hermeneutics, in Ricoeurs writings Ricoeur's stated aim is to shift attention from 'behind' the text, 
which he sees largely as a distraction of Romanticist hermeneutics, to what takes place 'in front of 
the text" (Thiselton 1992, 361) 
50 Thiselton 1992, 5 
51 Thiselton 1992, 57 
52 Vergelijk Thiselton 1992, 31 35 
53 Ricoeur 1991 62 122-123, Van Buuren 1991, 10-12 
54 Vergelijk Vos 1996b ,,Vir die teks om te slaag moet daar in die interaksie tussen teks en leser 
eers 'n proses van distansienng plaasvind Dit is 'n noodsaaklike voorwaarde vir die objektivenng 
van betekenis () Hierna kom die fase van betekenistoe eiening dit is die aktuahsenng van die teks 
(teksgebeure), en dus 'n eksistensiele ervaring " 
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55 Ricoeur 1991, 62 „Begnp is daarom zowel onteigening als toeeigenmg " 
56Ricoeur 1991, 123 
57 Hettema 1996-1997, 141 Vergelijk ook Van Buuren 1991, 10 „De lezer benadert de tekst met 
een naïeve vorm van begrip, een gissing omtrent de betekenis, hij toetst die grondig aan de tekst en 
koppelt zijn gecorrigeerde inzicht terug naar de eigen situatie " 
58 Capps 1984, 30 

Noten bij Hoofdstuk 11 
1 Waaijman 1997, 20 Zie over de lectto divina ook Rousse e a 1976, Toon 1991, 88 90, 
JRDouma 1998 Waaijman doordenkt de leesprocedure van de lectio divina in samenspraak met de 
hedendaagse hermeneutische inzichten Waaijman 1997, 24 92 (vergelijk Waaijman 1995c, 13 38 
en Waaijman 1996a) 
2 Zie 'Brief van Guigo II, de Karthuizer, aan zijn vriend Gervasius over het contemplatieve leven', 
in Bianchi 1991, 113-132 (zie ook Hoofdstuk 4 paragraaf 2 onderdeel 'Meditatie m de Middeleeu
wen') 
3 Guigo II, in Bianchi 1991, 128 
4 Waaijman 1995c, 10 
5 Bianchi 1991, 13 Bianchi schnjft uiteraard in de context van de rooms-katholieke traditie, maar 
zijn waarnemingen lijken me even juist als het gaat om de protestantse traditie 
ÓBianchi 1991, 19-20 
7Bianchi 1991, 17 18 
SBianchi 1991, 50 
9Bianchi 1991, 50-51 
10 Bianchi 1991, 83-84 Strikt genomen behoort deze laatste richüijn, aldus Bianchi, met njeer bij 
de lectio divina zelf 
11 Bianchi 1991, 89-92 Bij de weergave laat ik enkele typografische bijzonderheden (met name 
kapitalen bij woorden die nadruk knjgen) achterwege evenals enkele woorden en zinsdelen die 
alleen tegen de achtergrond van heel het boek van Bianchi zinvol begrepen kunnen worden 
12 Toon maakt terecht de opmerking dat de beoefening van de lectio divma de (vrucht van de) lectio 
continua vooronderstelt voor het Schrift met Schnft vergelijken is een bepaalde mate van kennis 
van en inzicht in de bijbel noodzakelijk (Toon 1991, 90) 
13Bianchi 1991, 30 
14Bianchi 1991, 23 
15 Overigens is het wel interessant om op te merken dat de rooms-katholieke Muller zijn Homiletik 
stmctureert vanuit de op Thomas van Aquino teruggaande formulenng praedicatw est contemplari 
et contemplata ahis tradere (KMuller 1994, 21-22) Zie voor de uitdrukking contemplata aliis 
tradere ook Ohm 1961, 109, Klostermann 1970, 407, Steggink 1973, 45, Peters 1992 
16 Peterson 1993 Dit boek is een vertaling van E H Peterson, Working the Angles The Shape of 
Pastoral Integrity, Grand Rapids 1987 
17 Peterson 1993, 93 
18 Peterson 1993, 93-95 
19 Zie ook Hoofdstuk 10 paragraaf 2 Peterson onenteert zich in onderscheid maken tussen lezen 
en luisteren sterk op het werk van Ong (zie met name Ong 1981, Ong 1982) 
20 Peterson 1993, 77-78 
21 Peterson 1993, 79-81 
22 Peterson 1993, 81 
23 Peterson 1993, 96 
24 Peterson 1993, 97 98 
25 Peterson 1993, 101 
26 Peterson 1993, 107 Ik wijs ook nog op het verschil dat Peterson (vanuit Handelingen 8 31) 
maakt tussen de predikant als exegeet en de predikant als hodegeet ,,de uitlegger, de exegeet, leidt 
de betekenis af uit de tekst, de wegwijzer, de hodegeet, leidt je op de weg (hodos) van de tekst 
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Pastoraal bijbelse hermeneutiek veronderstelt exegese, inaar het gaat om meer" (Peterson 1993, 
110) Contemplatieve exegese vormt de exegeet om tot hodegeet 
27 BIJ het mediteren van betogende teksten bijvoorbeeld zal vooral het proeven van de woorden 
(begrippen) en het opsporen van weerstanden een belangrijke plaats innemen Bij het mediteren van 
poëtische teksten vormen vooral het op het ntme van de adem spreken van de tekst en het eigen 
worden met de beelden van de tekst belangnjke hulpmiddelen En bij verhalende teksten zal vooral 
het zich horend, kijkend, proevend, voelend en mikend inleven in de gang van het verhaal en in de 
personen die daarin een rol spelen een belangnjke plaats krijgen 
28 Vergelijk hier bijvoorbeeld Bras 1990, 50-54 
29 In dit hoofdstuk vraag ik alleen aandacht voor de meditatie Voor de verhouding tussen exegese 
en meditatie verwijs ik naar Hoofdstuk 7 en 10 
30 Zie nader over de verschillende (praktische) aspecten van deze fase bijvoorbeeld Hans-
sen/Deichgraber 1968, 20 33, Happee 1983, 106 110, Meyer zu Uptnip 1986, 82 85, Bras 1995, 
36 48, Bras 1996, 13-16 
31 Op deze plaats herinner ik aan het beeld van het orgeltno dat ik in Hoofdstuk 7 paragraaf 2 
onderdeel 'De fase van de receptie' naar voren heb gebracht om het samenspel van persoonlijke 
meditatie, exegetische analyse en pastorale overweging te verbeelden Dat samenspel blijft 
voorondersteld ook al heb ik nu alleen de persoonlijke meditatie in beeld gebracht datgene wat 
gebeurt in de persoonlijke meditatie wordt met het oog op de taak van het preken aangevuld, 
gecorrigeerd en verdiept in zowel de exegetische analyse als de pastorale overwegmg 
32 Zie hierover verder Hoofdstuk 12 paragraaf 1 Vergelijk ook de volgende opmerkingen van 
ZerfaB ,,Kreativitat und Spintualitat hangen miteinander zusammen, weil es 'ein Geist' ist, der 
beides wirkt Je mehr Du Deiner spezifischen Kreativitat Raum schaffst, um so mehr gewinnt deine 
Spirimalitat ein unverwechselbares Profil Du wirdst nicht von dem reden, was Du Dir angelesen, 
sondem von dem, was Du erfahren hast" (ZerfaB 1987, 67) 
33 Zie Hoofdstuk 4 paragraaf 3 onderdeel 'De meditatie als contemplatieve discipline' en 
Hoofdsmk 5 paragraaf 3 
34 Haendler 1949, 160-174 Vergelijk ook de volgende opmerking van Ziemer ,.Meditation ist 
weniger ein Erkennen als ein Schauen Und so sind es vor allem die bildhaften Elemente, die 
Symbole und Metaphem des Textes, die sich uns in ihr erschlieBen Meditierend werden wir offen 
fur Erfahrungen uber das hinaus, was uns rational faBbar scheint, in ihr werden die tiefen Schichten 
angeruhrt, die oft im verborgenen bleiben, aber von denen her unsere Existenz doch maBgeblich 
bestimmt ist So karm meditativer Umgang mit dem Text zum Gebet werden" (Ziemer 1990, 232) 
35 Zie hierover verder Hoofdstuk 13 
36 Vergelijk de opmerking van Bohren ,,Ich spreche von Kreativitat und weise darauf hin, daB die 
Frage der Meditation spatestens dann fur den Prediger akut wird, wenn nach dem 'Machen' der 
Predigt gefragt wird" (Bohren 1974, 353) 

Noten bij Hoofdstuk 12 
1 Zie Hoofdsmk 5 paragraaf 2 
2Firet 1987, 11 
3 Berkouwer 1958, 82 83 
4 Vergelijk Firet 1987, 53 
5 Overigens is de vertaling van ruach in Genesis 1 2 met onomstreden 
6 Beintker 1986, 15 16 met een verwijzing naar WA TR 5, 367, 12-16 waar onder andere deze 
opmerking van Luther voorkomt ,,Duplex spinms, quem Deus donat hommibus animans et 
sanctificans " Vergelijk hier ook de volgende opmerking van Berkhof ,,Het beroemde middel 
eeuwse lied Vem Creator Spiritus is een schone uitdrukking van de eenheid van het werk van de 
Geest in schepping en herschepping" (Berkhof 1964, 107) 
7 Vergelijk hier ook de passage over 'Charisma' in Hoofdstuk 1 paragraaf 4 onderdeel 'De 
verhouding van het handelen van de mens en het handelen van God' 
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8 Prenter 1954, 187 Vergelijk Petzold 1987, 137 138 Ovengens betekent de schepping van de 
nieuwe mens uit het niets niet dat er sprake is van een totale discontinuïteit vernieuwing is geen 
vernietiging 
9 Zie Hoofdstuk 2 paragraaf 5 onderdeel 'Zoeken naar het neues Wort' 
10 Harle 1978 293-294 
11 Firet 1968, 289-290 De typering 'achtste dag' ontleent Firet aan een artikel van J B Charles 
over de dichter Gernt Achterberg getiteld 'De derde Dichter van de achtste Dag' 
12 Zie Kremers 1983 
13 Hoenderdaal 1961, 193 ,,de geschapen mens bhjkt in zichzelf weer een creatief vermogen te 
bezitten dat hem een zeer bijzondere plaats in de schepping geeft Naast de kwalificaties die hem 
vanwege die bijzondere plaats gegeven zijn, als 'homo sapiens' en homo faber' moge, hoe 
ongebruikelijk het ook klinkt, van de 'homo creator' gesproken worden " 
14 Harle 1978 295-296 
15 Firet 1987, 45 De omschnjving is van R May 
16 Firet 1987, 46 
17 Firet 1987, 48 
18 Firet 1987, 52 
19 Firet 1987, 53 
20 Firet 1987, 54 
21 Firet 1987, 55 Firet haalt hier een opmerkmg van de architect A B Dow aan (zie ook Firet 
1968, 294) 
22 Firet 1987, 55 56 Vergelijk Firet 1968, 292-293 
23 Zie voor de metafoor van het preken als uitvoeren van een tekst Hoofdstuk 2 paragraaf 6 
24 Vergelijk hier Hoofdstuk 1 paragraaf 4 onderdeel 'De verhouding van het handelen van de mens 
en het handelen van God' de passage over 'de mens als subject van Gods handelen' 
25 Zie Hoofdstuk 2 paragraaf 5 onderdeel 'Zoeken naar het neues Wort' 
26 Bohren 1974, 341 
27 Vergelijk Bohren 1974, 339-342 
28 Zie Hoofdstuk 3 paragraaf 4 onderdeel 'De dynamiek van spintualiteit omvorming' 
29 Zie Hoofdstuk 5 paragraaf 2 onderdeel 'Het creatieve product' 
30 Zie Hoofdstuk 10 paragraaf 3 onderdeel 'Hermeneutische bouwstenen' 
31 Josuttis 1985, 70-86 Het artikel verscheen oorspronkelijk in Evangelische Theologie 30 (1970) 
627-642 
32 Arens 1974, 26 
33 Overigens gaat het hier om twee bijdragen die het thema meer systematisch aan de orde stellen 
Voor het belang van de preekinval was al eerder de aandacht gevraagd door Jenny, Rossler en 
Lange Jenny 1966, 284 ,,Nicht unbedingt am zeitlichen Anfang der Predigtarbeit, aber irgendwo 
in ihrem Verlauf muCte sich der Einfall einstellen, der dieser Predigt ihr unverlierbares und unver-
wechselbares Gesicht gibt " Rossler 1966, in Wintzer 1989, 190 ,,Und vielleicht ist das 
charakterisch Dal5 es bei jeder Predigt zunachst um einen Einfall geht, sozusagen um eine Idee, 
eine Grund- und Vorform der Predigt und ihres Stoffes, die dann in der eigentlichen Ausarbeitung 
der Predigt durchdacht, gegliedert, angefiillt und profiliert werden muB " Lange 1982 (oorspronke 
lijk 1968), 44 ,,In der Predigtarbeit ist es vor allem der Einfall und seine sprachliche Ausfuhrung 
und Ausformung, wo die Individualitat des Predigers voll zum Zug kommt und kommen mul! Zwar 
kommt der Einfall nicht unverhofft, er entsteht bei dem mehrfachen Abschreiten jenes hermeneuti-
schen Zirkels zwischen Text und Situation als intuitive Wahmehmung einer Moglichkeit der 
Anordnung und Auswertung des dabei gewormen Matenals fur die Predigt Aber er ist eben doch 
ein Ergebnis der Intuition, der interpretatorischen Phantasie, er kommt oft uberraschend und hat 
etwas Schopferisches () Ein homiletisches Verfahren, das der gegenwartigen Auftragslage 
entspncht, muBte seiner ganzen Anlage nach Mut zum Einfall machen und Methoden zu seiner 
Prufung darbieten " Vergelijk hier Van der Laan 1989a, 121 noot 97 
34 Vergelijk hier bijvoorbeeld Henau 1976, 69-91, WSchutz 1981, 105-111, Albrecht 1985, 69-75, 
ZerfaC 1987, 62 75, Dannowski 1990, 148, Dmgemans 1991, 209-210, Schuitemaker 1993, 67 83, 
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Bieritz 1990, 513-514 Rothermundt geeft wel een theologische doordenking maar blijft ook te veel 
gefocust op het moment van de creatieve inval (Rothermundt 1984, 133-152) Bohren maakt belang
rijke theologische opmerkingen over creativiteit maar brengt het thema met systematisch ter sprake 
(zie het trefwoordenregister s v Einfall en Kreativitat in Bohren 1974) 
35 Om veel meer dan het aanbieden van een aantal grondlijnen kan het hier niet gaan een volledige 
uitwerking van het thema van de homiletische creativiteit zou om een veel meer op de praktijk van 
de preekvoorbereidmg en het preken gerichte publicatie vragen 
36 Josuttis 1987, 82 
37 Zie Hoofdsmk 5 paragraaf 2 onderdeel 'Het creatieve proces' 
38 Zie voor een beschrijving van het creatieve proces toegespitst op de preekvoorbereidmg Josuttis 
1987, 72 76, Arens 1974, 26 33 WSchutz 1981, 108 109, Rothermundt 1987, 144 149, Schuitema 
ker 1993, 81 83 
39 Zie Hoofdstuk 7 paragraaf 2 
40 Zie Hoofdstuk 2 paragraaf 5 onderdeel 'Zoeken naar het neues Wort' 
41 Bohren 1974, 376 
42 Jenny 1966, 284-285 
43 Zie hierboven paragraaf 2 
44 Zie Hoofdsmk 5 paragraaf 2 onderdeel 'Het creatieve product' 
45 Hiermee ontken ik met het bestaan van bnljante preken van grote theologen 
46 Ovengens maakt Rothermundt terecht de volgende opmerkmg over preken die niet voldoen aan 
de genoemde critena ,,Es kann sein, dal? eine Stereotype bei einem Predigthorer kreative 
Wirkungen zeitigt Er hort einen altbekannten, mechanisch zitierten Vers oder eine abgegnffene 
Wendung, und plotzlich geht ihm ein Licht auf Hier wurde eme Predigt (oder ein Teil von ihr) 
kreativ, obwohl der Prediger nichts dazu beigetragen hat In diesem Fall war der Horer kreativ" 
(Rothermundt 1984, 142) 
47 Zie hierboven paragraaf 2 onderdeel 'De mens als creatieve creatuur homo creator' Vergelijk 
ook de in Hoofdsmk 5 paragraaf 3 uiteengezette visie van Brodbeck 
48 Ik verwijs hier ook terug naar onderdeel 'De creatieve persoon' van Hoofdstuk 5 paragraaf 2 De 
daar gereleveerde inzichten zijn zonder veel moeite naar de homiletiek te vertalen Voor een meer 
pragmatische benadenng en voor verschillende creativiteitstechnieken die in het homileüsche proces 
kunnen worden ingezet verwijs ik naar Arens 1974 
49 Besemer 1970, 73 
50 Vergelijk Besemer 1970, 73-74 Vergelijk ook de bij Firet gevonden sleutelwoorden vnjheid, 
zorg en openheid 
51 Aan dat thema is Hoofdsmk 13 gewijd 
52 Van der Geest 1978 
53 Vergelijk Runia 1992, 210 
54 Zie Hoofdsmk 5 paragraaf 2 onderdeel 'De creatieve omgeving' 
55 Zie voor een uitgebreidere beschrijving Hoofdstuk 5 paragraaf 3 
56 Vergelijk Lotz 1954, 76 80 Johannes 1992, 47 49 

Noten bij Hoofdstuk 13 
1 Vergelijk Tnmp 1986, 34 ,,Een preek mag ook 'mooi' zijn en iets van een kunstwerk vertonen 
O " 
2 Vergelijk Van Bruggen 1971, 36 38 Zie ook Tnmp 1986, 46 ,,Geen taal is als zodanig de taal 
van de Heilige Geest, maar elke taal kan - als schepsel van God - door de Heilige Geest in dienst 
genomen worden " 
3 Een belangnjke publicatie over taal op het veld van de theologie is Grozinger 1991 
4 Dit model is ontstaan in een confrontatie met een dnetal homiletische bijdragen over de vorm en 
de taal van de preek, te weten Haustein 1990 (hij onderscheidt een achttal verschillende Sprachge-
stalten waaronder een verhalende, een meditatieve en een argumenterende), Schlafer 1994 (hij 
onderscheidt Image, Narrative en Argument als dne verschillende homiletische strategieën) en Den 
Duik 1996 (hij maakt onderscheid tussen het betoog enerzijds en het verhaal anderzijds waarbij hij 
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het betoog verbindt met de Retorica van Anstoteles en de predikant als redenaar en het verhaal met 
de Poëtica van Anstoteles en de predikant als verteller) 
5 Ik gebruik de begrippen taalvorm en taalspel vanaf nu door elkaar 
6 Deze dne termen vormen een heldere drieslag In plaats van de term argumentatief zouden ook de 
termen reflectief, informatief of betogend kurmen worden gebruikt, in plaats van de term meditatief 
zouden ook de termen beeldend, metafonsch of poëtisch kunnen worden gebruikt, m plaats van de 
term narratief zou ook de term verhalend kunnen worden gebruikt 
7 Vergelijk Hoofdsmk 12 paragraaf 3 onderdeel 'De preek als creatief product' 
8 Geerds 1996, 23-24 
9 Zie over de predikant als poëet of de dominee als dichter bijvoorbeeld Marti 1968, Braunschwei-
ger 1979, Jager 1988, Brueggemann 1989, 1 11, Grozinger 1991, 150-153 
10 Vergelijk Van Peursen 1992, 30 
11 Grozinger 1991, 136 ,,In der Poesie kommt das Wesen der Metapher am reinsten zum 
Ausdmck ' Vergelijk ook de opmerking ,,Den wichtigsten »Ort« der Metapher in der Sprache stellt 
zweifelsohne die Dichtung dar Poesie ohne Metaphem gibt es nicht" (Grozinger 1991, 97) Naast 
de beeldspraak (metaforische taal) vormt ook de herhalmg (repetitie) een wezenskenmerk van 
poëzie 
12 Deze woordspeling is van A L Th de Bruijne (De Bruijne 1994-1995, 555) 
13 Vergelijk de volgende door Stiver aangehaalde opmerking van Johnson uit 1981 ,,We are in the 
midst of a metaphormania Only three decades ago the situation was just the opposite poets created 
metaphors everybody used them and philosophers (linguists, psychologists, etc ) ignored them 
Today we seem possessed by metaphor" (Stiver 1996, 112) 
14 Een greep uit belangrijke publicaties op het gebied van theologie en metafoor Ricoeur/Jiingel 
1974, Van Es 1979, McFague 1983, Soskice 1985, Van Noppen 1988, Zimany 1994, Biezeveld 
1997 
15 Vergelijk Stiver 1996, 129 133 
16 Veling 1990, 260 Vergelijk ook de volgende opmerkingen ,,Het zou dwaas zijn deze metafon 
sche spreekwijze te minachten () De theologie moet in metaforen geen obstakels zien, maar 
belangrijke commumcatiemiddelen" (Veling 1990, 260) 
17 Stiver 1996, 121 ,,If all language is metaphorical, the distinction no longer means anything " 
18 Zie voor nadere onderscheidingen bijvoorbeeld Soskice 1985, 54-66, Stiver 1991, 112-133, Van 
Alphen 1996 130 153 
19 Zie over de subsitutietheorie bijvoorbeeld Van Es 1979, 54-63, Soskice 1985, 24 26, Van 
Noppen 1988 25 28, Stiver 1996, 113-114, Biezeveld 1997, 169 170 
20 Vergelijk de omschrijving die McFague van een van de belangnjkste representanten van de 
interactietheorie, I A Richards, aanhaalt ,,In the sunplest formulation, when we use a metaphor we 
have two thoughts of different things active together and supported by a single word, or phrase, 
whose meaning is a resultant of their mteraction" (McFague 1983, 37) 
21 Ik onenteer me hier voornamelijk op Ricoeur 1974, 45 49, McFague 1983, 32-42, Biezeveld 
1997, 170-178 Zie over de mterauietheorie ook Soskice 1985, 31-51, Stiver 1996, 114-122 
22 Ik volg hier Perdue 1991, 24 27 
23 Zie Perdue 1991, 26 
24 Vergelijk de opmerking ,,Bij uitstek metaforen tonen de menselijke creativiteit m het gebruik 
van taal" (Van Es 1979, 45) 
25 Zie voor een uitgebreide bespreking van cogniüviteit, verbeelding en gevoel in het metaforische 
proces Ricoeur 1978 
26 Er zijn uiteraard ook veel andere zaken die van belang zijn voor de creativiteit van de prediking 
In dit hoofdstuk beperk ik me echter tot het hanteren van metafonsche taal 
27 Kennedy vraagt expliciet de aandacht voor een 'metaphoncal homiletics' (Kennedy 1993, 59 92) 
Nadrukkelijke aandacht voor de metafoor in het kader van de homiletiek is ook te vmden in 
bijvoorbeeld Buttrick 1987, 113-125, KMuller 1994, 85-91, Vaessen 1997, 80-83 
28 Vergelijk hier het opstel van Schilder over anthropomorphe prediking Schilder 1927 
29 Vergelijk Borchert 1994, 26 29 
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30 Zie hierboven paragraaf 2 onderdeel 'Het metafonsche proces' 
31 Meyer-Blanck 1995 Meyer-Blanck ondeent de uitdrukking op zijn beurt weer aan de literatuur
wetenschapper Victor Sklovski (Meyer Blanck 1995, 314) 
32 Vergelijk Meyer-Blanck 1995, 315 Meyer Blanck omschnjft de betekenis van het neues Sehen 
zelf als volgt ,,Die Predigt zielt darauf, dafi die Zuhorenden sich selbst neu im Licht des Glaubens 
sehen lemen indem sie Neues an emem biblischen Text sehen lernen, der im Gottesdienst unter der 
Voraussetzung von Gottes Gegenwart zur Sprache komnü" (Meyer Blanck 1995, 316) 
33 Dit thema vraagt eigenlijk om een veel bredere en meer op de praktijk van het prekenmaken 
gerichte uitwerking, een uitwerking die in het kader van deze studie echter minder op haar plaats is 
34 Vergelijk bij het volgende onder andere Otto 1982b, 125-127, Biehl 1983, 106-109 
35 Literatuur die verder kan helpen m de bezinning op de taal van poëzie en metafoor Jager 1967, 
Marti 1968, Brueggemann 1983, Luther 1983 Jager 1987, Jager 1988, Bientz 1989, Bronzwaer 
1987, Muller 1994, 85-90 100 108, Van Alphen 1996, Wierenga 1996, 176 200 
36 Vergelijk de opmerking van Vaessen die stelt dat het belangrijk is ,,vooral als het om Schriftin 
terpretatie gaat, om naast het creëren van nieuwe metaforen, ook oude, verschraalde of dode 
metaforen tot nieuw leven te wekken en het oorspronkelijke creatieve moment opnieuw te beleven" 
(Vaessen 1997, 82 noot 8) 
37 Bremmer 1991, 247 
38 Trimp in een preek over Marcus 7 31-37 (Waarheid en Recht 46 (1990) nr 23) 
39 Vergelijk hier KMuUer 1994, 86 87 

Noten bij Hoofdstuk 14 
1 Zie Hoofdstuk 6 In de aantekeningen bij dit hoofdstuk verwijs ik steeds globaal terug naar de 
hoofdstukken en paragrafen waar ik de nu besproken thema's breder heb uitgewerkt 
2 Zie Hoofdsftik 3 
3 Zie Hoofdstuk 4 paragraaf 1 en 2 
4 Zie Hoofdstuk 4 paragraaf 5 
5 Zie Hoofdstuk 11 paragraaf 4 
6 Zie Hoofdstuk 7 paragraaf 2 
7 Zie Hoofdstuk 11 paragraaf 3 
8 Zie Hoofdstuk 7 paragraaf 3 
9 Zie Hoofdstuk 1 paragraaf 3 en 4 
10 Zie Hoofdstuk 10 paragraaf 2 
11 Zie Hoofdstuk 3 paragraaf 4 
12 Zie Hoofdstuk 10 paragraaf 3 
13 Zie Hoofdstuk 8 paragraaf 3 
14 Zie Hoofdstuk 9 paragraaf 2 en 3 
15 Zie Hoofdstuk 5 
16 Zie Hoofdstuk 12 paragraaf 3 en 4 
17 Zie Hoofdstuk 12 paragraaf 2 
18 Zie Hoofdstuk 1 paragraaf 4 
19 Zie Hoofdstuk 8 paragraaf 3 
20 Zie Hoofdstuk 8 paragraaf 2 
21 Zie Hoofdstuk 8 paragraaf 4 
22 Zie Hoofdstuk 2 paragraaf 6 
23 Zie Hoofdstuk 13 
24 Zie Hoofdstuk 2 paragraaf 5 
25 Zie Hoofdstuk 13 paragraaf 3 
26 Zie over de vragen rond de verhouding theologie en spirimaliteit bijvoorbeeld Steggink-
Waaijman 1985, 32 78, Van 't Spijker 1993, 384 399, Faber 1994 Zie over de mogelijkheid van 
een wetenschappelijke benadering van spintualiteit bijvoorbeeld Dunnett 1988, Eire 1990, Packer 
1990 
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27 Zie over de plaats van spmtualiteit (ascetiek) binnen de theologische opleiding bijvoorbeeld 
JDouma 1979 112-115, JDouma 1988, 151 157, Te Velde 1990, WHVelema 1990, 158 167. Can-
nell/Liefeld 1992, Heitink 1993, 258-259, Van de Beek 1996 

Noten bij de Uitleiding 
1 Zie voor de Latijnse tekst van het volledige lied paragraaf 3 van dit hoofdstuk 
2 De Sutter 1974, 60 
3 De auteur is onbekend Veel genoemd is Rabanus Mauras (vergelijk Lausberg 1979) Andere 
kandidaten genoemd voor het auteurschap zijn Karel de Grote, Ambrosius en Gregorius de Grote 
Overtuigende bewijzen zijn echter nog steeds met geleverd (De Sutter 1974, 59, Eikelboom 1992, 
32) 
4 Vergelijk Brinkhoff 1965-1968, 2202-2203, Kunz 1965, Gier 1962, 3 
5 De Latijnse tekst van het Veni Creator Spiritus wordt geciteerd naar Van Biezen/Schulte Nordholt 
1967 130 De vertaling is van J W Schulte Nordholt (Liedboek voor de Kerken, Gezang 239), met 
dien verstande dat de strofen 3 en 4 zijn omgewisseld (Schulte Nordholt volgt de Luther-versie van 
het Veni Creator Spiritus en Luther heeft de oorspronkelijke volgorde van de derde en de vierde 
strofe veranderd) Een meer letterlijke vertaling van de originele Latijnse tekst luidt als volgt (ik 
volg hier in grote lijnen Eikelboom 1992, 33) 

1 Kom Schepper Geest, 
bezoek de geest van de uwen, 
vervul met genade van omhoog 
de harten die Gij hebt geschapen 

Dnjf de vijand ver terug, 
geef bestendige vrede, 
ga GIJ ZO als leider voor 
opdat WIJ alle kwaad vermijden 

2 GIJ, die de Trooster wordt genoemd, 
gave van de allerhoogste God, 
levende bron, vuur, liefde 
en geestelijke zalving 

Laat ons door U de Vader kennen, 
kennen ook de Zoon, 
dat wij U, die de Geest van beiden zijt, 
geloven voor altijd 

Gij, zevenvoudige gave, 
Gij, vinger van Gods rechterhand. 
GIJ, plechtig beloofde gave van de Vader 
die met tongen taal vemjkt 

Eer ZIJ aan de Vader 
en aan de Zoon die uit de doden 
IS opgestaan en aan de Trooster, 
tot m de eeuwen der eeuwen 

Ontsteek een licht in ons verstand, 
stort liefde uit in onze harten, 
maak ons zwakke lichaam sterk 
door blijvende kracht 
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'ie regelmatig preken moet, staat steeds weer voor de 
vraag op welke wijze hij de preek kan voorbereiden. 
Waar begin ik? Welke fases moet ik doorlopen? Hoe 
kom ik tot een preek die recht doet aan de Schrift en 
die tegelijkertijd aanspreekt en authent iek is? 

In de studie Veni Creator Spiritus wordt het p reekpro-
ces nader doordacht vanuit het begr ip 'meditat ie ' . Wat 
is meditatie? Hoe kan de meditatie vorm krijgen in de 
preekvoorbereiding? Wat is de betekenis van d e m e d i -
tatie voor het prcekproccs? 

Bij de beantwoording van deze vragen staan de the
ma's 'spiri tuali tei t ' en 'creativiteit ' centraal. Deze 
woorden verwijzen ten diepste naar de Geest van God. 
Hij is de Creator Spiritus, die scheppend en vernieu
wend komt op het gebed van de predikant , en die het 
verkondigde Woord de hoorders na aan het hart legt. 

Predikanten en allen die zich bij de prediking betrok
ken weten, kunnen met deze studie hun visie op de 
preek vernieuwen en verdiepen. 
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