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Voorwoord 
 
 
 
Het is nauwelijks denkbaar – en zeker niet wenselijk – om als schrijver van een 
boek over het zelfbeeld van de prediker zelf buiten beeld te blijven. In de reflectie 
op de persoon van de prediker kom ik mezelf als mens voor God, prediker en onder-
zoeker al snel tegen. Dat was tijdens het onderzoek en het schrijfproces regelmatig 
confronterend en soms zelfs pijnlijk. Iets dergelijks zal gelden voor ieder die dit 
boek leest. Daarom laat dit boek zich niet alleen lezen als een wetenschappelijk 
onderzoek naar het zelfbeeld van de prediker, maar ook als een persoonlijke zoek-
tocht naar mijn identiteit en plaats in dienst van God. 
Er zijn tijdens het schrijven van dit boek een paar momenten geweest dat ik de hand-
doek in de ring wilde gooien. Een van die momenten herinner ik me nog goed. Om 
in afzondering en stilte te kunnen werken verbleef ik in het najaar van 2010 een 
week op de Hezenberg in Hattem. Ik had daarvoor gekozen omdat ik een ultieme 
poging wilde doen om mijn project, dat hopeloos vastgelopen leek, vlot te trekken. 
Tijdens een morgengebed in de kapel op het terrein van de Hezenberg las ik Psalm 
84. Deze psalm betekent al jaren veel voor mij, maar opeens bleef ik haken bij een 
zinnetje dat me niet eerder opgevallen was. In vers 12 staat: “Genade en glorie 
schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan”. 
Vooral het woordje ‘onbevangen’ trof me. Want hoe onbevangen was ik bezig met 
mijn project? In het reflecteren op het zelfbeeld van de prediker verloor ik gemak-
kelijk mijn onbevangenheid. Daarmee werd het een eenzame en kansloze onderne-
ming. En dat was direct een belangrijke reden waarom mijn onderzoek dreigde vast 
te lopen. Maar Psalm 84 laat juist zien hoe onbevangen zijn en ontvangen bij elkaar 
horen. Wie bevangen is door angst of de neiging tot beheersing kan niet ontvangen. 
Pas in onbevangenheid kan een mens leren wat Gods genade en glorie inhouden. Ik 
ben nog steeds dankbaar dat ik dit inzicht onderweg heb mogen opdoen. Het heeft 
een belangrijke rol gespeeld in de voortgang en afronding van dit project. 
 
Dankbaar ben ik ook mijn studiebegeleider, professor Kees de Ruijter. Hij heeft mij 
tijdens mijn opleiding in Kampen binnengevoerd in de fascinerende wereld van de 
homiletiek en, belangrijker nog, mij gestimuleerd om dienstbaar te willen zijn aan 
de verkondiging van het evangelie. Ik denk met veel plezier terug aan de vele ge-
sprekken die we hebben gevoerd gedurende mijn afstudeerproject en mijn tijd als 
promovendus aan de universiteit. Lang niet altijd ging het tijdens onze ontmoetingen 
over homiletiek of praktische theologie. Een belangrijke rol speelde Kees de Ruijter 
ook op die momenten dat mijn onderzoeksproject dreigde vast te lopen. Vaak wist 
hij feilloos aan te wijzen waar het probleem zat en wees hij een richting om verder 
te komen. Zonder zijn bezielende begeleiding had dit boek er niet gelegen. 
Ik dank ook graag de leden van de Onderzoeksgroep Praktische Theologie (later: 
‘Reformed Traditions in Secular Europe’) van de Theologische Universiteit Kampen 
en de Theologische Universiteit Apeldoorn. Diverse malen mocht ik hoofdstukken 
ter bespreking voorleggen en werd ik overladen met waardevol commentaar. Ik 
denk ook met plezier terug aan de vele gesprekken die we binnen de onderzoeks-
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groep hebben gevoerd over de beoefening van gereformeerde praktische theologie. 
Het daagde me uit om zelf mijn standpunten te bepalen en dat te verantwoorden. 
Wat moet een promovendus zonder lotgenoten? Ik dank mijn mede-promovendi van 
destijds, met name Wolter Huttinga en Myriam Klinker-De Klerck, voor de stimu-
lerende gesprekken tijdens de gezamenlijke lunch. 
 
Tijdens het schrijven hebben, naast de leden van de onderzoeksgroep, diverse men-
sen meegelezen en (delen van) het manuscript van commentaar voorzien. Dank aan 
Albert Jan Holsappel, Harm Wijnalda, Bram Beute, Jasper Bosman, Hans Burger en 
Myriam Klinker-De Klerck. Een bijzonder woord van dank geldt mijn ouders. Mijn 
moeder heeft het manuscript taalkundig gecontroleerd. Maar belangrijker nog was 
hun gezamenlijke warme betrokkenheid bij mijn studie en mijn onderzoek. Ik reali-
seer me maar al te goed dat ik in belangrijke mate door hen gevormd ben, zeker ook 
wanneer het gaat om het leven in verbondenheid met God. 
In de afrondende fase heb ik van professor Rob van Houwelingen meerdere waarde-
volle suggesties ter verbetering gekregen waar ik mijn winst mee heb gedaan. De 
Engelse vertaling van de samenvatting is verzorgd door Eric Watkins en Wolter 
Rose. De eerste is onlangs zelf in Kampen gepromoveerd op een homiletisch onder-
zoek. In de afgelopen jaren hebben we elkaar diverse malen gesproken. Ik dank hem 
voor zijn interesse in mijn project en zijn Amerikaanse perspectief. Zonder de hulp 
van Liesbeth Groenwold waren de figuren in hoofdstuk 5 niet zo duidelijk als ze nu 
zijn. 
 
Toen mijn contract aan de universiteit afliep in 2012, was mijn boek nog niet klaar. 
Toch durfde de Gereformeerde Kerk van Leens het aan mij te beroepen. Gedurende 
de laatste vier jaren heb ik meerdere malen studieverlof gevraagd en gekregen. Ik 
ben de gemeente van Leens erg dankbaar voor de ruimte die ze mij steeds heeft 
geboden om mijn project af te ronden en het meeleven in de afrondende fase. Hierbij 
moet ook de Theologische Universiteit genoemd worden die meerdere studieverlo-
ven financieel heeft mogelijk gemaakt. Zonder die royale ondersteuning was het 
boek nu nog niet af geweest. 
 
Zonder Wilma en Jorieke, Pepijn en Iris had dit boek er zeker niet gelegen. Ik ben 
blij en dankbaar dat ik met jullie het leven mag delen.  
 
In dit boek verwijs ik naar de prediker met mannelijke voornaamwoorden. Dit is niet 
beperkend bedoeld, maar ik heb hiervoor gekozen omwille van de leesbaarheid. De 
lezer wordt uitgenodigd, indien van toepassing, ‘zij’ of ‘haar’ te lezen. 
Tenzij anders aangegeven, zijn citaten uit de Bijbel ontleend aan De Nieuwe Bijbel-
vertaling (2007). 
 
 
Leens, Pinksteren 2016 
 



 7 

Inhoud 
 
 
 
Voorwoord 5 
 
 
1. Oog krijgen voor het zelf van de prediker: probleemstelling en opzet 11 

1.1. Inleiding 11 
1.1.1. Recente aandacht voor de prediker 12 
1.1.2. Culturele context 12 

1.2. Beschrijving onderzoek 14 
1.2.1. Zelfbeeld en herbronning 14 
1.2.2. Hoofd- en deelvragen 15 
1.2.3. Belang 16 
1.2.4. Opzet 16 

1.3. Hermeneutische verantwoording van herbronning 17 
1.3.1. Belang van aandacht voor de Bijbel 17 
1.3.2. De Bijbel in de praktische theologie 18 
1.3.3. Geen blauwdruk… 19 

… maar groendruk 20 
1.3.4. De dramametafoor 21 
1.3.5. De rol van theologie 22 
1.3.6. Ieders plek in het drama: historiciteit 23 
1.3.7. Ieders plek in het drama: literaire karakter 24 

1.4. Afsluiting 26 
 

2. Zelfbeeld in beeld: over het ontstaan van het zelfbeeld & praktisch- 
theologische verantwoording 29 
2.1. Zelfbeeld als reflectie op de preekpraxis 29 
2.2. Theologische inkadering: opgenomen in het handelen van de  

drie-ene God 34 
2.3. Zelfkennis verweven met kennis van God 36 
2.4. Het zelf als icoon van de huidige cultuur 41 
2.5. In ontmoeting met de ander vormt zich ons zelfbeeld 47 
2.6. Afsluiting 52 

 
3. Het zelfbeeld van de prediker in de moderne homiletiek: een  

homiletisch overzicht 55 
3.1. Inleiding 55 
3.2. De negentiende eeuw: van kans naar opgave 57 

3.2.1. Principiële kans: Schleiermacher en verder 57 
3.2.2. Principiële opgave: homiletiek van de ‘moderne preek’ 59 

3.3. De twintigste eeuw: wisselend beeld 61 
3.3.1. Hindernis voor verkondiging: normatief-deductieve  

homiletiek 61 



 8 

Eduard Thurneysen: het zelfbeeld wordt impliciet 62 
Karl Barth: na-zeggen en anders niets 63 
Doorwerking van de dialectische homiletiek in Nederland 64 
Normatief-deductief, maar dan anders: Kamper homileten 65 
Rudolf Bohren: vanuit de pneumatologie op weg naar  
de empirie 67 
Afsluiting 71 

3.3.2. Noodzakelijk constitutivum: empirisch-inductieve homiletiek 71 
Wolfgang Trillhaas: een wending tekent zich af 72 
Empirisch-inductief 74 
Otto Haendler: voorloper van de empirische wending 74 
Ernst Lange: de hoorder én de prediker 75 
KPV: preek- en predikeranalyses 76 
Axel Denecke: persoonlijk preken 80 
Manfred Josuttis: pastoraaltheologisch excurs 82 
Afsluiting 83 

3.3.3. Hoorder onder de hoorders: kritisch-constructieve homiletiek 84 
Henning Luther: dienstbare subjectiviteit 85 
Wilfried Engemann: tussen ‘ik’ en ‘jij’ gebeurt de preek 87 
Gijs Dingemans: bemiddelaar als hoorder onder de hoorders 91 
Afsluiting 92 

3.3.4. Drie fasen in kernwoorden 92 
3.4. Afsluiting 94 

 
4. ‘Uw slaven in het belang van Jezus’: een bijbels-theologische  

reconstructie van het zelfbeeld van de prediker Paulus 97 
4.1. Inleiding 97 

4.1.1. Bijbelse theologie 98 
4.1.2. Afbakening 99 

Persoon 99 
Paulus de prediker 100 
Brieven 100 
De brieven aan de christelijke gemeente te Korinte 101 
Aan de gemeente van God in Korinte I 103 
Aan de gemeente van God in Korinte II 103 
Kernpassages 104 

4.1.3. Opzet 106 
4.2. Gezondene 109 

4.2.1. Terminologie en gebruik in het Nieuwe Testament 109 
Paulus over de apostel 110 

4.2.2. Paulus over God en de prediking 111 
Verkondiging is Gods werk 112 
God schakelt mij in 113 
God rust mij toe en begeleidt mij 114 
God zegent mijn werk 116 

4.2.3. Ik ben gezonden door… 117 
Dienen 117 



 9 

Vertegenwoordigen 121 
Verantwoorden 122 

4.2.4. Ik ben gezonden naar… 123 
Doorgeven 124 
Vader 124 
Navolgen 125 
Voeden 126 
Slaaf 126 
Paulus en zijn hoorders 128 

4.2.5. Ik ben gezonden om te… 128 
Verkondigen – euvaggeli,zomai 129 
Andere woorden voor verkondigen 130 
Beelden voor verkondiging 131 
Paulus en het evangelie 133 
God, het evangelie, Paulus en de Korintiërs 134 

4.3. Afsluiting 135 
 
5. In God participerend zelf: genadig perspectief op het onzelfstandige zelf 139 

5.1. Inleiding 139 
5.2. Onrustig zelf 140 
5.3. Participeren in het spreken en handelen van God 141 

5.3.1. Participatie in Christus door de Geest 143 
5.3.2. Participatie in de missie van Christus 144 

5.4. Participatie en de homiletische drieslag 146 
5.5. Afsluiting 148 

 
6. Het voorbeeld van Paulus voor predikers vandaag: herbronning  

van het zelfbeeld 151 
6.1. Inleiding 151 
6.2. Van Paulus naar homiletische bezinning op de prediker 153 

6.2.1. Dezelfde akte maar een andere scène 153 
Dezelfde akte 153 
Een andere scène 154 
Conclusies 156 

6.2.2. Opzet voor het vervolg 157 
6.3. Opgenomen in het krachtenveld van de Geest 158 

6.3.1. Afhankelijk van Gods Geest 158 
6.3.2. Door de Geest bekwaam om mijn werk te doen 159 
6.3.3. Op cruciforme wijze dienstbaar 160 
6.3.4. Ambassadeur van de levende Heer 161 
6.3.5. Verantwoording schuldig aan God die mij beoordeelt 162 
6.3.6. Gericht op de eer van God 163 
6.3.7. Niet in staat het gewenste effect te bereiken 163 

6.4. In het geheel van het preekproces 164 
6.4.1. Brenger van goed nieuws 164 
6.4.2. Veelzijdig 164 
6.4.3. Getuige van de waarheid 165 



 10 

6.4.4. Overtuigend 166 
6.4.5. Als leraar voorbeeld 167 
6.4.6. Voorbereidend bezig 167 
6.4.7. Bemiddelaar 168 

6.5. In relatie tot de tekst van de preek 168 
6.5.1. Doordrongen van het goede nieuws 169 
6.5.2. Voortbouwend op Paulus’ fundament 170 
6.5.3. Mystagoog 170 
6.5.4. Kwetsbaar maar gevuld met een kostbare schat 171 
6.5.5. In Christus hersteld beeld van God 171 

6.6. In relatie tot de hoorders van de preek 172 
6.6.1. Verantwoordelijk voor doorgeven 172 
6.6.2. Illustratie bij het evangelie 173 
6.6.3. Levend voorbeeld ter navolging 173 
6.6.4. Subjectief ter wille van mijn hoorders 175 
6.6.5. Dienstbaar aan mijn hoorders 175 

6.7. Afsluiting 176 
 
 
Literatuur 181 
 
Samenvatting 201 
 
Summary 209 
 
Curriculum Vitae 217 
 
 
 
 



 11 

Hoofdstuk 1 
Oog krijgen voor het zelf van de prediker 
Probleemstelling en opzet 
 
 
 

Zum Wunder der Predigt gehört der Mensch; 
zunächst der, durch den es geschieht, der Prediger. 

(Rudolf Bohren 1971a, 345) 
 
 
 
1.1. INLEIDING  
 
‘Wie ben ik als ik preek?’ Dat is de vraag die in dit onderzoek centraal staat. Binnen 
de homiletische reflectie zoomen we in op de prediker als een van de factoren die 
ertoe doet in de prediking. Aandacht voor de persoon van de prediker is er in de 
homiletiek altijd wel geweest, hoewel in de loop van de tijd vanuit verschillende 
invalshoeken en met een wisselende intensiteit (vgl. Lischer 2002, xiv).  
Al in het Nieuwe Testament zelf wordt aandacht voor de prediker en zijn rol in de 
prediking zichtbaar. De apostel Paulus stelt, wanneer hij spreekt over de ver-
kondiging van het evangelie, de (retorische) vraag: ‘Wie is geschikt voor deze taak?’ 
(2Kor.2,16). En iemand als Augustinus vraagt in zijn De doctrina christiana 
aandacht voor de integriteit van de prediker. De prediker moet zich bewust zijn van 
de preek van zijn leven. Zijn woorden en daden moeten overeenstemmen met het 
evangelie (Augustinus, DDC.IV.27.59). En predikers die niet zulke goede sprekers 
zijn, steekt hij een hart onder de riem door te zeggen: ‘zijn levenswandel moet hem 
als het ware tot woordenschat dienen’ (Augustinus, DDC.IV.29.61).1 
Zo typeert Calvijn de prediker als ‘een of ander mensje, uit het stof verrezen’. Ie-
mand die van zichzelf niets voorstelt, maar toch door Gods genade namens hem mag 
spreken: “wanneer een of ander mensje, uit het stof verrezen, in de naam van God 
spreekt, dan geven wij met een voortreffelijk getuigenis blijk van onze vroomheid 
en eerbied ten opzichte van God zelf, als wij ons op dat moment bereid tonen ons 
door Zijn dienaar te laten leren, hoewel hij ons toch in geen enkel opzicht overtreft. 
Dat Hij de schat van Zijn hemelse wijsheid in breekbare en aardewerken vaten ver-
bergt, heeft dan ook deze reden dat Hij zo een des te zekerder bewijs ervan ontvangt 
welke waarde wij daaraan hechten” (Calvijn, Inst.IV.3.1). Juist door het verschil te 
benadrukken tussen de mens die preekt en God die er opdracht toe geeft en van wie 
de woorden klinken, komt het wonder van de preek in beeld. Het wonder dat om 
geloof vraagt. Want hoe is het mogelijk dat mensen namens God spreken? In de 
woorden van Calvijn wordt iets zichtbaar van verwondering over God die mensen in 
dienst neemt. 

                                                
1  Zie over Augustinus en de prediking: Van Oort 1991; Old 1998b, 344-398; vgl. Den Dulk & De Kruijf 

1999. 
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Die verwondering kan zomaar omslaan in spanning en overspannenheid. Want wie 
durft nog het woord te nemen als de preek getypeerd wordt als Woord van God?2 Zo 
wordt bijvoorbeeld in de dialectische theologie de homiletiek beheerst door de span-
ning tussen Gods Woord en mensenwoorden (Barth 1925; vgl. Stark 2005, 166). De 
prediker moet er zich bewust van zijn dat hij zelf niet kan preken. Wie preekt, 
spreekt het Woord van God dat hij niet kan spreken. Het is nauwelijks verwonderlijk 
dat na de opleving van de Wort-Gottes-Theologie in de twintigste eeuw preken meer 
en meer een waagstuk wordt. Miskotte benoemt, in navolging van Barth, de span-
ning die er optreedt bij een dergelijk principieel spreken over de prediking (Miskotte 
1948, 225v; vgl. Barth 1966, 30vv) en noemt de prediking zelf ‘een in zichzelf on-
waarschijnlijke onderneming’ (Miskotte 1948, 236; zie verder 3.3.1). Deze spanning 
zou er wel eens debet aan kunnen zijn dat de aandacht voor de prediker zich betrek-
kelijk laat een zelfstandige plaats verworven heeft binnen de homiletiek van de 
twintigste eeuw. 
 
1.1.1 Recente aandacht voor de prediker 
‘Wie ben ik als ik preek?’ Die vraag dringt zich telkens opnieuw op. In de homile-
tiek van de tweede helft van de twintigste eeuw zijn er diverse benaderingen te 
noemen, elk vanuit een eigen invalshoek en gericht op een specifiek aspect van de 
prediker en zijn optreden (uitgebreider zie hoofdstuk 3). Zo zijn er benaderingen die 
zich richten op psychologische en communicatieve aspecten (bijv. Piper 1976; De-
necke 1979; Engemann 1989), of op de spiritualiteit van de prediker (bijv. Douma 
2000) of op de rol die de prediker speelt in de praktijk van de prediking (bijv. Altena 
2003). Die recente aandacht voor de prediker binnen de homiletiek is deels het logi-
sche gevolg van de aandacht voor de empirische gestalte van de prediking die op-
kwam in de jaren ’60 van de twintigste eeuw (Trillhaas 1963; Rössler 1966; vgl. 
Kiesow 1989; 1990) en deels het gevolg van de aandacht voor de hoorders van de 
preek (m.n. Lange 1976; Van der Geest 1978).  
In de homiletische reflectie is er oog voor de essentiële rol die de persoonlijkheid 
van de prediker speelt in het effect van de preek (Riemann 1974; Nel 2001; Lee 
2004).3 Deze aandacht voor de persoon van de prediker loopt parallel aan de 
personalisering van het ambt als zodanig. Het ambt werkt niet langer als een be-
schermende mantel waardoor de kwetsbaarheid van predikanten toeneemt. De per-
sonalisering van het ambt leidt sneller tot kritiek op het functioneren van de predi-
kant (Heitink 2001, 206v).  
 
1.1.2 Culturele context 
De recente aandacht voor de prediker is onderdeel van een bredere culturele ontwik-
keling waarin het zelf een belangrijke rol speelt. De moderniteit kenmerkt zich door 
individualisering en pluralisering. Daarmee komt de eigenheid van ieder mens cen-

                                                
2  Heinrich Bullinger schrijft in de marge bij de door hem opgestelde Confessio Helvetica posterior de 

woorden: ‘praedicatio verbi dei est verbum dei’ (zie voor inleiding en vertaling: Meijer 2009). De 
woorden van Bullinger zijn de overtuiging gaan vormen die sinds de Reformatie in het middelpunt van 
de homiletische bezinning staat (vgl. Stark 2005, 16vv; Bohren 1971a, 50v). 

3  Komend vanaf de kant van de hoorders heeft Schaap-Jonker in haar onderzoek laten zien hoe de 
houding ten opzichte van de prediker van invloed is op relationele betekenis die de preek heeft voor de 
hoorder (Schaap-Jonker 2008, 203v.208v; vgl. Pleizier 2010, 242-246). 
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traal te staan. De vraag is niet langer: ‘Wie is de mens?’ Maar de vraag is: ‘Wie ben 
ik, wat maakt mij uniek?’4 Dit roept radicale zelfreflectie op, waardoor het zelf zélf 
middenin de belangstelling komt te staan. “In the post-traditional order of moder-
nity, and against the backdrop of new forms of mediated experience, self-identity 
becomes a reflexively organised endeavour. The reflexive project of the self, which 
consists in the sustaining of coherent, yet continuously revised, biographical narra-
tives, takes place in the context of multiple choice as filtered through abstract sys-
tems” (Giddens 1991, 5). Het zelf is een project geworden waaraan niemand 
ontkomt (Taylor 1989; vgl. Giddens 1991, 32). Kenmerkend voor de moderniteit en 
haar aandacht voor het zelf noemt Giddens (1991, 74-80) dat:  
- het zelf gezien wordt als een reflectief project waarvoor het individu zelf 

verantwoordelijk is; 
- het zelf beschouwd wordt als een ontwikkelingsgang van het verleden naar de 

geanticipeerde toekomst; 
- zelfreflectiviteit permanent aanwezig is; 
- zelfidentiteit een verhaal veronderstelt, dat expliciet gemaakt wordt; 
- zelfontplooiing controle over tijd impliceert, zeker ook de vrije tijd; 
- zelfreflectiviteit zich uitbreidt tot het lichaam door bewustwording van ons 

lichaam en aandacht voor bijvoorbeeld bewegen en dieet; 
- zelfontplooiing begrepen wordt in termen van een evenwicht tussen kans en 

risico; 
- de morele dimensie van zelfontplooiing authenticiteit is, gebaseerd op 

‘waarachtig zijn voor jezelf’; 
- de gang door het leven gezien wordt als een serie transities, maar dan niet lan-

ger geïnstitutionaliseerd; en 
- de ontwikkelingslijn van het zelf intern referentieel is: de enige betekenisvolle 

verbindingsdraad is de levensloop zelf. 
 
Zelfontplooiing is daarmee een dominante notie geworden in onze cultuur (vgl. Paul 
& Slob 2015).5 Dit wordt zichtbaar in het grote aantal zelfhulpboekjes dat er op de 
markt verschijnt (vgl. Giddens 1991, 70v). 
Dat het zelfontplooiingsideaal een mythe is, wordt zichtbaar in het merkwaardige 
feit dat mensen die op zoek zijn naar hun zelf, tegelijkertijd op zoek zijn naar 
rolmodellen. Dit zijn dan succesvolle mensen aan wie men zich kan spiegelen, van-
daar de grote aandacht voor identificatiefiguren, bijvoorbeeld in de wereld van sport, 
mode en media. Taylor verwoordt deze tendens door enigszins ironisch op te 

                                                
4  ‘Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc’ is een voorbeeld van middeleeuws toneelstuk waarin 

duidelijk wordt dat men in die tijd de mens benaderde als een soort grootste gemene deler. Schrijven 
over ‘Elckerlijc’ biedt een sjabloon waarin ieder mens zichzelf kan herkennen en leren kennen (zie 
voor inleiding: Van Elslander 1985; ook te vinden op http://www.dbnl.org/tekst/_elc001elck01_01/ 
geraadpleegd op 26-06-2015). 

5  In een inleidend artikel op een bundel over zelfontplooiing spreekt Paul over narratieve sjablonen in 
de cultuur: “Wie zichzelf niet wil ontplooien en geen waarde hecht aan authenticiteit, is niet slechts 
een andersdenkende, maar een vreemde snoeshaan. Het zelfontplooiingsdiscours lijkt, met andere 
woorden, geen concurrenten te erkennen. Er moet een steekje bij je loszitten als je jezelf niet wilt ont-
plooien” (Paul & Slob 2015, 17). 
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merken: “I join millions of others in expressing my ‘individuality’. Moreover, I 
express it by linking myself to some higher world, the locus of stars and heroes, 
which is largely a construct of fantasy” (Taylor 2007, 483).6 
Deze culturele ontwikkeling (zie verder 2.4) heeft invloed op het homiletische dis-
cours, zeker waar het gaat over de persoon en het optreden van de prediker, en roept 
sterker dan ooit de vraag op: ‘Wie ben ik als ik preek?’ Om aan deze culturele ont-
wikkeling recht te doen, benader ik de persoon van de prediker in deze studie vanuit 
het kristallisatiepunt ‘zelfbeeld’. 
 
 
1.2. BESCHRIJVING ONDERZOEK 
 
Vanuit de invalshoek van het zelfverstaan richt dit onderzoek zich op de persoon 
van de prediker: hoe verstaat de prediker zichzelf in de handeling van de prediking? 
Daarvoor wordt in dit onderzoek de term ‘zelfbeeld’ gehanteerd. Zelfbeeld staat 
voor wat iemand als waar beschouwt over zichzelf (zie uitgebreider 2.1). Deze term 
functioneert binnen dit onderzoek als een soort zoekontwerp, een begrip waar de 
homiletische reflectie op de persoon van de prediker zich om heen kan organiseren. 
Binnen een cultuur waarin het zelf in het middelpunt is komen te staan, ligt deze 
aanpak voor de hand. Bovendien is deze insteek van belang, omdat zo aangesloten 
wordt bij een belangrijke betekenisgever van het handelen, het zelfverstaan.7 
 
1.2.1 Zelfbeeld en herbronning 
Het zelfbeeld van de prediker breng ik niet uitputtend in kaart. Het aspect van het 
zelfbeeld dat centraal in beeld komt is het theologische. Met het theologische aspect 
van het zelfbeeld bedoel ik de theologische categorieën die iemand hanteert om zijn 
zelfbeeld te beschrijven. Het gaat dan om categorieën die duiden op de Godsrelatie 
of die rechtstreeks ontleend zijn aan de Bijbel. Daarmee is niet gezegd dat er geen 
andere aspecten van een zelfbeeld betekenisgevend zijn voor handelen. Het 
bestaande theologische zelfbeeld van de prediker wordt in kaart gebracht door aan 
de hand van bestaande homiletische theorieën de ontwikkeling van het zelfbeeld van 
de prediker te beschrijven. Juist in die moderne theorieën betreffende de prediker 
wordt zichtbaar dat het zelfbeeld van de prediker ook sterk bepaald kan worden door 
psychologische en communicatiewetenschappelijke categorieën. Het zelfbeeld van 
de prediker wordt via homiletische theorievorming in kaart gebracht en niet via 
empirisch onderzoek. Zo wordt het mogelijk om de ontwikkeling van het zelfbeeld 
te schetsen. Eveneens wordt zichtbaar dat de ontwikkeling van het zelfbeeld ook 
bepaald wordt door de culturele context. Empirisch onderzoek zou wel het huidige 
zelfbeeld van de prediker in kaart kunnen brengen, maar onvoldoende de ontwik-
keling en de culturele context van het zelf van de prediker.  

                                                
6  In de homiletiek is een vergelijkbare tendens waarneembaar: leren preken door een succesvolle en 

grote prediker te beluisteren en te analyseren wat hem goed maakt (zie bijv. Vibert 2011). 
7  Howell noemt naast cultuur, opvoeding, geloofsovertuigingen, persoonlijkheid, vooroordelen over de 

tekst, ook zelfverstaan als een betekenisgevende factor voor interpretatie van de bijbeltekst in de voor-
bereiding van de preek (Howell 2013, 4). Zie verder 2.1. 
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Niet alleen wordt een beschrijving geboden van het zelfbeeld van de prediker, maar 
dit zelfbeeld wordt in dit onderzoek ook verrijkt en waar nodig kritisch bevraagd. 
Relevant is bijvoorbeeld de vraag of het zelfbeeld van de prediker niet te eenzijdig 
bepaald wordt door de cultuur van de moderniteit. Door welke bronnen laat het 
zelfbeeld zich voeden? Verrijking van en kritische reflectie op het zelfbeeld van de 
prediker op de overgang van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw zoek ik via 
de methode van herbronning. Herbronning omschrijf ik als de reflectie op een 
bepaalde praxis door haar te verbinden aan de primaire bron van de theologie, de 
Bijbel. Herbronnen betekent niet een rücksichtslos terugkeren naar de bron(nen) met 
voorbijgaan aan historische ontwikkelingen. Het betekent in een nieuwe context 
opnieuw verbinding zoeken met de bron, zich laten inspireren door de bron en gaan 
staan in de stroom die voortkomt uit die bron. Herbronnen kan ook inhouden dat 
ontdekt wordt hoe in de loop van de tijd andere bronnen van invloed zijn geworden 
op een bepaalde praktijk. De hypothese die aan dit onderzoek ten grondslag ligt is 
dat de homiletiek gebaat is bij een hernieuwde verbinding met de bijbelse bron. 
Homiletiek als onderdeel van praktische theologie houdt op theologie te zijn als er 
niet methodisch een verbinding gemaakt wordt met de bijbelse theologie (vgl. De 
Roest 2009, 390v). Deze verbinding kan rechtstreeks of via de systematische theo-
logie gemaakt worden.8 
Afgezien van enkele voorstellen om bijbels materiaal op meditatieve wijze in te 
zetten in de praktische theologie (o.a. Bohren 1971a, 389-394; Den Dulk 2000) blijft 
het binnen dit vakgebied op dit punt opmerkelijk stil. In de systematische theologie 
en de ethiek daarentegen zijn de laatste twee decennia diverse pogingen ondernomen 
om de vraag naar de wijze waarop de Bijbel aan bod komt in de theologie metho-
disch te verantwoorden (zie bijv. Vanhoozer 2005a; Wells 2004; Brock 2007; vgl. 
Den Hertog & Van der Kooi 2007; Den Hertog 2010).9 
Herbronning vindt in dit onderzoek plaats door het zelfbeeld van de huidige prediker 
te verbinden aan de Bijbel. Om het hanteerbaar te houden is gekozen voor een se-
lectie van bijbels materiaal. Ik beperk me bij het weergeven van het bijbelse materi-
aal tot de prediker Paulus.10 De reconstructie van zijn zelfbeeld aan de hand van zijn 
brieven biedt de mogelijkheid de herbronning van het zelfbeeld van de prediker 
meer profiel te geven. 
 
1.2.2 Hoofd- en deelvragen 
Zo kom ik tot de volgende hoofdvraag voor dit onderzoek: 

Welk theologisch zelfbeeld ontstaat er wanneer het zelfbeeld van de huidige 
prediker door middel van herbronning verbonden wordt aan het zelfbeeld van 
prediker Paulus? 

 

                                                
8  Voor een nadere verantwoording van het praktisch-theologische concept waarmee in deze studie 

gewerkt wordt, zie 2.2. En voor een verantwoording van het betrekken van bijbels-theologisch materi-
aal in de praktische theologie, zie 4.1. 

9  Een aanzet tot toenadering tussen homiletiek en bijbelwetenschappen vormt de bundel die voortkwam 
uit een paneldiscussie tijdens een bijeenkomst van de Society of Biblical Literature die ging over de 
theologische en hermeneutische problemen die inherent zijn aan de relatie tussen bijbelinterpretatie en 
verkondiging (Howell 2013). 

10  In 4.1.2 verantwoord ik de keuze voor Paulus. 
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Deelvragen: 
- hoe werkt herbronning? 
- hoe ontstaat een zelfbeeld en hoe functioneert het? 
- hoe ziet het zelfbeeld van de huidige prediker eruit? 
- hoe ziet het zelfbeeld van de prediker Paulus eruit? 
 
1.2.3 Belang 
In de doorgaande reflectie op de prediking biedt dit onderzoek een bijdrage door 
aandacht te vragen voor het zelf van de prediker. Dit gebeurt door het zelfbeeld van 
de huidige prediker te herbronnen in het (gereconstrueerde) zelfbeeld van de 
prediker Paulus. De waarde van dit onderzoek wordt zichtbaar op verschillende 
niveaus. Ten eerste levert het een bijdrage aan de theorievorming betreffende de 
persoon van de prediker. Door de beweging terug naar de primaire bron van de theo-
logie te maken biedt het de mogelijkheid kritisch te reflecteren op bestaande homi-
letische theorievorming betreffende (de persoon van) de prediker – en daarachter op 
de culturele ontwikkelingen die eraan ten grondslag liggen. Ten tweede biedt het 
onderzoek een vingeroefening in het verwerken van bijbelse theologie in de homi-
letiek en praktische theologie. Tenslotte biedt dit onderzoek op het vlak van de 
praxis voor predikers een stimulans tot het articuleren van hun zelfbeeld. Bewust-
wording van het bestaande zelfbeeld maakt beweging mogelijk. Wie zich bewust is 
van de manier waarop hij zichzelf ziet in de prediking, is ook in staat zichzelf waar 
nodig ‘in de rede te vallen’ (Engemann 2002, 2v). Bovendien heeft Giddens in zijn 
onderzoek naar het zelf in de moderne samenleving laten zien dat een zelfbeeld 
nooit af is… 
 
1.2.4 Opzet 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de voorgestelde herbronning verder uitge-
werkt. Dit levert een hermeneutische verantwoording op voor de hypothese dat 
praktische theologie niet kan zonder verbinding te zoeken met de bijbelse theologie. 
Daarmee wordt de eerste deelvraag beantwoord. 
Het volgende hoofdstuk beschrijft wat ik in dit onderzoek versta onder zelfbeeld en 
hoe zo’n zelfbeeld ontstaat. Het ontstaan van het zelfbeeld geef ik weer op meerdere 
niveaus: allereerst vanuit een systematisch-theologische, vervolgens vanuit een 
cultureel-filosofische en tenslotte vanuit een menswetenschappelijke invalshoek. Zo 
wordt enerzijds beschreven waar de aandacht voor het zelf vandaan komt en wordt 
anderzijds verklaard hoe een zelfbeeld eigenlijk ontstaat. Zodoende geeft hoofdstuk 
2 antwoord op de tweede deelvraag. 
De derde deelvraag wordt beantwoord in het derde hoofdstuk. In dat hoofdstuk 
wordt het zelfbeeld van de huidige prediker beschreven aan de hand van homileti-
sche theorievorming van de negentiende en twintigste eeuw.  
In hoofdstuk 4 volgt dan de bijbels-theologische reconstructie van het zelfbeeld van 
de prediker Paulus. Zo wordt de vierde deelvraag beantwoord. 
In hoofdstukken vijf en zes tenslotte vindt de herbronning van het zelfbeeld plaats. 
Dit gebeurt in twee hoofdstukken waarbij het ene hoofdstuk zich meer richt op de 
structuur van het zelfbeeld (hoofdstuk 5) en het andere zich meer richt op de inhoud 
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van het zelfbeeld (hoofdstuk 6). Met die beide hoofdstukken is tenslotte de hoofd-
vraag van dit onderzoek beantwoord.  
 
 
1.3. HERMENEUTISCHE VERANTWOORDING VAN HERBRONNING 
 
In dit homiletische onderzoek wordt gewerkt aan de herbronning van het zelfbeeld 
van de huidige prediker in de primaire bron van de theologie door het te verbinden 
aan het zelfbeeld van de prediker Paulus. Dit doe ik vanuit de intuïtie dat een derge-
lijke bijbelse luisteroefening vruchtbaar is voor de homiletiek van vandaag. Bij 
intuïtie kan het echter niet blijven. Daarom is een belangrijke vraag aan het begin 
van deze studie: op welke manier vindt de bijbelse herbronning plaats van een be-
paalde praktisch-theologische reflectie? In dit onderzoek richt ik mij op de reflectie 
op het zelf van de prediker, oftewel zijn zelfbeeld. Door de eerste deelvraag – hoe 
werkt herbronning? – te beantwoorden, wordt een methodische verantwoording van 
het gebruik van de Bijbel in de homiletische reflectie geboden. 
 
1.3.1 Belang van aandacht voor de Bijbel 
De herbronning die in dit onderzoek wordt voorgesteld, veronderstelt een bepaalde 
visie op de Bijbel en de rol die de Bijbel kan of zelfs moet spelen in de theologie. De 
belangrijkste vooronderstelling is deze: praktische theologie die ten dienste wil staan 
van de christelijke gemeente heeft het nodig de Bijbel te lezen om een veran-
der(en)de context opnieuw te verstaan vanuit het gezagvolle spreken van God. Deze 
noodzaak wordt versterkt door het feit dat de christelijke gemeente zelf de Bijbel 
erkent als gezaghebbend over haar geloven en leven. In de theologie wordt dit op 
formule gebracht onder de noemer ‘het gezag van de Schrift’ (Van den Brink & Van 
der Kooi 2012, 510-513; Horton 2011, 211-215). Aan dit gezag van de Schrift wil 
de gemeente zich onderwerpen en dat doet zij door de Bijbel allereerst te lezen en 
hem vervolgens op de een of andere manier te belichamen. Het lezen van de Schrift 
is niet de bestemming, maar de weg die gegaan moet worden (Brock 2007, 241). Dat 
dit een doorgaand proces is, blijkt wel uit de opmerking van Wright: “To affirm ‘the 
authority of scripture’ is precisely not to say ‘We know what scripture means and 
don’t need to raise any more questions.’ It is always a way of saying that the church 
in each generation must make fresh and rejuvenated efforts to understand scripture 
more fully and live by it more thoroughly, even if that means cutting across cher-
ished traditions” (Wright 2011, 92). Op die manier blijkt de gemeente niet alleen 
leesgemeenschap te zijn, maar ook een leergemeenschap waarin al doende gezocht 
wordt naar de juiste interpretatie van het gelezene in het leven van alledag (Yeago 
2001, 51.63). Herbronning is dus een voortdurend proces voor de christelijke ge-
meente en daarmee voor theologie die aan die gemeente dienstbaar wil zijn. 
 
Wright maakt duidelijk dat het gezag van de Schrift nooit op zichzelf staat: “When 
we take the phrase ‘the authority of scripture’ out of its suitcase, then, we recognize 
that it can have Christian meaning only if we are referring to scripture’s authority in 
a delegated or mediated sense from that which God himself possesses and that 
which Jesus possesses as the risen Lord and Son of God, the Immanuel. It must 
mean, if it means anything Christian, ‘the authority of God exercised through scrip-
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ture’” (Wright 2011, 23).11 Zo heeft de Schrift vandaag een bepalende rol in het 
midden van de gemeente, als het gezag dat God erdoor uitoefent. Het belijden van 
het gezag van God, uitgeoefend door middel van de Schrift, betekent een voortdu-
rende interpretatie van de Schrift die zich richt op de doorwerking in de gemeente. 
Want aan de gemeente is de Bijbel gegeven om daarin de stem van God te leren 
ontdekken en daaraan gehoor te geven door belichaming in haar handelen (De 
Bruijne 2002, 203v). 
Praktische theologie die de praktijken van geloof van de christelijke gemeente be-
studeert, zal die werkelijkheid moeten kunnen duiden, onder andere met behulp van 
categorieën en metaforen (Heitink 1993, 187v; Immink 2003, 18vv) die, al dan niet 
via de ‘omweg’ van de systematische theologie, ontleend zijn aan de Bijbel. In het 
verlengde van het interpreteren van de werkelijkheid houdt de praktische theologie 
zich ook bezig met het ontwikkelen van praktijktheorieën (Heitink 1993, 195v; De 
Ruijter 2005, 16v.83), dat zijn strategieën voor geloofspraktijken. Om de christelijke 
gemeente te kunnen dienen met voorstellen die verantwoord handelen mogelijk 
maken, is contact met het erkende gezag, het spreken van God in de Bijbel, even-
eens onmisbaar. 
 
1.3.2 De Bijbel in de praktische theologie 
De Bijbel komt in de moderne homiletiek vooral ter sprake in het kader van de vraag 
hoe bijbelteksten homiletisch-hermeneutisch benaderd moeten worden met het oog 
op de preek.12 De vraag naar de plaats van de Schrift in de homiletische bezinning 
zelf komt echter nauwelijks aan bod.13 Iets breder gekeken in het praktisch-theolo-
gische veld valt hetzelfde op. In de bezinning op pastoraat bijvoorbeeld komt de 
vraag naar de rol die Bijbel speelt in het pastorale gesprek uitgebreid aan bod14 en 
ook in de theorievorming komt de Bijbel in beeld als bron van inspiratie,15 maar aan 
de hermeneutische vraag op zich wordt nauwelijks aandacht besteed. 
Dat roept de vraag op hoe het kan dat de Bijbel een zo marginale rol speelt in de 
praktische theologie en de homiletische theorievorming in het bijzonder. Brock wijt 
deze veronachtzaming van de Bijbel aan de opdeling van de theologische faculteit in 
verschillende vakgebieden: “[A] significant, possibly even dominant, stream of 
Christian theologizing has taken place through direct exegesis of Scripture, a fact 
that has been lost to our contemporary view, given the divisions in modern aca-
demia” (Brock 2007, 71; vgl. Muller 1991; Bohren 1975, 84vv). Deze opdeling van 
de theologische faculteit maakte het mogelijk dat de aandacht voor de Bijbel ‘over-
gelaten’ werd aan de bijbelwetenschappers. Praktische theologie reflecteert op haar 

                                                
11  Zie ook Vanhoozer 2005a, 11.67, die in dit kader spreekt over ‘divine authorical discourse’. 
12  Voorbeeld hiervan is te vinden bij Dingemans 1991, 69-134; specifieker op dit punt zijn Grevel 2002 

en Kuruvilla 2009. Ook Howell 2013 zit op dit spoor: hoe interpreteren we de Bijbel met het oog op 
de verkondiging? Specifiek voor zijn benadering is dat daarbij de betekenisverlening door de persoon 
van de prediker nadrukkelijk in beeld wordt gebracht. 

13  Hoewel er wel diverse homiletische studies zijn die teruggrijpen op de Bijbel als bron voor de theolo-
gie (zoals bijvoorbeeld Beaudean 1988; Thompson 2001; Gross 2002; Knowles 2008), blijft een her-
meneutische verantwoording daarin vaak achterwege of onderontwikkeld. 

14  Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij Ganzevoort & Visser 2007, 230-240; De Vries 2008; Van de 
Kamp 2013, 94-114. 

15  Bijvoorbeeld het door Van der Meulen ontwikkelde Emmaüsmodel (Van der Meulen 2004; Menken-
Bekius & Van der Meulen 2007, 180-187). 
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beurt ‘slechts’ op de geloofspraxis van de kerk. Aangezien het handelen van God 
niet empirisch kan worden waargenomen, wordt het spreken over Gods handelen 
voorbehouden aan de systematisch-theologen. De noodzaak om vanuit bijbels per-
spectief de praxis te interpreteren is daarmee zo goed als verdwenen (vgl. De Ruijter 
2005, 30vv). 
 
Het is daarom van belang de hermeneutiek van de Bijbel aan de orde te stellen bin-
nen de praktische theologie. De genoemde kritiek op de opdeling van de theologie 
zet aan om te kijken hoe in andere vakgebieden nagedacht is over het gebruik van de 
Bijbel. Het ligt daarbij voor de hand allereerst te kijken in de richting van de ethiek, 
omdat zij het meest nabij aan de praktische theologie is, aangezien bij beide verant-
woord handelen een belangrijke kern vormt en beide gebruik maken van theolo-
gische input en sociaal-wetenschappelijke inzichten.16 Maar ook in andere discipli-
nes komt de vraag naar het gebruik van de Bijbel aan bod. Ik denk dan aan de bij-
belse theologie en de systematische theologie. 
Ik begeef me op het interdisciplinaire terrein van de theologische hermeneutiek door 
het doordenken van een metafoor die door diverse mensen uit deze verschillende 
theologische vakgebieden ontwikkeld is en gehanteerd wordt, namelijk de drama-
metafoor. Oorspronkelijk werd deze metafoor geïntroduceerd door Hans Urs von 
Balthasar en op een iets andere manier door N.T. Wright (Vanhoozer 2005a, 
2.17.49v). Ik introduceer deze metafoor vooral via het werk van de systematisch-
theoloog Kevin Vanhoozer. Aanvullend maak ik gebruik van de ethicus Samuel 
Wells en de nieuwtestamenticus N.T. Wright. 
Naast de dramametafoor ontleen ik op diverse plaatsen inspiratie aan het denken van 
de ethicus en nieuwtestamenticus Richard Hays. Zijn theorievorming betreffende 
gezaghebbend verwijzen naar de Schrift biedt mogelijkheden om verder na te den-
ken over de manier waarop Paulus’ zelfbeeld als prediker ingezet kan worden in de 
actuele homiletiek. 
Een aanloop naar de dramametafoor neem ik via het model van kleurdrukdenken dat 
ontwikkeld is in het veranderingsmanagement. Via een niet-theologische ingang 
werpt dat licht op de verschillende manieren waarop de Bijbel kan functioneren in 
het leven van de christelijke gemeente en in theologische theorievorming. 
 
1.3.3 Geen blauwdruk… 
Het is belangrijk dat men zich realiseert dat de Bijbel geen direct antwoord geeft op 
de vraag hoe predikers vandaag moeten preken of hoe zij zichzelf moeten/kunnen 
verstaan in die rol. Als er al sprake zou zijn van een zelfbeeld van de prediker Pau-
lus, betekent dit nog niet dat dit automatisch ook het zelfbeeld van de huidige predi-
ker moet zijn. Op die manier vormt de Bijbel geen ‘handboek prediking’. De Bijbel 
laat zich niet lezen als een door God gegeven blauwdruk voor christelijk leven en 
christelijk handelen in dienst van het evangelie. Wie de Bijbel toch op die manier 
probeert te hanteren, zal vroeg of laat schipbreuk lijden, omdat geen rekening ge-
houden wordt met historische en culturele verschillen tussen de oorspronkelijke 
context van de Bijbel en de actuele context van de bijbellezer. 

                                                
16  Vgl. Forrester 2000, die in zijn concept van praktische theologie om die reden praktische theologie en 

ethiek samen neemt. 
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Een blauwdruk in de oorspronkelijke betekenis is het resultaat van een vorm van 
fotografisch kopiëren, cyanotypie genaamd, waarbij verschillende chemicaliën on-
der invloed van licht een Pruisisch-blauwe kleur op het papier achterlaten en zo de 
afbeelding van het origineel in wit zichtbaar maken (Ware 1999).17 In overdrachte-
lijke zin wordt de term ‘blauwdruk’ gebruikt om een plan van uitvoering aan te 
duiden. Het plan is nog niet verwezenlijkt, maar in het ontwerp is precies aangege-
ven wat er moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren. Een blauwdruk heeft een 
dwingend karakter. Het laat weinig tot niets over aan de fantasie en eigenheid van 
degene die er gebruik van maakt. Het eindresultaat en de stappen ernaartoe liggen 
immers al vast. De Bijbel kan dus niet gelezen worden als een blauwdruk voor 
christelijk leven en handelen. 
In het veranderingsmanagement is een model ontwikkeld, dat bekend staat als het 
kleurdrukdenken (De Caluwé & Vermaak 2002), om verschillende manieren van het 
denken over veranderingen binnen een organisatie inzichtelijk te maken. Dit model 
vindt haar creatieve oorsprong in het doorontwikkelen van het overdrachtelijke ge-
bruik van de term ‘blauwdruk’. In het model van het kleurdrukdenken wordt de 
kleur blauw gebruikt voor een manier van denken over veranderen waarbij als het 
ware een blauwdruk gehanteerd wordt “die staat voor het van tevoren gemaakte 
ontwerp/de tekening, dat zowel de uitkomst voorspelt als helpt garanderen” (De 
Caluwé & Vermaak 2002, 46). 
Een benadering waarbij aan de Schrift vooral tijdloze principes worden ontleend (zie 
bijv. Kaiser & Silva 2007, 91vv; Kaiser 2009), komt dicht in de buurt van het ge-
bruik van de Bijbel als blauwdruk. Direct wordt ook duidelijk dat narratieve passa-
ges minder relevant worden of dat deze passages overvraagd worden (Vanhoozer 
2009, 60v; vgl. De Bruijne 2002, 202.217). Dergelijke pogingen, om aan de Bijbel 
tijdloze waarheden te ontlenen, acht Hays bij voorbaat kansloos, omdat de Bijbel 
van begin tot eind historisch, geografisch en cultureel bepaald is (Hays 1996, 299). 
Een hermeneutiek van de Bijbel zal recht moeten doen aan de historiciteit en het 
literaire karakter van de Bijbel. 
 
… maar groendruk 
Binnen het kleurdrukdenken worden er naast de blauwdruk nog vier andere denk-
wijzen onderscheiden, namelijk de geel-, rood-, groen- en witdruk. Van die vier kan 
het groendrukdenken dienen als metafoor voor de rol van de Bijbel in de (prakti-
sche) theologie. Groendrukdenken appelleert aan de potentie en groeimogelijkheden 
van mensen. Het gaat uit van de gedachte dat mensen veranderen of in beweging 
komen “door ze te motiveren om te leren, door ze bewust onbekwaam te maken” 
(De Caluwé & Vermaak 2002, 47) en hen vervolgens in leersituaties te brengen 
waar ze zich nieuwe manieren van doen eigen maken. Bij deze denkwijze binnen het 
veranderingsmanagement is wel een ‘groendruk’ gegeven die schetsmatig aangeeft 
wat de gewenste uitkomst van de verandering is en die kaders biedt voor de wijze 
waarop die verandering gestalte moet krijgen. Maar, anders dan de blauwdruk, 
schrijft de groendruk niet exact het hoe en het wat voor. Hierdoor worden de werk-

                                                
17  Na de ontdekking van deze techniek, in het midden van de negentiende eeuw, is zij lange tijd toege-

past om afbeeldingen te vermenigvuldigen, waaronder vooral technische bouwtekeningen (Ware 1999, 
13). 
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nemers binnen de organisatie uitgedaagd met eigen mogelijkheden en inzichten te 
participeren in het veranderingsproces. Voor deze manier van denken staat de kleur 
groen, omdat zij verwijst naar het groene licht van het verkeerslicht die mensen vrije 
doorgang geeft. Ook verwijst de kleur groen naar de natuur, waarbij groen groei 
impliceert. 
De Bijbel benaderen als een groendruk is hem zo lezen dat hij de lezer bewust maakt 
van zijn eigen onbekwaamheid en tegelijkertijd motiveert om gaandeweg en al 
doende te leren en te zien wat Gods schets van zijn nieuwe werkelijkheid is (vgl. De 
Caluwé & Vermaak 2002, 51). De Bijbel reikt verhalen en betogen aan die vragen 
om uitwerking in het leven van een christen waarbij alle menselijke vermogens 
zoals intellectuele, verbeeldende, spirituele, zintuigelijke en praktische, ingezet 
dienen te worden. Door God wordt de gemeente in verander(en)de culturele con-
texten geleid en telkens in nieuwe situaties gebracht waarbij de groendruk vraagt om 
een uitwerking. Een groendruk daagt uit tot leren middels het experiment binnen een 
gegeven speelruimte en een resultaat dat tevoren schetsmatig is aangegeven, waarbij 
de eigen activiteit van het leren de weg tot inzicht en/of verandering is. De Bijbel als 
groendruk benaderen betekent dat men zich uit laat dagen om alle vermogens in te 
zetten in het leren kennen van de nieuwe werkelijkheid van God en er al doende 
uitdrukking aan te geven. Zolang de Bijbel te denken geeft, functioneert hij voor de 
lezer als een groendruk. 
Het is in dit kader van belang aandacht te vragen voor de bereidheid van de lezer om 
de interpretatie van de Schrift daadwerkelijk uit te leven. Uitdenken hoe er gehan-
deld moet worden, is nog wat anders dan daadwerkelijk handelen. In de (theolo-
gische) hermeneutiek wordt erop gewezen dat de gemeente een levend commentaar 
is op het Woord (Vanhoozer 1998, 440v; vgl. 466v; Hays 1996, 304vv). Vanhoozers 
benadering van theologie is, zoals zal blijken, een vorm van ‘cognitieve therapie’ 
gericht op de transformatie van ieders denken naar de zin, de ‘mindset’ van Chris-
tus18 waarbij hij opmerkt dat dit niet slaat op kennis op zich maar op een houding, 
een ‘habitus’ (Vanhoozer 2005a, 255v).19 
 
1.3.4 De dramametafoor 
Vanhoozer hanteert de dramametafoor om een benadering te ontwikkelen voor het 
bedrijven van christelijke theologie (Vanhoozer 2005a). Zoals hij later zelf zegt, 
ontwerpt hij een manier van theologie-beoefening waarbij methode en de zaak waar 
het om gaat dicht tegen elkaar aanliggen (Vanhoozer 2010, xiv). Theologie, en dan 
denkt Vanhoozer allereerst aan systematische theologie, heeft bij uitstek de taak na 
te denken over de manier waarop de verbinding tot stand komt tussen de Bijbel en 
het leven van volgelingen van Christus vandaag. Toegespitst op mijn onderzoek zou 
dit zijn: de verbinding tussen het zelfbeeld van de prediker Paulus en het zelfbeeld 
van de prediker vandaag. Door de verbinding tot stand te brengen vindt herbronning 
plaats. 
 

                                                
18  Deze uitdrukking is ontleend aan 1Korintiërs 2,16. Het Griekse woord dat daar staat is nou/j. 
19  Vgl. Wells 2004, 73-80, die spreekt over het aanleren van gewoontes als belangrijke voorwaarde voor 

het juiste handelen op een beslissend moment. 
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Vanhoozer stelt voor om het evangelie te benaderen als een ‘theo-drama’ dat zijn 
uitgangspunt neemt in de liefde van God en zijn hoogtepunt vindt in Jezus Christus. 
Dit drama bestaat uit het goede spreken en handelen van God als Vader, Zoon en 
Geest gericht op verzoening met de wereld, dat daarom ook een ‘drama of redemp-
tion’ genoemd kan worden (Vanhoozer 2005a, 38.49v). Het drama is maar niet iets 
dat zich alleen in het verleden heeft afgespeeld, waarvan de Bijbel dan een verslag 
zou zijn en huidige lezers de toeschouwers vormen. Het theodrama is nog steeds 
gaande en de mens krijgt in het theodrama een eigen rol toebedeeld. Ook de rol van 
toeschouwer is fundamenteel voor de voortgang van het drama. God en mens zijn zo 
beurtelings acteur en gehoor in het interactieve theater van de wereld (Vanhoozer 
2005a, 37). 
Het theodrama leren we kennen door de canon die door de kerk wordt beschouwd 
als afkomstig van God. Op zich al een daad van verzoening van de hoofdrolspelers 
in drie personen Vader, Zoon en Geest. De canon is onderdeel van Gods verzoe-
nende beweging naar de mens en is daarmee zelf ook onderdeel van het theodrama. 
Naast dat de canon ons het theodrama laat zien en zelf onderdeel is van het theo-
drama, is de canon in Vanhoozers opvatting ook het gezaghebbende script voor 
acteren in het theodrama, namelijk het volgen van Christus (Vanhoozer 2005a, 115). 
Net als bij de groendruk, geldt ook voor de dramametafoor dat alleen wie daadwer-
kelijk zijn rol speelt, inzicht ontvangt. De relatie tussen tekst en interpretatie wordt 
in de dramametafoor daarom getypeerd als ‘performance’: de Bijbel als script inter-
preteren betekent acteren en acteren is zelf een vorm van interpreteren (Vanhoozer 
2005a, 80). Verstaan van de Bijbel is dus alleen mogelijk door middel van partici-
patie. Iedere gelovige moet zich afvragen hoe hij in het theodrama acteert en hij 
moet zich er bewust van zijn dat zijn leven een interpretatie van dat theodrama laat 
zien. Er ontstaat een conflict als de mens weigert te acteren of dat op hypocriete 
wijze doet (Vanhoozer 2005a, 369). Dat is dan ook het wezen van zonde: niet of 
onjuist acteren in het theodrama. 
Wat betreft het zelfbeeld van de prediker betekent dit dat de prediker zich af moet 
vragen: welke interpretatie van het theodrama wordt zichtbaar in mijn zelfbeeld?  
 
1.3.5 De rol van theologie 
Wat geldt voor de gelovige, geldt mutatis mutandis ook voor de beoefenaar van 
theologie: theologie bedrijven betekent acteren, waarbij verstaan alleen mogelijk 
wordt door het acteren zelf. “Theology is faith seeking creative understanding” 
(Vanhoozer 2005a, 354). Specifiek voor de rol van de theologie binnen het drama is 
het ontwikkelen van regie-aanwijzingen die gebruikt kunnen worden door pastores 
en kerkleiders, de assistent-regisseurs van de heilige Geest (Vanhoozer 2005a, 244). 
Theologie kan daarmee binnen de dramametafoor getypeerd worden als dramatur-
gie. Vanhoozer vat de rol van theologie als dramaturgie zo samen: “Dramaturgy 
approximates both the nature of theology’s subject matter (the speech and action of 
God) and theology’s function (interpreting and performing a script/Scripture). The 
theologian as a dramaturge is the artistic and, more important, the theological con-
science of the church, whose main job is to keep asking not only ‘Why does God say 
and do that?’ but ‘How can we fit into the theo-dramatic action?’” (Vanhoozer 
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2005a, 247). Theologie beweegt zich altijd tussen tekst en context.20 Het product van 
theologie zijn doctrines (in de betekenis van: een samenhangende en afgeronde 
verzameling ideeën). Zij vormen de regie-aanwijzingen die individuen en gemeen-
schappen in staat stellen om op de juiste manier te participeren in het theodrama 
(Vanhoozer 2005a, 78; vgl. 102v). Zij vormen het product van theologie die haar 
kern vindt in enerzijds interpretatie van het bijbelse plot en de karakters daarbinnen 
en anderzijds een zodanige verwoording dat lezers van de Bijbel kunnen participe-
ren in het voortgaande theodrama in nieuwe contexten (Vanhoozer 2005a, 108). 
Doctrines functioneren zo als gidsen voor het acteren van de Schrift in de huidige 
situatie. De heilige Geest is daarop betrokken als auteur van het script en degene die 
de kerk begeleidt in haar improviserend acteren. Deze improvisatie is gegeven met 
het feit dat de Bijbel geen script biedt voor de tijd waarin wij leven (zie voor verdere 
uitwerking 2.1.3.6). Daarom moet er geïmproviseerd worden. Systematische theolo-
gie is een middel van de Geest om de kerk te helpen het theodrama te verstaan. “The 
drama of doctrine consists in the Spirit’s directing the church rightly to participate 
in the evangelical action by performing its authoritative script” (Vanhoozer 2005a, 
102). 
 
1.3.6 Ieders plek in het drama: historiciteit 
Zet Vanhoozer de dramametafoor vooral in om daarmee duidelijk te maken hoe er 
theologie bedreven moet worden in aansluiting bij Schrift en cultuur, N.T. Wright 
gebruikt de metafoor om de vraag te beantwoorden op welke manier de Bijbel gezag 
heeft over ons leven vandaag (Wright 1991; 1992, 139-143; 2011, 121-127). 
Wrights specifieke bijdrage is dat hij aandacht vraagt voor de historische locatie 
waarop wij ons bevinden binnen het drama. Wij leven niet in de tijd van Abraham of 
in de tijd van Jezus. Wright deelt het bijbelse drama op in vijf aktes: schepping – 
zondeval – Israël – Jezus Christus – de kerk (Wright 1992, 141vv).21 De vijfde akte 
is nog gaande en net als bij Vanhoozer moet in de vijfde akte al improviserend ge-
acteerd worden met behulp van het materiaal dat we vinden in de voorgaande aktes. 
Hetzelfde doen als in vorige aktes brengt het toneelstuk niet verder. Tegelijkertijd 
mag echter de vijfde akte niet afwijken van sfeer, bedoeling en betekenis van de 
eerdere aktes. Improvisatie is alleen mogelijk voor wie werkelijk kennis heeft ge-
nomen van de eerdere aktes. Wright wijst erop dat wat in een bepaalde akte gezegd 
wordt altijd binnen de context van die akte bekeken moet worden voor het gezag-
hebbend ingezet kan worden in de akte waarin wij ons bevinden (Wright 2011, 123-
126). Wat geldt voor de eerste of derde akte geldt niet automatisch ook nu op de-
zelfde manier. Recht doen aan de historiciteit van de Bijbel krijgt hiermee een meer 
concrete invulling. 
 
Met deze aandacht voor historiciteit in de canon is ook duidelijk dat het script van 
de canon niet een-op-een toegepast kan worden in de scène waarin wij vandaag 
acteren. Dit acteren in het niet vastgelegde deel van de vijfde akte vraagt om impro-

                                                
20  Of zoals het motto van de Theologische Universiteit in Kampen luidt: ‘verbindt Bijbel en leven’. 
21  Er zijn ook voorstellen gedaan voor andere indelingen (Vanhoozer 2005a, 2v). Ook Samuel Wells 

reageert kritisch op Wrights indeling (Wells 2004, 52-55; voor een reactie zie Wright 2011, 121-128), 
maar voor mijn gebruik van de dramametafoor nu is dat minder belangrijk. 
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visatie. Ook voor Vanhoozer is improvisatie een sleutelbegrip (Vanhoozer 2005a, 
128v.335-344). De canon zelf is criterium en voorwaarde voor optredens. Improvi-
serend acteren betekent het vermijden van twee extremen: enerzijds het een-op-een 
kopiëren van de boodschap van de Schrift naar nu, anderzijds een vorm van correla-
tie waarbij de huidige situatie met bijbehorende behoeftes de theologie bepaalt 
(Vanhoozer 2005a, 253).  
Paulus is een van de godsmannen die in de vijfde akte de toon zetten waarop geïm-
proviseerd kan worden (vgl. Wright 2011, 125v). Wright wijst erop dat improvisatie 
niet betekent dat alles maar kan. Het houdt juist in een gedisciplineerd en zorgvuldig 
luisteren naar andere stemmen om ons heen en aandacht voor thema, ritme en har-
monie van het optreden tot zover en het vervolg (Wright 2011, 127).22 Improviseren 
moet passend zijn bij de canonieke tekst én de huidige context.23 Dit betekent dat 
‘christenen net zo geïnteresseerd in de context moeten zijn als in de tekst’ (Van-
hoozer 2005a, 311). 
 
Hoewel Vanhoozer het acteren van de mens in navolging van Christus ‘secondary 
peformance’ noemt (Vanhoozer 2005a, 252), betekent dat niet dat het onbelangrijk 
is. Het menselijke acteren is wezenlijk voor de voortgang van het theodrama, omdat 
de kerk en de gelovige de rol toebedeeld hebben gekregen het theodrama telkens 
opnieuw te belichamen (Vanhoozer 2005a, 394-397.434-437). 
Het is niet voor niets dat Vanhoozers boek als motto 1Korintiërs 4,9 heeft: “Maar 
volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste plaats toegewezen, alsof we ter 
dood veroordeeld zijn. We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen, 
een schouwspel geworden.” Paulus en de andere apostelen vormen een theater voor 
wereld, engelen en stervelingen. Zij maken zichtbaar hoe het theodrama na de op-
standing van Christus voortgaat door voortdurend in nieuwe situaties het ‘drama of 
redemption’ handen en voeten te geven. Het ‘drama of redemption’ vindt zijn ver-
volg in de bediening van de verzoening (2Kor.5,18) als kern van de praxis van de 
kerk. Zo is zij een ‘agent of shalom’ (Vanhoozer 2005a, 435). 
 
1.3.7 Ieders plek in het drama: literaire karakter 
Om herbronning geloofwaardig te laten zijn, is het belangrijk, naast de aandacht 
voor historiciteit, ook te letten op het literaire karakter. Verwijzen naar uitspraken in 
de Bijbel kan alleen zinvol zijn als daarbij gelet wordt op de modus waarin het be-
treffende gedeelte staat. In dat verband nu aandacht voor het werk van Richard 
Hays. 
Hays onderscheidt vier manieren om in morele vraagstukken gezaghebbend te ver-
wijzen naar de Bijbel (Hays 1996, 208v):24  

                                                
22  Vanhoozer gebruikt ook een muzikaal beeld, namelijk transponeren. Een transpositie bestaat uit 

dezelfde melodie, harmonie en hetzelfde ritme maar toch is elke noot anders ten opzichte van het ori-
gineel. Zo moet het theodrama vervolgd worden, in een andere toonsoort, een andere context (Van-
hoozer 2005a, 254). 

23  Vanhoozer spreekt in variatie op Wittgenstein over handelen ‘sub specie theo-dramatis’ (Vanhoozer 
2005a, 258). 

24  Zoals de titel van zijn boek (Hays 1996) al doet vermoeden, The Moral Vision of the New Testament, 
beperkt hij zich tot het Nieuwe Testament. 
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- de Bijbel kan gebruikt worden om daaraan directe geboden of verboden te 
ontlenen die betrekking hebben op specifiek gedrag;  

- er kunnen principes gedestilleerd worden die een algemeen framework bieden 
van waaruit concrete handelsaanwijzingen kunnen worden afgeleid;  

- in de Bijbel kunnen paradigma’s ontdekt worden die bestaan uit verhalen of een 
samenvattende beschrijving van mensen die positief dan wel negatief als voor-
beelden functioneren;  

- aan de Bijbel kan een symbolische wereld ontleend worden die perceptuele 
categorieën bevat waardoor de werkelijkheid geïnterpreteerd kan worden.25  

Alle vier de manieren zijn legitiem en nodig binnen het ethische gesprek. Hays wijst 
er op dat het van belang is om bij het beroep op de Schrift de juiste modus te hante-
ren in het verwijzen naar (gedeeltes uit) de Bijbel (Hays 1996, 295). De Bijbel wordt 
overvraagd wanneer een principe ontleend wordt aan een narratieve en dus paradig-
matische tekst. En wanneer naar wetsteksten in de Bijbel slechts paradigmatisch 
verwezen wordt, wordt net zo goed geen recht gedaan aan het gezag van de Schrift. 
Hoewel in de ethiek theologisch vaak het primaat gegeven werd aan de verwijzing 
naar een gebod (zie bijv. Douma 1972; vgl. De Bruijne 2002, 217), wijst Hays erop 
dat juist narratieve teksten fundamentele bronnen zijn voor normativiteit (Hays 
1996, 295). Daarmee is niet langer het directe gebod of verbod primair maar het 
paradigma dan wel de symbolische wereld (Hays 1996, 303). Het inzetten van het 
paradigma ziet Hays al voorkomen in de Bijbel zelf door onder anderen Paulus in 
1Korintiërs 10,31-11,1, waar de apostel zichzelf aanbiedt als voorbeeld ter navol-
ging. Dat in zijn visie het theologische primaat ligt bij het paradigma, heeft alles te 
maken met Hays’ overtuiging dat de Schrift narratief van structuur is. Bovendien 
vraagt moreel oordelen te allen tijde om het maken van metaforen, omdat door mid-
del van de verbeelding de gemeente geplaatst wordt in de wereld van de tekst. 
“[T]he use of the New Testament in normative ethics requires an integrative act of 
the imagination, a discernment about how our lives, despite their historical dissimi-
larity to the lives narrated in the New Testament, might fitly answer to the narration 
and participate in the truth that it tells” (Hays 1996, 298v). 
 
Het maken van metaforen zoals Hays daarover spreekt, is vergelijkbaar met het 
improviseren van Wells en Vanhoozer. Binnen de homiletiek ligt het het meest voor 
de hand dat daarbij Paulus ter sprake komt als paradigma, een gezaghebbend voor-
beeld. Predikers in de eenentwintigste eeuw zijn Paulus niet en moeten hem ook niet 
willen zijn, maar zien in hem een voorbeeld dat zij al doende leren navolgen. Het 
gaat daarbij in de eerste plaats niet om zijn manier van preken, maar om de manier 
waarop hij prediking ziet en zijn eigen rol daarbinnen. Centraal daarbinnen staat zijn 
zelfverstaan als prediker. Zo presenteert Paulus zichzelf ook – overigens niet alleen 

                                                
25  Vgl. Douma 1999, 97v, die spreekt over Schriftberoep in de ethiek en eveneens vier manieren onder-

scheidt: gids, wachter, richtingwijzer en voorbeeld. De gids en de wachter samen komen overeen met 
Hays’ geboden en verboden, de richtingwijzer met Hays’ principes en het voorbeeld met Hays’ para-
digma’s. Hays’ spreken over symbolische wereld komt op die manier niet voor bij Douma. 
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aan predikers en/of gemeenteleiders – en in feite is dat een van de belangrijkste 
achtergronden van al zijn spreken over zichzelf.26 
Van Hays leer ik dat het het meest zinvol is om paradigmatisch naar Paulus te ver-
wijzen. Herbronning zal moeten bestaan uit het verkennen van Paulus’ zelfverstaan 
als voorbeeld voor predikers vandaag. Maar is het mogelijk om dit nader in te kleu-
ren? Hoe komt de verbinding tot stand tussen Paulus en ons? Op welke manier kan 
Paulus voorbeeld zijn voor ons? Hoe ‘gaat’ de prediker in het spoor of ‘doet’ hij het 
voorbeeld van Paulus? Dat vraagt om een meer inhoudelijk principe waarmee be-
oordeeld kan worden hoe Paulus voorbeeld kan zijn zo’n 2000 jaar na zijn eigen 
optreden in een andere sociale en culturele context. 
Hays geeft zelf een dergelijk principe. Hierbij geeft hij direct aan dat dit een minder 
juiste term is, omdat het spreken over ‘principes’ te formeel blijft en niet past bij de 
narrativiteit van de Schrift. Hij spreekt liever over narratieve structuren die hij ‘focal 
images’ noemt. Hij onderscheidt er drie, namelijk gemeenschap, kruis en nieuwe 
schepping (Hays 1996, 196-200). Hij komt tot deze beelden door zorgvuldige lezing 
van de boeken van het Nieuwe Testament met als zoekvraag de sleutelbeelden die in 
alle boeken functioneren (Hays 1996, 193vv). Toch kleven er bezwaren aan zijn 
voorstel. Allereerst omdat het hanteren van ‘focal images’ een reducerend element 
ten aanzien van het bijbelse verhaal bevat. Een tweede bezwaar is dat de ‘focal ima-
ges’ als interpretatieschema tussen de lezer en de Schrift in komen te staan en daar-
mee veel aandacht vragen voor de hermeneutiek zelf, aangezien ze het perspectief 
vormen waaruit de Schrift gelezen dient te worden (vgl. Brock 2007, 251vv). 
Overtuigender is op dit punt Vanhoozer met zijn spreken over theodrama. De theo-
logie heeft de taak op basis van het theodrama theologische uitspraken te formuleren 
die moeten voldoen aan bepaalde criteria om te beantwoorden aan hun doel, name-
lijk het mogelijk maken van passend en tegelijk improviserend acteren in het theo-
drama. Belangrijk is om te zien dat dit niet een kwestie is van een paar formele eisen 
waaraan voldaan moet worden. Zoals gezegd is voor Vanhoozer de canon zelf crite-
rium en daarom stelt hij dat de richtlijnen zo moeten zijn dat het nieuwe acteren 
consistent, coherent en overeenkomstig met het theodrama is (Vanhoozer 2005a, 
252). Daarbij speelt de communicatieve bedoeling van de toneelschrijver, namelijk 
God de heilige Geest, een beslissende rol (Vanhoozer 2005a, 253). Spreken over 
Paulus’ zelfverstaan als voorbeeld voor de prediker vandaag kan alleen als dat voor-
beeld opgenomen is in hetzelfde theodrama. 
 
 
1.4. AFSLUITING 
 
Door het hanteren van de dramametafoor door Vanhoozer en Wright blijken Paulus 
en de huidige prediker opeens veel dichter bij elkaar te staan. Ze acteren namelijk 
beiden in hetzelfde toneelstuk, ja zelfs in dezelfde akte. Paulus aan het begin en de 
prediker vandaag aan het naderende einde ervan. Daarmee is er tegelijkertijd wel 
een verschil, en dat niet alleen maar in cultureel, historisch en geografisch opzicht. 
Het verschil tussen Paulus en de prediker vandaag hangt samen met de unieke posi-

                                                
26  Vgl. 4.1.2 – De brieven aan de christelijke gemeente te Korinte; kijk ook naar de manier waarop 

Paulus zelf zich op meerdere plaatsen aanbiedt als voorbeeld ter navolging: 4.2.4 – Navolgen. 
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tie van Paulus in het theodrama, namelijk als een van de apostelen aan het begin van 
de vijfde akte, dat deel van de akte dat zijn neerslag gevonden heeft in de canon.27 
Vanhoozer heeft laten zien dat het niet mogelijk is bij voorbaat criteria vast te stel-
len die bepalen hoe Paulus’ zelfbeeld als paradigma kan functioneren voor de predi-
ker vandaag. Dit sluit ook aan bij het gegeven dat het gezag van de Bijbel niet for-
meel, maar inhoudelijk is (Van den Brink & Van der Kooi 2012, 511; Burger 2008b; 
2014c). Daarom zal nu eerst, na het hoofdstuk over het ontstaan van het zelfbeeld, in 
hoofdstuk 3 het zelfbeeld van de huidige prediker in kaart gebracht worden en ver-
volgens zal in hoofdstuk 4 het zelfbeeld van de prediker Paulus worden gereconstru-
eerd. In het laatste hoofdstuk pak ik de vraag naar de manier waarop Paulus voor-
beeld kan zijn weer op (vgl. 6.2). 
 
 

                                                
27  Vgl. 4.2.1 – Paulus over de apostel, waar het gaat over de uniciteit van de apostel. 





 29 

Hoofdstuk 2 
Zelfbeeld in beeld 
Over het ontstaan van het zelfbeeld & praktisch-
theologische verantwoording 
 
 
 

Few ideas are both as weighty and  
as slippery as the notion of the self. 

(Jerrold Seigel 2005, 3) 
 
 
 
2.1. ZELFBEELD ALS REFLECTIE OP DE PREEKPRAXIS 
 
Binnen de homiletiek wordt uiteraard nagedacht over de prediking. Wat is preken? 
Wat maakt een preek tot een goede preek? Welke factoren spelen daarbij een rol? 
En hoe maak je een goede preek? Welke tools heb je daarvoor nodig? Homiletiek 
houdt zich dus bezig met het wat en het hoe van de prediking. Meer dan voorheen 
werd binnen de homiletiek vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw nadruk 
gelegd op het feit dat de preek een (taal)handeling is (Grözinger 2008, 290-294; vgl. 
Luther 1983b; Nicol 2005). “Predigt ist als Rede eine Handlung, die Teil einer Inter-
aktion mit den Hörern ist und die eingebettet ist in einen Lebenszusammenhang mit 
den Hörern” (Luther 1983b, 223). Het begrip handeling is behulpzaam om naar 
meer aspecten te kijken; de preek als handeling is immers intentioneel van karakter 
en vindt plaats binnen een sociale context. Spreken over de preek als handeling 
veronderstelt onder andere een actor, een handelingsintentie, een publiek dat al dan 
niet betrokken wordt in de handeling, een ruimte waarbinnen de handeling plaats-
vindt enzovoort. Naast theologische theorievorming ontstaat door de preek te bena-
deren als een handeling ruimte voor menswetenschappelijke doordenking van het 
gebeuren ‘preek’. Zo is er naast principiële reflectie ook plaats voor empirisch ge-
oriënteerde reflectie.  
Een van de vragen die dan opdoemt, is wat binnen dat handelen richtinggevend is. 
Wat zijn bepalende en betekenisgevende factoren in het handelen, in casu de predi-
king? Lange tijd is gedacht dat de preekdefinitie, als sluitstuk van de principiële 
homiletiek, sterk bepalend was voor de preek. Als de preekdefinitie goed is, zal de 
preek ook goed zijn, zo dacht men. Trillhaas laat in de jaren ’60 in zijn beroemde 
artikel ‘Die wirkliche Predigt’ zien dat dit een misvatting is. Weten wat een preek 
moet zijn, wil nog niet zeggen dat de werkelijke preek ook zo is. Dit artikel over de 
preek betekende een eye-opener voor de continentale homiletiek en was een belang-
rijke stimulans voor empirische benaderingen in de homiletiek (Trillhaas 1989). De 
preekdefinitie speelt niet die bepalende rol in de concrete preek die zij toebedeeld 
had gekregen – en die zij overigens in sommige opvattingen over de preek nog 
steeds krijgt toebedeeld (vgl. 3.3.2). Niet langer de preekdefinitie, maar wat dan 
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wel? In dit verband doet Gräb een interessante waarneming. Hij stelt dat niet zozeer 
de dogmatische preekdefinitie van de prediker sturend is voor de preek maar veel-
meer zijn al dan niet bewuste zelfbeeld. Juist door de preek als handeling te bena-
deren ontstaat ruimte om het subject van de prediker te erkennen als betekenisvolle 
factor. “Der Prediger ist es, der sie [nl. die Predigtaktion; jmb] inszeniert. Er ist 
dabei eingebunden in ein Geflecht von Bedingungsfaktoren, das nur schwer zu 
entwirren ist. Aber auch wenn es gelingt, ihn über die soziologischen und psycholo-
gischen Komponenten seines Unternehmens aufzuklären, hat er sein Selbstkonzept 
als Prediger noch nicht gefunden” (Gräb 1988, 240). Hoe de prediker zichzelf be-
ziet, is van belang voor de vraag wat zijn handelen in preekvoorbereiding en voor-
dracht tot preken maakt (Gräb 1988, 241). Het gaat er niet puur om de handeling an 
sich te beschouwen en die desgewenst te willen verbeteren, maar om ook oog te 
hebben voor de betekenis van de handeling. Het inzicht dat handelen begrepen moet 
worden in een zingevende context, komt eveneens tot uiting in de praktische theolo-
gie. Vaak wordt praktische theologie een handelingswetenschap genoemd (Heitink 
1993, 123-130). Naar de betekenis van handelen wordt gezocht in een hermeneuti-
sche opvatting van praktische theologie. De bredere theologische visie waarbinnen 
de handeling plaatsvindt, is daarbinnen leverancier van betekenis (De Ruijter 2005, 
15v). 
In al ons handelen komt zelfverstaan tot uitdrukking (Oyserman e.a. 2012, 77v). 
Zelfverstaan blijkt een belangrijke, zo niet centrale factor te zijn voor ons handelen. 
Zo wordt het zelfbeeld wel genoemd ‘de ster van elke vertoning, de centrale figuur 
in elke handeling’ (Cuyvers 2008, 10). In de prediking wordt op de een of andere 
manier zichtbaar hoe de prediker zichzelf en hoe hij zijn verhouding tot God en tot 
zijn hoorders ziet. Het zelfbeeld van de prediker is een van de betekenisvolle facto-
ren in de handeling prediking. Zo beschouwd biedt het zelfbeeld van de prediker dus 
een uitgangspunt voor de reflectie op de preekpraxis en met name op (de persoon 
van) de prediker daarbinnen. 
 
Wanneer gesproken wordt over het zelfbeeld als ‘ster van elke vertoning’, wordt 
duidelijk hoezeer het van belang is dit zelfbeeld in beeld te krijgen. Maar daarvoor 
moet eerst verhelderd worden wat we precies bedoelen met zelfbeeld. Op een basale 
manier wordt zelfbeeld28 omschreven als ‘dat wat in gedachte komt als iemand aan 
zichzelf denkt’, ‘iemands theorie van zijn persoonlijkheid’ en ‘wat iemand als waar 
beschouwt over zichzelf’ (zie voor een overzicht Oyserman e.a. 2012). Toegepast op 
de prediker betekent dit: Wat komt in de gedachten van iemand die preekt naar bo-
ven als hij over zichzelf nadenkt? Wat neemt de prediker voor waar aan over zich-
zelf? Dat zijn vragen die het zelfbeeld van de prediker aan het licht brengen. 
Iemand die over deze vragen nadenkt, kan op veel verschillende manieren antwoord 
geven op de vraag naar zijn zelfbeeld. Hij kan als antwoord iets zeggen over de 
manier waarop hij zichzelf als gelovige ziet of welke plaats hij inneemt in allerlei 
sociale verbanden. Ook is het mogelijk dat hij iets zegt over zijn competenties, bij-
voorbeeld: analytisch, betrokken en empathisch. Een andere mogelijkheid is dat hij 
iets vertelt over zijn emotionele beleving van zichzelf: ‘Als ik preek sta ik in vuur en 

                                                
28  De manier waarop ik ‘zelfbeeld’ gebruik ligt dichter aan tegen het Engelse ‘self-concept’ dan het 

woord ‘self-image’. In het Duits is het meest passende woord ‘Selbstkonzept’. 
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vlam voor Gods evangelie.’ Het kan zelfs zijn dat hij aandacht vraagt voor zijn fy-
sieke zelfbeleving: ‘Als ik preek, voel ik me groter dan anders.’ Al deze antwoorden 
laten facetten zien van het zelfbeeld van de prediker. Duidelijk wordt wel dat het 
zelfbeeld een complex geheel is. Zonder volledig te zijn, kan onderscheid gemaakt 
worden in (vgl. Cuyvers 2008,16v; Marsh & Hattie 1996, 58v): 
- sociale zelfbeeld: beeld van eigen relaties en communicatie; 
- cognitieve zelfbeeld: beeld van eigen denkstijl en verbeelding; 
- emotionele zelfbeeld: beeld van eigen gevoelens; 
- fysieke zelfbeeld: beeld van eigen uiterlijk en lichamelijke prestaties, bijvoor-

beeld op sportief gebied; 
- spirituele zelfbeeld: beeld van eigen geloof; 
- professionele zelfbeeld: beeld van eigen functioneren (in een beroep). 
Je zou dit facetten van het individuele zelfbeeld kunnen noemen. Het moge duidelijk 
zijn dat deze facetten – en sowieso het zelfbeeld – per situatie en moment kunnen 
verschillen. Iemand zal zichzelf bijvoorbeeld emotioneel niet altijd op dezelfde 
manier beleven. Ook zijn de verschillende facetten van het zelfbeeld nauw met el-
kaar verbonden en beïnvloeden ze elkaar. In feite is het onderscheiden van verschil-
lende facetten binnen het zelfbeeld kunstmatig en gebeurt dit alleen om het zelfbeeld 
hanteerbaar te maken. 
Naast de individuele facetten van het zelfbeeld zijn er ook allerlei verbanden waar-
toe de prediker behoort die – vaak onbewust – een bepaald zelfbeeld ‘voorschrijven’ 
(Hofstede 2001, 2vv).29 De prediker is bijvoorbeeld een moderne, westerse mens, 
Nederlander, Groninger van geboorte en behoort tot een bepaalde kerkelijke deno-
minatie, enzovoort. Al deze verbanden die elkaar gedeeltelijk overlappen en beïn-
vloeden, hebben ieder voor zich een zelfbeeld, een collectief zelfbeeld. We hebben 
allemaal een beeld van dé Groninger of dé nederlands-gereformeerde. Iemands zelf-
beeld wordt voor een belangrijk deel bepaald door de verbanden waartoe hij be-
hoort. Dit gebeurt vaak onbewust. Niemand is zich er voortdurend van bewust dat 
hij een moderne, westerse mens is en dat dat feit van invloed is op de manier waarop 
hij zichzelf beschouwt en beleeft. De context waarin iemand verkeert, kan er wel 
voor zorgen dat een bepaald collectief zelfbeeld geactiveerd wordt (Hofstede 2001, 
10). Een Nederlander die bijvoorbeeld in Duitsland is, ziet zichzelf duidelijker als 
Nederlander, maar wie in Azië is, ziet zichzelf juist meer als Europeaan. Bewust-
wording van het collectieve zelfbeeld maakt het mogelijk zich hier kritisch toe te 
verhouden. Omdat binnen de moderne, westerse cultuur het zelf(beeld) een zeer 
centrale rol inneemt en omdat deze cultuur op haar beurt een grote rol speelt in al 
ons nadenken over het zelf, werk ik het zelfbeeld van de moderne, westerse mens 
nader uit in het vervolg van dit hoofdstuk. Hiermee is dan direct de culturele context 
waarbinnen reflecties op het zelf plaatsvinden, geschetst. 
 

                                                
29  Hofstede onderscheidt naast het individuele en collectieve ook nog het universele niveau: dat deel van 

het zelfbeeld dat we delen met alle mensen. Zijn studie gaat niet over het zelfbeeld, maar over ‘human 
mental programming’ waar het zelfbeeld een onderdeel van vormt. ‘Mental programming’ is de soft-
ware of the mind, die zelf ondefinieerbaar en ongrijpbaar is, maar die we op het spoor komen door de 
bestudering van het gedrag: woorden en daden (Hofstede 2001, 2-5). 
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Op nog een andere manier moet goed onderscheiden worden in het spreken over 
zelfbeeld. Zoals hierboven omschreven, is zelfbeeld een puur descriptieve categorie: 
‘wat iemand als waar beschouwt over zichzelf’. In de praktijk wordt echter het spre-
ken over – en de bewustwording van – het zelfbeeld vertroebeld door bijvoorbeeld 
idealen, verwachtingen van anderen en waarderingen ten aanzien van het zelfbeeld. 
Daarom wordt er in aanvulling bij het descriptieve gebruik van de term zelfbeeld – 
ook wel het actuele zelf genoemd – gesproken over (Higgins 1987, 320v; vgl. 
Cuyvers 2008, 18): 
- het ideale zelf – het zelfbeeld dat iemand graag zou willen hebben: ‘Ik wil net 

zo preken als…’; 
- het verplichte zelf – het zelfbeeld waarvan iemand al dan niet terecht denkt dat 

anderen vinden dat hij het moet hebben: ‘Mijn homiletiekdocent vond dat ik…’. 
Daarnaast kan nog gewezen worden op: 
- het publieke zelf – het zelfbeeld dat iemand aan anderen presenteert: ‘Ik wil dat 

mijn hoorders mij zo zien…’ (Harter 1996, 27; vgl. Cuyvers 2008, 61-81);30 
- zelfwaardering – de waardering die iemand verbindt aan zijn zelfbeeld (vgl. het 

spreken over positief en negatief zelfbeeld; Cuyvers 2008, 41-44). Zelfwaarde-
ring is een evaluerende categorie en wordt in sterke mate bepaald door de rela-
tie tussen het zelfbeeld en het ideale zelf.31 

In de reflectie op het zelfbeeld is het zinvol dit onderscheid te verwerken. Iemands 
zelfbeeld wordt namelijk gemakkelijk gekleurd door idealen en (ingebeelde) ver-
wachtingen van anderen. Dit geldt ook voor de zelfwaardering: hoe sterker de waar-
dering van een bepaald aspect van het zelf is – in positieve of negatieve zin, hoe 
bepalender de rol is die het speelt in iemands functioneren (Cuyvers 2008, 44vv). In 
het vervolg van dit onderzoek gebruik ik de term ‘zelfbeeld’ voornamelijk in de-
scriptieve zin. Het gaat me dus niet om een waarderende manier van kijken naar het 
zelf. Tegelijkertijd zal in het vervolg blijken dat het onmogelijk is zelfbeeld en zelf-
waardering zo strikt te scheiden. 
 
De reflectie op het zelfbeeld van de prediker wint aan waarde als hierbij bedacht 
wordt dat het begrip ‘zelfbeeld’ kan dienen als integrerend moment in praktisch-
theologische bezinning. Het zelfbeeld kan immers bekeken worden vanuit theolo-
gisch én menswetenschappelijk perspectief. Het begrip heeft een psychologische 
achtergrond (voor een historisch overzicht zie Harter 1996), maar kan veel breder 
ingezet worden. Zo is het ook mogelijk om het begrip in te vullen met behulp van 
theologische categorieën (zo bijv. Bakker 2003, 1vv.198-201). In dit hoofdstuk 
presenteer ik het begrip zelfbeeld als een bruikbare invalshoek voor de reflectie op 
de prediker in het preekproces. Dit kan vanuit verschillende perspectieven gebeuren, 
                                                
30  Soms wordt het bewuste publieke zelf ook wel aangeduid als het valse zelf (zo Harter 1996, 27). 

Hiermee wordt gesuggereerd dat wat iemand wil laten zien van zichzelf altijd onvolledig, eenzijdig of 
zelfs misleidend is. Voor de prediker is een belangrijke vraag wat hij aan zijn hoorders wil laten zien 
van zichzelf. Gaat het om een positief beeld of om een authentiek beeld? 

31  Soms wordt ook nog het ware zelf onderscheiden. Dan wordt er gesproken over een juist of onjuist 
zelfbeeld. Iemand vindt van zichzelf bijvoorbeeld dat hij goed kan organiseren, terwijl zijn omgeving 
dat niet vindt. Hoewel iemands zelfbeeld in een bepaalde context als minder juist kan worden opgevat, 
is het niet mogelijk om te werken met ‘het ware zelf’. Het ware zelf is immers niet objectief vast te 
stellen. Spreken over het zelf vindt altijd plaats in beelden en in context.  
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zoals een psychologisch, communicatief en sociologisch perspectief. Uiteindelijk 
richt ik me in het vervolg op dit zelfbeeld met name vanuit een theologisch perspec-
tief. De vraag die zich vanuit een theologisch perspectief richt op het zelfbeeld luidt: 
Welke theologische begrippen en lijnen hanteert de prediker om zijn zelfbeeld te 
verwoorden? Vanuit deze vraag zal allereerst het professionele zelfverstaan oplich-
ten; het gaat immers om zijn zelfbeeld in zijn functioneren als prediker.32 Bijna als 
vanzelf zal met en naast het professionele zelfbeeld ook het spirituele zelfverstaan 
via deze vraag in beeld komen. 
Voordat echter in kaart gebracht kan worden hoe in de moderne homiletiek het theo-
logisch zelfbeeld eruit ziet (hoofdstuk 3) en voordat dit verbonden kan worden met 
het zelfbeeld van de prediker Paulus (hoofdstuk 4), stel ik in dit hoofdstuk eerst 
breder de vraag hoe een zelfbeeld eigenlijk ontstaat. Op die manier wordt ook dui-
delijk hoe zinnig het is binnen de homiletiek aandacht te vragen voor het zelfbeeld 
van de prediker. Voor het beantwoorden van die vraag richt ik me allereerst op de 
theologie. Welk antwoord wordt er binnen de theologie gegeven op de vraag hoe 
iemand op adequate wijze een zelfbeeld ontwikkelt? Daarna teken ik de ontwikke-
ling van het zelfbeeld van de moderne, westerse mens. Enerzijds vormt dit een be-
schrijving van een van de meest omvattende collectieve zelfbeelden en anderzijds 
brengt dit de culturele context in beeld waarbinnen alle reflectie plaatsvindt. Ten-
slotte beantwoord ik de vraag naar het ontstaan van het zelfbeeld vanuit heersende 
theorieën binnen de menswetenschappen. Als we in dit onderzoek nadenken over 
het theologische perspectief op het (professionele) zelfbeeld van de prediker is het 
zinnig deze drie ontwikkelingslijnen in ogenschouw te nemen: 
- een theologische lijn: onze zelfkennis is verweven met Godskennis; 
- een culturele lijn: het zelf als icoon van de huidige cultuur; en 
- een menswetenschappelijke lijn: in ontmoeting met de ander vormt zich ons 

zelfbeeld. 
 
Deze drie ontwikkelingslijnen voeden bewust of onbewust het zelfbeeld van de 
prediker. Zodoende is het nader verkennen van deze drie lijnen om drie redenen van 
belang. Allereerst geeft het zicht op het ontstaan van het zelfbeeld vanuit de drie 
genoemde perspectieven. Als tweede verklaart het de aandacht voor het zelf(beeld) 
binnen de huidige culturele setting en de wenselijkheid om een zelfbeeld expliciet te 
articuleren. Ten derde leidt het tot bewustwording van het eigen zelfbeeld en biedt 
het stimulansen om het eigen zelfbeeld te verwoorden. 
In de praktijk van de reflectie, maar ook in de ontwikkeling van de hierboven ge-
noemde lijnen, kan natuurlijk geen sprake zijn van zelfstandigheid van de drie lijnen 
op zich. In die zin is het onderscheid in drie ontwikkelingslijnen dan ook theore-
tisch. Theologie en menswetenschappen zijn, zeker ook in hun ontstaan, nauw met 
                                                
32  De oorspronkelijke betekenis van professio is ‘gelofte’. Het werd en wordt gebruikt voor de geloftes 

die iemand aflegt bij aanvang van het priesterambt of bij het intreden in een klooster (Heitink 1993, 
299v; vgl. Werkman 2007, 64). Een professie is daarmee de gelofte waarmee iemand zich spiritueel 
verbindt aan een bepaalde functie. Zo wordt duidelijk hoezeer het onderscheid spiritueel – professio-
neel zelfbeeld kunstmatig is, zeker waar het de prediker betreft. In veel gevallen legt een prediker ook 
een gelofte af bij zijn bevestiging in het ambt van dienaar des Woords (vgl. bijv. ‘Formulier voor de 
bevestiging van dienaren des Woords.’ In Gereformeerd Kerkboek. Heerenveen: Jongbloed, 2006, 
770-776). 
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elkaar verweven, binnen een gezamenlijk gedeelde culturele context. Zo is theolo-
gische aandacht voor het zelf niet los te zien van culturele ontwikkeling en mens-
wetenschappelijke theorievorming. Maar ook menswetenschappelijke theorievor-
ming is niet los te zien van theologische en culturele ontwikkelingen. En de middel-
ste lijn, de culturele lijn, is in feite de context voor de andere twee lijnen waarbij net 
zo goed sprake is van wederzijdse beïnvloeding.33 Hoe verweven deze drie lijnen 
ook zijn, toch onderscheid ik hen in het vervolg ter wille van de overzichtelijkheid. 
 
Voordat ik de drie genoemde lijnen nader in kaart breng, schets ik eerst een theolo-
gisch kader waarbinnen ik in deze studie na wil denken over het zelfbeeld van de 
prediker. In feite vormt het een theologische verantwoording van het praktisch-theo-
logisch concept waarmee gewerkt wordt. 
 
 
2.2. THEOLOGISCHE INKADERING: OPGENOMEN IN HET HANDELEN VAN DE DRIE-

ENE GOD 
 
Homiletiek als reflectie op de prediking is een praktisch-theologische discipline. 
Binnen de praktische theologie wordt gereflecteerd op de praxis. Er bestaat verschil 
van mening over de vraag welke praxis precies object van de praktische theologie 
moet zijn (Woordward & Pattison 2000, 8). Dit onderzoek richt zich op prediking 
als een praxis van de kerk (vgl. De Ruijter 2005, 138vv).34 Enerzijds is prediking 
meestal ambtelijk handelen, maar anderzijds kan prediking niet opgesloten worden 
in het ambt. Het ambt – en los daarvan ook de prediking – is een functie van de kerk 
(Pasquarello 2006, 87; Van Dyk 2009; De Ruijter 2013, 66v.149). 
Spreken over de praxis van de kerk doet vermoeden dat praktische theologie vooral 
gaat over menselijk handelen. Toch is dat een misvatting, want praktische theologie 
die alleen het handelen van mensen thematiseert, lijdt al snel aan pragmatisme (Pur-
ves 1998, 227). Het handelen van God zal nadrukkelijk gethematiseerd moeten wor-
den als principieel voorafgaand aan de praxis van de kerk (Van Dyk 2009, 225-227). 
Het handelen van de kerk is namelijk door de Geest opgenomen in het handelen van 
God (De Ruijter 2005, 21v; Purves 1998, 226; Anderson 2001, 40). Preken is een 
van de praktijken waarmee de kerk participeert in Christus’ handelen door de Geest 
gericht op de wereld (Owens 2010, 183-186; vgl. 5.3). 
In de loop van de tijd is dit samengaan van menselijk en goddelijk handelen gedacht 
vanuit ofwel een christologisch ofwel een pneumatologisch kader (vgl. De Ruijter 
2005, 41-49). Beide inkaderingen hebben hun eenzijdigheden die juist ontstaan door 

                                                
33  Vgl. Taylor 1989, 203-206; hij benadrukt dat culturele ontwikkelingen en filosofische ideeën een 

wederkerige relatie hebben. Wat voor de verhouding van filosofie en cultuur geldt, geldt mutatis mu-
tandis ook voor de verhouding van theologie en cultuur. 

34  Sommigen beschrijven het object van de praktische theologie als de praxis van het ambt (zo bijv. 
Brienen 1999; Trimp 1978), anderen als de praxis van de kerk (zo bijv. De Ruijter 2005; die overigens 
wel ruimte laat voor een iets bredere omschrijving: 18v), weer anderen als de praxis van het geleefde 
geloof (zo bijv. Immink 2003; Grözinger e.a. 1997) en tenslotte zijn er ook die het object van prakti-
sche theologie nader omschrijven als de praxis van religie in de samenleving (zo bijv. Ganzevoort 
2006a). Zie voor een overzicht van de verschillende ‘vertakkingen’ binnen de praktische theologie 
Ganzevoort 2009. 
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de relatieve zelfstandigheid van christologie enerzijds en pneumatologie anderzijds. 
Zo is een christologische benadering vaak eenzijdig theologisch ontwikkeld, waar-
door de praxis als zodanig buiten beeld blijft. En de pneumatologische benadering 
krijgt de empirische werkelijkheid wel beter in zicht, maar loopt het risico dat de 
aansluiting met de theologisch-kritische reflectie onder druk komt te staan. Dit 
brengt verschillende praktisch-theologen ertoe een trinitarische inkadering te kiezen 
(zo bijv. Ploeger & Ploeger-Grotegoed 2001, 42-46; Anderson 2001, 39-46; De 
Ruijter 2005, 51-57).35 Ik sluit mij hierbij aan. 
Anderson laat zien hoe God zichzelf openbaart als Vader, Zoon en Geest, die 
dienstbaar op elkaar betrokken zijn. Praktische theologie ziet hij als opgenomen in 
die wederzijdse dienstbaarheid van de drie personen van de triniteit: “practical the-
ology is grounded in the intratrinitarian ministry of the Father toward the world, the 
Son’s ministry to the Father on behalf of the world and the Spirit’s empowering of 
the disciples for ministry” (Anderson 2001, 40). De heilige Geest zet op deze wereld 
het werk van Jezus Christus na zijn hemelvaart voort. Daarvoor, in de tijd van Jezus 
op aarde, was de Geest op Jezus. Na Christus’ hemelvaart is hij op een vergelijkbare 
manier op Jezus’ volgelingen. Enerzijds is dat werk van Jezus Christus in de Geest 
gericht op de kerk en anderzijds is het vanuit de kerk gericht op de wereld (Ander-
son 2001, 42vv). De praxis van de kerk is dus opgenomen in de praxis van God de 
Drie-ene. 
Weliswaar op een iets andere manier, laat ook De Ruijter praktische theologie ver-
trekken vanuit de triniteitsleer. De triniteitsleer is praktisch, in die zin dat zij ant-
woord geeft op de vraag hoe God in deze wereld handelend aanwezig is (De Ruijter 
2005, 50v). We leren God als Drie-ene kennen in zijn handelen. Wanneer praktische 
theologie het handelen van mensen ter sprake wil brengen zoals dat is opgenomen in 
het handelen van God, ligt een trinitarische inkadering voor de hand (De Ruijter 
2005, 51). Praktische theologie moet zich uiteindelijk afvragen: hoe is de praxis van 
de kerk betrokken in het voortgaande handelen van God op deze wereld?  
Met de vooropmerking dat al ons spreken over God voorlopig is en tekort schiet, 
ziet De Ruijter drie manieren waarop wij God leren kennen: als Vader, Zoon en 
Geest. Telkens vraagt hij zich daarbij af hoe die kennis van God zich verhoudt tot de 
geschapen werkelijkheid (De Ruijter 2005, 51-56). 
Bij de kennis van God de Vader komt ons geschapen-zijn aan bod. Hoe dan ook zijn 
mensen schepsels van God. De schepping om ons heen is een directe bron van ken-
nis. En ook zonder de erkenning van het geschapen-zijn komt de mens tot waarde-
volle kennis over de schepping. In het leren kennen van God de Zoon wordt het 
handelen van God binnen deze wereld duidelijk zichtbaar. Christus is Immanuël 
(God met ons), in hem zijn God en mens verenigd. God neemt in Christus het vlees 
aan én veroordeelt het. Zo komt het goddelijke heil binnen in de creatuurlijke men-
selijkheid. God de heilige Geest sluit aan bij het creatuurlijke, maar herschept het 
ook. Ook verbindt de Geest mensen met God. De Geest is God die actief aanwezig 
is in deze wereld (God in ons). Mensen worden op die manier ingeschakeld in het 
voortgaande handelen van God. 

                                                
35  Een aanzet tot een trinitarische praktische theologie is al te vinden bij Grözinger 1989; Purves 1998; 

nader uitgewerkt in Purves 2004. Tegelijkertijd is deze focus op triniteit als structurerend principe 
breder binnen de theologie zichtbaar, vgl. Grenz & Franke 2001, 169-202. 
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Vertrekkend vanuit de betrokkenheid van de drie-ene God op zijn schepping, ont-
staat ruimte om de ene handelingspraktijk van de kerk te bereflecteren vanuit het 
dubbele perspectief van enerzijds theologie en anderzijds menswetenschappen (De 
Ruijter 2005, 57). Een trinitarische inkadering van praktische theologie biedt ruimte 
om recht te doen aan zowel een theologische kennisstroom als een mensweten-
schappelijke kennisstroom in het reflecteren op het zelfbeeld van de prediker. 
 
Na deze praktisch-theologische inkadering volgt nu een nadere uitwerking van de 
drie ontwikkelingslijnen. Ik begin met de theologische lijn. Daarna vraag ik aan-
dacht voor de ontwikkelingslijn die in de culturele context zichtbaar wordt. En ten-
slotte sluit ik dit hoofdstuk af met de menswetenschappelijke lijn. 
 
 
2.3. ZELFKENNIS VERWEVEN MET KENNIS VAN GOD 
 
‘Wie ben ik?’ Dat is een vraag die altijd al in de slipstream van nadenken over God 
meekwam. Wanneer we het hebben over het zelfbeeld van de prediker, blijkt de 
triniteitsleer niet alleen van belang voor de inkadering van praktisch-theologische 
reflectie, maar biedt diezelfde leer, zoals zal blijken in deze paragraaf, ook aankno-
pingspunten voor een theologische doordenking van het ontstaan (en de invulling) 
van een zelfbeeld. 
Uiteindelijk gaat theologie over de vraag naar de verhouding van God en de gescha-
pen werkelijkheid, in het bijzonder de mens.36 Calvijn bijvoorbeeld zet zijn Institutie 
in met de beroemde uitspraak: “De hele hoofdinhoud van onze wijsheid, voorzover 
die althans als ware en deugdelijke wijsheid aangemerkt mag worden, bestaat ei-
genlijk maar uit twee delen: kennis van God en kennis van onszelf” (Calvijn, 
Inst.I.1.1). Hij maakt direct duidelijk dat de kennis van God en de kennis van de 
mens nauw verbonden zijn en met elkaar samenhangen. Het is niet gemakkelijk, 
aldus Calvijn, om te bepalen bij welke van de twee soorten kennis moet worden 
begonnen (Calvijn, Inst.I.1.1). In ieder geval staat vast dat de mens niet tot zuivere 
kennis over zichzelf kan komen, zonder God in het gezicht te kijken. Zodoende is er 
de mogelijkheid om ook naar het eigen zelf te kijken (Calvijn, Inst.I.1.2). Bij Calvijn 
staat deze opmerking vooral in het kader van jezelf leren kennen als een onrecht-
vaardige voor God. Wanneer we God leren kennen als volmaakte gerechtigheid, 
wijsheid en kracht, leren we tegelijkertijd onszelf kennen als onrechtvaardig, ver-
dorven, dwaas en onrein. Theologie (in eigenlijke zin) en antropologie hangen zeer 
nauw samen. 
Hoewel Calvijn uiteindelijk in zijn Institutie het kennen van God vooraf laat gaan 
aan het kennen van de mens, lijkt hij te aarzelen of het niet ook andersom had ge-
kund (Calvijn, Inst.I.1.3; vgl. Van den Brink & Van der Kooi 2012, 234). In de 
theologische antropologie denken we na over de mens. Dit levert kennis van God 
op, zoals Calvijn duidelijk maakt. Tegelijkertijd wil theologische antropologie naast 
kennis over God ook meer zicht krijgen op het kennen, handelen en zijn van de 
mens zelf (Shults 2003, 163). 

                                                
36  Vgl. De Bruijne 2004, 14-18, die iets specifieker spreekt over de christelijke gemeente. 
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Met een verwijzing naar Wijsheid van Jezus Sirach 17,1-1 geeft Houtepen zijn boek 
over theologische antropologie de titel Uit aarde, naar Gods beeld mee (Houtepen 
2006). Een typering van het geschapen-zijn van de mens die enerzijds aandacht 
vraagt voor zijn radicaal anders-zijn ten opzichte van God en anderzijds aandacht 
vraagt voor zijn gelijkenis met God (Houtepen 2006, 75vv.128; vgl. Van den Brink 
& Van der Kooi 2012, 241). 
In het bijbelse spreken over de mens zijn dat twee belangrijke gegevens: de mens is 
geschapen, hoort bij de geschapen werkelijkheid en is dus niet aan God gelijk, en 
tegelijkertijd onderscheidt de mens zich van de geschapen wereld, omdat alleen van 
hem (en haar!) gezegd wordt dat hij (en zij!) naar37 het beeld van God geschapen is 
(Gen.1,26v) of, zoals Ps.8,6v zegt: ‘U hebt hem bijna een god gemaakt, hem ge-
kroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van zijn handen en alles aan 
zijn voeten gelegd’. Juist in het spreken over de mens als ‘beeld van God’38 wordt 
duidelijk hoe de mens uiteindelijk moet worden begrepen in termen van zijn relatie 
tot God (Shults 2003, 217v). Ondanks het ontologische verschil tussen Schepper en 
schepsel is er verwantschap tussen God en mens, want hij is geschapen naar Gods 
beeld (imago dei). Hoewel deze uitdrukking niet vaak in de Bijbel voorkomt,39 
speelt het een centrale rol in het theologisch nadenken over de mens (Houtepen 
2006, 128; Van den Brink & Van der Kooi 2012, 241). Grenz gaat zelfs zover dat 
hij stelt: “[T]he New Testament cannot be understood in its fullness without taking 
into consideration what is declared in its pages about the imago dei” (Grenz 2001, 
203).  
De beslissende vraag daarbij is dan: waaruit bestaat dat beeld van God, in welk 
opzicht lijkt de mens dan op God? In de loop van de eeuwen zijn daar heel ver-
schillende antwoorden op gegeven. Spreken over de mens als beeld van God lijkt 
meer vragen op te roepen dan het beantwoordt. Er bestaat zelfs geen overeenstem-
ming over de vraag welke antwoorden we moeten onderscheiden in de geschiedenis 
van de theologie (Grenz 2001, 141v). Dat antwoorden die gegeven werden in de 
loop van de geschiedenis cultureel bepaald waren, blijkt wel uit de opmerking van 
Berkhof: “Men zou een stuk cultuurgeschiedenis van Europa kunnen schrijven aan 
de hand van de wijze waarop in de dogmatieken Gen. 1:26 wordt gevuld” (Berkhof 
1990, 180).40  
                                                
37  Ook mogelijk zijn de vertalingen ‘in Gods beeld’ en ‘als Gods beeld’ (vgl. Clines 1968, 70-80). Clines 

kiest zelf uiteindelijk voor de vertaling ‘als Gods beeld’ (id., 80). 
38  Uiteraard gaat theologische antropologie over meer dan alleen de mens als beeld van God. Daarnaast 

horen thema’s als lichamelijkheid, seksualiteit en menselijke vrijheid ook tot de theologische antro-
pologie. Ik beperk me hier tot de centrale notie van imago dei. 

39  De uitdrukking (gebaseerd op het Hebreeuwse ~l,c, en tWmD> en het Griekse eivkw,n en o`moi,wsij) is geba-
seerd op o.a. Genesis 1,26v; 5,1; 9,6; 1Korintiërs 11,7; Kolossenzen 3,10; Jakobus 3,9. In al die tek-
sten heeft het beeld-zijn betrekking op de mens. Daarnaast komt in het Nieuwe Testament de uitdruk-
king ook enkele malen voor met betrekking tot Jezus Christus, namelijk in 2Korintiërs 3,18; 4,4; Ko-
lossenzen 1,15; vgl. Hebreeën 1,3 (u`po,stasij); Romeinen 8,29 (de uitverkorenen worden gelijk aan 
het beeld [eivkw,n] van de Zoon); Filippenzen 2,6 (morfh,). 

40  Clines geeft in een overzichtsartikel enkele posities weer die in de eerste helft van de twintigste eeuw 
werden ingenomen (Clines 1968, 56v): het beeld van God zou een spirituele kwaliteit van de mens 
kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld zijn zelfbewustzijn en zelfbepaling of zijn talenten en zijn begrip van 
het eeuwige, het ware en het goede of zijn denkvermogen en zijn onsterfelijkheid of zijn rede of zijn 
persoonlijkheid of zijn vitaliteit en aangeboren edelheid. Of het beeld van God zou kunnen worden ge-
zocht in de heerschappij van de mens over de rest van de schepping. Of de term ‘beeld van God’ zou 
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Ook in de tweede helft van de twintigste eeuw worden de verschillende benaderin-
gen steeds op verschillende manieren ingedeeld.  
Zo onderscheidt Grenz twee benaderingen: de substantiële of structurele visie die 
‘beeld van God’ beschouwt als bepaalde eigenschappen of capaciteiten die een per-
soon heeft, bijvoorbeeld ratio of wil; en de relationele visie die ‘beeld van God’ ziet 
als een verwijzing naar een fundamentele relatie tussen het menselijk schepsel en de 
Schepper (Grenz 2001, 142v).41 Daar voegt hij dan nog een derde benadering aan 
toe: de eschatologische visie die ‘beeld van God’ opvat als datgene wat ligt in de 
eschatologische toekomst en waarnaar de mens op weg is (Grenz 2001, 177).42 
Anderen (zo bijv. Van den Brink & Van der Kooi 2012, 242-247) delen de ver-
schillende benaderingen anders in. Allereerst de structurele benadering, die het 
beeld van God verbindt aan een bepaalde structuurlaag of een bepaald vermogen 
van de mens. Vervolgens de functionele benadering die nadruk legt op wat de mens 
doet of zou moeten doen, namelijk namens God de schepping beheersen. Dit wordt 
dan beargumenteerd enerzijds vanuit de Umwelt van Israël waarin de beeld-Godsge-
dachte vaak voorkwam specifiek verbonden aan het koningschap en anderzijds van-
uit Genesis 1 waar direct op de schepping van de mens naar het beeld van God de 
opdracht volgt om te heersen over de dieren. En tenslotte de relationele benadering 
waarbij uitgegaan wordt van God die zelf relatie sticht met mensen en vraagt om een 
antwoord van de mens. Belangrijke argumenten voor deze visie zijn de opmerking 
die direct volgt op de schepping van de mens naar het beeld van God (Gen.1,27), 
namelijk dat God de mens mannelijk en vrouwelijk schiep, en daarnaast de opval-
lende meervoudsvorm die gebruikt wordt in Genesis 1,26, die lijkt te duiden op een 
meervoud en relationaliteit in God zelf. Beeld van God zijn is in deze relationele 
benadering dus voluit op de Ander, de ander en het andere betrokken zijn. 
 
De structurele visie op beeld van God wordt tegenwoordig niet of nauwelijks meer 
gedeeld. Belangrijkste reden is dat er geen enkele exegetische onderbouwing voor te 
vinden is in de teksten waarin het beeld van God voorkomt (Van den Brink & Van 
der Kooi 2012, 242). De functionele visie leunt zwaar op het konings-argument uit 
de Umwelt van Israël en roept daarom vragen op (id., 243v). Bovendien is er alleen 
in Genesis 1,26v een verbinding tussen beeld van God en het beheersen van de 
schepping te vinden. Gelet op de merkwaardige meervoudsvorm in Genesis 1,26 en 
de directe aanvulling bij Genesis 1,27 dat God de mens mannelijk en vrouwelijk 
schiep, ligt een relationele interpretatie van het beeld van God het meest voor de 

                                                                                                              
kunnen doelen op de onmiddellijke relatie van God en mens. Of beeld van God zou kunnen wijzen op 
de vorm van de mens die gelijk is aan die van God.  

41  Volgens Van Vliet zag Calvijn het beeld van God in een overeenkomst van eigenschappen, een 
structurele benadering dus. Zoals God wijs, heilig en goed is, zo zijn ook Adam en Eva geschapen om 
wijs, heilig en goed te zijn. Maar voor Calvijn is het doel van deze gelijkenis dat mensen God eren en 
danken en dus relationeel zijn. Daarmee is imago dei bij Calvijn niet alleen structureel, maar ook rela-
tioneel van aard (Van Vliet 2009, 116v). Dat mensen kinderen van God worden door adoptie is de weg 
tot het herstel van de mens als beeld van God. Ook daarin wordt zichtbaar hoe dicht Calvijn tegen een 
relationele benadering aanzit (id., 118.123v).  

42  Grenz geeft zelf al aan dat zijn indeling niet erg gebruikelijk is (Grenz 2001,177n234). Shults hanteert 
een vierslag: structurele of substantiële, functionele, existentiële of relationele en eschatologische in-
terpretaties. Bij die laatste merkt hij op dat zij goed in de andere drie geïncorporeerd kan worden en 
dus niet zelfstandig hoeft te worden genomen (Shults 2003, 220-242). 
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hand. Van den Brink & Van der Kooi bieden een bijkomend bijbels-theologisch 
argument door te wijzen op Genesis 2,8-25 waar de drie relaties, waarin de mens als 
beeld van God staat, voorkomen: de mens in relatie tot God, medemens en de die-
ren. Vervolgens raken deze drie relaties in Genesis 3 beschadigd als gevolg van de 
val (Van den Brink & Van der Kooi 2012, 245). De val heeft ertoe geleid dat de 
mens zichzelf niet langer ziet als relationeel. De mens komt zo op zichzelf te staan, 
alleen. Dat in Genesis 2 en Genesis 3 het geschapen-zijn en de gevolgen van de 
zondeval zo nadrukkelijk relationeel getekend worden, is een extra argument om het 
beeld van God ook relationeel te begrijpen. 
 
De genoemde relationele benadering van het beeld van God krijgt sterkere papieren 
door haar te verbinden aan de recente opleving van de triniteitsleer.43 Als relationali-
teit het wezenlijke is van de mens als beeld van God dan moet dat dus ook iets zeg-
gen over God zelf. God moet dan ook zelf relationeel bepaald zijn. Diverse auteurs 
die staan binnen deze opleving van de triniteitsleer, wijzen daar dan ook op: Gods 
wezen is relationeel (Gunton 1997, 143; Grenz 2005, 335-340; LaCugna 1991, 243-
250; vgl. Cunningham 1998, 25-29; Kim 2008, 17-28).  
De recente opleving van de triniteitsleer is voor een belangrijk deel het gevolg van 
de herontdekking van de Cappadocische vaders (vgl. Meesters 2006). Volgens hen 
kunnen de drie personen van de drie-eenheid niet buiten elkaar bestaan en bepalen 
hun onderlinge relaties wie ze zijn. God is van eeuwigheid af de persoonlijke ge-
meenschap van Vader, Zoon en Geest. Juist hun verbondenheid, hun staan in relatie 
tot elkaar, constitueert de ene God (Meesters 2006, 185). “The point about the 
communion that is the Trinity is that in God the three persons are such that they 
receive from and give to each other their unique particularity” (Gunton 2003, 16). 
Zo is er sprake van drie personen die ten zeerste op elkaar betrokken zijn. Vader, 
Zoon en Geest omringen en doordringen voortdurend elkaar wederzijds. Later, in de 
zevende eeuw, wordt deze gedachte onder woorden gebracht met de term perichore-
sis (Meesters 2006, 183n9). Het leven van de triniteit bestaat in wederzijds zelfge-
vende liefde. Het is als een dans, waarbij elk om de andere twee heen danst (vgl. 
Keller 2008, 214v). De idee van perichoresis maakt duidelijk hoe de drie personen 
van de drie-eenheid weliswaar onderscheiden kunnen worden, maar toch nooit op 
zichzelf staan en innig verbonden zijn. Hun wezen is relationaliteit. 
En zoals Van den Brink het zegt: “[W]anneer God als het ‘hoogste zijn’ relationeel 
bepaald is, zou dat dan geen consequenties moeten hebben voor de wijze waarop we 
aankijken tegen ons mens-zijn en de ordening van onze samenleving?” (Van den 
Brink 2003, 224). Gelet op de drie-ene God die in wezen relationeel is, moet ook de 
mens die naar zijn beeld geschapen is relationeel van aard zijn. Juist daarin lijkt hij 
op zijn God. En als de mens dat leert zien bij God, leert hij ook zichzelf kennen als 
een relationeel bepaald schepsel: verbonden aan God, verbonden aan zijn medemens 
en verbonden aan de hem omringende schepping. De triniteitsleer is zo niet alleen 
                                                
43  Zie voor een overzicht: Van den Brink 2003. De trinitarische opleving, ook wel ‘renaissance’ ge-

noemd, breidt zich vanuit de systematische theologie breder uit. De in de vorige paragraaf genoemde 
trinitarische inkaderingen van praktische theologie zijn niet te begrijpen zonder deze achtergrond. Ook 
binnen de homiletiek valt op dat er recent diverse studies zijn verschenen die zichzelf als trinitarisch 
presenteren: zo bijvoorbeeld Pasquarello 2006; Butin 2009; Van Dyk 2009; De Ruijter 2013. Zie voor 
een overzichtsartikel: De Ruijter 2014. 
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kader voor het in dit onderzoek gehanteerde concept van praktische theologie, maar 
ook voor de theologische antropologie. Hiermee sluit dit onderzoek aan bij een van 
de karakteristieken van de huidige aandacht voor de triniteitsleer, namelijk dat de 
triniteitsleer als een structurerend motief gehanteerd wordt (Kim 2008, 13-17; Grenz 
2001, 36). 
 
Het eigene van de mens als beeld van God is dus relationeel van aard. Hoewel de 
mens wel beeld van God blijft na de zondeval (Gen.9,6; 1Kor.11,7; Jk.3,9; vgl. 
Houtepen 2006, 135vv; Grenz 2001, 203v), raakt dit beeld beschadigd. De relaties 
van de mens komen onder druk te staan of gaan kapot. Kern van de zondeval is dat 
de mens denkt een eigen, op zichzelf staand zelf te hebben en daarom denkt dat hij 
niet langer eigendom van God is (Van de Beek 2008, 26). Daarmee komt de mens 
alleen te staan en keert zich in zichzelf (incurvatus in se; zo Luther; vgl. Van den 
Brink & Van der Kooi 2012, 275v). Dat met de val het beeld van God beschadigd is, 
staat nergens expliciet vermeld in de Bijbel. Toch is dit wel aannemelijk gelet op het 
nieuwtestamentisch spreken over Jezus Christus als het ware beeld van God 
(2Kor.4,4; Kol.1,15; Heb.1,3; vgl. 1Kor.15,49; 2Kor.3,18; Fil.2,6; Grenz 2001, 209-
222). Deze aanduiding van Jezus Christus suggereert toch op z’n minst dat de mens 
op zichzelf niet meer volledig het ware beeld van God is. De mens kan weer beeld 
van God worden in verbondenheid met Christus die het ware beeld van God is 
(Grenz 2001, 224-230). Dit wordt vaak kort op formule gebracht met de term ‘in 
Christus’ (vgl. Burger 2004; 2008a). 
 
In het Nieuwe Testament, en vooral bij Paulus, leren we gelovigen zichzelf kennen 
als ‘in Christus’ (Burger 2008a, 538; Campbell 2008, 140-158): het oude zelf sterft 
en we ontvangen een nieuw zelf. Pas in die relatie tot Christus leren we ons ware 
zelf zien (Van de Beek 2008, 17v). Het beeld van God krijgt zijn definitieve invul-
ling dan ook pas in christologisch perspectief (Grenz 2001, 223). De mens moet 
gelijk worden aan het ware beeld van God, Jezus Christus (Burger 2004, 119; 
Campbell 2008, 163-173). Dat betekent enerzijds een werkelijkheid die nog in het 
eschaton ligt (Grenz 2001, 233-240) en anderzijds is het een werkelijkheid in het 
heden. Ons ware zelf ligt nog verborgen in God, want ‘we weten nog niet wat wij 
zijn zullen, maar wel dat we aan God gelijk zullen zijn bij zijn komst’ (1Jh.3,2; vgl. 
Kol.3,3; 1Kor.15,49). Tegelijkertijd worden wij in het heden meer en meer veran-
derd, vernieuwd naar het beeld van God (2Kor.3,18; vgl. Grenz 2001, 240-248). 
Deze vernieuwing heeft een trinitarische structuur: “The Spirit renews believers, 
who as those who have put on the new human are in Christ, according to the image 
of God made explicit in Christ” (Grenz 2001, 257 n.a.v. Kol.3,9vv).  
De metamorfose van de oude in de nieuwe mens betekent ook dat hij zichzelf leert 
zien als levend in gemeenschap (Burger 2008a, 539v), want ‘in Christus, de laatste 
Adam, wordt een nieuwe mensheid geschapen’. In Christus worden alle relaties van 
de mens getransformeerd waardoor die nieuwe mensheid geschapen wordt die leeft 
in gemeenschap met God en met anderen (Burger 2004, 119). Het beeld van God 
heeft dus een gemeenschapskarakter (Grenz 2001, 250.255v). Dat bleek eerder al bij 
het beantwoorden van de vraag waarin het essentiële van het beeld van God gelegen 
is. Maar opnieuw – en definitiever – blijkt dit bij Christus als het ware beeld van 
God. Wie door Christus veranderd wordt naar zijn beeld, komt weer volop in relatie 
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te staan: de relaties van de nieuwe mensheid, namelijk tot God, medemens en de 
schepping. 
 
Hoe ontstaat dan een christelijk zelfbeeld? Theologisch gezien is het van belang 
jezelf te zien als geschapen naar het beeld van de drie-ene God. Dit beeld van God 
krijgt zijn definitieve invulling in Jezus Christus die het ware beeld van God is. In 
Christus bestaat er een diepe verbondenheid van God en mensen. Daarom kan hij 
ook het ware beeld van God zijn. De belangrijkste karakteristiek van dat beeld is 
relationaliteit. Zo kan iemand, theologisch gesproken, alleen een adequaat zelfbeeld 
ontwikkelen als hij zichzelf leert kennen in Christus, voor God. En zichzelf bekij-
kend in het gelaat van Jezus Christus, ziet hij zichzelf als iemand die niet op zichzelf 
bestaat, aangelegd is op relatie en leeft in verbondenheid met God, andere mensen 
en de schepping. Dit beeld bestaat in de spanning van al reeds en nog niet. Zoals 
Augustinus zei: ‘U hebt ons gemaakt naar u’ (Augustinus, Conf.I.1.1). Beeld van 
God zijn is niet iets statisch, maar er ligt een diep verlangen in besloten om relaties 
aan te gaan met de Ander en met anderen. Juist die relaties (of de afwezigheid er-
van!) maken de mens tot wie hij is. Het zelfbeeld van de mens kan dus alleen ge-
vonden worden in een zijn-in-gemeenschap. 
Samengevat, een christelijk zelfbeeld zal zich moeten vormen in relatie tot Christus. 
Het zelf kan dan ook niet beschouwd worden als een op zichzelf staande entiteit, 
maar zal altijd beschouwd moeten worden vanuit de hem bepalende relaties. 
 
 
2.4. HET ZELF ALS ICOON VAN DE HUIDIGE CULTUUR 
 
Preken vindt plaats in een context, maar ook het reflecteren op de preekpraxis ge-
beurt nooit in het luchtledige. Mensen zijn door en door culturele wezens, in die zin 
dat ze diepgaand beïnvloed zijn door de cultuur waarvan ze deel uitmaken.44 En 
hoewel de theologische en menswetenschappelijke ontwikkelingslijnen van het zelf 
producten zijn van cultuur, is het zinnig om de cultuur als context van de reflectie op 
prediking apart in beeld te brengen. 
Cultuur wordt op veel verschillende manieren gedefinieerd. Basaal voor de definitie 
van cultuur is een groep mensen die een zekere samenhang vertonen. Hofstede be-
nadert cultuur als “the collective programming of the mind that distinguishes the 
members of one group or category of people from another” (Hofstede 2001, 9). 
Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan denken, maar net zo goed aan voelen en 
handelen. De cultuur manifesteert zich in waardesystemen, rituelen, helden en sym-
bolen (id., 10v). Je zou ook kunnen zeggen: cultuur is voor een groep mensen het-
zelfde als persoonlijkheid voor een individu. Een cultuur laat dus het unieke zien 
van een collectief. In deze benadering van cultuur wordt zichtbaar dat mensen maar 
niet toevallig in de een of andere cultuur leven, maar dat cultuur in ons zit, ja dat we 
cultuur uitleven. 
Niet toevallig is zelf(beeld) in onze huidige cultuur een centraal gegeven. Zelfre-
flectie, zelfontplooiing, zelfhantering, zelfactualisatie, zelfwaardering, zelfthera-
pie… Het aantal samengestelde woorden dat met zelf- begint, lijkt wel eindeloos 
                                                
44  Vgl. het spreken over collectieve zelfbeelden in 2.1. 
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(Barresi & Martin 2011, 51; vgl. Leary & Tangney 2003, 11v). Hoewel het zelf niet 
weg te denken lijkt uit de hedendaagse westerse cultuur, is dat niet altijd zo geweest 
(Bos 2013, 60vv). Dat wij überhaupt kunnen spreken over bijvoorbeeld ‘het werken 
aan jezelf’ is in de wereld en in de geschiedenis zeker niet universeel. Ik zal hieron-
der laten zien hoe dat zo gegroeid is. 
Het zelf is zo belangrijk geworden in de westerse cultuur van de twintigste en begin 
eenentwintigste eeuw dat het nauwelijks mogelijk is die cultuur te begrijpen zonder 
daarbij aandacht te vragen voor het zelf (Giddens 1991, 1-9). Om die reden typeer ik 
het zelf als icoon van de huidige cultuur. Een icoon maakt in één keer duidelijk wat 
een cultuur is, zoals een icoontje op het bureaublad van een computer verwijst naar 
het achterliggende programma. Op een vergelijkbare manier is het zelf een belang-
rijke toegang tot het verstaan van de cultuur. Binnen die cultuur, waarvan het zelf de 
icoon is, wordt gepreekt én nagedacht over de preek. 
Om het zelf in onze westerse cultuur in kaart te brengen, maak ik vooral gebruik van 
het gedachtegoed van de (cultuur)filosoof Charles Taylor. In zijn magistrale werk 
Sources of the Self (1989) schetst hij de ontstaansgeschiedenis van de moderne 
identiteit. 
 
Taylors filosofische vooronderstelling is dat er een nauwe samenhang bestaat tussen 
het besef van identiteit en iemands notie van het goede. Identiteit en moraliteit zijn 
niet los van elkaar te zien. Achter al ons handelen en denken gaat een zelfbeeld 
schuil dat bepaald wordt door een oriëntatie op het goede. Er bestaan altijd kaders 
(frameworks) waarbinnen een mens bepaalt wat het goede leven is. Deze kaders zijn 
kwalificerende horizonnen en als zodanig constitutief voor onze identiteit. Identiteit 
is het antwoord op de vraag waar ik sta ten opzichte van de horizon van goed en 
kwaad, oftewel zij is ‘mijn oriëntatie binnen een morele ruimte’. De kaders waar 
Taylor over spreekt zijn er niet alleen om te weten wat goed en kwaad is, maar ze 
vragen ook om een positionering: waar sta ik ten opzichte van het goede leven? De 
manier waarop je kijkt naar jezelf is dus van invloed op wat je doet (Taylor 1989, 
27v.41v.48v; vgl. Burger 2004, 109v.121). 
 
Volgens Taylor bestaan er in onze huidige cultuur tenminste drie verschillende 
bronnen van moreel zelfverstaan: “Modern moral culture is one of multiple sources; 
it can be schematized as a space in which one can move in three directions. There 
are the two independent frontiers and the original theistic foundation” (Taylor 1989, 
317): 
- de bron van de joods-christelijke traditie die het goede ziet in de relatie tot God;  
- de bron van de Verlichting die het goede ziet in zelfbeheersing door de rede; en  
- de bron van de Romantiek die het goede ziet in zelfexpressie.  
Zo zou je kunnen spreken over een op-God-gericht zelf, een rationeel zelf en een 
natuurlijk zelf (Innes 1999, 39). Maar hoe is het zover gekomen? In grote stappen 
geef ik hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de drie bronnen van het 
morele zelfverstaan. 
 
De belangrijkste ontwikkeling van de geschiedenis van het zelf in de westerse cul-
tuur is die van verinnerlijking. “Our modern notion of the self is related to, one 
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might say constituted by, a certain sense (or perhaps a family of senses) of inward-
ness” (Taylor 1989, 111; vgl. Bos 2013, 63v). Tegenwoordig plaatsen we ons zelf 
‘in’ ons tegenover een wereld die ‘buiten ons’ is; dat geldt ook voor ons morele 
besef. Volgens Taylor is het verre van universeel dat wij spreken over het ‘hebben 
van een zelf’ (Taylor 1989, 113v). Taylor laat zien hoe die verinnerlijking van het 
zelf is gegaan. Een filosoof als Plato maakte het onderscheid ‘buiten-binnen’ im-
mers niet op die manier. Volgens Plato gaat het erom dat de mens zichzelf beheerst 
met behulp van de rede. Dit betekent dat de rede als een soort oog de orde in de 
kosmos ziet. Voor Plato moet de blik dus naar buiten gericht zijn, want daar bevin-
den zich de morele bronnen (de Idee van het Goede). Wie moreel wil handelen moet 
zich verbinden aan die goede orde. 
 
Een belangrijke verschuiving ten opzichte van Plato zijn de opvattingen van Augus-
tinus. Niet langer ziet Augustinus de bronnen van morele betekenis als iets buiten 
onszelf, maar hij plaatst ze in ons. Om God te vinden (Augustinus’ bron van het 
Goede), moet iemand namelijk tot zichzelf inkeren. Die innerlijke weg wijst Augus-
tinus omdat hij God ziet als de fundamentele ondersteuning en grondslag van onze 
kennende activiteit.45 Een radicale reflexiviteit noemt Taylor (1989, 130) dit, want 
dit is een reflectie van de eerste persoon, namelijk je bewust worden van je bewust-
zijn of je richten op de manier waarop de wereld voor ons bestaat. We zijn het 
meest onszelf als we het meest reflexief zijn (Innes 1999, 48). Deze reflexiviteit van 
Augustinus vereist een compleet nieuwe taal, een taal van innerlijkheid. We moeten 
oppassen Augustinus niet mis te verstaan vanuit opvattingen van zijn navolgers 
(zoals Descartes). Bij Augustinus is de weg naar binnen ten diepste een weg naar 
boven: de waarheid bevindt zich uiteindelijk niet in mij, maar boven mij, in God 
(Bos 2013, 69). Taylor zegt dan ook dat reflexiviteit op zich niet verkeerd is, als die 
maar opengebroken wordt naar God toe en haar afhankelijkheid van hem erkent. 
Daarvoor is het nodig dat God ons vermogen tot zien herstelt: “And what grace does 
is to open the inward man to God, which makes us able to see that the eye’s vaunted 
power is really God’s” (Taylor 1989, 139). De beperktheid en eindigheid van ons 
denken wijst zo boven zichzelf uit naar God. 
 
Een volgende verschuiving in de beschouwing van het zelf en zijn morele bronnen 
treedt op bij Descartes.46 Hij deelt met Augustinus de radicale reflexiviteit, maar 
anders dan Augustinus plaatst hij de morele bronnen in ons innerlijk. Voerde bij 
Augustinus de weg naar binnen uiteindelijk naar boven toe, naar God die de bron is 

                                                
45  Zo bijvoorbeeld in Augustinus, Conf. VII.10.16; met een beroep op Johannes 1,9: Gods licht is een 

innerlijk licht waarmee hij ons in staat stelt het licht te zien. 
46  Grenz markeert nog een stap tussen Augustinus en Descartes in, bij de zesde-eeuwse filosoof Bo-

ëthius. “Boethius provided the impetus to the modern elevation of ‘individuality,’ understood as being 
one’s own person or being one of a kind, as essential to personal existence. And he opened the door to 
the modern ‘inner self’ as the seat of unique personal identity” (Grenz 2001, 67; vgl. echter Bos 2013, 
181v.185). Volgens Gunton ligt deze opvatting van Boëthius ten grondslag aan de problemen die het 
westers individualisme teisteren (Gunton 1991, 94). Zo legde hij de basis voor het latere Verlichtings-
concept van het zelf als fundamenteel rationeel. Vanaf de Verlichting neemt het zelf de rol op zich van 
een wereld-besturend rationeel zelf. Bij Boëthius ligt de kern van de persoon in zijn rationaliteit. Dat 
was op zich niet nieuw, wel nieuw was dat rede volgens hem de enig juiste methode is om de wereld 
tegemoet te treden (Grenz 2001, 68). 
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van het goede, bij Descartes stopt de weg bij het innerlijk. “Descartes transformed 
inwardness from a moment along the journey toward God into ‘an inwardness of 
self-sufficiency’- that is, an inwardness of the autonomous power of reason ordering 
the world” (Grenz 2001, 70). Orde is niet langer iets dat buiten ons bestaat, zoals 
Plato en ook Augustinus het zagen, maar we construeren het zelf met behulp van 
onze objectiverende rede. De wereld om ons heen is niet langer een plaats waar we 
het goede leren kennen: de wereld is voor Descartes een mechanisme dat neutraal 
van aard is. Het goede is voor Descartes het besef van eigen waardigheid als ratio-
neel wezen. “Descartes’s ethic, just as much as his epistemology, calls for disen-
gagement from world and body and the assumption of an instrumental stance to-
wards them”(Taylor 1989, 155). Het cogito ergo sum van Descartes opent de morele 
bron binnen de menselijke rede zelf. In dit verband spreekt Taylor ergens anders 
over de overgang van het poreuze naar het omsloten zelf (Taylor 2007, 27.37-42). 
Leefden mensen vóór de Verlichting nog als poreuze zelven die open staan en 
kwetsbaar zijn naar God en de hen omringende, betoverde wereld, met de Verlich-
ting komt er een duidelijkere grens tussen het zelf en ‘de wereld buiten’ te liggen. 
Zo ontstaat er zelfs een dualisme tussen lichaam en geest (vgl. Bos 2013, 80v). 
Mensen zijn niet langer overgeleverd aan geesten en krachten buiten henzelf, maar 
zijn in staat zichzelf te beheersen (Taylor 2007, 135-142). De rede is voor Descartes 
dan ook niet langer alleen het middel om de wereld te leren kennen, maar ook om de 
wereld te beheersen. 
 
Naast verinnerlijking, die inzet bij Augustinus, is er vanaf Descartes meer en meer 
sprake van onthechting van het zelf. Onthechting (disengagement) wil zeggen dat 
het ik los moet komen van zijn ervaring. De eigen ervaring wordt tot object gemaakt 
en in die objectivering wordt de ervaring ontdaan van de normatieve kracht die zij 
voor ons heeft en dus als het ware neutraal bekeken (Taylor 1989, 160). Dit speelt al 
een belangrijke rol bij Descartes, maar wordt nog duidelijker zichtbaar bij Locke 
(vgl. Bos 2013, 225). Hij gaat een stap verder dan Descartes door ook de binnen-
wereld van het zelf tot object van (wetenschappelijk) onderzoek te maken. We ne-
men tegenover onszelf een houding aan die ons buiten onze normale ervaringswijze 
van de wereld en onszelf plaatst. Dit doen we vanuit – wat Taylor noemt – het punt-
vormige zelf (Taylor 1989, 160). “The subject who can take this kind of radical 
stance of disengagement to himself or herself with a view to remaking, is what I 
want to call the ‘punctual’ self” (Taylor 1989, 171). Punt wordt hier dus in de wis-
kundige betekenis gebruikt, namelijk als de afwezigheid van uitgebreidheid. Het 
puntvormige zelf bevindt zich nergens behalve in het vermogen dingen als objecten 
vast te leggen. Doordat we zo naar onszelf kijken, krijgen we controle over onszelf 
en over onze ervaringen. Zelfonthechting is tot op de dag van vandaag belangrijk in 
de beleving van het moderne zelf (Grenz 2001, 74). Omdat Locke in tegenstelling 
tot Descartes niet meer gelooft in aangeboren ideeën van goed en kwaad, is zijn 
ethiek sterk hedonistisch gekleurd: we handelen gemotiveerd door genot en pijn. De 
wet van God komt dan wel tot uiting in de natuur, maar die moet je niet navolgen 
omdat die goed is, maar omdat het beloning, genot oplevert (Taylor 1989, 235v).  
 
Taylor brengt in zijn boek nog allerlei varianten op en doorwerkingen van Lockes 
opvattingen over het zelf ter sprake (o.a. de persoonlijke toewijding van de Puritei-
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nen en de autonome rede van Kant; Taylor 1989, 227-230 en 363-367). Voor mijn 
onderzoek is dat nu minder van belang. Tot nu toe heb ik aan de hand van Taylor de 
ontwikkeling beschreven van het op-God-gerichte zelf van Augustinus naar het 
rationele zelf van Locke. Naast deze twee vormen van verinnerlijking is er nog een 
andere bron van het morele zelf aan te wijzen. Deze bron vormde een tegenstroom 
ten opzichte van die van het rationele zelf en probeerde het zelf te vinden in zijn 
originaliteit en eigenheid (Taylor 1989, 177; vgl. Innes 1999, 52-57).  
 
Een vroeg voorbeeld van iemand die deze bron aanboort, is de zestiende-eeuwer 
Montaigne. Verinnerlijking staat bij hem niet in het kader van het zoeken naar God 
of het zoeken naar rationele zelfbeheersing door middel van radicale onthechting. 
Verinnerlijking staat bij Montaigne ten dienste van het zoeken naar de persoonlijke 
originaliteit en dat niet via onthechting, maar juist vanuit een diepe betrokkenheid 
op ervaringen, emoties en gedachtes. Taylor beschrijft het verschil tussen Descartes 
en Montaigne als volgt: “Descartes is a founder of modern individualism, because 
his theory throws the individual thinker back on his own responsibility, requires him 
to build an order of thought for himself, in the first person singular. But he must do 
so following universal criteria; he reasons as anyone and everyone. Montaigne is an 
originator of the search for each person’s originality; and this is not just a different 
quest but in a sense antithetical to the Cartesian. Each turns us in a sense inward and 
tries to bring some order in the soul; but this likeness is what makes the conflict 
between them particularly acute” (Taylor 1989, 182). Montaigne streeft naar zelfex-
ploratie met als doel om in het reine te komen met het zelf, om het zelf te aanvaar-
den. Oprechtheid is voor hem een centrale deugd (Bos 2013, 76v). Bij Montaigne 
wordt de basis gelegd voor de moderne vraag naar persoonlijke identiteit: wie ben ik 
eigenlijk? Zo is niet langer de rede bepalend voor het (goede) leven, maar de natuur. 
 
De ontwikkeling van de natuurlijke orde als bron van morele betekenis gaat verder 
bij Shaftesbury en Hutcheson. Volgens eerstgenoemde, overigens een leerling van 
Locke, hebben mensen een natuurlijke, inherente neiging tot het goede. Goed leven 
betekent dan ook leven in overeenstemming met de natuur, die teleologisch naar het 
goede neigt (Taylor 1989, 251v). Dit lijkt op de klassieke filosofie47 maar verschilt 
er toch van. Was voor Plato de rede het middel om in contact te komen met de orde 
der dingen en het goede buiten ons, voor Shaftesbury cum suis gaat het juist om het 
analyseren van gevoelens in ons. ‘Natuurlijke affectie’ is wat ons als mensen drijft 
(Taylor 1989, 258v). Was voor Locke de rede nog de manier om toegang te krijgen 
tot het goede ontwerp van de natuur, voor Hutcheson loopt de weg via het gevoel. 
Hutcheson leunde sterk op Shaftesbury met zijn theorie van morele sensibiliteit: we 
hebben een intern moreel zintuig dat ons motiveert om goed te doen (Taylor 1989, 
260-263). Wat goed is, wordt dus bepaald door de bronnen van goedheid die we in 
onszelf vinden. Volgens Hutcheson zet ons morele zintuig ons aan tot menslievend-
heid en leidt deze menslievendheid het meest tot ons geluk. 
Shaftesbury en Hutcheson leveren een belangrijke bijdrage aan de moderne subjec-
tiviteit, namelijk de idee dat de analyse van onze eigen gevoelens en intuïties het 

                                                
47  Niet voor niets werd de groep waartoe beiden behoorden Cambridge Platonists genoemd (Taylor 

1989, 249vv). 
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meest overtuigende beeld van het menselijke goed oplevert (Taylor 1989, 265; vgl. 
Innes 1999, 53).48 
 
“If our access to nature is through an inner voice or impulse, then we can only fully 
know this nature through articulating what we find within us” (Taylor 1989, 374). 
Zo kun je de Romantische zienswijze kort samenvatten. Expressiviteit van wat in 
ons is, is meer dan de uiting van wat binnen al aanwezig is (vgl. Bos 2013, 91v). 
Juist door de expressie ervan, ontstaat wat er daarvoor niet was. Zo heeft expressie 
zelf identiteit scheppende kracht. Tegen het einde van de achttiende eeuw ontwik-
kelt zich de idee, bijvoorbeeld bij Herder, dat ieder mens anders en origineel is en 
dat die originaliteit bepaalt hoe je moet leven (Taylor 1989, 375). Originaliteit op 
zich is niet nieuw, wel nieuw is dat dit bepaalt hoe er geleefd moet worden. Een 
mens moet naar een persoonlijke maatstaf worden gemeten. We kunnen pas weten 
wat het realiseren van onze diepe aard is als we dat hebben gedaan. Deze ontwikke-
ling is ook in de kunst duidelijk terug te zien: was kunst tot dan toe de nabootsing 
van de werkelijkheid (mimesis), vanaf de Romantiek is het expressie. Kunst maakt 
iets manifest terwijl ze het tegelijkertijd realiseert en vervolledigt. 
Expressieve individuatie is sinds de Romantiek een van de hoekstenen van de mo-
derne cultuur geworden, waarbij de mens wordt gezien als bezitter van oneindige 
psychologische diepten (Taylor 1989, 389v). 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat het zelf in de moderne, westerse cultuur wordt 
gekenmerkt door een gevoel van innerlijkheid. Deze ontwikkeling vindt haar oor-
sprong bij Augustinus. Via Descartes, Locke en Kant onstaat de notie van het zelf 
dat bepaald wordt door de rede. Een tegenstroom ontwikkelt zich via Montaigne, 
Rousseau en de Romantiek waarin de natuur en de eigen gevoelens als bepalend 
worden gezien voor het zelf. Zo zijn drie stromen van innerlijkheid te onderscheiden 
die tot op vandaag aanwezig zijn en invloed uitoefenen: de oorspronkelijke Augusti-
niaanse reis naar binnen richting God, de zelfbewustheid van het rationele zelf van 
de Verlichting en het natuurlijke, expressieve zelf van de Romantiek (vgl. Innes 
1999, 57). 
 
In de ontwikkeling van het moderne zelf wordt duidelijk hoe het zelf oorspronkelijk 
verbonden was met God, maar daarvan is los geraakt. Deels verklaart dit de hoge 
vlucht die het zelf heeft kunnen maken. Tegelijkertijd maakt Taylors visie, dat het 
zelf niet kan bestaan zonder oriëntatie op het goede, duidelijk waar een belangrijk 
deel van de onzekerheid van het zelf die de huidige cultuur kenmerkt vandaan komt 
(vgl. Lemmens 1994).  
Vergelijkbaar aan het zelfverstaan vanuit de theïstische stroom in het werk van 
Taylor is het voorstel van Geertsema. Hij stelt namelijk voor om te spreken over ‘het 
zelfverstaan van de tweede persoon’: de mens krijgt het juiste zicht op zichzelf als 
hij zichzelf leert kennen als aangesproken door God. Een mens leert zichzelf niet 
kennen vanuit zichzelf (subjectiviteit van de eerste persoon; het natuurlijke, expres-
sieve zelf) en ook niet door onverbonden beschouwing (objectiviteit van de derde 

                                                
48  Rousseaus roman Émile verkende ditzelfde idee, namelijk het idee dat de natuur een bron is van 

morele betekenis (Taylor 1989, 359v). Goedheid is zelfverantwoordelijke vrijheid, aldus Rousseau.  
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persoon; de zelfbewustheid van het rationele zelf), maar doordat hij zich aangespro-
ken weet door God in Christus (tweede persoon). De mens kent zichzelf in relatie tot 
de Spreker van het belofte-bevel tot bestaan. “Wij bestaan als antwoord naar de 
Schepper, die ons tot bestaan heeft geroepen” (Geertsema 1992, 140v). Als wij zo 
bestaan als antwoord maakt dat ons ook verantwoordelijk. In het antwoord geven 
vormt zich het zelfverstaan van de mens, namelijk in de ontmoeting met God. De 
mens is een homo respondens (Geertsema 1992, 131-150; vgl. Buijs e.a. 2005).49 
 
Hoewel de drie stromen van innerlijkheid tot op de dag van vandaag naast elkaar 
bestaan, is er toch een nieuwe ontwikkeling gaande. Het moderne zelf, met zijn 
Verlichtings- en Romantiekvariant is op zijn retour. Dit betekent echter niet een 
terugkeer naar de oorspronkelijke theïstische visie. “The modern self emerged as the 
product of a 1,500-year intellectual journey that stretched from Augustine to Mas-
low. This pilgrimage netted a self-assured, self-sufficient, centered self that consti-
tuted a stable identity in the midst of a chaotic world. Yet the reign of the modern 
self seems to be short-lived, for the centered self of the modern era appears to be one 
of the casualties of the postmodern dethroning of all ruling monarchs” (Grenz 2001, 
97). En met die dreigende woorden maken we de overstap naar de moderne mens-
wetenschappen, waarbinnen deze nieuwere ontwikkeling zichtbaar wordt. 
 
 
2.5. IN ONTMOETING MET DE ANDER VORMT ZICH ONS ZELFBEELD 
 
In dit hoofdstuk ga ik na hoe een zelfbeeld ontstaat. Eerst heb ik die vraag verkend 
vanuit een theologisch perspectief. Vervolgens is duidelijk gemaakt hoe culturele 
ontwikkelingen de vraag naar het zelfbeeld oproepen en versterken. Tenslotte kijk ik 
in deze laatste paragraaf naar de menswetenschappen. In onder andere de filosofie, 
de psychologie en de sociologie is veel werk verzet als het gaat om zelf, zelfverstaan 
en zelfbeeld. Ik ga hier niet in op allerlei specifieke psychologische theorieën of 
modellen, maar beperk me tot een momenteel invloedrijk (wetenschapsfilosofisch) 
metaperspectief op de menswetenschappen. Dit metaperspectief, het sociaal-con-
structionisme, biedt onder andere een theorie van de manier waarop een zelfbeeld 
ontstaat en hoe het zich voortdurend ontwikkelt. Hieronder kader ik dit perspectief 
op de sociale werkelijkheid en haar functioneren eerst in binnen de bredere sociaal-
wetenschappelijke beweging waarvan zij deel uitmaakt. Vervolgens ga ik nader in 
op het sociaal-constructionisme zelf en de manier waarop dit perspectief het zelf ter 
sprake brengt. 
 
Had de psychologie eerder sterk de neiging een zelf als een op zichzelf staande en-
titeit te benaderen,50 tegenwoordig gaat men er toch steeds meer vanuit dat het zelf 

                                                
49  Deze metafoor van het horen, het zelfverstaan van de tweede persoon, kan goed vruchtbaar gemaakt 

worden voor de homiletiek (zie De Ruijter 2013, 23-26). In het slothoofdstuk kom ik zelf op deze 
metafoor terug. 

50  Vgl. als sterkste voorbeelden het cartesiaanse zelf, dat zowel in de Verlichting als in de Romantiek 
volop aanwezig was, en de psychoanalyse en cognitieve psychologie (Rigter 2002, 50-93 en 182-226). 
Overigens zijn er sinds Plato altijd wel sociaal-culturele en relationele benaderingen van het zelf ge-
weest (zie voor een overzicht: Sorabji 2006; vgl. Seigel 2005, 5), maar zij vormden vaak een zijspoor. 
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sociaal-cultureel geconstitueerd wordt. Sommigen spreken daarom van een sociaal-
culturele wending in de psychologie (Kirschner & Martin 2010). Een van de be-
langrijkste kenmerken van deze wending is dat er vraagtekens geplaatst worden bij 
traditionele, dualistische onderscheidingen, zoals zelf en samenleving of individu en 
cultuur. Daarmee worden geïsoleerde ontwerpen van het zelf – als was het een op 
zichzelf staande entiteit – geproblematiseerd. In plaats daarvan beschouwt men het 
zelf en de samenleving als een ‘gezamenlijke handeling’, een symbiotische dyna-
miek. “[H]umans (…) are self-interpreting beings whose psychological properties 
emerge out of particular relational contexts” (Kirschner & Martin 2010, 14). Al onze 
kennis over mensen en over onszelf is daarmee dan ook gesitueerd en perspecti-
visch. Dit geldt niet alleen voor kennis over het zelf, maar ook voor de sociaal-cul-
turele theorieën zelf. Ook zij zijn het product van de contexten waaruit ze opkomen 
en beïnvloeden op hun beurt ook weer de contexten waarin ze in praktijk gebracht 
worden. Deze theorieën vormen dan ook geen funderende metatheorie: “Much of 
what we humans share in common is not a definable essence or a discoverable na-
ture, but rather the existential condition of preexisting societies and cultures into 
which we are born, develop, and act” (Sugarman & Martin 2010, 175). 
 
Een van de bewegingen binnen deze sociaal-culturele wending in de mensweten-
schappen, die steeds meer aan invloed wint in met name de psychologie en de socio-
logie,51 is het sociaal-constructionisme. In feite laat het de grenzen tussen psycholo-
gie en sociologie vervagen, omdat het kennis (en dus ook zelfkennis) niet langer 
beschouwt als een individueel bezit maar als een bijproduct van gemeenschapsrela-
ties (Gergen 1994, 24v).  
Het sociaal-constructionisme bouwt voort op een in de psychologie verwaarloosde 
traditie waarin het sociaal handelen centraal stond.52 Doorgaans wordt het boek The 
Social Construction of Reality (Berger & Luckmann 1971 [oorspr. 1966]) genoemd 
als een belangrijk startpunt van het sociaal-constructionisme. In dat boek 
onderzoeken de sociologen Berger en Luckmann de vraag hoe ‘realiteiten’ gekend 
worden door samenlevingen: “a ‘sociology of knowledge’ will have to deal not only 
with the empirical variety of ‘knowledge’ in human societies, but also with the pro-
cesses by which any body of ‘knowledge’ comes to be socially established as ‘real-
ity’” (Berger & Luckmann 1971, 15). Een belangrijke stelling in hun onderzoek is 
dat onze ervaringen van de wereld kunnen worden herleid tot de sociale omgeving. 
Oftewel, we worden gesocialiseerd met behulp van bepaalde concepten die ons 
helpen de wereld te begrijpen. Als we deze concepten onszelf toe-eigenen, ontwik-

                                                                                                              
Ook in de moderne psychologie speelden relationele benaderingen van het zelf geen grote rol. Een 
belangrijke reden die daarvoor wel genoemd wordt, is de wens om wetenschappelijk geloofwaardig te 
zijn. Dat leidde ertoe dat er allerlei methodieken werden ontwikkeld die het mogelijk maakten het zelf 
geïsoleerd in beeld te brengen. Deze manier van werken bood echter weinig ruimte voor het bestude-
ren van complexe sociale en culturele verschijnselen en processen (Kirschner & Martin 2010, 4). 

51  Ook in de theologie wordt meer en meer gebruik gemaakt van sociaal-constructionisme (zie bijvoor-
beeld: Alma 1998; Ganzevoort & Visser 2007, 107-111; Tromp 2011, 73-76; Van de Kamp 2013, 42-
46). Een kritische ontmoeting tussen theologie en sociaal-constructionisme, waarin kansen, mogelijk-
heden en bezwaren worden verkend, is te vinden in: Hermans e.a. 2002; vgl. Roukema-Koning 2002; 
Ganzevoort 2004. 

52  Mensen als Vico, Dewey, Mead en Vygotsky behoren tot deze traditie (vgl. Alma 1998, 4v; Gergen 
1994, 66-69). 
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kelen we een soort natuurlijke attitude waardoor we dingen als vanzelfsprekend 
gaan ervaren. Dit proces vindt vooral plaats door middel van taal. Wat we beschou-
wen als werkelijkheid, is in feite een sociale conventie. Onze kennis over de wereld 
waarin we leven en over onszelf is dus cultureel bepaald en historisch van aard. 
Hiermee is sociaal-constructionisme een typisch postmoderne onderneming, maar 
niet een die alleen maar bezig is het moderne, objectivistische denken af te breken. 
Sociaal-constructionisme wil juist positief een stap vooruit doen. Na de deconstruc-
tie van het postmodernisme, waarin alle vooroordelen over het ware, het rationele en 
het goede gewantrouwd worden, moet er ook werk gemaakt worden van democrati-
sering en reconstructie (Gergen 1994, 44-48.62v). Democratisering wil zeggen dat 
zoveel mogelijk verschillende stemmen worden uitgenodigd om aan het (weten-
schappelijke) debat mee te doen. Reconstructie wil zeggen dat nieuwe werkelijkhe-
den en praktijken ontwikkeld worden met het oog op culturele transformatie. Ken-
neth Gergen, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het sociaal-construc-
tionisme, vat de aannames van het sociaal-constructionistische denken als volgt 
samen (Gergen 1994, 48-54): 
- “The terms by which we account for the world and ourselves are not dictated by 

the stipulated objects of such accounts. 
- The terms and forms by which we achieve understanding of the world and our-

selves are social artifacts, products of historically and culturally situated inter-
changes among people. 

- The degree to which a given account of world or self is sustained across time is 
not dependent on the objective validity of the account, but on the vicissitudes of 
social process. 

- Language derives its significance in human affairs from the way in which it 
functions within patterns of relationship. 

- To appraise existing forms of discourse is to evaluate patterns of cultural life; 
such evaluations give voice to other cultural enclaves.”53 

 
Kennis is dus geen mentale representatie van de werkelijkheid in een individu, maar 
wordt in sociale interactie door middel van taal geconstitueerd en gebruikt. Dit geldt 
niet alleen voor de ons omringende wereld, maar net zo goed voor de manier waarop 
we onszelf beleven. Ons verstaan, kennen, spreken, geloven en ervaren is het gevolg 
van een niet-noodzakelijke linguïstische conventie. Het sociaal-constructionisme 
weigert zich uit te spreken over het bestaan van een ontologische werkelijkheid die 
vooraf zou gaan aan de sociale beleving ervan (Gergen 1994, 78v). Dit kan ook 
moeilijk anders, want op het moment dat we proberen te verwoorden ‘wat er is’, zijn 
we begonnen aan een sociale interactie en zijn we dus aan het construeren (Gergen 
1994, 72v). Spreken over ‘feiten’ is onmogelijk; het enige waar we het over kunnen 
hebben zijn ‘ideeën’. Gergen is de eerste om toe te geven dat het sociaal-
constructionisme zelf ook een sociaal construct is (Gergen 1994, 76v). “There is no 

                                                
53  Vgl. Gergen 2002a, 5-11, waar deze aannames van het sociaal-constructionisme herhaald worden. De 

laatste aanname vervangt hij dan door: “None of the propositions making up the social constructionist 
web are candidates for truth”. Hiermee benadrukt Gergen dat het sociaal-constructionisme geen ‘first 
philosophy’ wil zijn. Waarheid wordt beschouwd als “a discursive integer, acquiring its meaning from 
particular traditions of usage” (Gergen 2002a, 10). 
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foundation upon which constructionism rests. Rather, constructionist proposals 
constitute a domain of intelligibility that invites, enables, or facilitates certain forms 
of cultural practice. The question is not whether constructionist proposals are accu-
rate or ‘true,’ any more or less than realist claims. Rather, from a constructionist 
standpoint we are moved to reflect on the value of the various forms of cultural 
practice invited by the way we talk – both realist and constructionist” (Gergen 
2002b, 280v). 
 
Sommigen gaat dit te ver. Immink (2002, 148; vgl. Hermans 2002, xv-xvii) bijvoor-
beeld verwoordt zijn bezwaren als volgt: “Gergen proposes an interpretation of 
human discourse that rejects both the independent existence of the psychological 
world of the self and the independent existence of the material world ‘out there’. As 
a matter of fact he opposes any dualist ontology”. Immink wil enerzijds het erken-
nen van metafysische feiten veiligstellen en anderzijds wil hij de oneindigheid aan 
betekenissen, die een taaluiting zou kunnen hebben volgens het sociaal-constructio-
nisme, begrenzen. Dat doet hij door te stellen dat 1) het menselijke discours zowel 
cognitieve vermogens van de menselijke geest veronderstelt als een koppeling tus-
sen deze menselijke vermogens en de ontologische werkelijkheid; en 2) het mense-
lijke discours niet maar een zaak van conventie en constructie is, maar meer een 
zaak van het verkrijgen van rechten en verantwoordelijkheden (Immink 2002, 153). 
Naar aanleiding van het eerste punt sluit Immink zich aan bij het metafysische rea-
lisme. Door zijn aanhangers wordt gesteld dat de propositionele inhoud die in een 
taaldaad wordt uitgewisseld tussen spreker en hoorder (de illocutie), niet slechts een 
idee in de menselijke geest of een fysieke realiteit is, maar een ideaal object (Im-
mink 2002, 155). Zo’n ideaal object is een abstracte entiteit die onafhankelijk van de 
menselijke geest bestaat en door de mens gekend en gebruikt kan worden. Door te 
spreken komt er een verbinding tot stand tussen onze noëtische functies en de wer-
kelijkheid. De scheiding die ten grondslag ligt aan het sociaal-constructionisme, 
namelijk die tussen object en concept, deelt Immink niet. Volgens hem hebben ob-
jecten eigenschappen die erkend worden door de menselijke geest. Zo is de mens in 
staat de werkelijkheid te kennen. Door het combineren van zulke eigenschappen 
ontstaan concepten. Hoewel concepten niet samenvallen met objecten, is er toch een 
duidelijke verbinding, namelijk via de genoemde eigenschappen. Immink vreest dat 
door het denken vanuit de traditie van het sociaal-constructionisme theologie uitein-
delijk niet meer kan spreken over God en dat wat we zeggen over God niet over God 
gaat (Immink 2002, 158). Tegelijkertijd erkent Immink wel dat sommige illocuties 
een conventioneel karakter hebben. Zij kunnen dus ook aan verandering onderhevig 
zijn, maar dit geldt dan niet voor alle. Onveranderlijke illocuties zijn diegene waar-
bij een andere invulling logisch onmogelijk of ontologisch onmogelijk is. Twee plus 
twee blijft altijd vier en een mens en een vogel kunnen geen equivalenten zijn. 
Hoewel dit plausibel klinkt, is wel de vraag hoe onderscheid gemaakt kan worden 
tussen illocuties die aan verandering onderhevig zouden kunnen zijn en welke niet. 
Welke criteria gelden daarvoor? En wie bepaalt die? Zou het kunnen dat de twee 
door Immink genoemde criteria niet zelf ook conventies zijn? 
Wat betreft het tweede punt lijkt het erop dat Immink met name problemen heeft 
met Gergens opvatting dat betekenis altijd onderhandelbaar is, want hij wil het 
vooral hebben over de verantwoordelijkheid die iemand heeft binnen een bepaald 
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discours om zich te houden aan de regels die het discours mogelijk maken (Immink 
2002, 154). Tegelijkertijd erkent hij wel dat context van belang is voor betekenis en 
dat we de regels van het discours leren kennen via sociale interactie. Maar Immink 
is van mening dat het spreken over conventies teveel nadruk legt op de veranderlijk-
heid van spreekregels. In plaats daarvan is voor hem de verantwoordelijkheid om je 
te houden aan de regels veel bepalender.  
 
In een reactie maakt Gergen duidelijk dat Immink het sociaal-constructionisme be-
nadert met behulp van een aan het realisme ontleend instrumentarium (Gergen 
2002b, 281). Maar daarmee wordt het sociaal-constructionisme overvraagd. De 
vraag is niet of er metafysische feiten bestaan, maar de vraag is wat de gevolgen zijn 
wanneer dat geponeerd wordt. In een eerdere publicatie is Gergen al ingegaan op de 
vraag van het realisme aan het sociaal-constructionisme: ‘Maar er is toch een wereld 
buiten ons?’ (Gergen 1994, 72-76). Daar maakt hij duidelijk dat het sociaal-con-
structionisme geen ontologische uitspraken doet: ‘constructionism is ontologically 
mute’ (vgl. Gergen 2002b, 280v).  
 
Tot zover een eerste verkenning van het sociaal-constructionisme en de kritiek erop 
vanuit de hoek van het metafysisch realisme. In het vervolg van deze paragraaf wil 
ik specifieker ingaan op de manier waarop binnen het sociaal-constructionisme het 
zelf(beeld) benaderd wordt. 
 
George Herbert Mead wordt binnen de moderne psychologie vaak genoemd als de 
grondlegger van de relationele benadering van het zelf. Zijn centrale stelling is dat al 
ons denken, en dus ook ons zelf(bewustzijn), altijd afhankelijk is van sociale inter-
actie. “Selves can only exist in definite relationships to other selves. No hard-and-
fast line can be drawn between our own selves and the selves of others, since our 
own selves exist and enter as such into our experience only in so far as the selves of 
others exist and enter as such into our experience also. The individual possesses a 
self only in relation to the selves of the other members of his social group” (Mead 
1934, 164).  
De ontwikkeling van het zelfbeeld gebeurt door middel van communicatie, zowel 
verbaal als non-verbaal. Iemand doet een bepaalde uiting waar een ander op rea-
geert. Door het antwoord van de ander krijgt de uiting van de eerste persoon beteke-
nis ten aanzien van het zelf van die persoon.  
We zijn dus het meest onszelf in relatie tot anderen. Zoals ook Taylor aangeeft: 
“Human beings are constituted in conversation; and hence what gets internalized in 
the mature subject is not the reaction of others, but the whole conversation, with the 
interanimation of its voices” (Taylor 1991a, 313v).  
 
Een belangrijk deel van het moderne onderzoek naar het zelf binnen het sociaal-
constructionisme is dan ook gericht op de sociale processen waarin het ontstaan van 
het zelf ingebed is (Gergen 2011, 642v). Dit betekent dat vooral onderzoek gedaan 
wordt naar gesprekken en verhalen die mensen vertellen. Het zelf wordt namelijk 
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voortdurend gevormd en hervormd door de conversaties waaraan het deelneemt.54 In 
onderhandeling met hun omgeving vormen mensen hun zelfbeeld (Gergen 1994, 
208v). Een zelfbeeld is, anders dan de term doet vermoeden, geen allerindividueelst 
project. De traditionele, psychologische opvatting van het zelf als een atoom binnen 
een sociale wereld wordt door het sociaal-constructionisme bekritiseerd. Het cartesi-
aanse adagium cogito ergo sum wordt daarom vervangen door communicamus ergo 
sum (Gergen 1994, viii). Er is immers niet eerst een zelf dat relaties aangaat met 
andere zelven, maar het is precies andersom: pas in het sociale proces ontstaat het 
zelf. Vandaar ook dat Gergen spreekt over het relationele zelf; niet als een bepaald 
aspect van het zelf maar als het wezenlijke ervan (Gergen 2011, 645-650; Gergen 
2009a, 80-106).55 “I want to propose a relational view on self-conception, one that 
views self-conception not as an individual’s personal and private cognitive structure 
but as discourse about the self – the performance of languages available in the pub-
lic sphere. I replace the traditional concern with conceptual categories (self-con-
cepts, schemas, self-esteem), with the self as a narration rendered intelligible within 
ongoing relationships” (Gergen 1994, 185).  
Het zelf is nooit af, het is een nooit eindigend proces. En dat kan ook niet omdat het 
een sociaal construct is waarover in iedere nieuwe situatie ‘onderhandeld’ moet 
worden. Iedere nieuwe ontmoeting is een vormend moment voor het zelfbeeld. De 
manier waarop we de vraag naar het zelf beantwoorden zal namelijk altijd bepaald 
worden door de context waarin die vraag gesteld wordt. 
 
Het zelf(beeld) kan daarom de resultante van sociale interactie genoemd worden. In 
Gergens optiek is uiteindelijk het vormen van een zelfbeeld niet het einddoel van die 
sociale interactie, maar een bijproduct van het menselijke streven naar het aangaan 
van relaties (Gergen 2009b, xxvi-xxvii). Een vergelijkbaar punt maakt Taylor als hij 
zegt dat mensen in het tonen van hun eigenheid, hun zelfbeeld, niet bezig zijn hun 
uniciteit uit te leven, maar te zoeken naar interactie met anderen (Taylor 2007, 
481vv). 
 
 
2.6. AFSLUITING 
 
De prediker zelf blijkt in de prediking een betekenisvolle factor te zijn. Zoekend 
naar de betekenis van zijn handelen speelt het zelfbeeld een belangrijke rol. Hoe 

                                                
54  Hier wordt zichtbaar hoe het sociaal-constructionisme sterk verbonden is aan de narratieve benadering 

binnen de menswetenschappen (Tromp 2011, 69vv; Gergen 2002, 16v). Mensen leven hun leven als 
een verhaal en als ze duidelijk willen maken wie ze zijn, gebeurt dat in een verhalende vorm (Gergen 
1994, 185v). Vgl. voor een homiletische doordenking van narrativiteit Van Dusseldorp 2012. 

55  In een andere publicatie verkent Gergen de mogelijkheid om helemaal niet meer over ‘zelf’ te spreken. 
In zijn boek Relational Being (Gergen 2009b) doet hij een poging de sociale constructie ‘zelf’ te de-
construeren en te reconstrueren als ‘relationeel wezen’. De aanpak die Gergen in dit boek kiest, is 
verrassend te noemen. Hij probeert namelijk het dialogische karakter van het sociaal-constructionisme 
door te voeren in zijn manier van schrijven. Zo gebruikt hij culturele fragmenten en intermezzo’s die 
het betoog ondersteunen, maar ook komen in het boek tegenstemmen aan het woord zonder dat die 
duidelijk geïntroduceerd worden. Zo ontrolt zich als het ware de multi-vocale dialoog die zicht geeft 
op de relaties waarin de auteur staat en die leidt tot de sociale constructie van het ‘relationele wezen’ 
(Gergen 2009b, xxv). 
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kijkt de prediker eigenlijk naar zichzelf? Dat de reflectie over deze vraag niet over-
bodig is, wordt wel duidelijk als we ons realiseren dat we leven in een cultuur waar-
van het zelf een belangrijk icoon is. Je ontkomt er niet aan. Maar het is te negatief 
geformuleerd als het alleen de westerse, moderne cultuur is die ons dwingt ons zelf-
beeld in beeld te krijgen. Dat zou gemakkelijk kunnen leiden tot weerstand en ver-
zet, in de trant van: ‘Hoezo moet ik een zelfbeeld hebben? Wat is dat voor modern 
gedoe?’ Taylors aandacht voor Augustinus’ verwerking van Plato maakt duidelijk 
hoe de zoektocht naar het zelf al heel vroeg naar voren komt in de westerse cultuur 
en haar wortels heeft in het christelijk geloof. De culturele aandacht van het zelf, 
met haar nadruk voor verinnerlijking, is een eigen leven gaan leiden. Bij Augustinus 
was de zoektocht naar het zelf ten diepste een stap in de zoektocht naar God: de weg 
naar binnen leidt naar boven. In de Verlichting en de Romantiek krijgt die zoektocht 
naar het zelf een ander focus: de weg naar binnen heeft als eindpunt het zelf. Daar-
mee raakt het project van het zelf los van God. Als het waar is dat de mens naar het 
beeld van God geschapen is en dat dit betekent dat het wezenlijke van de mens gele-
gen is in zijn relationaliteit, moet de hyper-zelfbewuste en hyper-expressieve wijze 
van omgaan met het zelf van de Verlichting en de Romantiek wel ontsporen. Dat is 
wat er gebeurde in de postmoderniteit. Het zelf is een van de slachtoffers van het 
einde van alle grote verhalen. Onder andere het sociaal-constructionisme plaatst 
duidelijke vraagtekens bij de moderne identiteit en biedt een alternatief door te spre-
ken over sociale interactie als wezenlijk voor het ontstaan van een zelfbeeld: ik 
ontdek mijn zelfbeeld niet door zelfbeschouwing of zelfexpressie, maar het ontstaat 
in de sociale interactie die ik heb met anderen. Hoewel dit geen terugkeer is naar het 
Augustiniaans zelfbeeld, deelt het daarmee wel het benadrukken van relationaliteit 
voor het ontstaan van een zelfbeeld. De mens is geschapen naar het beeld van God, 
dat wil zeggen: hij deelt met God het aangelegd zijn op de A/ander. Hier wordt te-
gelijk ook duidelijk hoe sterk de theologische en culturele ontwikkelingslijn met 
elkaar vervlochten zijn. Een van de redenen voor de renaissance van de triniteitsleer 
in de twintigste eeuw is nu juist gelegen in de moderniteit en haar identeit die op 
zijn retour is (vgl. Van den Brink 2003, 218). 
Werkend binnen een trinitarisch kader van praktische theologie kan het niet anders 
of de inzichten vanuit de menswetenschappen moeten serieus genomen worden in 
het nadenken over het zelfbeeld van de prediker (vgl. 2.2). Opvallende uitkomst van 
dit hoofdstuk als geheel is dat het belang van het zelfbeeld niet alleen gevonden 
wordt in de culturele of menswetenschappelijke ontwikkelingslijn, maar ook in de 
theologische. Dat biedt ruimte om in het vervolg van dit onderzoek te werken aan 
theoretische integratie van de verschillende ontwikkelingslijnen.  
De prediker die zijn verantwoordelijkheid serieus neemt, zal aandacht besteden aan 
de articulatie van zijn zelfbeeld. Deze verantwoordelijkheid is gegeven met zijn 
bestaan als antwoord, als homo respondens. Dat in het articuleren van het zelfbeeld 
de Ander en de anderen een grote rol spelen, zal duidelijk zijn. In het nu volgende 
hoofdstuk probeer ik het bestaande zelfbeeld van de moderne homiletiek op het 
spoor te komen.  
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Hoofdstuk 3 
Het zelfbeeld van de prediker in de moderne 
homiletiek 
Een homiletisch overzicht 
 
 
 

Man braucht ein wenig Humor, ein wenig Selbstspöttelei 
und viel Vertrauen in Gottes überbietende Wirken, 

wenn man über das Idealbild eines Predigers schreibt und liest. 
(Hans van der Geest 1978, 175) 

 
 
 
3.1. INLEIDING 
 
In het vorige hoofdstuk heb ik inzichtelijk gemaakt hoe het zelf zich heeft kunnen 
ontwikkelen tot een icoon van de huidige cultuur. Zo is ook duidelijk geworden 
waarom het zinnig is binnen de homiletiek de vraag naar het zelfbeeld van de predi-
ker te stellen. Aandacht voor het zelf is maar niet een modegril, maar doortrekt de 
hele westerse cultuur vanaf het begin van onze jaartelling. Sterker nog, via Augusti-
nus heeft de aandacht voor het zelf in onze cultuur christelijke wortels. Daarnaast 
werd in het tweede hoofdstuk inzichtelijk gemaakt hoe een zelfbeeld zich vormt, 
zowel binnen een theologisch als binnen een meer sociologisch kader. 
Ondertussen dringt de vraag zich op welk zelfbeeld de prediker eigenlijk heeft. Hoe 
ziet zijn theologische zelfbeeld eruit? Op die vraag zoek ik in dit hoofdstuk een 
antwoord door na te gaan hoe er in de moderne homiletiek nagedacht is over de 
prediker. Ook in de homiletiek is het mogelijk de ontwikkeling van het zelfbeeld te 
schetsen. Het zelfbeeld van de prediker komt in beeld door het beschrijven van het 
zelf dat bewust dan wel onbewust aanwezig is in de verschillende fasen van de mo-
derne homiletiek. Homiletische theorievorming mondt regelmatig uit in beschrijvin-
gen van het ideale zelf van de prediker. Tegelijkertijd zijn er, zeker in de empirisch-
inductieve fase, ook theorieën die het bestaande zelfbeeld in beeld brengen. De fo-
cus op het theologische zelfbeeld van de prediker zorgt ervoor dat het ideale zelf 
directer in beeld komt. Zoals zal blijken stappen sommige benaderingen van de 
prediker in de valkuil dat ze een te eenzijdig ideaalbeeld schetsen voor zijn zelf. 
De schets van het zelfbeeld die ik in dit hoofdstuk bied, is een theoretische recon-
structie van het zelfbeeld die methodisch parallel loopt met de beschrijving van de 
ontwikkeling van het moderne zelf bij Taylor (zie 2.4). Deze schets is theoretisch, 
omdat die gemaakt wordt aan de hand van de homiletische theorievorming. Het is 
een reconstructie, omdat niemand doelbewust bezig is zijn zelfbeeld te construeren, 
maar achteraf is het wel mogelijk om erover te spreken en een bepaalde ontwikke-
ling te schetsen. En deze reconstructie loopt methodisch parallel aan Taylors project, 
omdat hij geen empirisch onderzoek deed maar aan de hand van culturele uitingen 
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het zelf en zijn ontwikkeling beschreef. Ik beschrijf in dit hoofdstuk ook geen empi-
risch onderzoek. Het gaat mij niet om het (theologisch) zelfbeeld van een enkele 
prediker, maar om het zelfbeeld van de prediker zoals dat in homiletische theorie-
vorming te ontdekken is. In het schetsen van de ontwikkelingen in de theorievor-
ming wordt zichtbaar hoe het zelfbeeld van de prediker historisch gezien ontstaan is. 
En zoals uit de beschrijving zal blijken, wordt een impliciet zelfbeeld in de loop van 
de tijd steeds explicieter, met een tijdelijke terugval in de normatief-deductieve fase 
binnen de homiletiek. 
 
Ik richt me zoals gezegd op de moderne homiletiek. Daarmee bedoel ik de conti-
nentale homiletiek sinds Schleiermacher. Bij hem wordt de moderne praktische 
theologie geboren, namelijk als “een reactie op en tevens een vrucht van een modern 
probleembewustzijn, dat door de Verlichting is heengegaan” (Heitink 1993, 34). In 
het werk van Schleiermacher zijn duidelijk de invloeden van de twee moderne be-
wegingen in de westerse cultuur, Verlichting en Romantiek, te bespeuren. Met hem 
begint een nieuwe fase in de theologie. “De betekenis van Schleiermacher, die deze 
culturele wending [nl. de opkomst van de Romantiek; jmb] theologisch heeft weten 
te vertalen met behoud van de kritische zin van de Aufklärung en van Kant, is 
vooral in de negentiende eeuw groot geweest” (Van de Beek 2006, 33). In dit hoofd-
stuk volgen we de homiletische ontwikkeling vanaf ‘de vader van de praktische 
theologie’. 
 
Ik kies ervoor om me vooral te richten op de homiletiek van het Europese continent. 
Dat wil niet zeggen dat er in de Angelsaksische homiletiek geen aandacht was voor 
de persoon van de prediker en zijn zelfbeeld. Aandacht voor de prediker heeft in die 
traditie juist veel vanzelfsprekender een rol gespeeld. Dat wordt bijvoorbeeld zicht-
baar in de manier waarop vele homileten de preekdefinitie overnemen56 die Phillips 
Brooks in 1877 formuleerde: “Preaching is the communication of truth by man to 
men” (Brooks 1989, 25) of nog korter: ‘Truth through Personality’ (id., 27). In de 
uitleg bij zijn eigen definitie geeft Brooks aan dat de persoonlijkheid van de predi-
ker, naast de waarheid van het evangelie, een essentieel element is voor prediking. 
Als een van beide wordt weggelaten, persoon of waarheid, is er geen sprake van 
prediking (id., 25). Jezus Christus noemde zichzelf ‘de waarheid’. Christelijke 
waarheid is daarom een persoon en de meest passende vorm om die waarheid te 
verbreiden is door middel van een persoon (id., 26v). Homiletiekonderwijs kan dus 
ook niet blijven steken in het aanleren van trucs of het bijbrengen van veel kennis, 
maar heeft als inhoud “the kneading and tempering of a man’s whole nature till it 
becomes of such a consistency and quality as to be capable of transmission” (id., 
28). Vanwege de doorwerking van Brooks’ preekdefinitie is aandacht voor de es-
sentiële rol van de persoon van de prediker natuurlijker aanwezig binnen de Ameri-
kaanse homiletiek. Het zelfbeeld van de prediker is daar overwegend positief: de 
prediker doet ertoe in de prediking en wordt door God met zijn persoonlijkheid 
ingeschakeld.  

                                                
56  Vgl. o.a. Chapell 2005, 36; Heisler 2007, 97v; Johnson 2009, 173v; Meyer 2013, 303; Robinson 2001, 

25; Stott 1982, 265vv; zie voor een kritische bespreking van de invloed van Brooks’ definitie: Fuller 
2010. 
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Een belangrijke voedingsbodem voor deze aandacht voor de persoon van de predi-
ker wordt mede gevormd door de puriteinse traditie. Sinds de kolonisatie van Ame-
rika is dit een invloedrijke homiletische stroming in Angelsaksische theologie (Ed-
wards 2004, 470-478). Dat de persoon van de prediker veel vanzelfsprekender aan-
wezig is in de Angelsaksische homiletiek, zeker in Noord-Amerika, hangt verder 
samen met de invloedrijke tradities van African-American, evangelicale, pen-
tecostale en bevrijdingstheologische prediking. In al deze preektradities speelt de 
focus op de prediker als getuige impliciet of expliciet een belangrijke rol (Cosgrove 
& Edgerton 2007, 34). 
Tegelijkertijd moet gezegd worden dat tot voor kort de homiletische theorievorming 
in de Angelsaksische homiletiek minimaal was. Homiletiek werd alleen onderwezen 
op het seminarie en werd er dan nog vaak ‘bijgedaan’ door een bijbelwetenschapper. 
De minimale theoretische ontwikkeling van het vakgebied wordt ook zichtbaar in de 
schraalheid van de preekmethode bij iemand als Brooks. In de continentale homile-
tiek is dit anders. Er is sprake van een duidelijker homiletisch discours met meer of 
minder aandacht voor de prediker. Dat maakt het ook interessanter om die ontwik-
keling te volgen. Daarnaast is het vak homiletiek op de continentale universiteiten 
meer dan het leren preken, want er vindt ook fundamentele bezinning plaats op het 
gebeuren van de prediking.  
In dit hoofdstuk teken ik de wisselende aandacht voor de prediker binnen de homi-
letische bezinning. Daarbij volg ik zo veel mogelijk de breed geaccepteerde indeling 
binnen de moderne homiletiek.57 In de weergave van de homiletische ontwikkelin-
gen ten aanzien van de prediker ligt het accent logischerwijze op de ontwikkelingen 
in de twintigste eeuw, omdat die de homiletische discussie tot op heden bepalen.  
 
 
3.2. DE NEGENTIENDE EEUW: VAN KANS NAAR OPGAVE 
 
Zoals gezegd begin ik de ontwikkelingen te schetsen bij het geboortemoment van de 
moderne praktische theologie, waaraan de naam van Friedrich Schleiermacher on-
losmakelijk verbonden is. Met zijn ontwikkeling van de trias homiletica gaf hij de 
homiletiek een belangrijke impuls. De prediker wordt vooral beschouwd als een 
principiële kans. Aan het einde van de negentiende eeuw, in de overgang naar de 
twintigste eeuw, is er opnieuw een moment van hernieuwde, homiletische bezin-
ning. Deze vernieuwde preekpraktijk en -bezinning staat bekend als ‘de moderne 
preek’, een term van Friedrich Niebergall. In deze fase is het zelfbeeld van de predi-
ker een principiële opgave geworden. 
 
3.2.1 Principiële kans: Schleiermacher en verder 
Friedrich Schleiermacher wordt wel de grootste theoloog van de negentiende eeuw 
genoemd (Barth 1975, 360). Het christelijke geloof en de persoonlijke vroomheid 
worden door hem opnieuw doordacht vanuit de Verlichting en het Duitse idealisme. 
Tegelijkertijd is in het werk van Schleiermacher de invloed van de Romantiek dui-
delijk merkbaar. Beide invloeden leiden tot een gedaantewisseling in de theologie. 

                                                
57  Hiervoor maak ik gebruik van enkele overzichtswerken (Wintzer 1989; Engemann 2002; Koch 1982; 

Nembach 1996; vgl. Lämmermann 1999; Altena 2003). 
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Onbekommerd spreken over openbaring lijkt niet meer mogelijk. In plaats van een 
focus op Gods openbaring, focust Schleiermacher nu op het gelovende subject met 
zijn receptiviteit en gevoel. Zo ontstaat er een nieuw religiebegrip waarin de subjec-
tieve reflectie een belangrijke rol speelt. Geloof zetelt in het diepste gevoel van 
mensen. De mens die gelooft komt zo in het centrum van de belangstelling te staan. 
Theologie gaat voor Schleiermacher en zijn navolgers over het Godsbewustzijn van 
de mens (Schleiermacher 2003, 19-32.201vv). 
De consequenties van dit nieuwe religiebegrip voor de homiletiek zijn enorm en 
worden zichtbaar in Schleiermachers opvatting van de preek. Rössler brengt deze als 
volgt op formule: De preek is “die Mitteilung des zum Gedanken gewordenen 
frommen Selbstbewußtseins mit dem Ziel, das religiöse Bewußtsein der Gemeinde 
als das durch Jesus Christus begründete Bewußtsein der Gnade zu stärken und die 
Teilnahme am Gesamtleben der Christen, wie es aus dem Wirken des Heiligen 
Geistes hervorgeht, zu vertiefen” (Rössler 1986, 331; vgl. Schleiermacher 1850, 75; 
Schleiermacher 1998, 425v). 
Prediking is daarmee niet meer een ‘tegenover’ van de gemeente, maar is uitbeel-
ding van het geloof van de gemeente. Het is uiting geven aan het vrome zelfbewust-
zijn. Als voorbeeld kan dienen hoe Schleiermacher de verhouding van preek en 
eredienst ziet. De preek leidt niet tot eredienst, maar is zelf onderdeel van die ere-
dienst. De preek wordt door Schleiermacher getypeerd als ‘gemeentepreek’: het 
gelouterde geloof van de gemeente moet daarin worden uitgebeeld (Wintzer 1989, 
16). De ‘gemeentepreek’ ontstaat in een dialoog van de prediker met de tekst, die hij 
bevraagt en die antwoord geeft, en met de gemeente (Schleiermacher 1850, 248). Zo 
ontstaat de homiletische cirkel met de drie grondfactoren tekst, prediker en hoorder. 
Door deze drie factoren in een cirkel te plaatsen kunnen ze voortaan gelijke aan-
dacht verdienen. De prediker komt op gelijke hoogte met tekst en hoorder. 
Voor Schleiermacher was homiletiek, en sowieso de praktische theologie, het toe-
passen van kunstregels (Schleiermacher 1998, 420). Kunstregels stellen de prediker 
in staat om zelfstandig en verantwoordelijk een religieuze rede te houden. Homile-
tiek is een technische toepassingswetenschap geworden die volledig georiënteerd 
moet zijn op de historische en filosofische theologie (Müller 1996, 104). 
Met betrekking tot het zelf van de prediker legt Schleiermacher er de nadruk op dat 
deze authentiek betrokken moet zijn. Dit betekent echter niet dat de preek slechts 
uitdrukking van de subjectiviteit van de prediker is. De prediker blijft gebonden aan 
de Schrift en de christelijke leer. Volgens Schleiermacher mag de prediker zichzelf 
verstaan als orgaan van de kerk (representatie van wat de eenheid binnen de kerk 
constitueert, dus de leer en de traditie) en representant van de gemeente (uitgaan van 
de gemeenschappelijke focus van de gemeente) (Schleiermacher 1850, 203v). 
 
Een homileet die duidelijk in de traditie van Schleiermacher staat, is Alexander 
Schweizer. Een belangrijke bijdrage van Schweizer aan de homiletiek is zijn opde-
ling van de homiletiek in principiële, materiële en formele homiletiek. Hij typeert 
prediking als volgt: “Zu predigen ist das Wort Gottes, wie es die individuelle Per-
sönlichkeit erfüllt, Christus, wie er lebendige Gestalt in der Person gewinnt und in 
die persönliche Individualität sich ausprägt” (Schweizer 1848, 138v). In deze uit-
spraak wordt duidelijk dat prediking niet kan zonder de prediker en zijn optreden en 
tegelijkertijd dat het gaat om de vervulling met het Woord van God. Het zelfbeeld 
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van de prediker is te typeren als authentieke persoonlijkheid waarin het Woord van 
God gestalte krijgt. 
 
Bij Schleiermacher en de liberale theologie van de negentiende eeuw wordt de mens 
duidelijker dan daarvoor het subject van de preek. De mens die preekt is niet slechts 
‘instrument van de heilige Geest’, maar hij krijgt zelf op autonome wijze deel aan de 
Geest van de verkondiging (Stark 2005, 124). Het vrome zelfbewustzijn wordt uit-
gangspunt voor de preek. Tegelijkertijd is er sprake van een spanningsveld, omdat 
de prediker ook orgaan van de kerk is. De ontdekking van de prediker als subject 
van de preek leidt tot het inzicht hoe het zelf van de prediker ertoe doet. Dit creëert 
een zelfbeeld waarin optimistisch de kansen verkend worden voor de persoon van de 
prediker. Het zelfbeeld van de prediker in de theologie van Schleiermacher en zijn 
directe navolgers kan daarom worden getypeerd als een principiële kans voor de 
preek (vgl. Koch 1982, 231; Engemann 2002, 175). Of een preek slaagt, hangt af 
van wie de prediker is en hoe hij zichzelf geïnspireerd door de Geest inzet. Bij 
Schleiermacher en zijn navolgers is sprake van ‘Entdeckungsfreude’ op dit punt. 
Welke mogelijkheden zijn er voor de prediker als persoon, optreden en geloof er 
zozeer toe doen? Men ziet en ervaart weinig spanning tussen het getuigenis van de 
bijbelse tekst, het persoonlijk gekleurde getuigenis en het verkondigde evangelie 
(Engemann 2002, 176). Passend in de cultuur van de negentiende eeuw is er een 
positieve kijk op het zelf van de prediker. Dit optimisme blijft echter niet bestaan. 
 
3.2.2 Principiële opgave: homiletiek van ‘de moderne preek’ 
Aan het einde van de negentiende eeuw wordt een belangrijke impuls gegeven aan 
de homiletiek en de preekpraxis. Het is tijd voor ‘de moderne preek’58 die expliciet 
aansluiting zoekt bij de hoorders (Koch 1982, 225). Primair ligt de belangstelling in 
deze periode bij de vraag die Friedrich Niebergall opwerpt: ‘Wie predigen wir dem 
modernen Menschen?’ (Niebergall 1902-1921). Toch betekent dit niet een gebrek 
aan aandacht voor de prediker. ‘De moderne preek’ zoekt nadrukkelijk aansluiting 
bij de hoorder. Als gevolg van sociale veranderingen die zich hebben voorgedaan in 
de laatste decennia van de negentiende eeuw zijn predikers hun hoorders ‘kwijtge-
raakt’ (Müller 1996, 123; Koch 1982, 227). Onder meer door veel binnenlandse 
verhuizingen raken mensen vervreemd van de plaatselijke kerk en tegelijkertijd 
raken de predikers vervreemd van het reële leven van de gemeente. Dit alles leidt 
ertoe dat er een afkeer ontstaat van traditionele kerkelijkheid (Müller 1996, 123). Er 
moeten nieuwe wegen bewandeld worden. 
Homiletisch wordt dit door ‘de moderne preek’ vertaald met onder andere de vol-
gende aanwijzingen: de preek moet korter; zij moet over specifiekere vragen gaan; 
de taal van de preek moet begrijpelijk zijn en dogmatische begrippen moeten wor-
den uitgelegd. De aandacht voor de hoorder heeft ook tot gevolg dat de werking van 
de preek, in plaats van het wezen van de preek, veel sterker in de homiletische be-
langstelling komt te staan. Daarnaast worden er vraagtekens geplaatst bij de mate 
waarin de preek is betrokken op de ervaringen van mensen en bij de waarachtigheid 
van de prediker (Wintzer 1989, 22). De invloed van het zelf van de prediker op de 

                                                
58  Deze fase is genoemd naar een belangrijk overzichtswerk van Friedrich Niebergall (1929); vgl. Steck 

1974, 70v. 
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preek, zoals die ‘ontdekt’ was in de negentiende eeuw, wordt meer en meer erkend 
en daarmee als norm gehanteerd. De uitdaging om de moderne mens te bereiken in 
de preek moet worden aangegaan door de prediker zelf. Doordat de werking van de 
preek homiletisch meer in de belangstelling staat, worden er specifieke en gestan-
daardiseerde aanwijzingen geformuleerd voor persoon en optreden van de prediker. 
Zo wordt de indrukwekkende persoonlijkheid maatstaf voor een goede preek (Enge-
mann 2002, 180). 
 
Zoals gezegd is er in deze fase meer oog voor de werking van preken. Dit betekent 
dat er aandacht komt voor de empirische preek. Niebergall is een van de eersten die 
(godsdienst)psychologische inzichten verwerkt in zijn homiletische bezinning 
(Wintzer 1989, 26). “Die Bedeutung des Niebergallschen Vorgehens liegt (…) in 
der entschlossenen Hinwendung zu den realen, empirischen Bedingungen und Voll-
zügen religiöser Praxis und ihrer Instrumentalisierung für die Predigtaufgabe als 
’Gemeindeerziehung und Hilfe zur Lebensbewältigung’” (Müller 1996, 127). Nie-
bergalls stelling is dat het meest werkzame in de preek zelden de toespraak op zich 
is, maar het beeld dat de hoorder opdoet van het zelf van de spreker. Als de woorden 
allang verwaaid zijn, is dat wat bij mensen blijft hangen (Niebergall 1920, 151). 
 
Dat brengt de homileet Otto Baumgarten ertoe de prediker meer aandacht te geven. 
De prediker zou zichzelf moeten beschouwen als pedagoog die met zijn preek iets in 
gang wil zetten in de gemeente. Voor Baumgarten is prediking een functie van ge-
meenteopbouw (Müller 1996, 123v). In de manier waarop dit moet gebeuren speelt 
het zelfbeeld van de prediker een grote rol. Persoonlijke waarachtigheid en eerlijk-
heid zijn voor hem belangrijke eigenschappen van een prediker. Slechts wat de pre-
diker zelf ervaren heeft, kan hij doorgeven in de preek (Baumgarten 1904, 104v). 
Wanneer de gemeente de indruk krijgt dat de prediker zich het christelijk geloof 
heeft eigen gemaakt, is de preek grotendeels geslaagd (Koch 1982, 224v). Door zijn 
ervaringen bij de bijbeltekst centraal te stellen, kan de prediker met zijn preek rele-
vant zijn voor zijn hoorders. Het gaat dan niet zozeer om de leer, maar over wat er 
aan de leer beleefd wordt. Wat dat ‘aan de leer beleefde’ nu precies is, blijft wat 
vaag bij Baumgarten, maar duidelijk is dat de relevantie van de bijbelse inhouden 
voor mensen hier en nu centraal staat (Baumgarten 1904, 104v). Die relevantie 
wordt vooral gezocht via het zelf van de prediker dat deze beschikbaar stelt voor de 
opbouw van de gemeente. 
 
In de homiletische reflectie rondom ‘de moderne preek’ krijgt de prediker steeds 
meer aanwijzingen aangereikt om relevant te kunnen zijn. De verwachtingen ten 
aanzien van (de persoon van) de prediker zijn hooggespannen. De homiletische 
reflectie sinds Schleiermacher krijgt oog voor de prediker. Er wordt op hem een 
appel gedaan om zich bewust te zijn van zijn zelf en dat in te zetten in de preek 
(Engemann 2002, 179v). Daarvoor wordt er veel aandacht besteed aan zijn vorming 
en opleiding. Dit leidt ertoe dat de prediker meer en meer een zelfbeeld ontwikkelt. 
Wie ben ik? En wat zijn mijn mogelijkheden en onmogelijkheden? 
Deze ontwikkeling kent echter ook een schaduwzijde. Was er in het begin van de 
negentiende eeuw oog voor de mogelijkheden van het zelf van de prediker, in een 
volgende fase komt daar als vanzelf aandacht voor de onmogelijkheden van de pre-
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diker bij. De kansen die de persoonlijkheid van de prediker bieden, blijken opgaven 
te worden. Het nut en de zin van een zelfbeeld veranderen meer en meer in de last 
van een ideaalbeeld. Een ideaal waaraan gewerkt moet worden, maar dat lang niet 
altijd binnen de mogelijkheden van de individuele prediker ligt. Niet langer is per-
soonlijkheid alleen iets positiefs, maar ook de problematische kanten van de predi-
ker komen in beeld. Al deze aandacht voor de prediker en zijn optreden krijgt ten-
slotte iets onbarmhartigs. De prediker wordt alleen gelaten met de opgave van zijn 
persoonlijkheid. Koch concludeert dan ook: “Die einsame Aufarbeitung der gestell-
ten Probleme durch den Prediger selbst ist augenscheinlich eine Überforderung” 
(Koch 1982, 227). Vandaar dat het zelfbeeld van de prediker in de fase van ‘de mo-
derne preek’ getypeerd kan worden als principiële opgave (Koch 1982, 231; Enge-
mann 2002, 175). De prediker moet een zelfbeeld hebben om vervolgens te kunnen 
werken aan het ideaalbeeld dat geschetst wordt. Al met al kan gesteld worden dat de 
fase van de moderne preek hoge verwachtingen heeft van de prediker. Hooggespan-
nen verwachtingen die hun oorsprong vinden in de liberale theologie van de negen-
tiende eeuw met haar overspannen mensgerichtheid. Dit roept om correctie. Een 
correctie die kwam aan het begin van de twintigste eeuw. 
 
 
3.3. DE TWINTIGSTE EEUW: WISSELEND BEELD 
 
De bestaande reflectie op de prediker in de twintigste eeuw geef ik weer door na 
elkaar drie fasen te beschrijven. Dit kan de indruk wekken alsof deze fasen elkaar 
opvolgen en min of meer van elkaar te onderscheiden zijn. Of dat de homileten in de 
betreffende fase een en dezelfde homiletische boodschap uitzonden. Dat is echter 
niet zo. Er is overlap, binnen een fase is er vaak verscheidenheid en tegen het einde 
van de twintigste eeuw lopen verschillende fasen door elkaar heen en blijven naast 
elkaar bestaan. In feite zijn deze fasen de drie paradigma’s waarin vandaag nog 
steeds homiletiek bedreven wordt.59 In chronologische volgorde van ontstaan gaat 
het dan om de normatief-deductieve benadering van vooral de dialectische theologie 
waarin de prediker als hindernis wordt neergezet, de empirisch-inductieve benade-
ring waarin de prediker als noodzakelijk constitutivum wordt beschouwd en de kri-
tisch-constructieve benadering waarin de prediker als hoorder onder de hoorders 
wordt verstaan. In dit onderzoek ontbreekt de ruimte om uitvoerig in te gaan op de 
ontwikkelingen binnen een bepaalde fase. De drie fasen laat ik, na een algemene 
typering, in beeld komen via enkele vertegenwoordigers. Zoals zal blijken is in ie-
dere fase een zelfbeeld zichtbaar te maken. De mate waarin dit zelfbeeld in de be-
wuste fase expliciet aanwezig is, verschilt. Waar nodig expliciteer ik het zelfbeeld 
door te kijken hoe de prediker ter sprake wordt gebracht binnen het grotere homileti-
sche kader van de betreffende fase.  
 
3.3.1 Hindernis voor verkondiging: normatief-deductieve homiletiek 
Een nieuwe fase breekt aan in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Het optimisme 
van de negentiende eeuw met haar verburgerlijkte theologie heeft dan de langste tijd 
gehad. Gevoelens van mislukking overheersen (Müller 1996, 139). Tegelijkertijd 
                                                
59  Ik ontleen deze indeling aan Lämmermann 1999, 10-19. 
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klinkt er kritiek van onder anderen Ernst Troeltsch op de overtrokken verwachtingen 
van de prediker in de beweging rondom ‘de moderne preek’ (vgl. Koch 1982, 227v). 
De hooggespannen verwachtingen zijn een zware last geworden voor de prediker. 
Het lijkt wel of hij alleen verantwoordelijk is voor het slagen van de preek en daar-
mee voor het geloof van zijn hoorders. Logisch dat dit leidt tot de wens zich te ont-
doen van de enorme opgave voor de prediker zelf. Zo beschouwd is een voedings-
bodem voor de dialectische theologie ook de homiletiek van ‘de moderne preek’ 
waarin predikers overvraagd werden. De behoefte groeide om afstand te nemen van 
de prediker als principiële opgave. “Nach dem großen Ja zur Subjektivität im 19. 
und beginnenden 20. Jahrhundert wurde diese nun gerade in Frage gestellt” (Kiesow 
1990, 103). 
Het pessimisme ten aanzien van de mogelijkheden van de prediker stond niet op 
zichzelf. De optimistische ideeën die de liberale theologie van de negentiende eeuw 
had over de mogelijkheden van de mens, waren ernstig in verlegenheid gebracht 
door de Eerste Wereldoorlog. De psychische en sociale omwentelingen die dat tot 
gevolg had, zijn een belangrijke achtergrond voor de opkomst van de dialectische 
theologie. Het afstand nemen van de gedetailleerde aanwijzingen voor de prediker 
leidt ertoe dat men zich radicaal gaat bezinnen op de boodschap alleen (Engemann 
2002, 181). In de theologie als zodanig komt het oneindige verschil tussen God en 
mens centraal te staan: het Woord van God dat vanaf de andere kant komt. Maar is 
dit nog te verbinden met de concrete preek? Homiletiek – en praktische theologie 
überhaupt – is minder dan daarvoor zelfstandig in beeld binnen de fase van de dia-
lectische theologie. De stelling van Barth, “daß Theologie als Wissenschaft der 
Kirche in ihren sämtlichen Disziplinen nichts anderes sein soll als Predigtvorberei-
tung, im weitesten Wortsinn genommen” (Barth 1966, 7), biedt de mogelijkheid de 
praktische theologie op te laten gaan in de systematische theologie.  
Lämmermann spreekt over de homiletiek in de dialectische theologie als een nor-
matief-deductieve benadering: “Normativ-deduktiv vorgehen heißt unmittelbar und 
monolinear aus einer Sache, einem Prinzip, einem Dogma oder eben einem unhin-
terfragt vorgegebenen Text direkte Handlungs- und Glaubensweisungen ableiten zu 
wollen. Homiletische Modelle dafür wären der Weg vom Text zur Predigt, die Indi-
kativ-Imperativ-Struktur oder das klassische Explikations-Applikations-Schema” 
(Lämmermann 1999, 18).  
 
Eduard Thurneysen: het zelfbeeld wordt impliciet 
Een belangrijke vertegenwoordiger van de dialectische theologie is Eduard Thur-
neysen. Zijn belangrijkste bijdragen liggen op het vlak van het pastoraat, maar ook 
over prediking heeft hij zich uitgelaten. Hij ziet een diepe kloof tussen Gods Woord 
en mensenwoorden in de preek. Veel bezig zijn met de techniek van preken en het 
oefenen ervan, zou deze kloof wel eens alleen maar kunnen verbreden. “Nur in der 
tiefen Einsicht kann gepredigt werden, daß nicht gepredigt werden kann. Nur der 
wird das Wort Gottes auf den Lippen bekommen, der weiß, daß Gottes Wort auf 
keines Menschen Lippen liegen kann” (Thurneysen 1971, 107). Thurneysens homi-
letiek is samen te vatten in drie regels (Koch 1982, 228; Denecke 1979, 24):  
- geen retorica in de preek, want waar God verkondigd wordt, is geen plek voor 

armzalige pogingen van de menselijke redekunst;  
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- tijdens de preek niet ingaan op de situatie van de hoorders, maar slechts 
Godskennis aanreiken;  

- geen afwisseling in de preek, maar iedere zondag het hele evangelie, dat iedere 
zondag hetzelfde is: ‘God is alles, de mens is niets’. 

Mensen moeten op God alleen worden gericht. Daarom hoeft de prediker zich niet 
bezig te houden met de psychologie van de hoorders. Pragmatische vragen zijn niet 
het eigenlijke homiletische probleem, maar: “Es ist eine tiefe Kluft befestigt zwi-
schen dem, was gesagt wird, und dem, was gemeint wäre, um es kurz auszudrücken: 
zwischen dem Wort des Predigers und dem Wort Gottes, das in seinem Worte zu 
Worte kommen sollte. Das Wort im Worte: das ist das zentrale Geheimnis und die 
daraus entspringende zentrale Problematik jeder Predigt” (Thurneysen 1971, 105). 
Hoorders zijn de passieve ontvangers van het Woord van God. Voor de prediker is 
de preekvoorbereiding een passief-receptieve handeling en preken betekent zich als 
instrument laten gebruiken. De prediker is de heraut die achter zijn getuigenis moet 
terugtreden om het Woord van God niet in de weg te staan (Engemann 2002, 183). 
Aandacht voor de eigen persoonlijkheid wordt niet langer als iets relevants gezien. 
Het wordt niet langer noodzakelijk gevonden het zelf van de prediker in beeld te 
hebben. Dit betekent niet de afwezigheid van een zelfbeeld in de normatief-deduc-
tieve benadering, wel dat het zelfbeeld implicieter wordt dan daarvoor. Dit zal blij-
ken uit het vervolg. 
 
Karl Barth: na-zeggen en anders niets 
De grote theoloog van de twintigste eeuw, Karl Barth, vat de preek op als de derde 
gestalte van het Woord Gods: het gepredikte Woord – na het in het vlees geopen-
baarde Woord, Christus zelf, en het op Schrift geschreven Woord, het getuigenis 
aangaande Christus in Oude en Nieuwe Testament (Barth 1932, 89-124). Een be-
roemde uitspraak van Barth die zowel voor de theologie als de preek opgaat, maakt 
Barths visie op de preek duidelijk: “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. 
Das ist unsre Bedrängnis. Alles Andre ist daneben Kinderspiel” (Barth 1924, 158). 
De grote vraag waar Barth in zijn theologie mee worstelt, is de vraag naar de ver-
houding van God en mens. Die kwestie is met betrekking tot de preek van belang 
wanneer het gaat over de verhouding van het spreken van God en de woorden van 
mensen in de preek (Stark 2005, 166.169). Vanwege deze spanning komt Barth in 
zijn homiletiekcolleges van 1932/3360 met een dubbele preekdefinitie, waarin op de 
achtergrond de tweenaturenleer uit de christologie meeklinkt: 
- “Die Predigt ist Gottes Wort, gesprochen von ihm selbst unter Inanspruch-

nahme des Dienstes der in freier Rede stattfindenden, Menschen der Gegenwart 

                                                
60  Zie voor een contextuele benadering van deze colleges Hancock 2013. Zij legt er de nadruk op dat 

gelet op de politieke en kerkelijke situatie, gelet op de culturele ontwikkelingen en gelet op de be-
staande preekpraxis en het homiletisch onderwijs in Bonn, Barth moeilijk anders kon dan terugkeren 
naar de fundamentele vragen van de preek en het God-zijn van God. “This affirmation – that only God 
can and will reveal Godself – entails the constellation Word of God-church-Scripture that guided 
Barth over the course of the semester. Barth’s interpretation of each of these three elements served to 
decenter the preacher and deinstrumentalize the practice of preaching” (Hancock 2013, 235). 
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angehenden Erklärung eines biblischen Textes durch einen in der ihrem Auftrag 
gehorsamen Kirche dazu Berufenen. 

- Die Predigt ist der der Kirche befohlene Versuch, dem Worte Gottes selbst 
durch einen dazu Berufenen so zu dienen, daß ein biblischer Text Menschen der 
Gegenwart als gerade sie angehend in freier Rede erklärt wird als Ankündigung 
dessen, was sie von Gott selbst zu hören haben” (Barth 1966, 30). 

De eerste definitie begint boven en gaat naar beneden en de tweede legt de omge-
keerde weg af (Stark 2005, 169). We kunnen namelijk niet met één antwoord zeggen 
wat de preek is. Prediking wordt getypeerd als aankondiging in plaats van verkondi-
ging: God zelf spreekt in de preek en niet de mens. Voor de prediker betekent het 
dat hij zichzelf beschikbaar stelt voor God. Dit wordt geborgd door middel van het 
ambt (vgl. Hancock 2013, 221vv). Het enige wat de prediker hoeft te doen is na-
zeggen. Het volgende, lange citaat maakt goed Barths opvatting over het zelf van de 
prediker duidelijk: “Soll das Menschenwort der christlichen Predigt den Dienst 
leisten, zum Hören des Wortes Gottes anzuleiten, dann muß es offenbar die Eigen-
schaft haben, dem Worte Gottes Gehorsam zu verschaffen, indem es ihm selber 
gehorsam ist. Es muß ein selbstloses Menschenwort sein, ein Menschenwort, das 
nicht selbständig dies und das sagen will, sondern das sich nur dazu hergeben will, 
daß, indem es gesagt werde, Gottes eigenes Wort das sage, was gesagt werden muß. 
Es muß wie ein Fenster ein transparantes oder wie ein Spiegel ein reflektierendes 
Wort sein. Es wird um so besser sein, je mehr es Alles, was als ein Drittes zwischen 
Gottes Wort und den menschlichen Hörer hineintreten möchte, fernhält und aus-
scheidet, je weniger es sich mit irgendeiner eigenen Dichtigkeit zwischen Gott und 
den Hörer hineinschiebt, je mehr es also positiv Hinweis, Fingerzeig und Nötigung 
zum Hören auf das Wort Gottes selber und negativ Stillung aller in Betracht kom-
menden Stimmen falscher Göttlichkeit und überheblicher Menschlichkeit sein wird” 
(Barth 1938, 854v). 
Er is dus sprake van een verwijzende betekenis (Stark 2005, 167). Het begrip 
‘preek’ is bij Barth een theologisch begrip, dat in geloof geschiedt en slechts kan 
heenwijzen naar een goddelijke werkelijkheid. In de visie van Barth is aandacht 
voor het zelf van de prediker niet nodig, sterker nog, ongewenst. Dienstbaar zijn aan 
het Woord van God betekent immers uitschakeling van het zelf en toewijding aan 
het Woord dat van de andere kant moet komen. In feite schetst Barth een negatief 
zelfbeeld van de prediker: alles wat hij doen kan, is het Woord in de weg zitten. Het 
beeld van het zelf van de prediker moet zo transparant zijn dat het slechts zicht geeft 
op het Woord van God. 
 
Doorwerking van de dialectische homiletiek in Nederland 
Ook in het Nederlandse taalveld is de invloed van de dialectische theologie merk-
baar, bijvoorbeeld bij iemand als K.H. Miskotte (vgl. Van der Velden 1984). 
Voor Miskotte is het van belang dat preken altijd gebeurt in het spanningsveld van 
continuïteit en contingentie. De christelijke boodschap die altijd gelijk blijft, wordt 
toegepast in een concrete situatie (vgl. Van der Velden 2000, 74). Miskotte noemt 
preken dan ook ‘de incidentele herhaling van het kerugma’ (Miskotte 1948, 227). In 
zijn opvatting van preken sluit Miskotte aan bij het adagium van de Reformatie, 
zoals verwoord in de Tweede Helvetische Confessie: ‘de prediking van Gods Woord 
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is zelf Gods Woord’. Tegelijk maakt hij duidelijk dat we dat niet in onze eigen 
macht hebben (id., 225). We kunnen niet zonder die overtuiging, maar we kunnen 
haar ook niet zelf in praktijk brengen.  
Wie preekt, vernedert daarmee zichzelf, omdat hij al prekend van zichzelf afwijst en 
erkent dat hijzelf vaak het Woord van God in de weg staat (id., 288). Preken is niet 
slechts “een uitspruiten en ontbloeien van de bolgewassen onzer exegetische in-
zichten” (id., 226). Maar wie preekt, zegt iets vanwege God tot iemand. Ook bij 
Miskotte is de dialectische spanning van Godswoord en mensenwoord te vinden. 
God kiest er dan wel voor mensen te gebruiken in de prediking, maar dat betekent 
nog niet dat een mens er de beschikking over heeft (id., 242). “[A]ls God eens men-
schen stamelen genadig is en toedekt alle overtredingen, dan ‘geschiédt het Woord’, 
zeldzaam, of keer op keer, maar altijd waar het God heeft behaagd en een mensch 
het heeft gewaagd” (id., 244). Preken is dan ook een waagstuk, een poging waarbij 
de mens weet of zou kunnen weten dat slagen onwaarschijnlijk is (id., 245). Dit 
maakt preken voor de prediker tot een spannende onderneming, volstrekt afhankelijk 
van Gods genadig ingrijpen door zijn Geest. Een onderneming die bestaat in nà-
denken en nà-spreken van het evangelie (id, 246), waarin Gods woord creatief kan 
geschieden. Miskotte typeert de prediker dan ook als ‘de eerstaangewezen, telkens 
opgeroepen hóórder’ (id., 253). Al luisterend mag hij antwoord geven op vragen van 
hoorders en zo hen leren ook zelf te luisteren (id., 314v). Exegetiserend en biddend 
mag hij geloven in de belofte dat God het zal zegenen (id., 277.350v). Zo dient hij 
de werking van het Woord, in alle ontvankelijkheid: “Dat dit woord, in alles geze-
gend, wettig, geldig, waardig en welgevallig weze, opdat het voor ons worde Uw 
Woord!” (id., 281).  
Van der Velden wijst erop dat Miskotte zeer regelmatig, zeker in latere preken, over 
zichzelf spreekt. Hij duidt dit door te stellen dat Miskotte zichzelf zag als ‘tegelijk 
subject en object van de laatste Waarheid’ (Van der Velden 2000, 75). 
Hoewel Miskotte duidelijk staat in de dialectische traditie is zijn beeld ten aanzien 
van de prediker optimistischer. Hij heeft dan wel niet de beschikking over Gods 
Woord en zit dit Woord vaak in de weg, maar hij mag geloven in Gods beloften, 
bijvoorbeeld deze: ‘wie u hoort, hoort Mij’ (Miskotte 1948, 351). Preken blijft een 
onmogelijke mogelijkheid (id., 272), de prediking een waagstuk. Maar deze span-
ning raakt niet overspannen door het a priori van de Stilte, die ontstond ‘laat na den 
sabbath, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week’ (id., 370). 
 
Normatief-deductief, maar dan anders: Kamper homileten 
Hun theologische methode kan niet dialectisch genoemd worden, maar wel degelijk 
normatief-deductief van aard is de homiletiek van mensen als C. Veenhof en C. 
Trimp (vgl. De Ruijter 2005, 60v). 
In de beroemd geworden voetnoot 133 in Prediking en uitverkiezing (Veenhof 1959, 
132.215-234; vgl. Douma 2008) geeft Veenhof aan hoe uiterst belangrijk het is de 
primaire functie van Gods Woord in het werk van de verlossing goed te verstaan: 
“dat God in Christus door de Geest daarin de vergeving der zonden, het eeuwige 
leven, ja, Zichzelf schenkt; dat het woord naar zijn specifieke aard het heil ‘bevat’; 
dat het heil in dat woord voor de mensen concrete gestalte krijgt; daarin aan hen 
wordt geschonken en daarin door hen, in de weg des geloofs, ook wordt ontvangen 
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en ‘bezeten’” (Veenhof 1959, 216). Het Woord is genademiddel, het is zelf kracht 
die geeft en doet (id., 219-222).  
De prediker krijgt daarmee een taak als heraut. Christus zelf, die na zijn hemelvaart 
de verkondiging voortzet door apostelen en andere dienstknechten, is en blijft ‘sub-
ject’ van dit spreken (id., 225). Veenhof zet Paulus in voor zijn stelling dat ‘in het 
factum van de prediking de prediker eenvoudig wegvalt’: “[W]anneer Paulus ver-
klaart, dat door alle eeuwen heen naar Gods verordening, het geloof zal ontstaan uit 
het horen en dat het horen geschiedt door het woord van Christus, dan elimineert hij 
door zo te spreken zeer nadrukkelijk de menselijke brenger van het gepredikte 
woord (Rom.10:17)” (id., 226; vgl. Douma 2008, 277v). 
 
Bij Trimp wordt de homiletiek benaderd vanuit en bepaald door de ambtsleer. Dit 
wordt ook zichtbaar in zijn Inleiding in de ambtelijke vakken (Trimp 1978), waarin 
hij vóór te spreken over diaconiologie allereerst een definitie van het ambt geeft 
(vgl. Trimp 1982). In zijn inaugurele rede (Trimp 1970) gaat hij in debat met 
Schleiermacher en Barth over hun opvattingen over het ambt en de consequenties 
van dat denken voor de prediking. Trimp benadrukt dan sterk het ambt als een door 
God gegeven volmacht, een volmacht om de verzoening te bedienen door middel 
van de prediking. De manier waarop de mens daarin naar voren treedt, typeert hij als 
gezant (id., 8). De prediker moet zichzelf verstaan als een orgaan van Christus, een 
werktuig van de Geest (id., 6.38v; Trimp 1985, 23vv). Hij verzet zich dan ook sterk 
tegen Schleiermacher die prediking maakt tot een functie van de gemeente en de 
prediker tot een orgaan van diezelfde gemeente (Trimp 1970, 8-19). De gemeente is 
daarmee overgeleverd aan de subjectiviteit van de prediker. Barths verzet tegen 
Schleiermacher kan echter ook niet op de instemming van Trimp rekenen, omdat 
zijn objectiverende tendens er uiteindelijk toe leidt dat de prediker met lege handen 
komt te staan (id., 27.36). De prediker heeft bij Barth slechts een verwijzende, ge-
tuigende functie en zijn woorden kunnen slechts tot Woord van God worden. Pro-
bleem daarvan is dat er feitelijk niets meer bediend wordt (id., 33.36). De prediker 
komt in Trimps denken weer helemaal aan de kant van Christus en het Woord te 
staan, waarmee hij zich nadrukkelijk aansluit bij Kuypers verzet tegen prediking als 
getuigenis (id., 36vv; vgl. Kuyper 1909, 494). 
Trimp heeft wel oog gehad voor het wonder van de preek in de prediker: “Dat door 
mensenmond de goede boodschap van het eeuwige leven verkondigd kan worden en 
dat bij die verkondiging de mens zich in zijn eigen taal door een medemens hoort 
aanspreken, is een vér-gaand wonder van communicatie tussen God en mens” 
(Trimp 1985, 16). Maar doordat bij Trimp de prediker slechts ter sprake komt in het 
kader van de inhoud en het doel van de prediking, is een objectiverende tendens in 
zijn homiletiek waar te nemen, die sterk samenhangt met zijn fundamentele insteek 
bij het ambt.  
Zijn latere aandacht voor de hoorder als geadresseerde van de preek (Trimp 1989a; 
1989b; 1989c) is een ontwikkeling in zijn denken, omdat prediking meer dan daar-
voor gekoppeld wordt aan het werk van de heilige Geest. Het gaat dan met name 
over het werk dat de Geest uitvoert met de prediking in het hart van hoorders en de 
manier waarop de prediker daarop moet anticiperen. 
Wanneer Trimp opmerkt dat de belofte van het evangelie en de ondervinding daar-
van in een mensenhart één en dezelfde taal spreken – klank en weerklank vermen-
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gen zich met elkaar – (Trimp 1989c, 27), dan werkt hij dit vervolgens alleen uit voor 
de hoorder. Dit heeft een zekere mate van inconsequentie. Trimps aandacht voor de 
vermenging van klank en weerklank in het hart van de hoorder roept om een uitwer-
king in de richting van de prediker.61 De vraag die Trimp laat liggen is hoe belofte 
en ervaring zich vermengen in de persoon en het optreden van de prediker. Redenen 
voor deze eenzijdigheid moeten gezocht worden in Trimps weerzin tegen “de pre-
sentatie van de evangelisch-gevoelige mens en zijn ‘authentieke’ ervaringen” (id., 
29) en in zijn hierboven genoemde insteek bij het ambt. 
Tussen het subjectivisme van Schleiermacher waarbij Gods woord opgaat in de 
ervaring van de prediker en het objectivisme van de dialectische theologie waarbij 
de prediker slechts dienstbaar kan zijn aan het spreken van God kiest Trimp positie. 
De prediker is weliswaar afhankelijk van God en zijn openbaring, maar geroepen tot 
het ambt mag hij het woord van God bedienen als gehoorzame heraut. Het blijft een 
opvallend gegeven dat de prediker zelf, zijn geloof en zijn persoon in de homileti-
sche bezinning van Trimp nauwelijks aan bod kwamen. Zijn angst voor subjecti-
visme in de prediking was blijkbaar groter dan die voor objectivisme. 
 
Rudolf Bohren: vanuit de pneumatologie op weg naar de empirie 
Een bijzondere plaats in het homiletisch discours wordt ingenomen door Rudolf 
Bohren. Zijn homiletiek (Bohren 1971a) kenmerkt zich door een sterk theologische 
insteek.  
Enerzijds staat hij in de traditie van de dialectische theologie. Daarom wordt zijn 
Predigtlehre wel getypeerd als de laatste grote homiletiek in de traditie van de Wort-
Gottes-Theologie (Douma 2000, 155). Dit hangt dan vooral samen met Bohrens 
nadruk op het spreken van God in de preek. Duidelijk sluit hij zich daarin aan bij de 
beroemde uitspraak uit de Tweede Helvetische Confessie over de preek als Woord 
van God (Bohren 1971a, 50v). Het niet-kunnen staat bij hem – net als bij Thur-
neysen en Barth – voorop: “Wer predigt (…) tut, was er nicht kann, wagt, was er 
nicht wagen kann: Feuer zu werfen, zu sagen – ‘Gott’” (id., 20). Ook blijkt Bohrens 
overeenkomst met Barth in zijn wantrouwen ten aanzien van de empirische weten-
schappen en retorica. Zij geven de prediker in ieder geval niet wat hij mist: het 
Woord, want dat komt niet voort uit de communicatieleer (id., 23.42; vgl. Nierop 
2008). 
Anderzijds is Bohren wel nieuwere wegen gegaan ten opzichte van Barth en Thur-
neysen en daarom past hij niet volledig in de normatief-deductieve fase. Dat wordt 
allereerst zichtbaar in de pneumatologische insteek die hij kiest en – daaruit voort-
komend – in zijn aandacht voor prediker en hoorder. Juist zijn insteek bij de pneu-
matologie maakt het Bohren mogelijk theologie het primaat te geven binnen de 
homiletiek en tegelijkertijd aandacht te vragen voor het antropologische aspect 
(Bohren 1971a, 74). Zelf omschrijft hij het doel van zijn boek als ‘accentueren dat 

                                                
61  Een eerste, voorzichtige aanzet is te vinden in Trimp 1989d. In dit artikel gaat hij in op de relatie ambt 

en persoon. Het valt op dat de persoon ondergeschikt wordt gemaakt aan het ambt. Tegelijkertijd heeft 
Trimp er wel oog voor dat de prediker zichzelf moet geven in de verkondiging: “De eigen persoon be-
paalt niet de melodie, maar wel de diepe resonantie van de preek. Hoe meer weerklank in het hart van 
de prediker meeklinkt, des te direkter zal de toegang tot het hart van de luisteraar zijn” (Trimp 1989d, 
74). 
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preken een menselijk werk is, zonder de herkomst van een theologie van het Woord 
te willen verloochenen’ (id., 53). 
Zo wordt duidelijk dat Bohren zich bevindt op een breukvlak binnen de homiletiek, 
op de overgang van de ene fase naar de andere. Enerzijds sluit hij aan bij de dialecti-
sche theologie met haar nadruk op het spreken van God en heeft hij de neiging de 
invloed van (de persoon van) de prediker te marginaliseren. Anderzijds heeft hij oog 
voor de empirische werkelijkheid62 en heeft hij aandacht voor de betekenis van de 
prediker binnen het preekproces. Dat maakt dat hij, zoals zal blijken, niet eenzijdig 
negatief is over de prediker. Het zelfbeeld van de prediker kan genuanceerder gete-
kend worden. 
 
De crisis waarin de preek zich in zijn tijd bevindt, typeert Bohren als sprakeloosheid 
en de ervaring van de afwezigheid van God. Het zwijgen van God moet doorbroken 
worden. Dat hijzelf zijn zwijgen verbreekt, is begin en eind van een preekleer, zo 
schrijft Bohren in het voorwoord (id., 7). En direct voegt hij eraan toe, dat het niet in 
de mogelijkheden van de homiletiek ligt dit zwijgen te verbreken. Het doel van een 
preekleer ligt buiten haar vermogen. 
Onder invloed van de historisch-kritische methode lijkt prediking onmogelijk te 
worden (id., 40vv). Er is nu geen sprake van verburgerlijkte religie, maar van verle-
genheid met een sprekende God. “Ich warte auf die Predigt, in der der Sprecher 
selbst mir zum Wunder wird, indem einer sich selbst wagt (…), um Leben zu retten. 
Die meisten Prediger sind wohl darum wortreich, weil sie zutiefst mutlos sind, und 
sie sind mutlos, weil sie reden, ohne gehört zu haben. So warte ich auf die Predigt, 
die Wunder ist und Wunder wird für Prediger und Hörer” (id., 24). Een van de oor-
zaken die Bohren aanwijst voor de afwezigheid van het wonder in de preek, is een 
identiteitscrisis van de prediker (id., 43). Hij neemt discrepantie waar tussen Woord 
en existentie, tussen ambt en persoon, vanwege de verstoorde verhoudingen ten 
opzichte van God, wereld en kerk. Zonder de term te noemen vraagt Bohren daarom 
aandacht voor het zelfbeeld van de prediker: Wie ben ik als ik preek? Hoe verhoud 
ik mij tot God, zijn Woord en mijn hoorders?  
 
Theologisch legitimeert Bohren zijn spreken over de prediker vooral vanuit het 
begrip theonome reciprociteit. Dit ontleent hij aan Van Ruler die het ontwikkelde in 
zijn nadenken over de relatie tussen God en mens. Hij onderscheidt dan twee ge-
zichtspunten: het christologische en het pneumatologische. Kenmerkend voor de 
structuur van het pneumatologische gezichtspunt is theonome reciprociteit (vgl. Van 
Ruler 1969). Het vestigt de aandacht op het primaat van God (theonoom), maar 
tegelijkertijd komt de mens volop in beeld (reciprociteit). Dit laatste is kenmerkend 
voor het werk van de Geest: hij schakelt ons in waardoor God en mens partners 
worden (Bohren 1971a, 76). Juist theonome reciprociteit biedt Bohren theologisch 
de ruimte uitvoerig te spreken over prediker en hoorders (id., 351.485v).63 
                                                
62  Vgl. de volgende fase in de homiletiek die tijdens het werkzame leven van Bohren is aangebroken. 
63  Vgl. echter de kritiek die er is op Bohrens gebruik van theonome reciprociteit (Engemann 2002, 125-

134). Door de te grote zelfstandigheid van de pneumatologie die er bij Van Ruler – en in navolging 
van hem bij Bohren – ontstaat, is er in feite geen sprake meer van reciprociteit. Wanneer pneumatolo-
gie wordt losgemaakt van de incarnatie, spreekt de Geest in feite door de mond van de prediker en 
blijft er van reciprociteit van de mens niet veel over.  
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Alle aandacht voor de prediker begint bij zijn vermogen tot ontvangend luisteren 
(id., 374). Alle spreken begint met horen. Als Bohren zich afvraagt hoe de prediker 
aan het Woord komt, kiest hij zijn insteek bij de meditatie. Daarmee wordt duidelijk 
dat de prediker alleen woorden van God kan spreken als hij eerst die woorden ont-
vangen heeft. Het enige wat de prediker meeneemt in zijn ontmoeting met de Schrift 
is de ervaring van de afwezigheid van God. Meditatie bestaat uit hongerend en ver-
langend lezen en ook uit bezittend genieten (id., 350). Zo eigent de prediker zich 
woorden toe en bewaart hij deze in de voortdurende spanning van hebben en niet-
hebben (id., 352v). Pas door de Geest kan het Woord in zijn hart gaan wonen en kan 
de Schrift daadwerkelijk Schrift worden. Veel problemen rondom het optreden van 
de prediker komen voort uit ontoereikende meditatie (id., 352.402). Vandaar dat 
Bohren in zijn spreken over de prediker diverse (praktische) aanwijzingen aanreikt 
voor de meditatie in de voorbereiding van de preek (id., 374-385; vgl. Douma 2000, 
157vv).  
Bohren vraagt zich vervolgens af wat de prediker doet met het ontvangen Woord. 
Hij stelt dat de prediker door het Woord gemachtigd wordt om voorbeeld te zijn. Als 
voorbeeld is hij niet het Woord zelf, maar reflecteert hij het Woord (Bohren 1971a, 
388). Hiermee snijdt Bohren het thema van de geloofwaardigheid aan. De prediker 
is geloofwaardig als hij het Woord dat hij spreekt, zelf volgt. Bohren koppelt dit aan 
het bijbelse spreken over de mens als beeld van God en aan Paulus’ oproep aan zijn 
lezers om zijn navolgers te zijn (o.a. 1Tes.1,6vv; 1Kor.11,1v; vgl. 4.2.4 – Navol-
gen). Het betekent een sterkere verbinding tussen boodschap en boodschapper dan 
tot dan toe gebruikelijk was. “Die Botschaft ist nicht ablösbar vom Botschafter; 
wäre sie das, wäre sie nicht menschliche Botschaft, sondern Geister-Botschaft” (id., 
393). Volgens Bohren heeft men in reactie op het heiligheidsstreven van de dona-
tisten boodschap en boodschapper te veel uit elkaar gehaald. De waarheid van deze 
scheiding is dat de boodschap bestaat vóór de boodschapper, maar er is ook de kant 
van de menselijkheid van de boodschap (id., 393; vgl. 6.6.3). Het zelfbeeld van de 
prediker kan niet langer bestaan uit wegkruipen achter het Woord. De verbale daad 
‘preken’ is immers ingebed in de totaliteit van de persoon en zijn dienst, het is een 
knoop van Woord en existentie, preek en pastoraat (id., 394). 
Juist het zelfbeeld van de prediker als voorbeeld bevrijdt van onterecht perfectio-
nisme (onder verwijzing naar 2Kor.2,3; 4,9-13). “Wir sind nur im Stückwerk vor-
bildlich, im Unterwegs zur großen Verwandlung. (…) Wir können ja das Evange-
lium nicht anders predigen denn als ‘unser’ Evangelium, so wie es sich unserem 
Fassungsvermögen darstellt” (id., 400). Ook in de toe-eigening van het evangelie 
blijkt het voorbeeld-zijn van de prediker: voorbeeld in het ontvangen van genade.  
Wanneer Bohren het heeft over de relatie van prediker en hoorder, pleit hij voor het 
model van het Israëlitische getuigerecht (id., 429-433).64 Bohren ziet dit model ook 
terug in de uitzending van de Jezus’ leerlingen die in tweetallen worden uitgezonden 
(Mc.6,7) en hij verbindt dat dan aan Jezus’ belofte: “waar twee of drie mensen in 
mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” (Mt.18,20). Het is niet Bohrens be-
doeling te komen tot een ‘meermanspreek’, maar de verkondiging mag wel door 
meer mensen worden gedragen. Zoals Mozes ondersteund werd door Aäron en Chur 

                                                
64  Hiermee doelt Bohren op Dt.19,15: “Een aanklacht krijgt pas rechtsgeldigheid op grond van de verkla-

ring van ten minste twee getuigen”. 
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(Ex.17), zo mag de prediker door de voorbede van zijn hoorders gedragen worden. 
Hoorders zijn dus meer dan alleen maar de passieve ontvangers van de preek. De 
prediker schuift als het ware meer op van de kant van God naar de hoorders toe. 
Hoordervragen moeten nadrukkelijk in beeld zijn, want daardoor kan de preek wor-
den tot een indirecte dialoog. Zo kan de gemeente tot ‘tweede ik’ van de prediker 
worden (id., 44). 
Met het opnieuw oog krijgen voor de menselijkheid van de prediker komt ook zijn 
individualiteit in beeld. “Die individuellen Begabungen der Prediger sollten viel 
besser arbeitsteilig eingesetzt werden (…) Übrigens unterscheidet sich der seriöse 
Theologe darin vom Schwätzer, daß er nur von dem redet, was er versteht, daß er 
die Freiheit hat, inkompetent zu sein!” (id., 440). 
Omdat Bohren huiverig is het vrije Woord te belemmeren met het voorschrijven van 
hoe de prediker moet preken, biedt hij in plaats daarvan een ondeugdencatalogus 
voor predikers. Als predikers zich bewust worden van de fouten die ze maken, 
maakt dat hen vrij (id., 402). Bohren bespreekt vervolgens de ondeugden die direct 
te maken hebben met de positie van de prediker: de ambtelijke correctheid (in 
Duitsland zijn predikers ambtenaar), de moedeloosheid ontstaan door gebrek aan 
durf om ‘Weisung’ te geven, de verveling die voortkomt uit leegte, de gemakzucht 
of luiheid die leidt tot gezwets, de zelfingenomenheid en de behaagziekte (id., 402-
407). Naast deze ‘structurele ondeugden’ zijn er ook nog ‘mode-ondeugden’ (id., 
407). Hieronder vallen: de pathetische gemeenplaatsen, de valse profetie die ontstaat 
door een verkeerd beeld van wat er leeft bij de hoorder, de onterechte generalisering, 
de neiging vanuit het negatieve te spreken waardoor het evangelie niet tot zijn recht 
komt, de beschouwende prediking waarbij de prediker boven de werkelijkheid 
zweeft zonder er deel van uit te maken, de onvermijdelijke holle frase en tenslotte 
kitsch die gericht is op effect en herkenbaar is aan het vele gebruik van bij(voeglijke 
naam)woorden. Juist dit laatste tiert welig waar de traditie leeg wordt en epigonen-
dom ontstaat (id., 407-422). 
 
Bohrens homiletiek kenmerkt zich door een rijkdom aan gedachtes en zienswijzen. 
Lijkt een theologische insteek veelal moeizaam samen te gaan met aandacht voor de 
(persoon van de) prediker, zeker in de dialectische theologie, Bohren laat zien dat dit 
niet hoeft. “Ich bin als Prediger ein Thema der Predigt, nicht um meiner selbst wil-
len, ich bin nicht der Text, sondern höchstens eine Anmerkung zum Text. Wo ich 
von mir selber rede, habe ich kritisch zu fragen, ob ich mit solchem Reden nicht 
Christus verdunkele, ob die Anmerkung den Text wirklich erhellt” (id., 400v). 
In Bohrens homiletiek komt het zelf van de prediker op een andere manier in beeld 
dan bij Barth en Thurneysen. Hij stemt met hen overeen dat predikers nooit over het 
Woord van God beschikken. Bohren ziet de prediker echter niet noodzakelijk als een 
hindernis voor de preek. Preken is naar haar aard een menselijk werk. Dat mag de 
prediker dus niet ontkennen. Bohren opent zo de ogen voor de eigenheid van elke 
prediker. Eigenheid die ingezet mag worden. Kerngegeven voor Bohrens zelfbeeld 
van de prediker is het woord ‘voorbeeld’. Een voorbeeld dat door hoorders nage-
volgd kan worden. Enerzijds betekent dat een positiever zelfbeeld. Anderzijds legt 
het een grote verantwoordelijkheid neer bij de prediker. 
De crisis van de afwezigheid van God kan alleen overwonnen worden waar predi-
kers opnieuw leren luisteren en zichzelf te zien als voorbeelden voor hun hoorders. 
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In tegenstelling tot wat gedacht zou kunnen worden, betekent dit niet keihard wer-
ken. Voorbeeld zijn lijkt een spannend gebeuren, maar Bohren maakt duidelijk dat 
iedere dag opnieuw begonnen moet worden met de sabbat, de tijd die God heiligt 
(id., 47.360). Juist waar de sabbat gevierd wordt en er ruimte is voor vrije tijd, is er 
ruimte voor de preekinval: “Viele Theologen lernen deshalb nie predigen, weil sie 
das Spielen verlernt haben” (id., 373).  
 
Afsluiting 
Aanvankelijk was de benadering van de dialectische theologie voor velen een be-
vrijding. Het appel op de persoonlijke uitstraling van de prediker aan het begin van 
de twintigste eeuw werd door veel predikers immers als te belastend ervaren. Hoe-
wel de normatief-deductieve fase in eerste instantie een bevrijding voor de prediker 
betekende, bleef dit niet zo. Predikers kwamen opnieuw in de knel en deze keer door 
de eenzijdige oproep aan het zelf van de prediker om te ‘sterven op de kansel’ 
(Engemann 2002, 183).65 
Voor de dialectici heeft de prediker zelf inhoudelijk niets bij te dragen, maar heeft 
hij een verhullende en niet heilzame invloed op de preek. Zeer extreem formuleert 
Hans Urner het, wanneer hij spreekt over de prediker: “Wir sind geneigt, das Thema 
diese Abschnitts geradezu so zu umschreiben: ‘Der Prediger als Hindernis’ oder 
‘Die Hindernisse in der Person des Predigers’. (…) Alles, was er mitbringt, kann 
hinderlich sein! Zum Prediger wird er erst durch das Wort Gottes, das ihm gesagt 
wird, damit er es weitersage. (…) Der Text – als Gottes Wort! – wird die unver-
meidlichen Hindernisse überwinden” (Urner 1961, 85). 
Het zelf van de prediker komt in de normatief-deductieve nadering vooral negatief 
in beeld. De prediker moet zichzelf beschouwen als een hindernis voor de prediking. 
Door het naspreken van het Woord van God en dus voortdurend te verwijzen, raakt 
de prediker zelf uit beeld en ontstaat er ruimte voor God zelf om te spreken in de 
preek. Impliciet zit dit ook in de overheersing van de homiletiek door de ambtsleer 
bij Veenhof en Trimp. Door de prediker te laten samenvallen met zijn ambt, is er 
geen ruimte om de prediker zelf in beeld te krijgen. 
Uitzondering hierop vormt Bohren die een positiever beeld schetst van de prediker, 
waarin voorbeeld en eigenheid belangrijke brandpunten zijn. Tegelijkertijd durft hij 
het niet aan aanwijzingen te formuleren voor de prediker. In zijn ondeugdencata-
logus voor predikers wijst hij toch vooral op de manieren waarop de prediker een 
hindernis kan zijn voor de prediking. 
Geconcludeerd mag worden dat in de normatief-deductieve homiletiek het zelf van 
de prediker vooral naar voren komt als hindernis of belasting voor de verkondiging 
(Koch 1982, 231; Engemann 2002, 175). 
 
3.3.2 Noodzakelijk constitutivum: empirisch-inductieve homiletiek 
Wat in de dialectische benadering begint als een bevrijding uit de verburgerlijkte 
theologie van de negentiende eeuw, wordt uiteindelijk door velen als te beklemmend 
ervaren. De steil dogmatische insteek laat de empirische werkelijkheid volledig 
buiten beeld. Het theologische preekbegrip en de preekpraxis lopen ver uit elkaar in 

                                                
65  De uitdrukking is te vinden bij Thurneysen 1971, 107v; maar ook Bohren heeft zich in 1953 in 

soortgelijke woorden geuit: zie Bohren 1971b, 218. 
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de traditie van de dialectische theologie. Mensen die dit inzien, beginnen aandacht te 
vragen voor de empirie, de concrete preekpraxis. Een van de eersten was Wolfgang 
Trillhaas. 
 
Wolfgang Trillhaas: een wending tekent zich af 
De vorige paragraaf sloot ik af met Bohren. Hij probeerde vanuit de dialectische 
theologie een brug te slaan naar de antropologische aspecten en de empirie van de 
preek. Toch blijft er bij hem sprake van een aarzeling ten aanzien van aandacht voor 
de empirie. Dat maakt dat ik hem toch besproken heb in de vorige paragraaf. Een 
theoloog bij wie de overgang van normatief-deductief naar empirisch-inductief zich 
wel voltrokken heeft, is Wolfgang Trillhaas. Deze overgang is zichtbaar in de chro-
nologie van zijn publicaties. Zijn Evangelische Predigtlehre, voor het eerst versche-
nen in 1935, stond nog duidelijk in de dialectische theologie (Trillhaas 1955). Zo 
spreekt hij, in navolging van Barth, over de preek als ‘Dienst am Wort’ (Trillhaas 
1955, 36vv). De vraag die vervolgens centraal staat, is hoe Gods Woord zich ver-
houdt tot de preek. Trillhaas zegt daarover dat het niet afhangt van de goede wil van 
de prediker of een preek daadwerkelijk Woord van God wordt, maar dat dit wordt 
bepaald door de inhoud van de preek. Zelfs een prediker die ‘innerlich nicht auf der 
Höhe’ is, kan toch een christelijke preek houden (Trillhaas 1955, 38). Trillhaas stelt 
dat we gelukkig de tijd voorbij zijn dat de preek afhing van de ‘christelijkheid’ van 
de prediker (id., 38). Het gezag van de preek ligt dan ook enkel en alleen in de op-
dracht ertoe, niet in de ervaring, de religiositeit, de menselijkheid of de opleiding 
van de prediker (id., 42). “Die Predigt ist (…) nicht die Rede irgendeines Mannes, 
der auf Grund der Bibel ‘im Raume’ der Kirche spricht. Vielmehr predigt der 
christliche Prediger auf Grund seines Amtes. Die Predigt muß amtsmäßig sein” (id., 
46). Het ambt vormt samen met de Bijbel, de belijdenis en de theologiestudie de 
criteria voor de preek die een relatieve zekerheid bieden tegen dwaalleer, onver-
stand, onbegrip en ongeloof. Deze zekerheid is echter relatief omdat de mens nooit 
in staat is dit te waarborgen. “Die Predigt ist und bleibt ein weites Feld menschlicher 
Niederlagen, ein Garten menschlichen Irrtums, und, was schlimmer ist, eine Gele-
genheit zu menschlichen, allzumenschlichen Triumphen. Wenn die Predigt doch 
Gottes Wort sein darf, dann deshalb, weil Gott unsere Niederlagen in seine Siege, 
unsere Verlegenheiten in seine Gelegenheiten verwandeln und sogar unsere Tri-
umphe zu den seinen machen kann. Aber alles, wo und wann es ihm gefällt. Das 
darf nie vergessen werden” (id., 39). 
Zo wordt ook bij Trillhaas vooral de onmogelijkheid van preken benadrukt. God zelf 
is de enige die beschikt over zijn Woord. “ER redet im Wort mit uns” (id., 42). En 
het is God die de hindernissen in het menselijk optreden daartoe moet overwinnen. 
 
In de jaren ’60 wordt het Trillhaas duidelijk dat er een spanning aanwezig is tussen 
een theologische visie op de preek en de werkelijke preek. Hierover schrijft hij zijn 
beroemde artikel ‘Die wirkliche Predigt’,66 waarin hij aandacht vraagt voor de con-
crete preek zoals die op zondag gehouden wordt (vgl. Altena 2003, 60). Hij neemt 

                                                
66  Het artikel “Die wirkliche Predigt” verscheen in 1963. In de literatuurlijst opgenomen als Trillhaas 

1989. Dit artikel van Trillhaas heeft er aan bijgedragen dat vanaf 1965 empirisch-wetenschappelijke 
inzichten in de homiletiek werden verwerkt (Wintzer 1989, 34). 
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waar dat het dogmatische preekbegrip, zoals dit ontwikkeld is vanaf de Reformatie 
tot in de dialectische theologie, niet toereikend is om de praktijk mee te analyseren. 
“Wir meinen, in der gegenwärtigen Theologie und Kirche eine Überlastung des 
Predigtbegriffes wahrzunehmen, dem die Wirklichkeit der Predigt, der ‘Sonntags-
predigt’ nicht standzuhalten vermag” (Trillhaas 1989, 158v). Hoewel hij de preek 
als dienst aan het Woord blijft benaderen, pleit hij voor een nuchterder benadering 
van de preek (Trillhaas 1989, 157v).  
 
Deze nuchterdere benadering geeft hij zelf gestalte in zijn Einführung in die Pre-
digtlehre (Trillhaas 1974). Over het verschil tussen zijn benadering in zijn Evan-
gelische Predigtlehre uit 1935 en zijn benadering in deze Einführung zegt hij het 
volgende: “Die vorliegende Einführung ist gegenüber meiner ‘Evangelische Predigt-
lehre’ (…) eine völlig neue Konzeption. Ihr theologischer Charakter soll nicht darin 
bestehen, daß sie einem bestimmten (dogmatischen) Prinzip folgt, von dem dann 
alles Folgende abhängig wäre; die Theologie liegt vielmehr im Detail der Praxis 
selbst.” (Trillhaas 1974, x). Homiletiek die zich enkel richt op dogmatische uitspra-
ken is te pretentieus en kan geen zicht hebben op de praxis van de prediking (id., 
2v). “Ich meine also, daß die Predigtlehre aus der Diktatur eines einheitlichen dog-
matischen Prinzips losgekettet werden muß. Sie muß von unten her, vom Boden der 
Praxis aus entwickelt werden” (id., 4). Dit betekent veel meer aandacht voor de tijd 
waarbinnen gepreekt wordt en de nieuwe media (id., 56-67), maar ook voor de 
communicatie van het evangelie (id., 75-100).  
Voor homiletiek in deze nieuwe stijl ziet Trillhaas twee bronnen: allereerst het ge-
loof zelf, omdat de verkondiging zelf een geloofspraxis is; en als tweede de ervaring 
van zowel prediker als hoorder (id., 2). Vanuit die ervaring ziet Trillhaas nu, anders 
dan voorheen, het belang van de persoon van de prediker (id., 11). De waarachtig-
heid van de prediker is niet alleen een eis van de liberale theologie van de negen-
tiende eeuw, maar heeft in iedere tijd de zeggingskracht van de preek bepaald. De 
roep om waarachtigheid moet dus van alle tijden zijn (id., 81). De prediker heeft op 
zijn beurt rekening te houden met (de verwachtingen van) zijn hoorders. Sterker 
nog, de prediker moet buurtgenoot, tijdgenoot en lotgenoot van zijn hoorders zijn; 
vandaar een roep om inclusieve prediking (id., 54v).  
Dat de legitimatie van de prediker tot op dat moment geheel gezocht werd in zijn 
roeping en ambt, betekent dat de vraag naar zijn geschiktheid en zijn kwalificaties 
verdwijnt (id., 48v). Preken is ook een menselijke dienst die zich afspeelt in mense-
lijke categorieën. Wie alleen met 2Korintiërs 2,16 kan zeggen dat niemand geschikt 
is voor deze taak, zegt te weinig. “Predigen ‘darf’ vor allem nur derjenige, welcher 
auch predigen ‘kann’” (id., 49). Trillhaas denkt daarbij aan: vrij kunnen spreken, een 
poëtische gave (kracht van verbeelding) en de gave van aanschouwelijkheid en fan-
tasie hebben en ook heldere gedachten hebben en kunnen formuleren. Het is van 
belang dat de prediker werk maakt van ‘Selbstfindung’: iedere prediker moet een 
preekmethode vinden die bij hem past (id., 50). Hij geeft bovendien aan dat het 
noodzakelijk is dat de prediker de boodschap van het evangelie zich eigen heeft 
gemaakt. 
 
In de publicaties van Trillhaas kondigt de empirische wending in de homiletiek zich 
aan. Ten aanzien van het zelfbeeld van de prediker betekent dit dat hij meer is dan 
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een belasting voor de preek. Ook al beschikt hij niet over het Woord, zijn ervaring 
en zijn geloof doen er wel degelijk toe. Bij Trillhaas wordt het zelfbeeld van de 
prediker weer explicieter. Het beeld van de prediker dat opdoemt in zijn latere werk, 
is dat van een waarachtig iemand die zijn hoorders goed kent en naast hen staat. 
 
Empirisch-inductief 
Algemeen wordt het eerder genoemde artikel van Trillhaas uit 1963 samen met een 
artikel van Dietrich Rössler uit 1966 gezien als de aanvang van de empirische wen-
ding (Wintzer 1987, 184; Müller 1996, 165). In zijn artikel ‘Das Problem der Ho-
miletik’67 maakt Rössler duidelijk dat een principiële preekleer niet kan bestaan 
zonder een praktische. Door een preek van Bultmann en Weber te vergelijken laat 
hij zien dat niet hun theologische preekopvatting het verschil maakt in de concrete 
preek, maar de gebruikte praktische kennis. Rössler pleit er voor om het wat en het 
hoe van de preek dicht bij elkaar te houden. Daarvoor is een preekleer nodig die 
principe en ervaring kritisch op elkaar betrekt (Rössler 1989; vgl. Wintzer 1989, 
36v; Altena 2003, 61). Homileten van de empirisch-inductieve benadering gaan al 
meer te rade bij de tegelijkertijd opkomende sociale wetenschappen (Altena 2003, 
62). Lämmermann typeert deze benadering als volgt: “Empirisch-induktive Verfah-
ren gehen demgegenüber (i.e. tegenover de normatief-deductieve benadering; jmb) 
von den HörerInnen und deren psychologischer, vor allem aber sozialer wie kirchli-
cher Wirklichkeit aus und suchen von dort her ihre Predigteinfälle. Die Erwartungen 
der Hörenden werden zentral, und diese liegen grundsätzlich – so Lange – darin, daß 
sie eine Klärung ihrer eigenen Lebenssituation durch eine an dieser Situation orien-
tierte Interpretation der biblischen Botschaft suchen” (Lämmermann 1999, 18). De 
mens met zijn vragen en behoeften komt volop in beeld. Daarom kan de empirische 
wending ook als een antropologische wending getypeerd worden. 
 
Otto Haendler: voorloper van de empirische wending 
Hoewel mensen als Trillhaas en Rössler vaak genoemd worden als de mensen bij 
wie de empirische wending profiel krijgt, waren zij in strikte zin niet de eersten die 
binnen de homiletiek aandacht vroegen voor de empirie en de inbreng van sociale 
wetenschappen verdisconteerden. In dit verband moet de naam van Otto Haendler 
genoemd worden die midden in de hoogtijdagen van de dialectische theologie een 
homiletiek schreef (1949; eerste druk 1941) waarin hij inzichten vanuit de diepte-
psychologie van C.G. Jung verwerkte (vgl. Engemann 2002, 182.184v). Juist omdat 
hij zijn uitgangs- en oriëntatiepunt neemt in het subject van de prediker (Haendler 
1949, 15), zijn enkele opmerkingen over zijn homiletiek hier op hun plaats. 
Hoe belangrijk is de rol van de persoon van de prediker voor het preekgebeuren: “Es 
ist ein Irrtum zu meinen, mann könne das Subjekt irgendwie in der Predigt aus-
schalten” (id., 46). Dit betekent niet dat aandacht voor subjectiviteit leidt tot subjec-
tivisme, want subjectivistisch betekent volgens Haendler dat de prediker de zaak 
door zijn subjectiviteit stoort (id., 46). “Wer ‘unter möglichster Ausscheidung alles 
Subjektiven ganz zu einem Werkzeug in Gottes Hand werden’ will, (…) würde zur 
Schallplatte, wenn von ihm noch etwas erklingen könnte. Wer sich in diesem Sinne 

                                                
67  Het artikel “Das Problem der Homiletik” verscheen in 1966. In de literatuurlijst opgenomen als 

Rössler 1989. 
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glaubt ‘ausgeschaltet’ zu haben, in dem wirken die subjektiven Kräfte sich unkon-
trolliert, ungeregelt und unnormiert aus” (id., 48). Juist door duidelijk te maken hoe 
wezenlijk de subjectiviteit van de prediker voor het ontstaan en de communicatie 
van de preek is, ontstaat de ruimte om psychologische inzichten te gebruiken. De 
hoorder is voor het verstaan van het evangelie aangewezen op een preek waarachter 
iemand herkenbaar is die net zo goed worstelt en wiens spreken uitdrukking is van 
zijn standplaatsgebondenheid (id., 121). 
“Das Selbst ist der richtunggebende Faktor, der die Person im Sinne des von vorn-
hereingegebenen Urbildes leitet” (id., 57). Het gaat erom dit zelf alle ruimte te ge-
ven om dat te worden wat de Schepper heeft bedoeld. Dat is zelfverwerkelijking, 
een typische term voor de Jungiaanse dieptepsychologie (id., 58-66). Ook maakt hij 
duidelijk hoe veel (leef)tijd er toe doet. Het is een bekende ervaring: “Der Jüngere 
kann nicht so wie der Ältere und der Ältere nicht so wie der Jüngere predigen, auch 
wenn sie einander sehr ähnlich sind. Selbst Prediger, denen die Arbeit nicht leicht 
fällt, machen die Erfahrung, daß er einfacher ist, eine neue Predigt zu arbeiten, als 
eine mehrere Jahre alte zu wiederholen” (id., 72). Persoonlijkheidsvorming is geen 
zaak van het intellect, maar van de geloofservaring (id., 53). Voor Haendler is echt-
heid van het persoonlijke geloof belangrijker voor de verkondiging dan de formele 
instelling van het ambt (id., 88vv). Daarom legt ook Haendler veel nadruk op de 
meditatie in de voorbereiding van de preek (vgl. Douma 2000, 152vv). 
 
Net als later Trillhaas legt Haendler alle accent op de waarachtigheid van de predi-
ker, waarmee zijn zelfbeeld in beeld komt. Zijn geloof noemt hij zelfs belangrijker 
dan zijn ambt. In feite trekt Haendler de prediker uit zijn ivoren toren en plaatst hem 
midden in de werkelijkheid van geloof en twijfel, vertrouwen en worsteling. Op die 
manier wordt het zelfbeeld van de prediker ontdaan van een hoge ambtsvisie en 
komt de gelovige daarin sterker naar voren. 
Haendler was zijn tijd vooruit. Hij moet gezien worden als een randverschijnsel in 
zijn tijd. Pas in de jaren ’60 en ’70 vindt hij navolging (zie Denecke 1979, 32v). 
Haendler heeft de heersende theologie van zijn dagen gewezen op het gevaar van 
steriliteit. Tegelijkertijd was hij volgens sommigen gevaarlijk eenzijdig in het ge-
bruikmaken van psychologische inzichten (Müller 1996, 154v). Engemann vindt 
Haendler argumentatief niet erg sterk – volgens hem herhalen de argumentatielijnen 
zich iedere 10-15 bladzijden – maar stelt dat het pionierswerk dat Haendler verzet 
heeft nauwelijks te overschatten is (Engemann 2002, 188). “Es diente zunächst dem 
Aussprechen und Abklären von Ängsten einer ganzen Generation, die das sola 
fide dahingehend mißverstand, daß sie (…) einen grundsätzlichen Verdacht gegen 
alles hegte, was mit der Geschöpflichkeit des Predigers zusammenhängen, also von 
ihm selbst stammen könnte” (Engemann 2002, 188; vgl. Haendler 1949, 22v). 
 
Ernst Lange: de hoorder én de prediker 
Een naam die genoemd moet worden wanneer de empirische wending in de homile-
tiek ter sprake komt, is die van Ernst Lange (vgl. Van der Laan 1989). Hij consta-
teert in de jaren ’60 van de vorige eeuw een relevantiegebrek van de zondagse 
preek. Zou juist de dogmatische preekvisie niet te hoge verwachtingen hebben ge-
wekt? Als reactie daarop vraagt Lange aandacht voor een ondogmatische behande-
ling van de feitelijke – en dus niet de normatief-fictieve – preeksituatie (Lange 1976, 
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16). Langes homiletische werk kenmerkt zich verder door twee uitgangspunten: de 
hoorder staat centraal; en tekst en situatie worden nauw op elkaar betrokken (Altena 
2003, 63). De homiletiek heeft zich in zijn ogen te eenzijdig gericht op de tekst en 
heeft geen oog gehad voor de hoorder en zijn leven. Logisch dat daardoor relevantie 
ontbreekt. Voor hem staat de hoorder centraal: “Ich rede mit dem Hörer über sein 
Leben nicht aus dem Fundus meiner Lebenserfahrung, meiner größeren Bildung, 
meiner tieferen Weisheit, meiner religiösen Inspiration. Ich rede mit ihm über sein 
Leben im Licht der Christusverheißung, wie sie in der Heiligen Schrift bezeugt ist” 
(Lange 1976, 62). De vragen van hoorders roept de prediking van het evangelie op. 
Iedere preek is volgens Lange ‘Kasualpredigt’, dat is een preek in een bijzondere 
situatie, zoals bij een huwelijk of bij een begrafenis (Lämmermann 1999, 15). Dat 
vraagt dus bijzondere aandacht voor de omstandigheden waarin hoorders verkeren. 
Lange benoemt dat zo: “Am Anfang der Predigt ist nicht der Text. Am Anfang ist 
ein Hörerkreis mit seinem Widerspruch, mit seinem Problemen, Fragen, Nöten, 
Hoffnungen, mit seinem Vorherwissen vom Christlichen und seinen Zweifeln, ein 
Hörerkreis in seiner Anfechtung” (Lange 1968, 12). Deze aanvechting is voor Lange 
de theologische kwalificatie van (de situatie van) zijn hoorders. Tegelijk is het de 
ervaring in de alledaagse werkelijkheid. Waar is God? Het gaat erom de belofte van 
het evangelie in de preek duidelijk neer te zetten en daarmee de aanvechting te ver-
helderen en mensen daarvandaan mee te nemen naar de belofte (Lange 1976, 28vv). 
Anders dan Haendler neemt Lange zijn uitgangspunt niet bij de prediker als subject 
van de preek, maar bij de hoorders als de ontvangers van de preek. Onlosmakelijk is 
zijn naam verbonden aan homiletische aandacht voor de hoorder en diens situatie. 
Maar wat betekent dit voor het zelfbeeld van de prediker? Een van de weinige keren 
dat hij komt te spreken over de prediker en zijn rol in de prediking, typeert Lange de 
prediker als advocaat, en wel van twee partijen: advocaat van de tekst (of traditie) én 
advocaat van de hoorders (of situatie) (Lange 1976, 30; vgl. Van der Laan 1989, 
117vv). Hiermee krijgt de prediker een plaats tussen tekst en hoorder in. Het is de 
vraag of de prediker niet overvraagd wordt in deze dubbelrol en ‘zelfloos’ achter-
blijft (vgl. Denecke 2001, 171). 
 
KPV: preek- en predikeranalyses 
Nadat er door verschillende mensen ruimte is gemaakt voor empirische methodes en 
het verwerken van resultaten van menswetenschappen, worden er in de jaren ’70 
binnen de homiletiek verschillende empirische onderzoeken uitgevoerd. Er komt 
daarbij input vanuit de communicatiewetenschap, de leerpsychologie, de narratieve 
theologie, de taalwetenschap, de taaldadentheorie en de sociale psychologie (vgl. 
Denecke 1979, 39v). Zo wordt een groot hoorderonderzoek gedaan naar de receptie 
van preken, verschenen in drie delen onder de titel Predigen und Hören (Daiber e.a. 
1980-1991; vgl. Wintzer 1987, 187; Wintzer 1994, 428). Ook wordt een nieuwe 
vorm van preekanalyse ontwikkeld door Wybe Zijlstra in het kader van cursussen 
Klinisch Pastorale Vorming (KPV; vgl. Zijlstra 1972). Kenmerkend voor deze ana-
lyse is dat zij zich richt op de prediker en de mate waarin hij zicht heeft op zijn ei-
gen problemen, conflicten en angsten. De crisis waarin de prediking zich bevindt, 
wordt in feite opgehangen aan de prediker: “Die Krise der Predigt ist die Krise des 
Predigers” (Piper 1976, 9). De prediker zelf met zijn schuldgevoelens, depressie, 
twijfel en berusting is het probleem. De crisis van de prediker wordt mede bepaald 
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door zijn isolatie: er is nauwelijks commentaar op zijn prediking, hij is een eenzame 
werker die er alleen voor staat (id., 13). De veronderstelling is dat bewustwording 
van onderdrukte stromingen in de eigen psychische structuur de communicatie tus-
sen prediker en hoorder (en tussen pastor en pastorant) ten goede komt (Wöhrle 
2006, 31). Doordat anderen tijdens de preekbespreking in de KPV-cursus reageren 
op een onlangs gehouden preek, krijgt de prediker van die preek als het ware een 
spiegel voorgehouden waarin hij zichzelf kan zien door de ogen van anderen (Piper 
1976, 5.16). 
 
In een verslag van 16 preekbesprekingen geeft Piper (1976) telkens de schriftelijke 
preek weer, de reacties van de hoorders en de prediker, enkele typerende delen uit 
het daarop volgende gesprek en een analyse van preek en prediker naar aanleiding 
van dit gesprek. Opvallend is dat in veel analyses de nonverbale communicatie een 
belangrijke rol speelt (die dus voor de lezer niet te volgen is). Een andere belang-
rijke uitkomst is dat iedere prediker ongewild eenzijdig is. Piper ontdekt een relatie 
tussen de problematiek van de prediker en de inhoud van de (gekozen) preektekst. 
Wat de prediker wil bereiken met zijn preek zijn vaak die dingen waar hij zelf ook 
naar verlangt. Dit hoeft niet problematisch te zijn, zolang de prediker zijn eigen 
verlangen maar niet verdringt, want dat leidt tot wettische prediking. De analyses 
van de preken maken zichtbaar hoezeer de prediker betrokken is in zijn preken (Pi-
per 1976, 129). 
De analyse die in deze KPV-cursussen wordt gehanteerd richt zich in feite op de 
prediker en zijn zelfbeeld (vgl. Wöhrle 2006, 45). De focus ligt daarbij sterk op de 
relatie van de prediker met zichzelf en vandaaruit op de (communicatieve) relatie 
met de preektekst en met zijn hoorder. Dit leidt tot een eenzijdig negatieve insteek, 
die ook aanwijsbaar is bij verschillende preekanalyses: gaven sommige hoorders 
aanvankelijk positieve feedback op een preek, in het daarop volgende gesprek over-
heerst toch weer de kritische toon. De analyse richt zich meer op storingen in com-
municatie dan op communicatie zelf (vgl. Piper 1981, 70v). De winst van deze me-
thode van preekanalyse is ongetwijfeld het inzicht in de enorme impact van de per-
soonlijkheid van de prediker op zijn preek en de relatie die hij daarin legt met zijn 
hoorder (vgl. Wöhrle 2006, 42). Het zelfbeeld van de prediker wordt verrijkt met het 
inzicht dat blijkbaar niet alleen het optreden van de prediker, maar de prediker zelf 
een homiletische factor van betekenis is. 
 
Op basis van empirisch onderzoek naar hoorderreacties op preken komt Hans van 
der Geest tot homiletische stimulansen en een ideaalbeeld van de prediker. Zijn 
hoorderonderzoek vond plaats op basis van de preekanalysegesprekken binnen 
KPV-cursussen die qua opzet sterk vergelijkbaar zijn met die van Piper (Van der 
Geest 1978, 9-16). De focus van zijn onderzoek ligt bij de werking van eredienst en 
preek. “Predigen ist ein Wagnis. Zuhören in einem Gottesdienst auch. Bin ich, als 
Zuhörer, angesprochen? Spreche ich, als Prediger, an? Worauf kommt es eigentlich 
an, beim Angesprochenwerden?” (id., 7).  
De uitkomst van Van der Geests onderzoek is dat hoorders zich aangesproken voe-
len als (in volgorde van belangrijkheid): 
- het er in eredienst en preek persoonlijk aan toe gaat; 
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- hun in de preek bevrijding wordt aangezegd; 
- de preek hun inzicht in de existentiële problemen van hun leven biedt (id., 39). 
Zo kunnen drie dimensies worden onderscheiden in de beleving van hoorders van 
een preek: geborgenheid, bevrijding en begrip. Deze drie dimensies vormen de ver-
wachtingen die door eerdere preken zijn gewekt en levend gehouden (moeten) wor-
den. Hoewel het niet nodig is in elke preek deze verwachtingen aan te spreken, mo-
gen deze dimensies niet van elkaar worden losgemaakt (id., 41v). Dat zou tot een-
zijdigheden leiden: zo wordt bevrijding zonder begrip onbetrouwbaar en geborgen-
heid zonder bevrijding infantiel. 
Wanneer we focussen op de rol van de prediker in het omgaan met deze verwach-
tingen, wijst Van der Geest er allereerst op dat hij geborgenheid moet bieden die 
echt is, oftewel dat hij zich identificeert met wat hij zegt, zijn lichaamstaal congru-
ent is met de inhoud van de preek, hij zijn eigen emoties betrekt in preek en gebed, 
hij geloofwaardig is en hij een goede balans hanteert tussen nabijheid en distantie 
(id., 53-57). Daarnaast wordt geborgenheid voelbaar wanneer de prediker zijn hoor-
ders serieus neemt en hij de boodschap niet opdringt, maar bij zichzelf houdt (id., 
59-62). Geborgenheid heeft alles te maken met de relatie tussen prediker en hoorder 
– en daarachter de relatie die gelegd wordt tussen hoorder en God. Voor de inhoud 
van de preek betekent geborgenheid dat er niet voortdurend nieuwe dingen gezegd 
worden, maar dat er een vertrouwd geluid klinkt. Het nieuwe mag telkens zijn dat 
het oude ook vandaag nog geldt (id., 50v). Wie zijn hoorder wil aanspreken, zal 
liefde tot uitdrukking moeten brengen, liefde tot de hoorders (id., 52).  
Met betrekking tot de dimensie van bevrijding, zal de prediker in zijn preek ver-
wondering moeten wekken voor de ongelooflijke boodschap van bevrijding die botst 
op de dagelijkse beleving (id., 95vv). Daarvoor moet hijzelf verwonderd zijn en dit 
kunnen overdragen. Tegelijkertijd is het van belang dat de prediker helder voor ogen 
heeft dat hij niet degene is die het wonder tot stand brengt. Alleen God zelf kan 
werkelijke hoop wekken, verlossen en bevrijden (id., 94). De prediker is slechts de 
heraut, de getuige, in dienst van God, die de volmacht heeft gekregen om vanuit de 
Schrift ongelooflijke dingen te zeggen. Als heraut is hij wel een tegenover van de 
gemeente (id., 101vv). Dit vraagt om een gezonde spanning tussen volmacht en 
bescheidenheid. Wie zijn hoorder wil aanspreken, zal hoop moeten bieden, hoop op 
bevrijding. 
De derde dimensie is die van begrip.68 Hoorders willen erkend worden in hun vra-
gen, scepsis en aanvechting, maar zij zoeken ook naar antwoorden. Dit vraagt van 
de prediker solidariteit met de hoorders (id., 154). Als representant van de gemeente 
moet de prediker zelf vragende en aangevochten hoorder zijn. Tegelijkertijd moet 
hij wel degelijk het inzicht bieden waarnaar verlangd wordt. Anders hoeft hij niet te 
preken. Hij moet een weg kunnen wijzen, zonder dat dit betekent dat hij alle ant-
woorden moet hebben (id., 155v). Wie zijn hoorder wil aanspreken, zal hen geloof 
moeten voorhouden, echt en aangevochten geloof. 
 

                                                
68  De vertaling van het Duitse ‘Erkennen’ is lastig. Waar het om gaat, is dat de hoorder door de prediker 

erkend wordt in zijn situatie, met name de aanvechting daarin. Het woord ‘begrip’ moet dus niet cog-
nitief, maar empathisch begrepen worden: de hoorder verwacht begrip, inlevingsvermogen van de pre-
diker. 



 79 

Vanuit de onderzoeksresultaten tekent Van der Geest tenslotte een ideaalbeeld voor 
de prediker. Hoe moet ik als prediker zijn? Wat is het ideaal dat opkomt uit Van der 
Geests inductieve benadering van de prediking? Het is duidelijk dat geen enkele 
prediker aan dit beeld zal voldoen, maar het is bedoeld ter oriëntering (id., 183). Een 
ideaalbeeld om het eigen zelfbeeld aan te spiegelen. Het beeld van de prediker wordt 
samengevat in zeven punten (id., 175-183). De prediker 
- is zelf aangesproken. Hij moet zich bewust zijn van zijn zending, zijn 

verwondering overdragen. Wanneer hij vervreemdt van zichzelf, mist de voca-
tio interna en dat leidt onvermijdelijk tot dode orthodoxie. 

- heeft verantwoordelijkheidsgevoel. Dit is noodzakelijk voor het wekken van het 
vertrouwen van zijn hoorders. Dit verantwoordelijkheidsgevoel geldt zowel 
voor de vorm als de inhoud van de preek. Hierdoor opent hij zijn hoorders de 
ogen voor de complexiteit van het leven. 

- zoekt het contact met zichzelf. Het gevaar zichzelf te verliezen in de prediking 
is groot, ook vanuit theologische opleiding (‘ik ben slechts spreekbuis’). Juist 
het contact met zichzelf levert creativiteit op, de preekinval. Dit betekent dat er 
geen sprake mag zijn van verdringing, want dat kan leiden tot wetticisme. De 
kunst is het vinden van een goede balans, want niet alle openheid is nuttig. 

- geeft zichzelf. Deze overgave past bij het geloof dat de prediker mag laten zien 
in zijn preken. Deze zelfovergave kent tegelijkertijd risico’s. Predikers die daar 
niet aan willen, vluchten vaak in intellectualisme. 

- kent zowel geloof als ongeloof. De prediker is zelf een vragende hoorder en hij 
weet van aanvechting. 

- geeft leiding en laat vrij. In een goede balans tussen nabijheid en distantie blijkt 
zijn authenticiteit. Een prediker die kiest voor volledige nabijheid wordt exhibi-
tionist en biedt zijn hoorders geen ruimte. Distantie en respect voor de ander 
zijn nodig zonder onpersoonlijk te worden. 

- oefent zijn ambt beslist en zonder aanmatiging uit. De prediker is niet geroepen 
tot hiërarchie, maar doet zijn werk in de spanning van primus inter pares. 

  
“Die Beziehung zwischen Prediger und Zuhörer ist der Ort, wo das Entscheidende 
im Gottesdienst stattfindet. In dieser Beziehung spielen zwar andere Faktoren als 
nur der Prediger eine Rolle. Aber die Persönlichkeit dieses Mannes oder dieser Frau 
ist dermaßen wirksam, daß sich bei einer negativen Wirkung dieses Faktors kaum 
erhoffen läßt, daß der Zuhörer sich angesprochen fühlt. Durch die positive Wirkung 
des Predigers können die homiletische Technik und die Bedeutungsinhalte der ge-
sprochenen Worte verheißungsvoll wirken” (id., 183v). De indruk kan ontstaan dat 
Van der Geest minachtend doet over homiletische methodiek. Hij stelt echter dat bij 
een goede prediker methode en persoon een eenheid vormen. Pas een geïnternali-
seerde methode is effectief. 
Met een verwijzing naar Lucas 17,10 zet Van der Geest alle aandacht voor het ide-
aalbeeld van de prediker op scherp: “Alles, was der Prediger von seinen Zuhörern, 
von Kollegen und aus Büchern lernen kann, wäre umsonst, wenn er vergessen 
würde, daß er trotz all seinen Fähigkeiten grundsätzlich ein ‘unbrauchbarer Knecht’ 
bleibt” (id., 196). Een ideaalbeeld is prima als spiegel, maar wie meent dat ideaal-
beeld en zelfbeeld in elkaar kunnen schuiven is naïef. Ook Van der Geest legt veel 
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nadruk op de invloed van de verhouding van de prediker tot zichzelf op het al dan 
niet slagen van de communicatie met de hoorder. Een belangrijk element voegt Van 
der Geest hieraan toe wanneer hij aan het slot van zijn boek opmerkt dat God vaak 
de werking van de prediker overtreft (id., 196v). En zo krijgt de titel van zijn boek, 
Du hast mich angesprochen, een heilzame dubbelzinnigheid. 
 
Axel Denecke: persoonlijk preken 
Een van de eersten die zelfstandig aandacht vraagt voor de prediker binnen de ho-
miletiek is Axel Denecke (zie o.a. Dannowksi 1985, 53.55vv).69 Net als Piper wijt 
hij de crisis, waarin de prediking zich in de jaren ’70 bevindt, vooral aan een manier 
van preken waarin geen plaats is voor prediker en hoorder (Denecke 1979, 8). Als 
de prediker dan zo’n belangrijke factor is voor de preek, moet dat dan ook maar de 
norm worden. Dit gebeurt wanneer er persoonlijk gepreekt wordt: “Der anschaulich-
ste Teil der Predigt bin ich selbst” (id., 12). Persoonlijk preken is maar niet een 
maniertje, maar het is onvermijdelijk en noodzakelijk. Het Woord is lichamelijk 
geworden en wil in deze lichamelijkheid gevonden worden. “‘In, mit und unter’ der 
Person des Predigers – und der Person des Hörers – will Gott sich finden lassen” 
(id., 41). Begrippen uit de lutherse avondmaalsleer (vgl. Horton 2011, 805vv) wor-
den hier homiletisch ingezet: zoals het lichaam van Christus ‘in, met en onder’ het 
brood is, zo is het Woord ‘in, met en onder’ de persoon van de prediker . 
Het Woord van God is vlees geworden en dat moet worden doorvertaald naar het 
concrete preekhandelen. Wanneer de lichamelijkheid wordt geaccepteerd, wordt 
daarmee de persoon van de prediker geaccepteerd (id., 42v). Denecke noemt de 
verloochening van de persoon in de dialectische theologie een docetisch voorbijgaan 
aan de gegeven werkelijkheid. Daarmee wordt de werkelijkheid opgedeeld in 
tweeën: taal en werkelijkheid, preek en Woord. Maar de persoonwording van God in 
Jezus Christus correspondeert met de persoonwording van het christelijke kerugma 
in persoonlijk geloof en twijfel van de mensen die getuigenis voor deze persoon-
wording in hun persoon afleggen (id., 43). God wil zich laten vinden in de persoon-
lijke geloofservaringen van de christenen. De souvereiniteit van Gods Woord is, 
zolang het Godsrijk nog uitstaat, niet anders te zien dan vermengd met en in de con-
crete geloofservaringen van mensen die met hun leven, spreken en handelen daarvan 
getuigenis afleggen.  
Persoonlijk preken betekent niet dat de eigen geloofservaringen in het middelpunt 
staan (id., 44-47), maar het betekent bijvoorbeeld ‘ik’ zeggen in vertrouwen dat het 
eigen geloof het waard is meegedeeld te worden (doorgeven). En daarbij de hoorder 
uitnodigen ook zelf ‘ik’ te zeggen, omdat de hoorder gelijkwaardig is aan de predi-
ker. Persoonlijk preken betekent uiteindelijk ook bescheiden preken, omdat er vaak 
geen definitieve en afgeronde verhalen mogelijk zijn (id., 47-50). 
 

                                                
69  Zijn model voor persoonlijk preken is in zekere zin een aanvulling op het denken van Ottmar Fuchs 

(Denecke 1979, 61; vgl. Fuchs 1978). Tegelijkertijd geeft hij aan dat hij met zijn werk graag wil staan 
in de traditie van Haendler en Piper (Denecke 1979, 33.38). 
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Hoe iemand concreet persoonlijk preekt, hangt af van het type persoon dat hij is. 
Om dit te kunnen beschrijven borduurt Denecke voort op het model van Riemann70 
(id., 54; vgl. Dannowski 1985, 55). Riemanns model bestaat uit twee assen. De ene 
as staat voor de existentiële spanning tussen het streven naar distantie en naar nabij-
heid en de andere as voor de historische spanning tussen het streven naar continuïteit 
en naar verandering. Ieder mens bevindt zich altijd ergens op deze twee assen. Wan-
neer iemand op een pool extreem doorslaat, spreken we van een neurose. Idealiter 
zijn mensen in staat om op gecontroleerde wijze en passend bij de context een posi-
tie op beide assen in te nemen. Het model moet dus niet deterministisch, maar dy-
namisch worden gehanteerd. 
Denecke breidt Riemanns model onder andere uit met de differentiëring van inhoud 
en relatie. Dit biedt een beter zicht op de communicatie in de preek (Denecke 1979, 
62vv).  
De vier grondtypen, namelijk de uitschieters in twee richtingen op de beide assen, 
benoemt Denecke als volgt en hij typeert ze, in aansluiting bij Riemann, steeds met 
een theologisch begrip (id., 64): 
- de verantwoordelijke prediker van de orde (dwangmatig, continuïteit) bij wie de 

relatie ondersneeuwt – wet; 
- de veranderingsvaardige prediker van de vrijheid (hysterisch, verandering) bij 

wie relatie de inhoud schept – vrijheid; 
- de diepzinnige prediker van de kennis (schizoïde, distantie) bij wie inhoud de 

relatie schept – kennis; 
- de invoelende prediker van de liefde (depressief, nabijheid) bij wie inhoud 

ondersneeuwt – liefde. 
 
De kunst voor de prediker is het vaststellen van zijn eigen dominantie en vervolgens 
proberen te groeien in zijn communicatieve mogelijkheden door te communiceren 
vanuit zijn schaduw-communicatieveld (id., 69vv). Wie dominant is in nabijheid, 
moet leren vanuit distantie te communiceren. Wie een sterke dominantie heeft in 
voortduur, moet communicatie in het veld van verandering ontwikkelen. In de jaren 
’70 in Duitsland merkt Denecke twee dominerende communicatietypes op, namelijk 
de verantwoordelijke en de invoelende prediker (id., 67.69.126vv). Hierdoor worden 
bepaalde groepen hoorders nauwelijks aangesproken. Volgens Denecke zijn de mo-
gelijkheden die ingezet worden voor communicatie beperkter dan nodig is. Daarom 
voert hij een door de context bepaald pleidooi om aandacht voor de kwaliteiten van 
de veranderingsvaardige en diepzinnige prediker. Daardoor worden de communica-
tiemogelijkheden van de prediker vergroot en is hij in staat meerdere hoorders aan te 
spreken (id. ,132-135). Deze verbreding is ook van belang wanneer bedacht wordt 
dat de prediker de hoorders krijgt die hij verdient en andersom (id., 138). Bewust-
wording maakt beweging mogelijk.  
Het is daarnaast zinvol oog te hebben voor de reacties die men als prediker met zijn 
communicatietype oproept bij een bepaald type hoorder (id., 149). Want zoals de 
prediker een bepaalde dominantie kent, zo geldt dit ook voor de hoorder. De hoor-
                                                
70  Riemann ontwikkelde zijn model allereerst om angst bij mensen te kunnen bestuderen (Riemann 

1961). Later paste hij dit in een artikel toe als hij reflecteert op de persoon van de prediker (Riemann 
1974). 
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ders zullen vanuit hun communicatieve dominantie reageren op de prediker. Dat 
helpt de prediker om bepaalde reacties beter te plaatsen en te accepteren. 
 
Denecke maakt duidelijk dat hoe dan ook de prediker zichzelf in beeld brengt als hij 
preekt. Er is altijd sprake van een publiek zelf. Wat Denecke voor ogen heeft, is dat 
dit publieke zelf overeenkomt met het zelfbeeld van de prediker. Daarvoor is het 
nodig het zelf te leren kennen, zodat het mogelijk wordt het zelf communicatief in te 
zetten. Hoewel nog beknopt, maakt Denecke werk van een theologische onderbou-
wing van aandacht voor het zelf van de prediker. Met een beroep op de incarnatie 
ziet hij het Woord in, met en onder de persoon van de prediker aanwezig. Voor de 
prediker betekent dit dat hij mag weten dat zijn zelf altijd in het geheel van de pre-
diking meekomt. Een goede reden om het dan ook in beeld te hebben. 
 
Manfred Josuttis: pastoraaltheologisch excurs 
In feite is Manfred Josuttis nauwelijks te rekenen tot de empirisch-inductieve bena-
dering. Dat ik hem hier toch bespreek, komt omdat hij de inductieve aandacht voor 
de prediker deelt met mensen als Piper, Van der Geest en Denecke. Duidelijk wordt 
dat Josuttis zijn wortels heeft in de dialectische theologie, maar tegelijk neemt hij 
daar geregeld afstand van (vgl. Josuttis 2001, 26-29). Zijn benadering kenmerkt zich 
door een pastoraaltheologische insteek. Pastoraaltheologie kan wat betreft Josuttis 
omschreven worden als beroepskunde van de predikant (Josuttis 1982, 17v).71  
In Josuttis’ werk blijkt intuïtie een belangrijke rol te spelen: zonder veel werk te 
maken van de theoretische onderbouwing maakt Josuttis betrekkelijk vroeg een 
empirische wending door. In veel van zijn publicaties wordt een multidisciplinaire 
benadering zichtbaar, waarin hij aandacht vraagt voor empirische wetenschappen, 
zoals (diepte)psychologie, sociologie en retorica.  
 
Een eigenzinnige insteek in de homiletische discussie over de prediker kiest Josuttis 
door de vraag te stellen naar het ‘ik’ op de kansel (Josuttis 1974). Binnen de dialec-
tische theologie ligt hier uiteraard een taboe op. De prediker is immers een hindernis 
voor de preek die als getuige slechts voortdurend van zichzelf moet afwijzen (Josut-
tis 1974, 73). Of zijn getuigenis geloofwaardig is, hangt niet af van de getuige maar 
van de betuigde zaak. Door ‘ik’ te zeggen vestigt de prediker de aandacht op zich-
zelf en brengt daarmee de zekerheid van het heil in gevaar. Josuttis laat overtuigend 
zien hoe het dialectische taboe op ‘ik’ cultureel bepaald is. In een cultuur met weinig 
ruimte voor het individu en een wetenschapsideaal van zuivere objectiviteit wordt 
geen ‘ik’ gezegd (id., 75-80). 
Daartegenover stelt Josuttis dat een prediker God kan dienen door met zijn persoon 
getuige van Gods genade te zijn. “Das Ich-Sagen kann um des Glaubens willen 
verboten, es kann aber auch um des Glaubens willen geboten sein” (id., 83). Josuttis 
waardeert het ‘ik’ op de kansel, omdat dit het democratische en dialogische karakter 
                                                
71  Klassiek opgevat is pastoraaltheologie de voorwetenschappelijke aandacht voor de empirie in het 

optreden van de predikant (Heitink 1993, 96-104). Het is praktische levenswijsheid. Josuttis verbreedt 
deze klassieke opvatting van de pastoraaltheologie wel enigszins: “Eine zeitgenössische Pastoraltheo-
logie hat die Konfliktzonen, die an den Schnittpunkten zwischen der beruflichen, der religiösen und 
der personalen Dimension pastoraler Existenz lokalisiert sind, wissenschaftlich zu reflektieren” (Jo-
suttis 1982, 20). 
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van de preek bevordert. Een preek is immers geen objectieve, maar een persoonlijk 
gekleurde uitleg van het evangelie. Ook voorkomt het het projecteren van eigen 
twijfels op de gemeente middels het onpersoonlijke en dwingende ‘wij’. Zo wordt 
de gemeente de ruimte geboden om zich te identificeren met de prediker. Het getui-
genis op de kansel kan niet zonder de betuigde zaak (het gelijk van de dialectici), 
maar net zomin zonder het ‘ik’, de ervaring van de getuige (id., 81-87). 
Inzichtgevend is de manier waarop Josuttis onderscheid maakt in de verschillende 
manieren waarop het ‘ik’ op de kansel kan worden ingezet (id., 91-94; vgl. Enge-
mann 2002, 228; Thulin 1989): 
- juistheid bewijzend: met behulp van eigen geloofservaringen de bijbeltekst 

ondersteunen. Josuttis wijst dit gebruik van ‘ik’ af, omdat zo de eigen persoon 
het evangelie moet ‘bewijzen’. De waarheid van de betuigde zaak laat zich 
echter niet met de ervaring van de getuige aantonen. 

- belijdend: positief of negatief laten zien hoe Gods waarheid en de menselijke 
existentie fundamenteel verschillen. 

- biografisch: vanuit het eigen leven de tekst interpreteren en zijn relevantie voor 
levensvragen plausibel maken. Hierbij gaat het niet om het legitimeren van de 
tekst. 

- representatief: ‘ik’ wordt algemeen gebruikt, als het ware als ‘wij’ in geconcen-
treerde vorm. Plaatsbekledend treedt de prediker op voor alle hoorders met als 
doel identificatie mogelijk te maken. 

- exemplarisch: aan de hand van de eigen persoon demonstreren wat het evange-
lie voor een mens betekent. De prediker zet zichzelf in als eerste adres van het 
evangelie, waarna de hoorders de vertaalslag naar hun eigen situatie kunnen 
maken. 

- fictief: in de huid van een fictief persoon kruipen en die sprekend en/of verha-
lend opvoeren met als doel iets in het evangelie te verhelderen. 

 
Duidelijk wordt dat achter het kleine woordje ‘ik’ in deze beschouwing een wereld 
aan theologische vragen ligt. Josuttis heeft predikers geleerd waarom zij ‘ik’ kunnen 
zeggen en op welke verschillende manieren dat mogelijk is. Overtuigend maakt hij 
duidelijk dat het getuigenis dat de prediking in feite is, niet kan zonder de getuige 
zelf. Aandacht voor de prediker en zijn ervaringen hoeft nog geen subjectivisme in 
te houden. Sterker nog, de objectieve tendens van de normatief-deductieve benade-
ring is misleidend. Hoe dan ook is prediking door de persoon van de prediker ge-
kleurd. Josuttis’ pleidooi is om dat niet als een nood te zien, maar er een deugd van 
te maken door ‘ik’ te zeggen. 
 
Afsluiting 
Concluderend kan met betrekking tot het zelfbeeld van de prediker in de empirisch-
inductieve benadering gezegd worden dat meer en meer de noodzaak wordt ingezien 
om de predikende persoon conceptueel als noodzakelijk constitutivum van het 
preekgebeuren neer te zetten (Engemann 2002, 175). Door de focus zo te richten op 
de concrete preekpraxis van prediker en hoorder wordt duidelijk: zonder de prediker 
gaat het niet. Met dat de hoorder in beeld komt (Lange), kan de prediker niet langer 
buiten beeld blijven. Wie hij is, hoe hij zichzelf ziet en hoe hij zichzelf communica-
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tief inzet, dat alles is zeer bepalend voor de preek. In de empirisch-inductieve bena-
dering bestaat de neiging om terug te keren naar de ideaalbeelden van de negen-
tiende eeuw die normatief worden opgelegd aan de prediker. Deze neiging wordt 
echter gerelativeerd door het inzicht dat ideaalbeelden onbereikbaar zijn en slechts 
als spiegel kunnen functioneren (Van der Geest) door het inzicht dat er differentiatie 
is in predikers en dus ook in de stijl die zij moeten hanteren (Denecke). 
Het zelf is, net als in de omringende cultuur, met de empirisch-inductieve fase niet 
meer weg te denken uit de homiletiek. 
De prediker zal werk moeten maken van zijn zelfbeeld, niet uit de nood geboren, 
maar als de meest geëigende vorm van evangelieverkondiging (Josuttis). Er worden 
dan ook vraagtekens geplaatst bij een hoge ambtsvisie (Haendler en Van der Geest). 
Een eerste aanzet tot theologische verantwoording van de aandacht voor de prediker 
biedt Denecke met zijn spreken over ‘in, met en onder’. 
 
3.3.3 Hoorder onder de hoorders: kritisch-constructieve homiletiek 
Een derde en laatste fase in de moderne homiletiek is de kritisch-constructieve be-
nadering. In veel opzichten heeft die overeenkomsten met de empirische wending, 
vooral in haar verzet tegen de (eenzijdig) dogmatische insteek van de dialectische 
theologie. Toch is er voldoende eigenheid om te spreken over een aparte fase. Was 
de empirisch-inductieve benadering vooral een omkering van de normatief-deduc-
tieve benadering, de kritisch-constructieve benadering gaat een stap verder en stelt 
vragen bij de zelfstandigheid van zowel tekst als hoorder. Altena (in navolging van 
Lämmermann 1999) beschouwt de kritisch-constructieve benadering als een soort 
tussenpositie ten opzichte van beide voorafgaande fasen. “Kritisch-constructief is de 
homiletiek wanneer ze de beide polen (van tekst en hoorder; jmb) op een speelse en 
creatieve manier in het geding brengt. De (bijbel)tekst heeft het vermogen de situatie 
van de hoorders kritisch te bevragen. Maar of en hoe dat gebeurt, hangt af van de 
houding die ten opzichte van de hoorders wordt ingenomen” (Altena 2003, 58n4). 
Meer nog dan in de empirisch-inductieve benadering heeft men oog voor het sub-
ject-zijn van de hoorder: zonder hoorder geen preek. De preek moet daarom princi-
pieel dialogisch van karakter zijn. “Wenn Wahrheit kein an sich seiendes Faktum, 
sondern nur über den Weg der Wahrheitsfindung zu haben ist, dann muß die Predigt 
notwendigerweise in den Dialog übergehen” (Lämmermann 1999, 18). De dialogi-
sche preek is niet normatief-deductief of empirisch-inductief, maar dialogisch, c.q. 
trialogisch, wederzijds en circulair tussen prediker, hoorder en tekst. Toch lijkt dit 
nog niet erg onderscheiden van Langes aanpak die immers ook formeel-dialogisch 
is. Het wezenlijke verschil zit daarin, ‘daß es im didaktisch-rhetorischen Verfahren 
nicht um ein technisches Modell zur Kommunikation des Evangeliums geht, son-
dern um antizipierte Bildungsfortschritte im Sinne von Subjektivitätszugewinn’ (id., 
18). Het gaat niet slechts om een communicatiemodel, maar anders dan hiervoor 
realiseert men zich dat de hoorder zelf constructief aan de preek meewerkt. In de 
dialoog die de preek is, wordt de tekst als kritisch potentieel door de prediker inge-
bracht om de situatie van de hoorders te bevragen. Wanneer het in de preek werke-
lijk tot een dialoog komt tussen tekst en hoorders, kan de hoorder door de preek een 
ander mens worden. Dit gaat echter nooit buiten hemzelf om, alsof hij een passieve 
ontvanger is van de ‘boodschap van de tekst’. Waarheid en inhoud zijn door het 
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subject alleen discursief binnen te halen, want zij bestaan niet op zich, maar slechts 
in de relatie tot het menselijk denken en spreken (Otto 1976, 27; vgl. 2.5). 
De kritisch-constructieve benadering in de homiletiek ziet ervan af het primaat in de 
prediking neer te leggen bij tekst, hoorder of prediker. Tekst en hoorder mogen niet 
tegen elkaar worden uitgespeeld, maar moeten juist op elkaar betrokken worden. 
Lämmermann typeert deze fase als volgt: “Eine kritisch-konstruktive Homiletik 
relativiert die Eigenständigkeit von Text bzw. HörerInnen und stärkt sie zugleich: 
Zwar soll die Subjektivität der HörerInnen konstruktiv ernst genommen, zugleich 
sollen sie aber in ihrer lebensgeschichtlichen und lebensweltlichen Bestimmtheit 
kritisch hinterfragt werden. Vom Text wird angenommen, daß er kritische Impulse 
auch jenseits der aktuellen Bedürfnislagen, Verwertungsinteressen und Befindlich-
keiten freisetzt; um dieses konstruktive ‘Mehr’ der Botschaft homiletisch zu gewin-
nen, ist dabei aber konstitutiv vom Subjekt auszugehen; der biblische Text hat keine 
Selbstreferenz” (Lämmermann 1999, 19). Maar hoe zit het dan met de prediker? 
Wie is hij? Welke rol moet hij spelen en vanuit welk zelfbeeld? 
 
Henning Luther: dienstbare subjectiviteit 
Uit het werk van Henning Luther blijkt dat Friedrich Niebergall een belangrijke 
inspirator voor hem was (vgl. 3.2.2). Zo wordt er teruggegrepen op de homiletiek 
van vóór de dialectische theologie. In Luthers werk is het speelse en creatieve van 
de kritisch-constructieve benadering duidelijk terug te vinden (Altena 2003, 70). Hij 
neemt zijn uitgangspunt in de subjectiviteit van de hoorder. De hoorder is constitu-
tief voor de preek. Niet het kerkelijk of ambtelijk handelen staat in de praktische 
theologie centraal, maar de gelovige die niet wordt benaderd als adres maar als cre-
atief producent van theologie (Luther 1992, 13; vgl. Altena 2003, 74). Luther noemt 
dit het lekenperspectief. Hij pleit in dat verband voor een subject-theoretische wen-
ding in de praktische theologie. Daar bedoelt hij twee dingen mee (Luther 1992, 12-
20): 
- allereerst de individualisering van de religie: religie wordt al meer iets van het 

individu; 
- als tweede de individualisering door de religie: religie helpt bij de subjectwor-

ding van het individu. 
De (praktische) theologie helpt het subject bij het vinden van zijn identiteit, bij het 
construeren van zijn biografie (Luther 1992, 249) en biedt geen antwoorden, maar is 
een hermeneutiek van vragen (id., 16v; vgl. Altena 1994, 430). “Eine Theologie 
ohne Tränen der Trauer und ohne Seufzer der Hoffnung, eine Theologie, die den 
Menschen in seinem Schmerz und in seiner Sehnsucht verloren hat, hat auch das, 
was sie für ihr eigentliches Thema halten mag, Gott verloren” (Luther 1992, 252). 
  
Luther typeert zijn homiletiek als laat-modern (Luther 1991, 12). Met deze term wil 
hij zich aansluiten bij Niebergalls spreken over de moderne preek en zich tegelijker-
tijd onderscheiden van het postmodernisme. Hij meent namelijk dat het postmoder-
nisme slechts leidt tot relativisme en cynisme. Tegelijkertijd verklaart dit zijn uit-
voerig gebruik van het begrip ‘subject’. In het postmodernisme is er immers veel 
kritiek op het subject. Dit gaat dan over het subject als zelfstandig, autonoom indi-
vidu. Doordat Luther aandacht vraagt voor het fragmentarische van de identiteits-
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beleving en tegelijk wijst op het belang van de grensvlakken als vindplaats voor 
betekenis, sluit zijn subjectbegrip voor een groot deel toch aan bij de postmoderne 
subjectkritiek (Grözinger 1992, 210vv; Altena 1994, 430). Waar het Luther om gaat, 
is een middenweg tussen de overschatting van het subject in de traditie van de Ver-
lichting en het afschaffen van het subject als gevolg van het postmoderne cynisme. 
Volgens Luther is subjectiviteit altijd intersubjectiviteit, ruimte voor individuatie en 
subject-wording. Dit is een voortdurend proces van zoeken naar identiteit. In deze 
zoektocht kan de prediker als gesprekspartner behulpzaam zijn.  
Typerend voor Luther is dat hij de prediker als een kunstenaar benadert die in zijn 
preek ‘die Spontaneität eines wahrhaftigen Subjektes’ zichtbaar moet maken (Luther 
1983a, 89). In de kunst gaat het nooit alleen om een bepaalde techniek. Natuurlijk 
zijn regels van belang, maar er is meer: “Die produktive Basis der Predigt liegt 
vielmehr in der sich mitteilenden Subjektivität dessen, der redet” (Luther 1983a, 
91). Daarmee kiest Luther een eigenzinnige positie in de discussie die eind jaren ’70 
in de Duitse homiletiek plaatsvindt over competentie. In die discussies kan het ge-
makkelijk gaan over allerlei regels waaraan een prediker moet voldoen, maar Luther 
benadert de prediker allereerst als subject, dus veel meer als persoon; daarmee han-
teert hij het competentiebegip als een eenheid van kunst en techniek (Altena 2003, 
75). “Homiletische Kompetenz meint (…) die souveräne Verfügung über eine Re-
gelstruktur, in der Regeln nicht mehr als solche bewußt gemacht und für jeden Pre-
digtprozeß vergegenwärtigt werden müssen, sondern wie die Grammatik einer Spra-
che unbewußt leitend sind” (Luther 1983a, 92). 
Luther vergelijkt het handelen van een prediker met dat van een regisseur. In de 
preek wordt een dramatische tekst overgezet in een scènische interpretatie (Luther 
1983a, 95v; vgl. Luther 1991). In een interpretatieve hervertelling wordt de actuali-
teit van het bijbelwoord helder, waarmee hij en passant het explicatie-applicatie-
schema overstijgt. “Predigt wäre demnach nicht als Textauslegung zu begreifen, 
sondern als die Inszenierung eines Textes, als der Versuch, den Text in die Szenen 
unserer Situation, unserer Gegenwart zu versetzen, damit er da neu wirken und le-
ben kann” (Luther 1983a, 97). Hier blijkt al hoeveel de situatie van de hoorders 
ertoe doet. Verkondiging vindt dan ook plaats in het gebeuren tussen prediker en 
hoorder (Luther 1983b, 243). In die ontmoeting en niet slechts in het spreken van de 
prediker klinkt het Woord van God. Preek én receptie zijn het veld van de verkondi-
ging. De subjectiviteit van de hoorder en zijn receptie als constructie dienen door de 
prediker te worden gerespecteerd. Vandaar dat de prediker zelf geen antwoorden 
geeft in zijn preek, maar de hoorders helpt om antwoorden te vinden (Luther 1983a, 
99; 1983b, 243)72: “Der Autor bringt in der Inszenierung des Textes durch die 
Artikulation seiner Perspektiven nicht nur die vielstimmige Tradition zum Sprechen, 
sondern provoziert damit zugleich das angesprochene Publikum zur Bildung seiner 
eigenen Perspektiven” (Luther 1983a, 99v). 
De prediker zal open moeten zijn over zijn bedoelingen en zijn eigen existentiële 
subjectiviteit tot uiting laten komen. Hij kan zich niet terugtrekken op een afstande-
lijke en onpersoonlijke uitoefening van zijn ambt (Luther 1983b, 233). Zo wordt 
prediking voor de prediker een persoonlijk waagstuk (id., 236v). Een waagstuk 
waarin de prediker getuigt met behulp van zijn eigen subjectiviteit. Niet vanuit een 
                                                
72  Luther ontleent deze gedachte aan Niebergall (vgl. Grözinger 1992). 
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exhibitionistische behoefte, maar om de hoorder te helpen zijn eigen antwoorden te 
vinden. Daarin blijkt opnieuw het kunstzinnige van een preek: “Poetische Sprache 
bringt die Subjektivität auf eine Weise zum Ausdruck, daß sich an ihr die eigene 
Subjektivität der Hörer oder Leser entzünden kann” (id., 234). Zo heeft het optreden 
van de prediker maieutische kracht met het oog op de hoorders. De prediker moet 
hen tegemoet treden als een vriend die weet wat er leeft bij zijn gesprekspartners, 
die ook deel uitmaakt van hun leefwereld en die kan inschatten welke resonantie zijn 
preek teweeg zal brengen (id., 238vv). 
Het werk van de interpretatieve subjectiviteit van de prediker is van groot belang 
voor de werking van de preek. “Nicht eine unpersönliche, vermeintliche objektive 
Inszenierung des Textes, sondern allein die unverwechselbar subjektive Interpreta-
tion kann dem Bemühen um die Entfaltung der konkreten Wahrheit des Textes be-
hilfreich sein” (Luther 1983a, 99; vgl. Altena 2003, 76). 
Door teksten te ensceneren waarin zijn eigen interpretatie zichtbaar wordt, moet de 
prediker hoorders helpen zelf subject te worden. Dit vraagt van de prediker creati-
viteit en principiële openheid naar de hoorder toe. Het gaat er niet zozeer om de 
hoorder te bereiken, maar om recht te doen aan het subject-zijn en subject-worden 
van de hoorders. Daarvoor moet de prediker zijn eigen subjectiviteit inzetten. De 
prediker komt in beeld, niet vanwege zichzelf, maar omwille van zijn hoorders. 
 
Wilfried Engemann: tussen ‘ik’ en ‘jij’ gebeurt de preek 
Aanvankelijk is Wilfried Engemann een typische vertegenwoordiger van de empiri-
sche benadering. Zijn dissertatie-onderzoek naar transactionele analyse is weinig 
inhoudelijk theologisch te noemen (Engemann 1989). Hij maakt daarin nauwelijks 
werk van een theologische onderbouwing van zijn homiletisch model voor de ana-
lyse van interpersoonlijke interacties. Maar er is meer te zeggen over Engemann. 
Dat doe ik aan de hand van zijn aandacht voor persoonlijke competentie, die hij 
vooral weergeeft in zijn inleiding in de homiletiek (Engemann 2002). In principe 
past de aandacht voor competentie nog binnen de empirische benadering, maar dit 
gaat niet helemaal op voor Engemann. Opvallend is namelijk zijn theologische 
doordenking van deze competentie. Nadenken over communicatie gaat bij Enge-
mann niet alleen over de vorm van de preek, maar juist ook over inhoud. Omdat hij 
zowel aandacht vraagt voor de claim dat God spreekt als voor de realiteit van de 
praxis van de gemeente, is het latere werk van Engemann goed te plaatsen binnen de 
kritisch-constructieve benadering. Er is bij hem sprake van een antropologische 
insteek die hij combineert met een theologische doordenking. Vandaar dat ik Enge-
mann binnen de kritisch-constructieve fase bespreek, hoewel zijn vroege werk daar 
niet in past. 
 
Voor Engemann is de preek teken van de zelfmededeling van God en teken van de 
levende gemeente (Engemann 2002, 79-87). De preek staat niet alleen in een con-
stitutieve verhouding tot de gemeente, maar ook in een consecutieve. Deze twee 
grondslagen voor de preek maken haar tot een spannend gebeuren. Engemann wil 
niet afdoen aan de claim dat God handelt en tegelijk wil hij recht doen aan het ge-
loof en de praxis van de gemeente. 
In de preek gaat het niet om informatie alleen, maar om de relatie tussen God en 
mens. De inhoud van de preek heeft daarom een instrumenteel karakter (id., 118). 
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Wat Engemann beoogt, is aandacht voor de communicatie in de preek. En dat niet 
maar ergens weggestopt in het formele deel van de homiletiek, maar hij wil dit een 
plek geven in de theologie van de preek. Communicatie gaat immers altijd over 
inhoud én relatie. Wanneer de preek als communicatiegebeuren beschreven wordt, 
heeft dat theologische consequenties. Er moet worden nagedacht over de vraag in 
hoeverre Gods spreken met mensen onder de voorwaarden van de menselijke com-
municatie überhaupt omschreven kan worden.  
 
Zei Thurneysen nog dat de prediker op de kansel moet ‘sterven’, voor Engemann is 
het juist van belang dat de prediker zichzelf leert zien als het subject van de preek. 
Een subject kan niet achter zijn toespraak terugtreden, want hij is sub-ject (onder-
worpen) aan de voorwaarden van communicatie (Engemann 1989, 13v; Engemann 
2003, 273vv). Omdat de preek tussenmenselijke communicatie is en dus ook als 
zodanig bekeken kan worden, vraagt Engemann – overigens zonder te willen ont-
kennen dat God spreekt in de preek – aandacht voor de persoon van de prediker. 
Engemann wil nadrukkelijk de persoon van de prediker als een praktisch-theolo-
gische categorie in het proces van de communicatie van het evangelie beschrijven. 
De communicatie door concrete personen is immers de enig passende manier om 
Christus te betuigen (Engemann 2001, 397; vgl. Engemann 2003, 37-50).  
Predikers zullen moeten werken aan zelfwaarneming (Engemann 2002, 234). Dit 
vraagt om een intrapersoonlijke dialoog: Wie ben ik als prediker en waarom treed ik 
op zoals ik optreed? Wat heeft dit voor gevolgen voor de preek die ik houd en hoe 
pakken de hoorders mijn preek op? Temidden van al die vragen moet gewerkt wor-
den aan een innerlijke congruentie van gevoel, optreden en argumentatie. Predikers 
moeten daartoe in staat zijn te reflecteren op hun eigen persoon en hun functioneren. 
Die reflectie maakt het mogelijk om ‘zichzelf in de rede te kunnen vallen’ (id., 2v). 
Het is een gevaarlijke misvatting te denken dat wie niet reflecteert op zijn persoon, 
daarmee objectiever wordt. Aandacht voor subjectiviteit leidt niet tot méér subjecti-
viteit, maar voorkomt onbereflecteerde subjectiviteit die in feite veel gevaarlijker is 
(id., 49). Wie zijn subjectiviteit ontkent, laat die onbereflecteerd naar voren komen 
(Engemann 1989, 14v). Subjectieve prediking wordt – onterecht! – vaak gezien als 
het tegenovergestelde van objectieve (tekst)prediking. Wie zich niet bewust is van 
zijn aanwezigheid of zijn ‘ik op de kansel’ verloochent, verstoort niet alleen de ge-
tuigenisfunctie van de preek, maar praktiseert ook een eigensoortig subjectivisme: 
allen die sprekend worden ingevoerd zeggen wat de ‘ik’ wil zeggen, zonder dat de 
prediker zich bewust is van zijn ‘subjektiven Selektionsstrategie’. “Der unbewußte 
oder bewußte Versuch des Predigers, hinter sein Zeugnis zurückzutreten, ver-
hindert freilich nicht, daß der Prediger – nach den Gesetzen der Kommunikation –, 
indem er spricht, auch etwas über sich selbst sagt und dabei seine Intention durchaus 
offenlegt” (Engemann 2002, 50). 
De vraag die voor Engemann centraal staat is of de prediker simul iustus et peccator 
durft te zijn en of hij dat ook durft te laten zien in de preek die hij houdt (id., 51). 
Daarom is het nodig dat een prediker zichzelf ziet als subject in het omgaan met een 
tekst en in het preken. Die subjectiviteit heeft de preek nodig, wil zij relevant en 
geloofwaardig getuigenis zijn. Wie bewust en gecontroleerd zijn subjectiviteit inzet, 
voorkomt willekeur en biedt zijn hoorder de mogelijkheid tot identificatie. “Je ent-
schiedener der Prediger in Person vor die Gemeinde tritt – nicht als Kopie eines 
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anderen, idealisierten Predigers, nicht als theologischer Antwortautomat oder unan-
tastbares Sprachrohr Gottes usw. –, umso offener wird auch der Hörer in jenen 
Spielraum eintreten können, in dem seine Beziehung zu Gott, zu sich selbst und zu 
den anderen neue Gestalt annehmen kann” (id., 135). Engemann waarschuwt ervoor 
dat dit niet iets maakbaars is (id., 131) en dat er bovendien grenzen zijn: er is een 
voorgegeven Woord (id., 127). Dat Woord heeft de prediker als persoon nodig om 
levend Woord te kunnen worden. Engemann verbindt dit aan Calvijns spreken over 
het testimonium spiritus sancti internum (id., 129v). De objectieve waarheid van de 
Schrift kan zo corresponderen met de subjectieve waarheid van de prediker. 
Aandacht voor de eigen subjectiviteit laat de prediker ook veranderen van een heer-
ser in een getuige. “Die konkrete Person, die gleichermaßen individuelle wie sub-
jektive Note der Predigt, gibt der Botschaft die einzig angemessene Gestalt: eine 
personale. Personale Vermittlung des Wortes Gottes ist kein Handikap der Verkün-
digung, sondern die ihr angemessene Art und Weise, Christus zu bezeugen” (id., 
124). Een prediker is als persoon in het ambt gesteld. Hij is dus niet eerst ambtsdra-
ger en pas daarna persoon, maar andersom. 
 
Aandacht voor het subject-zijn van de prediker had Engemann al in zijn onderzoek 
naar de transactionele analyse (TA), die hij wilde inzetten als analysemethode voor 
de communicatie in de prediking (Engemann 1989, 17; vgl. Engemann 2003, 293-
319; Wöhrle 2006, 49-75). De transactionele analyse is een psycho-therapeutische 
methode die in beginsel ontwikkeld is door Eric Berne (Berne 1961). In deze ana-
lyse wordt in beeld gebracht welke ego-posities een mens kan innemen en wat de 
ingenomen positie voor gevolgen heeft voor de transactie (communicatie) met een 
andere persoon in diens eigen ego-positie. Homiletisch toegepast richt TA zich op 
de relatie van prediker en hoorder. In de transactionele analyse wordt duidelijk hoe-
zeer iemands (onbewuste) zelfbeeld gevolgen heeft voor de communicatie met een 
ander. Het zelfbeeld komt hiermee expliciet in beeld. Tegelijkertijd wordt ook dui-
delijk op welke manier bewustwording van de ego-positie het mogelijk maakt het 
zelfbeeld waar nodig te veranderen. In een persoon worden drie ego-posities onder-
scheiden (Engemann 1989, 17-20.52vv; vgl. Dingemans 1991, 154-157): 
- ouder-ik (O): wat een mens aan regels, verboden en vermaningen in zijn opvoe-

ding heeft meegekregen, komt naar voren in concrete aanwijzingen, koos-
woordjes, levenswijsheid en toon van de stem; in de preek is dit het appel; er 
worden drie types onderscheiden: 
- koesterende ouder (k-O): gericht op het belonen van de communicatiepart-

ner; 
- straffende ouder (s-O): ziet communicatiepartner als een ondeugend kind; 
- maatgevende ouder (m-O): autoritair in optreden met verinnerlijkte nor-

men; 
- volwassene-ik (V): toestand van rationele reflectie, zaken overwegen, nemen 

van beslissingen, verzamelen van gegevens; in de preek is dit de betrokkenheid 
op een onderwerp; vanuit deze positie kunnen de O en het K positief worden 
ingezet, wanneer dat het geval is, spreken we van een geïntegreerde volwassene 
(g-V); V kan echter ook vanuit de andere posities gedomineerd worden: 
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- objectieve volwassene (o-V): dominantie vanuit O, objectieve analyse van 
het leven; 

- autonome volwassene (a-V): dominantie vanuit K, er vindt nauwelijks 
reflectie plaats, terwijl er toch sprake is van een autonoom subject; 

- kind-ik (K): denken, voelen en handelen zoals we als kind deden, dus spontane 
uitingen van pijn en vreugde, bewustwording en uiting van gevoelens, wensen 
en behoeftes, ook gesticulaties; in de preek is dit de uitdrukking van hoe de pre-
diker zich verhoudt tot het onderwerp en de hoorders; bij de positie K zijn ook 
drie types: 
- vrije kind (v-K): spontane, creatieve en ongecensureerde verhouding; 
- gebroken kind (g-K): passief aanpassen onder invloed van een s-O; 
- rebellerende kind (r-K): vaak reagerend op een k-O en lokt zo de s-O uit. 

 
Met behulp van dit model is het mogelijk de persoonlijke voorkeur van de prediker 
in zijn preek bloot te leggen (Engemann 1989, 32v). Zo kan verhelderd worden 
waarom de preek soms nauwelijks werkzaam is (id., 31). Bijvoorbeeld, wanneer een 
prediker altijd blijkt te opereren vanuit zijn o-V, betekent dit dat er in de preek geen 
ruimte is voor wensen en dromen. Doordat er in de o-V een ongezonde vermenging 
van twee posities optreedt, roept deze ego-positie diffuse reacties bij de hoorders op. 
Vertroebeling van de ego-positie leidt tot het ongecontroleerd onzeker maken van 
hoorders (id., 45). 
Idealiter is een prediker een g-V en kan hij zich vrij bewegen in alle drie de posities. 
“Es geht bei der auf die Homiletik bezogenen Rede von der ausbalancierten Persön-
lichkeit um einen Prediger, der imstande ist, den Hörern etwas ans Herz zu legen 
(EL [= O; jmb]), ohne sich über sie zu erheben, ihnen etwas zu erklären (ER [= V; 
jmb]), ohne ‘über die Köpfe hinweg’ zu sprechen, und auch vor ihren Augen u.U. 
ein Phantasiebild, einen Traum zu entfalten (= K; jmb), ohne den Bezug zur Realität 
zu verlieren. Darüber hinaus kann er den geeigneten Ichzustand für eine entspre-
chende Predigt wählen” (id., 48). 
 
Zoals hierboven zichtbaar is gemaakt, bepaalt iemands ego-positie zijn communica-
tie. Met betrekking tot de prediking kunnen vragen gesteld worden als: hoe bepaalt 
de opstelling van de prediker de werking van het Woord? en: wie is er verantwoor-
delijk voor dat de hoorder dingen hoort die de prediker niet gezegd heeft? (id., 26-
30.68v). In de preek treden prediker en hoorder met elkaar in relatie waarbij zij ieder 
hun eigen ego-positie innemen. Communicatie kan alleen slagen wanneer prediker 
en hoorder complementaire transacties hebben. Dat wil zeggen dat de positie die de 
prediker inneemt als zodanig begrepen en beantwoord wordt door de hoorder (id., 
55-60). Hoe beter het de prediker (en de hoorders) lukt, in plaats van langs de ander 
heen te praten of de ander te beschadigen, authentiek te communiceren, hoe eendui-
diger de preek wordt tot een plek van samenkomst tussen mensen onderling en tus-
sen God en mens (id., 90). 
 
Is het wel mogelijk een geïntegreerde volwassene te worden? Die vraag bespreekt 
Engemann wanneer hij theologische bezwaren behandelt tegen de antropologie van 
TA (id., 96vv). Niemand wordt vanuit zichzelf een geïntegreerde volwassene. Het is 
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net als met de nieuwe mens waartoe we ons in Christus moeten bekeren: het moet de 
prediker gegeven worden, maar dat betekent niet dat hij er niet naar kan streven. De 
opdracht die de prediker ontvangt, is meer en meer in beeld krijgen welke ik-positie 
zijn voorkeur heeft en gecontroleerd ik-posities innemen in de preek. Het betekent 
onbevangen en zelfbewust subject durven zijn. Hiermee laat Engemann ook zien dat 
het streven naar de ‘uitschakeling’ van het subject van de prediker in de normatief-
deductieve benadering niet kan werken. Altijd, hoe dan ook, is er sprake van sub-
jectiviteit. Duidelijker dan homileten voor hem heeft Engemann de vinger gelegd bij 
het gevaar van verborgen subjectivisme in de normatief-deductieve benadering. 
Net als Denecke biedt Engemann een beschrijvend model waarmee de manier 
waarop de prediker communiceert in beeld gebracht kan worden. Tegelijkertijd 
betekent het geschetste beeld ook een ideaalbeeld voor de prediker. Hij moet com-
municeren vanuit de ego-positie g-V vanwaaruit het mogelijk is de andere ego-posi-
ties gecontroleerd in te zetten. Dit alles om ervoor te zorgen dat de hoorder zelf de 
speelruimte van de verkondiging binnentreedt. Communicatie door de prediker is 
gericht op de subjectwording van de hoorder. 
Meer dan Denecke verantwoordt Engemann theologisch de aandacht voor het zelf 
van de prediker. Duidelijk wordt hoe de communicatie door concrete personen de 
enig passende manier is om Christus te betuigen. Dat zelfbeeld zal de prediker zich 
moeten toe-eigenen, simul iustus et peccator. 
 
Gijs Dingemans: bemiddelaar als hoorder onder de hoorders 
Typerend voor Gijs Dingemans’ homiletiek zijn het centraal stellen van de hoorder 
en een gedegen bezinning op homiletische tekstbehandeling die de hoorder in staat 
stelt zijn bestaan te verhelderen en (kritisch) te bevragen. Er wordt gepreekt met het 
oog op de hoorder. Dingemans moet niet zoveel hebben van de normatieve klank 
van de preek als uitleg van de Schrift door bevoegde ambtsdragers. Die opvatting 
van de preek is nu juist een van de redenen waarom de preek in de moderne tijd in 
het gedrang is geraakt. Om uit de crisis te komen, stelt Dingemans voor de preek 
meer als een (indirecte) dialoog te benaderen (Dingemans 1991, 24.42). Een preek 
helpt zo bij het interpretatieproces van iedere hoorder in plaats van het opdringen 
van ‘de’ waarheid. Hoewel Dingemans wel de Schrift als bron van de preek blijft 
zien (id., 30), gaat het in de preek ten diepste om menselijke levenservaringen (id., 
27v). Het gaat erom dat in de preek getuigenissen van mensen die kennelijk ‘iets 
met God hebben gehad’ naar voren worden gebracht. “God kan men eigenlijk in de 
preek alleen maar indirect ter sprake brengen. (…) De preek kan een heel persoon-
lijke ontmoeting zijn tussen de predikant en God; tussen de predikant en de ge-
meenteleden en tussen de gemeenteleden en God. De preek is een uniek religieus 
communicatiemiddel” (id., 29). In de preek vindt een uitnodiging plaats aan men-
sen-van-nu tot participatie in dat gebeuren-van-toen (id., 42). 
De hoorders zijn vaak al radertjes van het koninkrijk; in de preek gaat het over ‘hun’ 
zaak. Er is sprake van een wisselwerking tussen de Geest en onze geest. Er is dus 
niet werkelijk sprake van een ‘tegenover’ van het Woord. Slechts bij hoge uitzonde-
ring zou een prediker of willekeurig wie de profetenmantel omgeslagen kunnen 
krijgen (id., 46). 
Dingemans typeert de preek als homilia: de interactie brengt waarheid en kennis. 
Het is een indirecte dialoog, want de hoorder zit in de preek. De preek fungeert als 
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ontmoeting of trefpunt tussen de gemeente en God (id., 42). De mondige hoorder 
zoekt zelf uit wat past in zijn eigen levensontwerp. Dat vraagt om een open, verha-
lende, interactionele en mediterende preekvorm. De communicatie in de preek moet 
circulair en symbolisch zijn. Preek (en eredienst) als ontmoetingsplek om God te 
zoeken. Hoorders moeten geactiveerd worden in hun zelfreflectie. De grote vraag is 
of de preek voor de hoorder te denken geeft (id., 48).  
Wat betekent dit voor de prediker? Die moet een bemiddelaar zijn die in zijn preek 
mensen door middel van imitatie, identificatie en emancipatie in contact brengt met 
God. Hij is hoorder onder de hoorders; als prediker is hij de auteur en de regisseur 
van het toneelstuk of drama dat de preek is (id., 50). De taak van de voorganger is 
om mensen te helpen bij het maken van hun eigen preek. Kunnen mensen door de 
preek zelf tot een werkelijke ontmoeting met God komen? 
Omdat Dingemans’ homiletiek opgebouwd is vanuit de hoorder is het van belang 
die hoorder te typeren. Alle hoorders zijn primair gemeenteleden (id., 63). Ze staan 
onder invloed van de heilige Geest en daarmee zijn ze in een ambivalente situatie 
terecht gekomen. Ze staan midden in de wereld én op de weg van het leerproces van 
de Geest. De kerkdienst is de plaats waar Geest en vlees op elkaar botsen (id., 65). 
Dat vraagt om een preek die niet alleen bevestiging is, maar soms ook schuurmiddel 
voor de ziel, een weerstand, een uitdaging voor het leven en handelen van iedere 
dag.  
 
Uit Dingemans’ hermeneutische homiletiek blijkt duidelijk dat hij het subject-zijn 
van de hoorders serieus wil nemen. Zij zijn niet maar een groep mensen om reke-
ning mee te houden, maar zij zijn constitutief voor de preek. Zij maken hun eigen 
preek. Dat vraagt om open communicatie. In een dialogische preek moet de prediker 
materiaal aandragen waarmee de hoorder het zijne kan doen. De prediker mag zich-
zelf niet zien als ‘tegenover’ van de gemeente, maar moet beseffen hoezeer hij 
hoorder onder de hoorders is. Vanuit die plaats mag hij een bemiddelaar zijn die 
mensen in contact brengt met God. 
 
Afsluiting 
Kon in de empirisch-inductieve benadering de crisis van de preek nog worden ge-
weten aan de prediker, de kritisch-constructieve benadering maakt duidelijk dat 
communicatie afhankelijk is van minstens twee kanten: prediker én hoorder. De 
besproken homileten hebben gemeen dat zij de hoorder volstrekt serieus nemen. De 
hoorder moet zijn eigen preek maken. Daaraan moet van zijn kant de prediker 
dienstbaar zijn. Het zelfbeeld, dat in een eerdere fase overspannen dreigde te wor-
den, normaliseert zich in deze fase. Tegelijkertijd blijft het gegeven dat het zelf van 
de prediker niet meer is weg te denken kaarsrecht overeind. Door subjectief te zijn 
in de interpretatie en enscenering van teksten maakt de prediker de subjectiviteit van 
hoorders mogelijk.  
 
3.3.4 Drie fasen in kernwoorden 
Zoals gezegd wordt het hedendaagse homiletische debat bepaald door de drie laatst 
beschreven fasen. Een interessante vraag is of het mogelijk is om deze drie fasen te 
typeren met een enkel begrip. Altena heeft een poging gedaan door aan iedere fase 
één van de drie homiletische factoren van Schleiermacher te koppelen. ‘Tekst’ (of 
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‘Woord’) hoort dan bij de dialectische theologie, ‘hoorder’ bij de empirisch-induc-
tieve beweging en ‘prediker’ bij de kritisch-constructieve benadering (Altena 2003, 
94). De typering van de dialectische theologie (tekst) is terzake en op het eerste 
gezicht lijkt de typering van de empirisch-inductieve benadering (hoorder) ook te 
kloppen. Toch doet dit wat gekunsteld aan, omdat in de empirisch-inductieve fase 
tegelijk met de hoorder ook de prediker in beeld komt. Als de kritisch-constructieve 
fase dan getypeerd wordt met het woord ‘prediker’, wordt duidelijk dat hier sprake 
is van systeemdwang: voor iedere fase een andere homiletische grondfactor. Juist in 
de empirische wending is volop aandacht voor de prediker, getuige de studies van 
bijvoorbeeld Denecke 1979, Piper 1976, Fuchs 1978 en Van der Geest 1978. En 
bovendien, in de kritisch-constructieve benadering speelt de hoorder als subject een 
belangrijke rol. Altena zelf schrijft dat de kritisch-constructieve benadering haar 
uitgangspunt legt bij de hoorder, het subject (Altena 2003, 58). Prediker en hoorder 
spelen samen in beide laatste fasen een belangrijke rol. Dat is ook wel begrijpelijk. 
Met de wending naar de hoorder in de homiletiek kwam ook de prediker noodzake-
lijkerwijs opnieuw in beeld, namelijk als eerste hoorder en hoorder onder de hoor-
ders. De aandacht voor de hoorder met de daarop volgende aandacht voor de predi-
ker zorgde vervolgens voor het besef dat de hoorder niet slechts ontvanger van het 
Woord is. Dat inzicht is het vertrekpunt voor de kritisch-constructieve benadering, 
waarin opnieuw de rol van de prediker doordacht moest worden. 
 
De indeling van Nembach is, naast die van Altena, meer het overwegen waard. Hij 
spreekt over twee tendenzen: enerzijds staat het Woord van het evangelie centraal, 
anderzijds de mens. De Wort-Gottes-Theologie staat model voor de eerste tendens, 
de empirische wending en ook de kritisch-constructieve benadering samen voor de 
tweede (Nembach 1996, 129v). Vandaar ook dat wel gesproken wordt over een 
antropologische wending (hierin passen beide laatste fasen; in tegenstelling tot de 
aanduiding ‘empirische wending’) in de homiletiek als reactie op de dialectische 
theologie. Hiermee worden de laatste twee fasen weer samen genomen, juist op het 
onderscheidende punt ten opzichte van de dialectische theologie. In dit hoofdstuk 
heb ik betoogd dat het zinvol is om die laatste twee fasen juist wel te onderscheiden, 
terwijl overeind blijft dat beide fasen zich afzetten tegen de dialectische theologie 
(Lämmermann 1999, 11). Hoewel ik Nembachs indeling sympathiek vind, neem ik 
hem niet over. 
 
Aangezien de begrippen uit de trias homiletica niet passend zijn om de drie homile-
tische fasen in de twintigste eeuw te typeren, moeten er andere begrippen gekozen 
worden. Ik stel voor om te spreken over de normatief-deductieve benadering met de 
focus op ‘inhoud’, de empirisch-inductieve benadering met de focus op ‘relevantie’ 
en de kritisch-constructieve benadering met de focus op ‘betekenis’. In de norma-
tief-deductieve benadering staat het Woord van God centraal. De prediker moet aan 
dat Woord dienstbaar zijn en voor dat Woord alle ruimte maken door zelf opzij te 
gaan. De inhoud of de boodschap van de preek moet alle voorrang krijgen. In de 
empirisch-inductieve benadering komt de hoorder in beeld als ontvanger van het 
Woord. De preek heeft een adres en voor die hoorder moet de preek relevant zijn. 
Het moet over zijn leven gaan. De prediker moet beginnen bij de vraag naar rele-
vantie. Wat is relevant voor de hoorder? Het besef dringt door dat de relevantie voor 
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de hoorder wel eens gelegen zou kunnen zijn in de prediker en zijn geloof en wor-
steling. De kritisch-constructieve benadering ligt dicht aan tegen de vorige. Dat 
blijkt ook in de aanduiding: relevantie en betekenis liggen dicht bij elkaar. Wat er 
verandert, is dat betekenis niet meer als een gegeven beschouwd wordt. Met beteke-
nis wil gezegd zijn dat de prediker niet langer bepaalt wat relevant is voor zijn hoor-
der, maar dat de hoorder zelf op zoek moet gaan naar betekenis. De prediker doet 
niet anders dan de hoorder helpen bij het vinden van deze betekenis. 
Door het gebruik van deze drie (hermeneutische) begrippen wordt duidelijk hoe in 
de moderne homiletiek de verhoudingen tussen tekst, prediker en hoorder zijn ge-
wijzigd. In de normatief-deductieve fase lag het primaat duidelijk bij de tekst. Door 
dienstbaar te zijn aan de tekst kon de prediker het Woord van God bij de hoorder 
brengen. De empirisch-inductieve fase opent de ogen voor het gegeven dat de predi-
ker rekening moet houden met de situatie van de hoorder om het Woord te kunnen 
laten landen bij de hoorder. Ook wordt in deze fase duidelijk hoezeer de prediker 
zelf betrokken is in de beweging van tekst naar hoorder. De hoorder verzelfstandigt 
zich ten opzichte van de prediker. De laatste fase, de kritisch-constructieve, maakt 
duidelijk dat de hoorder niet alleen ontvanger is van de preek, maar zelf de betekenis 
van de preek construeert. De hoorder verzelfstandigt zich ten opzichte van de tekst. 
 
 
3.4. AFSLUITING 
 
In dit hoofdstuk heb ik de ontwikkeling van het zelf van de prediker en zijn zelf-
beeld beschreven. De focus lag daarbij op de twintigste eeuw, maar voor een beter 
begrip nam ik een aanloop in de negentiende eeuw. Als we die twee eeuwen over-
zien, valt op dat aandacht voor het zelf er, afgezien van de normatief-deductieve 
benadering, altijd is geweest. Dat is niet vreemd, gelet op de culturele ontwikkeling 
van het zelf die al ver voor de negentiende eeuw begonnen is (zie 2.4). De uitzonde-
ring op de regel, de dialectische theologie, valt te verklaren als een reactie op de 
overspannen verwachtingen van de prediker in de verburgerlijkte, liberale theologie 
van de tweede helft van de negentiende eeuw. In feite werd in de normatief-deduc-
tieve benadering het kind met het badwater weggegooid. De aandacht voor de waar-
achtigheid van de prediker die er altijd al geweest is (zie hierboven bij Trillhaas), 
werd opgeofferd samen met de te optimistische kijk op de mogelijkheden van de 
mens. Bohrens spreken over een te felle reactie op donatistisch heiligheidsstreven, 
waardoor prediker en boodschap van de preek los van elkaar kwamen te staan, is in 
eerste instantie te beschouwen als interne kritiek op de stelselmatig negatieve bena-
dering van de prediker in de normatief-deductieve fase. Tegelijkertijd laat Bohrens 
kritiek zien dat er al sinds de tijd van Augustinus en de donatisten (Bohren 1971a, 
393; vgl. Van Geest 2011, 110vv) een ambivalentie ten aanzien van de relatie tussen 
prediker en boodschap aanwezig is in de westerse theologie. In hoeverre hangt de 
waarheid en effectiviteit van de boodschap af van de prediker? 
 
De manier waarop het zelf in beeld was, verschilt in de loop van de tijd. Wat ik 
inzichtelijk heb gemaakt in dit hoofdstuk is hoe in de loop van de tijd het zelfbeeld 
van de prediker steeds nader geëxpliciteerd werd. De (her)ontdekking van de predi-
ker als belangwekkend voor de prediking, leidde in de theologische traditie van 
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Schleiermacher tot een optimistisch zelfbeeld van de prediker. De principiële kans 
voor de preek lag in het vrome zelfbewustzijn van de prediker. De mogelijkheden 
van de prediker zelf om de boodschap effectiever te communiceren werden verkend 
en in kaart gebracht. 
Zo zelfs dat de indrukwekkende persoonlijkheid van de prediker maatstaf én opgave 
wordt. Vandaar ook alle aanwijzingen die in deze fase aan de prediker worden mee-
gegeven. Het kon moeilijk anders, of deze aanvankelijke positieve kijk op het zelf 
van de prediker, veranderde ten tijden van ‘de moderne preek’ in een opgave die al 
zwaarder werd. In feite werd hiermee het slagen van de preek afhankelijk gemaakt 
van de prediker zelf. Prediker en boodschap werden te dicht bij elkaar gebracht. 
Dit moest wel een reactie uitlokken. Die kwam er dan ook na de Eerste Wereldoor-
log. De dialectische theologie wilde het helemaal niet meer hebben over de prediker. 
De prediker stond de verkondiging van het evangelie alleen maar in de weg. Beter 
dan over zichzelf te reflecteren kon hij ‘sterven’ op de kansel. De enige manier om 
het nog over de prediker te hebben was via de ambtsleer. De prediker werd hierdoor 
bevrijd van een overspannen opgave om met zijn persoonlijkheid de preek te laten 
slagen. De band tussen boodschap en prediker werd losser gemaakt. Zo los dat de 
prediker er niet meer toe leek te doen. 
Ook deze eenzijdigheid moest wel reactie oproepen. En dat gebeurde dan ook met 
de empirisch-inductieve benadering. De streng theologische benadering van de nor-
matief-deductieve fase had de concrete preekpraxis niet langer in beeld. Aanvanke-
lijk richtte de aandacht zich op de hoorder, maar met de hoorder kwam als vanzelf 
de prediker hernieuwd in beeld. Zo ontdekte men in de empirie hoezeer de prediker 
ertoe doet en dat het in de prediking niet gaat zonder de prediker. Ook de manier 
waarop de prediker zich tot zichzelf verhoudt, is essentieel. De noodzaak voor de 
prediker om zichzelf in beeld te hebben wordt gaandeweg duidelijk. De prediker zal 
zichzelf moeten kennen en open moeten zijn over zijn geloof en geloofsworstelin-
gen. Wat opvalt is dat de prediker vanaf de empirisch-inductieve benadering zelf-
standiger in de reflectie op de preekpraxis in beeld komt. Die zelfstandigheid blijkt 
uit het feit dat hij nadrukkelijker dan voorheen vanuit een menswetenschappelijk 
perspectief in beeld komt. Theologische reflectie op ingezette menswetenschappe-
lijke inzichten vindt nauwelijks plaats of pas in een later stadium. Opnieuw dreigt 
ontsporing als het slagen van de preek eenzijdig wordt opgehangen aan de prediker. 
Het daarvoor vereiste zelfbeeld van de prediker wordt dan gemakkelijk tot een 
zware last. 
Al in de empirisch-inductieve benadering zelf, maar vooral in de ontwikkeling van 
de kritisch-constructieve benadering, wordt deze dreiging weggenomen doordat de 
kijk op de hoorder verandert. Niet langer is hij de ontvanger van de boodschap van 
de preek, maar hij wordt zelf betekenisgever. Bood de prediker in de dialectische 
theologie zijn woorden aan God aan om hem daarvan gebruik te laten maken zelf te 
spreken, in de kritisch-constructieve benadering biedt de prediker zijn woorden aan 
de hoorders aan om daarin mogelijk Gods stem te vernemen (vgl. Ganzevoort 
2006b). Het zelfbeeld van de prediker wordt daarmee genuanceerd, tot een hoorder 
onder de hoorders die mag bemiddelen en ensceneren. Maar ook in die bescheidener 
rol blijft het zelf van de prediker ertoe doen, namelijk als subjectieve interpretatie 
waaraan hoorders hun interpretatie kunnen spiegelen. De boodschap blijft wel ver-
bonden aan de persoon van de prediker, maar niet langer exclusief. De hoorder zelf 
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blijkt een essentiële rol te spelen in de betekenis en effectiviteit van de boodschap. 
Echter, de nadruk op de subjectiviteit van de prediker (Luther) maakt duidelijk hoe-
zeer prediker en boodschap op elkaar betrokken blijven. Ook al is de prediker hoor-
der onder de hoorders, zonder zijn subjectieve interpretatie en inbreng is er geen 
preek. 
 
Na dit homiletisch overzicht van de negentiende en twintigste eeuw doen we een 
flinke stap terug in de tijd. In het volgende hoofdstuk reconstrueer ik namelijk het 
zelfbeeld van de prediker Paulus. Hoe keek Paulus aan tegen zichzelf in de verkon-
diging van het evangelie? 
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Hoofdstuk 4 
‘Uw slaven in het belang van Jezus’ 
Een bijbels-theologische reconstructie van het 
zelfbeeld van de prediker Paulus 
 
 
 

Wij verkondigen niet onszelf, 
maar Jezus Christus als Heer 

en onszelf als uw slaven in het belang van Jezus: 
de God die gezegd heeft: ‘Uit het duister zal licht schijnen,’ 

heeft in ons hart geschenen 
om het te verlichten met de kennis van zijn glorie, 

die zichtbaar wordt in het gelaat van Jezus Christus. 
(Paulus, 2Korintiërs 4,5v)73 

 
 
 
4.1. INLEIDING 
 
Na de beschrijving van het zelfbeeld van de prediker in de moderne homiletiek, doe 
ik nu een stap terug in de tijd. Hoe verhoudt zich de huidige theorievorming tot de 
bron waaruit de prediking is voortgekomen? Het doel van dit onderzoek is om het 
zelfbeeld van de huidige prediker zoals dat naar voren komt in bestaande homileti-
sche theorievorming te herbronnen. In dit hoofdstuk bereid ik deze herbronning 
voor. Ik doe dit met behulp van een bijbels-theologische benadering. Dat doet wel-
licht vreemd aan in een boek over homiletiek, omdat dit niet heel gebruikelijk is in 
de praktische theologie. Toch hoeft dit niet vreemd te zijn voor wie bedenkt dat 
praktische theologie meer is dan alleen het beschrijven en interpreteren van een 
bepaalde praxis. 
Osmer beschrijft de taak van de pastor, die gelet op haar structuur gelijk is aan de 
taak van de academische praktisch theoloog, als die van een interpreterende gids. 
Deze gids moet niet alleen kennis hebben van de praxis en deze kunnen interprete-
ren, maar moet er ook normatieve uitspraken over doen en pragmatisch richting 
wijzen (Osmer 2008, 4-11.17v). Het interpreterend gidsen van zowel praktisch the-
oloog als pastor kan plaatsvinden op drie verschillende niveaus: allereerst het gidsen 
van de gemeente als een gemeenschap waar interpretatie plaatsvindt; vervolgens het 
gidsen van de interpretatie die opgeroepen wordt door de ervaring van tekortschie-
ten; en tenslotte het gidsen van de dialoog tussen theologie en andere kennisvelden 
(Osmer 2008, 24v). Naast interpretatie van de praxis vanuit verschillende perspec-
tieven bestaat dus ook de taak om binnen die praxis te gidsen. Daarbij dient rekening 
gehouden te worden met de verschillende invalshoeken vanwaaruit de praxis in 

                                                
73  Eigen vertaling. Zie voor een verantwoording van deze vertaling 4.2.4 – Slaaf. 
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beeld is gebracht. Hierbij dient wel bedacht te worden dat in de interpretatie ver-
schillende perspectieven naast elkaar kunnen bestaan, terwijl bij de daadwerkelijke 
aanwijzingen voor de praktijk die perspectieven samen dienen te komen.74 Een inter-
pretatie van een bepaalde praxis vanuit bijvoorbeeld de persoonlijkheidspsychologie 
kan probleemloos staan naast een interpretatie vanuit de theologie. Maar, wanneer 
het gaat om het wijzen van een richting in die bewuste praxis, zullen de verschil-
lende perspectieven zich op een of andere wijze moeten verenigen. 
Wanneer het zelfbeeld van de prediker in de moderne homiletiek van de tweede 
helft van de twintigste eeuw in beel wordt gebracht, valt op dat, gelet op zowel de 
taak van interpreteren als de taak van gidsen, met name gekeken wordt vanuit een 
psychologisch en communicatief perspectief (vgl. 3.4). Voor een praktisch-theolo-
gische benadering van het zelfbeeld van de prediker die theologisch van aard wil 
zijn, is het zinvol om in aanvulling daarop de vraag naar herbronning van het zelf-
beeld van de prediker te stellen. Deze theologische herbronning wordt in dit en de 
volgende hoofdstukken uitgevoerd door middel van een bijbels-theologische vraag-
stelling. Daarbij let ik op twee aspecten: wat was het zelfbeeld van de prediker Pau-
lus (hoofdstuk 4)? En op welke manier vormt dit een verrijking van en/of kritische 
reflectie op het bestaande zelfbeeld van de huidige prediker (hoofdstuk 5-6)? Zoals 
zal blijken, krijgt het begrip ‘zelfbeeld’ op deze manier een meer geprofileerde (bij-
bels-)theologische invulling, waardoor het bevrijdend en genadevol kan inwerken op 
het bestaande zelfbeeld van de prediker (hoofdstuk 3). 
In het vervolg van deze inleiding beschrijf ik allereerst de keuzes die ik maak op het 
terrein van de bijbelse theologie, verantwoord ik de afbakening die ik kies binnen 
het bijbelse materiaal en zeg ik iets over de opzet van dit hoofdstuk. 
 
4.1.1 Bijbelse theologie 
In dit hoofdstuk sluit ik me aan bij een vorm van bijbelse theologie die een theolo-
gische lezing van de Bijbel voorstaat als canon die de kerk erkend heeft als het blij-
vende Woord van God (Childs 1993, 70-79; Van Bruggen 2002, 9-54; Ridderbos 
1966; Marshall 2004; Schreiner 2008; Thielman 2005). De kerk heeft tot in het 
heden de Bijbel gelezen om daarin de stem van God te horen (Yeago 2001, 59). De 
kerk leest de Bijbel niet als een puur historisch boek, maar als het boek over de 
Opgestane. Dat Vorverständnis is haar gegeven door de heilige Geest (Yeago 2001, 
52-56). Gods spreken is niet alleen vastgelegd in de Bijbel, maar hij spreekt nog 
steeds door middel van de Bijbel. Volgens Yeago betekent de inspiratie van de 
Schrift dat de Geest de (voor)gelezen woorden opnieuw tot zijn eigen woorden 
maakt om mensen in te voeren in de kennis van en gemeenschap met de Vader en de 
Zoon (Yeago 2001, 62v). In nieuwe contexten spreekt de Geest met nieuwe zeg-
gingskracht door middel van die oude woorden. De Geest kan zo zelfs nieuw leven 
geven en nieuwe profetieën. 

                                                
74  Vgl. op dit punt het spreken over visie en methode en hun onderlinge verhouding in De Ruijter 2005, 

91vv. Hij laat zien dat op het niveau van visie verschillende perspectieven naast elkaar kunnen staan, 
maar dat vanwege de eenheid van de praxis een methode altijd eenduidig moet zijn. 
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De theologische lezing die ik in dit hoofdstuk uitvoer richt zich op het voor dit on-
derzoek centrale thema, namelijk het zelfbeeld van de prediker.75 Ik kies voor een 
thematische benadering van het bijbelse materiaal (Mead 2007, 123v). In de vol-
gende hoofdstukken zal dan in een vervolgstap gezocht worden naar herbronning 
van de huidige praktijk van het zelfbeeld in het gevonden bijbelse materiaal. 
 
4.1.2 Afbakening 
Binnen het kader van dit onderdeel van het onderzoek, namelijk een meer geprofi-
leerde en theologische invulling van het begrip ‘zelfbeeld’ via een bijbels-theolo-
gische benadering, put ik voor het materiaal waarop ik mij baseer niet uit de gehele 
canon, maar pas ik een selectie toe. Vanuit het thema dat in dit onderzoek aan de 
orde is, ligt het voor de hand een bijbelschrijver te kiezen die op de een of andere 
manier zelf betrokken was bij prediking. Dat levert namelijk de meest directe input 
voor een beschrijving van het zelfbeeld van een bijbelse prediker. Voorwaarde is 
wel dat er voldoende materiaal beschikbaar is over die persoon om een reconstructie 
te bieden van zijn homiletisch zelfbeeld. Naast de keuze voor een bijbelse schrijver 
is het dus ook van belang te zoeken naar geschikte bijbelpassages om het zelfbeeld 
van de gekozen persoon in beeld te brengen. Zijn er plaatsen aan te wijzen waarop 
de Schrift zich verdicht met betrekking tot de prediking? Met het oog op de consis-
tentie van het te schetsen zelfbeeld is het tenslotte een voorwaarde dat de gekozen 
passages zelf een zekere mate van eenheid vormen binnen de canon. 
 
Persoon 
De eerste afbakening die ik maak betreft de keuze voor de apostel en prediker Pau-
lus.  
Dat heeft twee redenen. Allereerst is er veel over hem bekend, alleen al gelet op het 
feit dat hij een groot gedeelte van het Nieuwe Testament heeft geschreven en bo-
vendien het bijbelboek Handelingen voor minstens de helft bestaat uit verslagen 
over zijn missionaire optreden.76 Wellicht is het mogelijk om het zelfbeeld van de 
prediker Elisa te reconstrueren, maar gelet op beschikbare passages en de aard daar-
van is het de vraag of daarmee de Schrift recht gedaan kan worden. Ten tweede is 
Paulus een van de belangrijkste predikers uit het vroege christendom – zo niet de 
belangrijkste – die vanwege zijn baanbrekende optreden in Europa door velen ge-
zien wordt als een voorganger van hedendaagse predikers, hoewel vanwege zijn 
unieke apostelschap niet in directe zin.77 

                                                
75  Gelet op die selectie ligt het minder voor de hand om hier aandacht te vragen voor enkele centrale 

vraagstukken binnen de bijbels-theologische theorievorming in genoemde richting, namelijk de aan-
dacht voor de verhouding van Oude en Nieuwe Testament en de vraag naar de samenstelling van de 
canon (vgl. Childs 1993, 55.78v; Stuhlmacher 1995, 15-24; Mead 2007, 241). 

76  Ik sluit mij aan bij hen die uitgaan van de historische betrouwbaarheid van Handelingen; vgl. o.a. Van 
Bruggen 2001, 246vv; Carson & Moo 2005, 359vv; Van Houwelingen 2010, 14vv. 

77  Zo bijvoorbeeld Knowles: “Paul is, after all, the preacher par excellence of Christian tradition, single-
handedly responsible for formulating the basic theological categories of subsequent Christian thought” 
(Knowles 2008, 11). Vgl. echter Van Houwelingen 2009, 30vv.132v die de huidige predikant liever 
vergelijkt met de apostolische medewerkers zoals Timoteüs en Titus dan met de apostel zelf of met de 
vrijgestelde oudste zoals we die tegenkomen in 1Timoteüs 5,17. Kenmerkend voor de apostolische 
medewerker is dat hij zelfstandig is, van buiten de gemeente komt, een tijdelijke opdracht heeft, indi-
vidueel verantwoordelijk is en vrijgesteld is voor zijn werk. De oudste in de gemeente is deel van een 
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Dat ik me richt op Paulus, betekent niet dat andere bijbelse figuren van geen belang 
of ongeschikt zouden zijn voor een theologische lezing rondom het thema ‘zelf-
beeld’. Het is denkbaar een vergelijkbaar onderzoek te doen naar Petrus, Johannes, 
Jeremia of Elia om slechts een paar mogelijkheden te noemen. Toch meen ik, gelet 
op de genoemde criteria ‘persoon die zelf schrijft’ en ‘voldoende teksten beschik-
baar die betrekking hebben op prediking’, dat Paulus wel het meest voor de hand 
ligt.  
Niet alleen op basis van de twee genoemde criteria, maar ook nog om een andere 
reden ligt de keuze voor Paulus voor de hand. Dat heeft te maken met zijn apostel-
schap en de manier waarop de kerk dit theologisch leest en verstaat (vgl. 6.2). 
 
Paulus de prediker 
Paulus is een merkwaardige prediker.78 Van fel bestrijder van de christenen veran-
dert hij in een van de belangrijkste nieuwtestamentische zendelingen. In zijn beke-
ringsverhaal, zoals Lucas het Paulus laat vertellen in Handelingen 26,12-18, wordt 
hem door Jezus duidelijk gemaakt dat hij een bijzondere taak krijgt als verkondiger 
voor de niet-Joden. 
Handelingen 11-13 vertelt hoe Paulus door Barnabas naar Antiochië wordt gehaald, 
daar werkzaam is als profeet en/of leraar (Hd.11,26; 13,1), op en neer reist naar 
Jeruzalem om de financiële ondersteuning voor de Judese gelovigen te overhandigen 
(Hd.11,29v; 12,25) en dan, samen met Barnabas apart gezet wordt door de gemeente 
voor ‘een taak waarvoor de heilige Geest hen geroepen heeft’ (Hd.13,2). Na een 
handoplegging gaan beide mannen op stap, uitgezonden door de heilige Geest 
(Hd.13,4). Welke taak Paulus en Barnabas van de heilige Geest gekregen hebben, 
wordt niet vermeld in Handelingen, maar wel dat ze vertrekken allereerst naar Sa-
lamis op Cyprus waar ze ‘het Woord van God verkondigen’ (Hd.13,5). Uit het ver-
volg van het boek Handelingen blijkt dat Paulus’ werkzaamheden bestaan uit de 
verkondiging van het evangelie aan Joden en vooral niet-Joden in streken die met 
het evangelie van Jezus Christus nog niet waren bereikt en het stichten van christe-
lijke gemeentes op sociaal-economische kruispunten in de toenmalig bekende we-
reld (vgl. Rom.15,20; Schreiner 2001, 60). Hij typeert zichzelf daarom elders als 
apostel of leraar voor de heidenen (Rom.11,13; Gal.2,8; 1Tim.2,7; 2Tim.1,11).79 
 
Brieven 
De tweede afbakening die ik aanbreng, is dat ik me beperk tot de brieven van Paulus 
en nog specifieker tot de beide brieven aan de Korintiërs.  
De keuze voor de Korintische brieven is vooral ingegeven door de persoonlijke 
toonzetting van deze brieven. Deze persoonlijke toon is te verklaren vanuit de inten-
sieve contacten die er tussen Paulus en de gemeente in Korinte hebben bestaan 
voorafgaand en tijdens het schrijven van de beide overgeleverde brieven. “No part 

                                                                                                              
meertal oudsten, komt uit de gemeente, heeft een permanente opdracht, heeft een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid en slechts sommigen zijn vrijgesteld. Die oudsten die zijn vrijgesteld verschillen 
van de andere oudsten in de intensiteit en niet zozeer in de aard van hun werk. 

78  Zie voor algemene introductie in Paulus’ persoon en theologie: Van Bruggen 2001; Ridderbos 1966; 
Wright 1997; 2005; 2013; Barnett 2008; Malina & Neyrey 1996; Becker & Pilhofer 2005. 

79  Specifiek over Paulus’ prediking onder de heidenen: Galaten 1,16; 2,7; Efeziërs 3,2.7vv; Kolossenzen 
1,24-2,3. 
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of the Pauline corpus more clearly illuminates the character of Paul the man, Paul 
the Christian, Paul the pastor, and Paul the apostle than do these epistles. He thereby 
leaves us some substance in his invitation to imitate him, and thereby imitate Christ 
(1 Cor. 11:1)” (Carson & Moo 2005, 450). Paulus heeft er na de stichting van de 
gemeente lang gewerkt, minimaal anderhalf jaar (Hd.18,11). Hij kent de gemeente 
goed en hij kan, mee naar aanleiding van de brief van de kant van de Korintiërs zelf 
(1Kor.7,1), het mondelinge verslag van Chloë’s huisgenoten (1Kor.1,11), zijn eigen 
‘tussenbezoek’ (2Kor.2,1; 7,12) en de berichten van Titus (2Kor.7,6v.13), diep in-
gaan op problemen die er spelen. Noem het een vorm van praktische theologie. 
Bovendien is het van belang dat reflectie op prediking in deze brieven telkens 
plaatsvindt in relatie tot centrale christelijke thema’s zoals het kruis van Christus, 
opstanding, christelijke vrijheid etc. (Beaudean 1988, 87v). Dat maakt het mogelijk 
om een voluit theologische lezing te doen van Paulus’ reflectie op prediking en in 
het bijzonder op de manier waarop hij daarbinnen het zelf ter sprake brengt. 
De Korintische brieven hebben daarmee een ander karakter dan de zogenaamde 
pastorale brieven waarin Paulus instructies geeft aan Timoteüs en Titus inzake hun 
dienst aan de gemeentes (vgl. Van Houwelingen 2009, 9-13; Klinker-De Klerck 
2013, 13-19). Deze brieven liggen in een onderzoek naar Paulus’ opvattingen over 
prediking en prediker eveneens voor de hand. Toch laat ik deze brieven hier achter-
wege, omdat Paulus hierin niet expliciet reflecteert op zijn eigen optreden en per-
soon in de praktijk van de verkondiging maar instructies geeft aan zijn medewer-
kers. 
Ook het bijbelboek Handelingen gebruik ik in dit onderzoek niet, omdat daarin 
vooral verslag gedaan wordt van de prediking van Paulus en de context waarbinnen 
dat gebeurt. Het bijbelboek biedt daarom weinig reflectie op prediking als zodanig 
en het zelf in de prediking in het bijzonder. 
 
De brieven aan de christelijke gemeente te Korinte 
Juist omdat zelfbeeld en prediking centrale begrippen zijn in mijn onderzoek, past 
de Korintische correspondentie daar goed bij. Dat heeft vooral te maken met de 
historische achtergrond: de totstandkoming van de brieven aan de gemeente te Ko-
rinte. De manier waarop Paulus aankeek tegen zijn persoon en optreden is vastge-
legd en heeft ons bereikt vanwege de tegenstand die hij in Korinte ondervond. De 
verstoorde verhoudingen die daardoor ontstonden, maakten het Paulus noodzakelijk 
te spreken over zijn persoon en optreden. Paulus’ eigen persoon en optreden zijn 
deels inzet van het conflict en daarmee komt zelfs – in Paulus’ opvatting – de in-
houd van zijn verkondiging ter discussie te staan. Vanuit die crisis wordt Paulus’ 
zelfbeeld als prediker expliciet. Paulus wordt vanwege beschuldigingen en wantoe-
standen in de gemeente ertoe gedwongen zijn eigen optreden te evalueren. En bin-
nen die evaluatie maakt hij zaken die impliciet in het evangelie en de verkondiging 
ervan aanwezig zijn expliciet. Allerlei beelden en metaforen voor de prediking en 
prediker hadden ons zonder de crises in Korinte waarschijnlijk niet bereikt. In de 
brieven van Paulus blijkt praktische theologie de enige vorm van theologie te zijn. 
Er bestaat geen theologie in het luchtledige, maar slechts in relatie tot de praxis 
zoals die zich ontwikkelt. In de specifieke context van Korintische crises licht het 
evangelie van Jezus Christus des te helderder op. Vanwege deze achtergrond is het 
moeilijk om een strikt onderscheid te maken tussen beschrijvingen en evaluerende 
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categorieën (vgl. 2.1) binnen het zelfbeeld van Paulus. Ook is een dergelijk onder-
scheid moeilijk te hanteren omdat evaluatie van een zelfbeeld vraagt om criteria die 
echter in Paulus’ geval niet of slechts via een lange omweg toegankelijk zijn. Je zou 
kunnen zeggen: Paulus evalueert zijn zelfbeeld als prediker en draagt en passant 
daar zelf de criteria voor aan. 
 
Zoals opgemerkt, is in beide brieven aan de Korintiërs Paulus’ eigen persoon en 
optreden inzet van discussie, weliswaar op verschillende manieren. Dit levert tegen 
de achtergrond van de specifieke context veel materiaal op als het gaat om de be-
schrijving en waardering die Paulus heeft van zijn zelfbeeld in de verkondiging. 
Problematisch eraan is dat de omstandigheden voor Paulus en de Korintiërs wel 
duidelijk waren, maar voor ons vandaag niet meer. Er is grote diversiteit in het aan-
wijzen van de historische, sociale en theologische achtergronden van de conflicten 
tussen Paulus en de Korintiërs, die op hun beurt de aanleiding vormden voor het 
schrijven van de ons bekende brieven (zie o.a. Sumney 1990; Witherington 1995, 
343-351; Litfin 1994, 160-173; Savage 1996, 54-99). Dat lijkt mijn opgave haast 
onmogelijk te maken. Is het wel mogelijk om Paulus’ zelfevaluatie in kaart te bren-
gen zonder eerst de situatie in de gemeente van Korinte te beschrijven? Om enkele 
voorbeelden te geven: moeten niet eerst de super-apostelen uit 2Korintiërs 11-12 
geïdentificeerd worden, zou niet duidelijk gemaakt moeten worden welke partijen er 
in Korinte bestonden en op basis waarvan die partijen bestonden (1Kor.1)? Van-
wege de theologische lezing van 1Korintiërs en 2Korintiërs worden deze kwesties 
hier echter niet behandeld. Mijn focus is niet de uitleg van de passages op zich, maar 
een lezing van de brieven met het oog op het zelfbeeld van de prediker Paulus. Waar 
het voor een goed verstaan van een bepaald gedeelte van belang is meer te zeggen 
over de achtergronden zal dat ter plekke gebeuren. 
 
De brieven aan de Korintiërs vormen binnen de Paulinica een nauwelijks omstreden 
eenheid waarbij bovendien het Paulinische auteurschap algemeen aanvaard wordt 
(Carson & Moo 2005, 419). Een enkele passage uit 2Korintiërs wordt door sommi-
gen als pseudo-paulinisch beschouwd.80 Ook worden de hoofdstukken 10-13 door 
velen als niet oorspronkelijk behorend tot 2Korintiërs beschouwd. Deze hoofdstuk-
ken worden dan gezien als de onbekende tranenbrief (vgl. 2Kor.2,3v), en dus ge-
schreven vóór 2Korintiërs , of als een brief die na 2Korintiërs is geschreven.81 Ik ga 
in deze studie uit van de integriteit van 2Korintiërs waarbij de hoofdstukken 10-13 
dus chronologisch na 1-9 komen en er of altijd al bijgehoord hebben (Van Bruggen 
2001, 105; Van Spanje 2009, 45-48; Harris 2005, 51) of er vlak na zijn geschreven, 
maar wel als een eenheid met de rest van de brief verstuurd zijn (Carson & Moo 
2005, 430-436). Belangrijke argumenten voor deze opvatting zijn dat tekstkritische 
ondersteuning voor de zelfstandigheid van 2Korintiërs 10-13 ontbreekt en dat het 
daarom zo goed als onmogelijk is de identificatie van deze hoofdstukken met de 
zogenaamde tranenbrief plausibel te maken. 
 

                                                
80  Een bekende passage waar dat voor geldt, is 2Korintiërs 6,14-7,1. Meerdere exegeten zien hier een 

latere toevoeging (bijv. Furnish 1984, 383). 
81  Zie voor een uitvoerige bespreking van de diverse opvattingen: Harris 2005, 29-51. 
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Beide brieven zijn duidelijk gelegenheidsgeschriften maar wel binnen een situatie 
van constante aandacht en zorg. Daarom worden ze wel getypeerd als ‘pastoraat op 
afstand’ (Van Bruggen 2001, 97). Duidelijk zichtbaar is Paulus’ zorg voor de jonge 
gemeente in Korinte die hijzelf enige jaren ervoor gesticht had. In de brieven komen 
dan ook tal van thema’s aan bod in reactie op wat Paulus weet over de situatie in de 
gemeente. Voor mijn onderzoek is het van belang om me te concentreren op die 
passages binnen de beide brieven waarin expliciet het thema van het zelf van Paulus, 
vooral in relatie tot de verkondiging, ter sprake komt. Na een kort overzicht van 
beide brieven als geheel volgt een selectie van kernpassages. 
 
Aan de gemeente van God in Korinte I 
De eerste Korinte-brief gaat allereerst in op de situatie in Korinte zoals die Paulus 
ter ore is gekomen via de huisgenoten van Chloë (1Kor.1,11). Er is sprake van on-
derlinge verdeeldheid waarbij mensen groepen vormen op basis van loyaliteit aan 
een leidende figuur. Paulus dreigt op deze manier mee inzet te worden van een in-
tern conflict (1-4). Vervolgens bespreekt hij enkele morele kwesties die roepen om 
ingrijpen: een geval van ontucht en mensen die elkaar juridisch bestrijden via de 
wereldlijke rechter (5-6). Paulus gaat daarna in op een serie vragen die hem schrif-
telijk zijn gesteld (7,1) rondom de thema’s huwelijk, single-zijn en weduwen (7), 
offervlees dat aan afgoden is gewijd (8-10), mannen en vrouwen in de eredienst en 
viering van de maaltijd van de Heer (11) en geestesgaven binnen de gemeente (12-
14). Wanneer de vraag over de omgang met offervlees aan bod komt, geeft Paulus in 
1Korintiërs 9 een openhartige en indringende illustratie over wat het voor hem bete-
kent om als apostel rechten te hebben, maar er in liefde voor te kiezen daarvan af te 
zien. Blijkbaar heeft Paulus ook iets gehoord over mensen in Korinte die vraagte-
kens plaatsen bij de opstanding van de doden (15,12), want daarover komt hij in 
1Korintiërs 15 te spreken. Dit thema stelt hij aan de orde door het te verbinden met 
de kern van zijn verkondiging, namelijk de opstanding van Christus. De brief wordt 
afgesloten met opmerkingen over de collecte voor Jeruzalem, de mogelijke komst 
van Apollos en aansporingen om vol te houden (16). 
 
Aan de gemeente van God in Korinte II 
De tweede brief die naar Korinte gaat, is nog meer een crisisbrief dan de eerste. 
Verzet tegen Paulus is nu niet langer het gevolg van interne verdeeldheid, maar 
komt voort uit het feit dat tegenstanders doelbewust proberen Paulus zwart te maken 
en zo hun invloed op de Korintische christenen te vergroten.82 Een van de 
kritiekpunten op Paulus is blijkbaar de schijnbare wispelturigheid in zijn plannen, 
want daar zet de brief na een korte inleiding direct mee in (2Kor.1,12-2,13). Vervol-
gens is het grootste deel van zijn brief gewijd aan een karakterisering van zijn apos-
telschap (2,14-7,4). In het vervolg van 2Korintiërs 7 haalt Paulus positieve berichten 
voor het voetlicht die hij van de kant van Titus heeft ontvangen over de houding van 
de Korintiërs. De collecte voor Jeruzalem, die in 1Korintiërs 16 al even genoemd 
werd, krijgt een bredere bespreking en ook een theologische fundering in 
2Korintiërs 8-9. Wat abrupt is de overgang naar het laatste hoofddeel van de brief 

                                                
82  Voor een overzicht van de mogelijke identiteit van deze tegenstanders zie: Van Spanje 2009, 37-44; 

gedetailleerder: Sumney 1990. 
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(10-13) waarin Paulus fel reageert op mensen die hem zijn apostolische gezag ont-
zeggen. De brief sluit af met plannen voor een nieuw bezoek en een slot (12,14-
13,13). 
 
Kernpassages 
Gelet op het onderzoeksthema heb ik enkele passages vanuit de Korintische brieven 
geselecteerd waar te verwachten is dat daar materiaal te vinden is dat licht werpt op 
het zelfbeeld van de prediker Paulus. Ondersteunend zal een enkele keer verwezen 
worden naar gedeeltes in de Korintische correspondentie buiten deze selectie en naar 
gedeeltes in de overige Paulinica. Hieronder geef ik de geselecteerde passages kort 
weer na een korte typering van de inhoud binnen hun literaire context en gevolgd 
door een peiling van de theologische argumentatie die daarbij een rol speelt. 
 
Kernpassages vanuit 1Korintiërs: 
− 1,1-4,21. Naar aanleiding van het verslag van de huisgenoten van Chloë: het is 

Paulus ter ore gekomen dat er verdeeldheid en partijvorming bestaat in de ge-
meente van Korinte en dat zijn eigen persoon en optreden daarin ook een rol 
spelen. Paulus moet hier niets van hebben en vanuit de eenheid van Christus 
roept hij hen op één te zijn. Paulus’ optreden in de gemeente had niets met par-
tijvorming te maken, maar alles met het verkondigen van een gekruisigde 
Christus. Dwaas in de ogen van de wereld, maar ware wijsheid voor wie door 
God is uitgekozen: de dwazen, de zwakken en de onbeduidenden. Dat typeert 
ook Paulus’ eigen optreden. Zijn optreden was zwak, maar zijn verkondiging 
was de ware wijsheid van God. De vraag is of de Korintiërs al volwassen zijn in 
het geloof. Hun partijvorming op basis van predikers lijkt er niet op. In ieder 
geval hebben ze een verkeerd beeld van de werkers in dienst van God. Paulus, 
Apollos en de anderen zijn maar dienaren van de Heer. En voor hen is het heel 
belangrijk zich te realiseren dat ze moeten voortbouwen op het fundament van 
Christus. Eens zal namelijk geoordeeld worden over het optreden van Gods me-
dewerkers. Wat geldt voor Paulus en Apollos geldt ook voor de gemeenteleden 
in Korinte. In die geest wijst Paulus hen terecht. Omdat Paulus hen het evange-
lie heeft gebracht, kan hij hen ook als een vader oproepen hem na te volgen. 
De opstelling van de Korintiërs brengt hen in conflict met het kruis, met de 
werking van de Geest en met de werkwijze van de medewerkers van God. Pau-
lus laat zien hoe zijn werkwijze past bij de ware wijsheid van God. Korintiërs 
doen er goed aan niet langer zich te focussen op de orde in de wereld, maar zich 
te keren tot de dwaasheid van het kruis en Gods openbaring door de Geest. Al-
leen zo kunnen zij leven in verbondenheid met Christus en zich de gedachten 
van Christus eigen maken. 

− 9,1-27. Midden in zijn bespreking van de vraag hoe om te gaan met aan afgoden 
gewijd offervlees geeft de apostel Paulus een persoonlijk voorbeeld van de ma-
nier waarop hij zijn apostelschap uitleeft. Niet staan op bijbehorende rechten, 
maar liefdevol en vrij handelen in het belang van het evangelie. In de illustratie 
die Paulus gebruikt, wordt ook de onduidelijkheid over Paulus’ positie in relatie 
tot de Korintiërs weggenomen. Blijkbaar komen Paulus bepaalde verwijten of 
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verdachtmakingen van de kant van de Korintiërs over zijn apostelschap voor de 
geest bij het uitwerken van zijn voorbeeld over vrijheid.  
Paulus kan er niet bij dat juist de Korintiërs vraagtekens plaatsen bij zijn apos-
telschap. Zij zijn nota bene zelf het bewijs van zijn apostelschap doordat ze 
door Paulus tot geloof zijn gekomen. Zijn afzien van zijn rechten als apostel 
moet door de Korintiërs niet begrepen worden als een onecht apostelschap, 
maar als een manier om te voorkomen dat er voor het evangelie van Christus 
een hoge drempel wordt opgeworpen. Paulus heeft geen beloning nodig, want 
zijn loon is het verkondigen van het evangelie zonder daarvoor iets terug te vra-
gen. En die vrijheid maakte het hem mogelijk zich optimaal aan te passen aan 
zijn hoorders. Paulus maakt duidelijk dat hij zich net zo goed moet inspannen 
om deel te krijgen aan de beloftes van het evangelie. 

− 15,1-19. Paulus’ eerdere verkondiging over de kern van het evangelie was in 
Korinte door sommigen niet goed begrepen. Dat blijkt uit het feit dat sommigen 
in Korinte de opstanding van de doden ontkennen. Paulus legt uit dat dat niet 
overeenstemt met zijn verkondiging van Jezus’ dood en opstanding. Omdat Je-
zus is opgestaan, zullen de doden opstaan. Als dat niet zo zou zijn: wat is dan de 
zin van de verkondiging en het geloof? Paulus zelf is een van de getuigen van 
Christus’ opstanding, de allerlaatste. Paulus’ verkondiging en de resultaten er-
van zijn, net als bij de andere apostelen die allemaal hetzelfde verkondigen, 
puur en alleen het resultaat van Gods genade. Gelet op zijn verleden, is dat juist 
bij Paulus duidelijk zichtbaar. 
Kern van de apostolische verkondiging is Jezus’ dood, begrafenis, opstanding 
en verschijningen. Door Gods genade is Paulus werkzaam in die verkondiging. 

 
Kernpassages vanuit 2Korintiërs: 
− 2,14-3,6. Als Paulus spreekt over zijn reisplannen en duidelijk maakt dat hij 

daarin niet onbetrouwbaar is, dankt hij God voor de manier waarop hij wordt 
ingeschakeld als apostel. Juist wie zich door God laat meevoeren en wie niet uit 
is op eigenbelang, is geschikt voor deze taak. Dat Paulus dit zegt tegen de Ko-
rintiërs is niet bedoeld om alsnog over zichzelf op te scheppen, maar om aan 
hen duidelijk te maken dat zijzelf zijn aanbevelingsbrief zijn.  
Paulus dankt zijn geschiktheid om het nieuwe verbond van de Geest te dienen 
aan God. Dit maakt dat hij in opdracht van God, voor zijn aangezicht en in een-
heid met Christus spreekt over het woord van God. 

− 4,1-18. Paulus komt opnieuw te spreken over de taak die hij van God gekregen 
heeft. Hij hoeft zelf niet in het middelpunt te staan. In het geheel van Paulus’ 
verkondiging gaat het om het Heer-zijn van Jezus Christus. Terwille van hem is 
Paulus dienaar van zijn hoorders. Paulus’ zelfbeeld als prediker zou getypeerd 
kunnen worden met het woord kwetsbaarheid. Inhoudelijk verbindt Paulus zijn 
zelfbeeld aan het sterven van Jezus. Eigen aan het optreden van de apostel is dat 
het gemodelleerd is naar Jezus’ sterven om zo ook het leven van Jezus zichtbaar 
te kunnen laten zijn. Alles in het belang van Paulus’ hoorders, de Korintiërs. 
Paulus kan dit doen, omdat hij beseft dat wat zichtbaar is slechts tijdelijk is. 
Kwetsbaar zijn en lijden in navolging van Jezus brengt hem uiteindelijk de 
eeuwige glorie. 
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− 5,11-6,13. Wat is eigenlijk Paulus’ motivatie om zich zo in te spannen voor de 
evangelieverkondiging? Zijn gedrevenheid komt voort uit ontzag voor God, 
richt zich op de eer voor God en wordt gevoed door de liefde van Christus. Dat 
Christus zich met ons verzoend heeft, maakt dat Paulus met nieuwe ogen naar 
de werkelijkheid heeft leren kijken. Want wie één is met Christus, is een nieuwe 
schepping en heeft een ander zicht op zichzelf en de wereld om hem heen. Dat 
verkondigen en aanreiken aan mensen is Paulus toevertrouwd. Daarom kan hij 
ook spreken namens Christus en mensen oproepen zich te laten verzoenen met 
God. Paulus wil hoe dan ook vermijden dat zijn persoon of optreden de verkon-
diging in de weg staat. Daarom blijft hij zichzelf als dienaar van God presente-
ren die onder alle omstandigheden volhoudt. Dat kan hij alleen door de gaven 
van de Geest en de liefde. 

− 10,1-13,13. Tamelijk abrupt gaat Paulus van zijn aanwijzingen voor de collecte 
over tot een uitgebreide en geëmotioneerde verdediging van zijn apostelschap. 
Moet hij aan het einde van zijn brief dat punt nog eenmaal duidelijk onderstre-
pen, wellicht om de Korintiërs weerbaar te maken tegen mogelijk nieuwe aan-
vallen van buiten? Of kiest hij er bewust voor om dit punt als laatste te behan-
delen? Of heeft hem in de tussentijd nieuwe informatie over de situatie in Ko-
rinte bereikt? Feit is dat Paulus zich op verschillende manieren verzet tegen te-
genstanders in Korinte die zijn gezag als apostel ondermijnen. De Korintiërs 
moeten goed beseffen dat Paulus Christus dient en dat hij zijn gezag niet heeft 
ontvangen om over hen te heersen, maar om hen te dienen. Met veel ironie ver-
dedigt Paulus zijn optreden onder de Korintiërs en hij verdedigt zich tegen de 
zogenaamde schijnapostelen. Alles wat Paulus deed was in het belang van de 
Korintiërs. Zijn optreden moet er wel anders uitzien dan dat van die schijn-
apostelen. Paulus’ levensgeschiedenis laat zien hoe zwak hij is en tegelijk hoe 
sterk door Christus. Dat Christus hem kracht geeft, maakt het voor Paulus mo-
gelijk trots te zijn op zijn zwakheid. En juist daarin bewijst Paulus zich als een 
ware apostel die in zijn hele optreden handelt vanuit de genade van Christus.  
Paulus’ heftige woorden over zijn persoon zijn niet nodig om zijn eigen status 
hoog te houden, maar omdat het neerkijken op zijn persoon neerkijken op het 
evangelie van Christus inhoudt. Wie niet ziet hoe Christus’ genade het leven 
van Paulus kleurt maar in plaats daarvan zijn heil zoekt bij zelfbenoemde apos-
telen die hoog opgeven van eigen kunnen, heeft van het evangelie nog weinig 
begrepen. Alleen iemand die zich identificeert met de zwakke Christus kan le-
ven door Gods kracht en het goede doen. Paulus was voor de Korintiërs degene 
die hun dat met het voorbeeld van zijn eigen persoon wilde leren. 

 
4.1.3 Opzet 
Tenslotte moet de vraag aan de orde te komen hoe het gevonden materiaal uit de 
beide brieven van Paulus aan Korinte zo georganiseerd kan worden dat het zelfbeeld 
van de prediker Paulus daarin oplicht. Een zelfbeeld is, zoals gezegd in 2.1, zelden 
een compleet en overzichtelijk plaatje, maar het is fragmentarisch en bestaat uit 
flarden en stukjes, die wellicht niet eens altijd goed aan elkaar passen. Een zelfbeeld 
is voortdurend in ontwikkeling. Dat zal voor de prediker Paulus niet anders zijn 
geweest. Bovendien is hij niet expliciet op de vraag naar zijn zelfbeeld als prediker 
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ingegaan in zijn overgeleverde brieven, nog afgezien van de vraag of hij zich die 
vraag ooit gesteld heeft. Dat kan de vraag oproepen of zoeken naar het zelfbeeld van 
Paulus niet een anachronistische bezigheid is.83 Paulus kende de term immers niet. 
Toch maakt dat het spreken over het zelfbeeld van Paulus niet onmogelijk. Paulus 
dacht wel degelijk na over zijn prediker-zijn, al had hij daarvoor niet het arsenaal 
aan begrippen en onderscheidingen die ons ter beschikking staan (vgl. 2.1). In zijn 
spreken over zijn optreden, zijn prediking en zijn persoon wordt zichtbaar hoe hij 
zichzelf beschouwt als prediker.84 In de Korinte-brieven blijkt veel van Paulus’ spre-
ken over zichzelf betrokken op de verkondiging. Omdat voor Paulus ‘zelfreflectie’ 
niet op zichzelf staat, maar altijd in het kader van zijn prediking, is bij hem het on-
derscheid tussen opvattingen over de prediking of prediker niet helder te onder-
scheiden van zijn eigen zelfbeeld als prediker. 
Van belang is ook dat er regelmatig werkwoorden die slaan op Paulus’ predikacti-
viteit voorkomen in het meervoud. Het eerste komt dit in de Korintische brieven 
voor bij het werkwoord khru,ssw in 1Korintiërs 1,23. Hoewel hierbij gedacht kan 
worden aan Paulus’ medeschrijvers Sostenes in 1Korintiërs en Timoteüs in 
2Korintiërs of anders aan de medewerkers van Paulus tijdens zijn zendingsreizen, is 
er veel te zeggen voor het idee dat Paulus hiermee zijn mede-apostelen en mede-
verkondigers op het oog heeft (Byrskog 1996, 241-244; vgl. 1Kor.15,11.14). ‘Pre-
ken is niet uniek voor mij alleen. Wat ik zeg geldt net zo goed voor de ‘company of 
preachers’ waarvan ik deel uitmaak.’ 
Terug naar de vraag naar een organisatieprincipe. Een mogelijkheid om het zelf-
beeld te beschrijven zou zijn om al lezend de thema’s die ontdekt worden breder te 
bespreken.85 Nadeel van zo’n cursorische weergave is dat de volgorde waarin de 
thema’s aan de orde komen niet systematisch opgezet kan worden. De reconstructie 
van het zelfbeeld van Paulus heeft namelijk een andere scopus dan de scopus van de 
brieven zelf. 
Ik kies daarom voor een iets andere benadering, waarin uitgegaan wordt van de 
manier waarop Paulus het preekproces – en in het bijzonder zijn eigen preekproces – 
in het geheel van de gekozen passages beschrijft. Lezend in de brieven van Paulus 
aan de Korintiërs vallen tal van woorden en beelden op die hij vanuit zijn eigen 
ervaring gebruikt om de prediker en zijn activiteit te typeren. Dit gaat dan om beel-
den ontleend aan diverse contexten en verschillende woorden die elk voor zich een 
bepaald aspect van Paulus’ denken over de prediking belichten. In dit hoofdstuk 
breng ik orde aan in die veelheid van (woord)beelden die op het zelf van prediker 
Paulus betrekking hebben. Ik doe dat vanuit het centrale en voor de verkondiging 
leidende gegeven in heel Paulus’ optreden, namelijk zijn apostelschap. Hieronder 
                                                
83  Overigens is Engberg-Pedersen van mening dat er bij Paulus wel degelijk sprake was van een ‘abstract 

concept of the self’ en zelfs een ‘extensive use of spatial talk about the “filled” self and identity’ (Eng-
berg-Pedersen 2008, 179). Hij baseert dat met name op Galaten 1-2, 1Tessalonicenzen 1-3 en 
2Korintiërs 1-7 waar Paulus spreekt over zijn oude zelf en zijn nieuwe zelf in Christus. Hij noemt 
Paulus’ spreken over zichzelf in die hoofdstukken een ‘narrative construction of identity’. 

84  Precies op dit punt maakt Engberg-Pedersen de opmerking: Paulus’ zelf “is an almost explicit reflec-
tion on various elements in the self for the purposes of concrete use in situations of intellectual con-
flict. (…) His own self – with its direct line through Christ to God – was his most powerful card” 
(Engberg-Pedersen 2008, 194). 

85  Dit is de werkwijze van Litfin 1994; Savage 1996; Knowles 2008. Zij richten zich alledrie meer in het 
algemeen op Paulus’ opvatting over de prediking. 
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verantwoord ik die keuze en laat zien hoe de opzet van het vervolg logisch voort-
vloeit uit deze verantwoording. 
 
In de aanhef van zijn beide brieven noemt Paulus zichzelf allereerst een ‘apostel van 
Christus Jezus (geroepen) door de wil van God’ (1Kor.1,1; 2Kor.1,1). Paulus vult 
dit nader in door te stellen dat deze roeping betekent dat hij door Christus gezonden 
is om te verkondigen (1Kor.1,17; vgl. Hd.26,16vv) en dus niet om via het dopen van 
mensen partijleider te worden van een bepaalde factie binnen de christelijke kerk. 
De kern van zijn roeping en zending is gelegen in de verkondiging. Deze wordt 
getypeerd als Gods kracht voor wie gered worden (1Kor.1,18; vgl. Rom.1,16). Red-
ding door te geloven in een dwaas kruis. Daar is de prediking van Paulus op gericht: 
mensen winnen voor Christus, hen laten delen in Gods goedheid (1Kor.9,19-22; 
Rom.1,5v). En dat komt dan voort uit zijn gezonden-zijn. Voor Paulus is het door 
God gezonden zijn om te preken van groot belang.86 
Om het spreken van Paulus over zijn eigen persoon in de verkondiging zichtbaar te 
maken, neem ik mijn uitgangspunt bij dat ‘gezonden om te verkondigen’ 
(1Kor.1,17). Dat Christus Paulus zendt (avposte,llw) is voor Paulus van wezenlijk 
belang (Campbell 2008, 87vv). Het vormt tegelijkertijd ook de inzet van het conflict 
tussen hem en de Korintische gemeente, culminerend in de emotionele zinnen: ‘Ik 
zou zelf niet vrij zijn? Ik zou geen apostel zijn? Maar heb ik dan niet Jezus, onze 
Heer, gezien?’ (1Kor.9,1). 
 
De woordgroep avpostol-87 is daarom zo interessant omdat zij in drie richtingen 
verkend kan worden: 
1. gezonden door… De zending van Paulus kent een subject: hij is door iemand 

gezonden, namelijk door Christus (Jezus) zelf.  
2. gezonden naar… Paulus’ zending heeft een richting: hij is gezonden naar – in 

dit geval – de Korintiërs.  
3. gezonden om te… Paulus’ zending heeft een duidelijke inhoud: hij is gezonden 

om iets te doen. 
Paulus’ zelfbeeld als prediker is duidelijk ingekaderd en wordt bepaald door het 
besef van zijn gezonden-zijn. 
Gelet op het gebruik van ‘apostel’ als sleutelbegrip voor het zelfverstaan van Paulus 
als prediker, moet opgemerkt worden dat uit de hierboven genoemde indeling in 
drieën duidelijk wordt dat de prediker, in casu Paulus, niet geïsoleerd benaderd kan 
worden. De verkenning van Paulus’ gezonden-zijn in deze drie richtingen bepaalt de 
opzet van paragraaf 4.2. Na een inleidend gedeelte over betekenis en gebruik van de 
woordgroep avpostol- (4.2.1) worden achtereenvolgens in de paragrafen 4.2.3 tot 
4.2.5 het ‘gezonden door’, het ‘gezonden naar’ en het ‘gezonden om’ uitgewerkt. De 
tussenliggende paragraaf (4.2.2) maakt zichtbaar dat Paulus zich ervan bewust is dat 
                                                
86  Teksten die dit laten zien: 1Korintiërs 3,10; 2Korintiërs 2,17; 4,1; vgl. ook Romeinen 10,15. In de 

laatst genoemde tekst wordt nogmaals duidelijk hoe prediking (khru,ssw) is opgenomen in de weg van 
het heil, maar ook hoe prediking niet kan zonder gezonden te zijn (vgl. Beaudean 1988, 185.187). 

87  Alle plekken waar afgeleiden van deze woordgroep voorkomen in de Korinte-brieven: 
- avpo,stoloj: 1Korintiërs 1,1; 4,9; 9,1v.5; 12,28v; 15,7.9; 2Korintiërs 1,1; 8,23; 11,5.13; 12,11v; 
- avpostolh,: 1Korintiërs 9,2; 
- avposte,llw: 1Korintiërs 1,17; 2Korintiërs 12,17. 
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er iets uitstijgt boven zijn eigen activiteit als prekende apostel, namelijk het hande-
len van God zelf. 
 
 
4.2. GEZONDENE 
 
4.2.1 Terminologie en gebruik in het Nieuwe Testament 
Het woord avpo,stoloj is geen gangbare functie-aanduiding in de Hellenistische we-
reld voor personen (Van Bruggen 1984, 20). Korteweg (2004, 3) spreekt zelfs over 
‘the relatively obscure word’. De term werd aanvankelijk gebruikt om een marine-
expeditie mee aan te duiden en ook wel de marine-officier die een dergelijke expe-
ditie leidde. Later, vanaf Herodotus, kreeg het woord een minder specifieke beteke-
nis: ‘boodschapper’ of ‘afgezant’. In het woord blijft vooral het gezonden zijn door-
klinken (Liddell e.a. 1968; Korteweg 2004, 4).88 In die zin verwijst avpo,stoloj voort-
durend naar degene die zendt. De apostel in het Nieuwe Testament is een ambassa-
deur van het koninkrijk van God (Van Bruggen 1984, 22; Van Houwelingen 2010, 
13v), zoals ook Jezus zelf was (Heb.3,1). Het is goed mogelijk dat de term ontwik-
keld is door Jezus zelf toen hij zijn twaalf gekozen leerlingen zo noemde (Lc.6,13; 
vgl. Van Bruggen 1984, 20).89 
Volgens Van Bruggen komen in het gebruik van het woord in het Nieuwe Testa-
ment twee aspecten samen, namelijk permanentie en gezonden-zijn (Van Bruggen 
1984, 22; vgl. Barnett 1993, 45.47v). Permanentie blijkt hieruit dat er apostelschap 
is zonder directe zending. De aanduiding ‘apostel’ heeft dan een titulair karakter.90 
Bij Paulus wordt dit institutionele karakter bijvoorbeeld zichtbaar in het gebruik van 
het verwante woord avpostolh, in 1Kor.9,2. Dat het woord ook een functioneel ka-
rakter kan hebben, wordt zichtbaar wanneer mensen slechts apostelen genoemd 
worden voor een bepaalde taak (bijv. 2Kor.8,23; Fil.2,25)91 en op die plaatsen waar 
het verwante werkwoord gebruikt wordt (1Kor.1,17; 2Kor.12,17v).92 
Wanneer er sprake is van het permanente, institutionele gebruik van de apostelnaam 
heeft dit altijd betrekking op een directe aanstelling door Jezus (Van Bruggen 1984, 
23).93 
 
 
 
 

                                                
88  Dit in tegenstelling tot woorden als kh/rux, profh,thj of euvaggelisth,j die meer de functie-uitoefening 

accentueren. 
89  Zie voor een kritische bespreking van de theorie dat de apostel-naam haar oorsprong heeft in de He-

breeuwse figuur shaliach: Korteweg 2004, 5-8. 
90  Zo in Lucas 6 en ook de namen van de apostelen op de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem in 

Openbaring 21,14. 
91  Vgl. echter op dit punt Lietaert Peerbolte 2003, 180-184 die op basis van het gebruik van het woord 

avpo,stoloj in deze twee teksten tot de conclusie komt dat dit woord in de loop van de tijd een meer in-
stitutioneel karakter heeft gekregen. 

92  Paulus is in die laatste tekst zelf subject van het zenden van iemand anders. 
93  Korteweg (2004, 1.10) spreekt in dit verband van de verticale dimensie die hij afzet tegen een horizon-

tale dimensie die vooral betekenis heeft voor de continuïteit van het christelijke geloof in het rooms-
katholieke spreken over de apostolische successie. 
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Paulus over de apostel 
Wat maakt nu volgens Paulus iemand tot een apostel? Juist de brieven aan de Ko-
rintiërs bieden vanwege de twijfels aan en later zelfs de kritiek op Paulus’ aanspraak 
op het apostelschap voldoende materiaal om daar een beeld van te vormen.  
In 1Korintiërs 9,1 suggereren de opeenvolgende vragen ‘Ben ik geen apostel? Heb 
ik Jezus, onze Heer, niet gezien?’ dat een belangrijk deel van het antwoord bestaat 
uit het getuige zijn van de opgestane Jezus (Korteweg 2004, 3v; Barnett 1993, 50v; 
vgl. ook 1Kor.15,8). Tegelijkertijd kan dit niet het enige zijn, want de 500 broeders 
die in 1Korintiërs 15,6 genoemd worden, zijn duidelijk geen apostelen (Lietaert 
Peerbolte 2003, 181v). Daarnaast speelt voor Paulus het feit dat hij direct door God 
gezonden is een grote rol (Rom.11,13; Gal.1,11-17; vgl. Van Bruggen 2001, 172v; 
Barnett 1993, 50v). Maar nog belangrijker zijn de tekenen van de apostel (shmei/a 
tou/ avposto,lou) die genoemd worden in 2Korintiërs 12,12.94 Hoewel de tekenen niet 
exclusief verbonden zijn aan de apostelen vormen ze wel een belangrijk keurmerk 
voor hun goddelijke aanstelling (1Kor.12,28). De tekenen zijn in hun uitwerking 
gericht op de opbouw van de gemeente (1Kor.12,27-31; 2Kor.12,9b-13): “De tro-
feeën van Christus’ veldtocht in de wereld door middel van de apostelen (…) wilden 
het evangelie bewijzen en ingang doen vinden” (Van Bruggen 1984, 30). Zo kan 
Paulus de gemeente in Korinte zelf als resultaat van zijn inspanningen benoemen tot 
waarmerk van zijn apostelschap (sfragi,j mou th/j avpostolh/j; 1Kor.9,2). 
In spiegelbeeld met de ware apostel schetst Paulus in 2Korintiërs 11,13-15 de 
schijnapostelen: het zijn oneerlijke werkers, mensen die zich alleen maar voordoen 
als apostelen van Christus, zoals ook Satan zich voordoet als een engel van het licht. 
Een ander aspect moet hier ook nog genoemd worden, namelijk dat van de volmacht 
van de apostelen (evxousi,a). Paulus spreekt er in beide Korinte-brieven over. Aller-
eerst in 1Korintiërs 9 waar hij duidelijk maakt hoe de hem verleende volmacht ook 
bestaat uit rechten die hij kan doen gelden, zoals financieel onderhoud en het mee-
nemen van een echtgenote op zendingsreis. Hij beargumenteert dat dit rechten zijn 
die afkomstig zijn van de Heer zelf. Paulus verwijst naar de Mozaïsche bepaling 
over het dorsende rund (Dt.25,4) en hij doelt waarschijnlijk in 1Korintiërs 9,14 op 
de uitspraak van Jezus dat de arbeider zijn loon waard is (Mt.10,10; Lc.10,7). Blijk-
baar was het ongewone gedrag van Paulus – namelijk om geen levensonderhoud te 
vragen aan de gemeente – een belangrijke reden om vragen te stellen bij het apostel-
schap van Paulus.95 En ten tweede komt evxousi,a voor in 2Korintiërs 10,8 en 13,10 
waar Paulus tweemaal zegt dat hij een bepaald gezag ontvangen heeft van de Heer 
dat bedoeld is om de opbouw van de gemeente te dienen.96 
Uit alle hier besproken gegevens blijkt dat Paulus zich qua gezag gelijkstelt met de 
bekende twaalf apostelen in Jeruzalem. Omdat er mensen zijn die pretendeerden 
apostel te zijn, meent Van Bruggen dat er in het Nieuwe Testament geen sprake is 
van twaalf apostelen en Paulus als de dertiende, maar van meerdere apostelen waar-

                                                
94  Vgl. Van Bruggen 1984, 23-33 voor een bespreking van deze tekenen, voornamelijk genezingen en de 

uitdrijving van demonen. 
95  Een vergelijkbare discussie over het hebben en toch afzien van rechten komt voor in 2Korintiërs 11,7-

12; 12,13. 
96  Vgl. over deze volmacht verder Van Bruggen 1984, 37-59, die de oorsprong van deze apostolische 

volmacht vindt in Matteüs 16,19b en Matteüs 18,18. 
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onder in ieder geval de zeventig (Lc.10) waarvan de twaalf dan weer de kern vorm-
den (Van Bruggen 1984, 9-20.63). Een ander belangrijk argument is 1Korintiërs 
15,5.7vv waar enerzijds gesproken wordt over ‘de twaalf leerlingen’ en anderzijds 
over ‘alle apostelen’. Lietaert Peerbolte concludeert dat het concept ‘apostel’ in het 
vroege christendom niet helder gedefinieerd was. Dat baseert hij vooral op het be-
staan van twee soorten gebruik, namelijk als gezondene voor een speciale taak of als 
gezondene van Jezus Christus (Lietaert Peerbolte 2003, 183). Het Korintische debat 
rondom Paulus’ claim van het apostelschap zou dan ook mede in deze onhelderheid 
haar oorsprong kunnen hebben (Lietaert Peerbolte 2003, 184). 
Hoewel Paulus zich gelijkstelt met de apostelen is hij vanwege zijn agressieve ver-
leden als vervolger van de christelijke gemeente wel bescheiden. Vandaar dat hij in 
1Korintiërs 15,8 spreekt over zichzelf als e;ktrwma. Van Bruggen spreekt in dit ver-
band van nageboorte of nakomertje (Van Bruggen 2001, 153). Dan wordt e;ktrwma 
verbonden met het feit dat Paulus de laatste is aan wie Christus verschenen is, maar 
semantisch is dat nauwelijks vol te houden. Het woord heeft betrekking op wat te 
vroeg ter wereld komt: een prematuur, een misgeboorte of zelfs een abortus. Logi-
scher is daarom e;ktrwma te verbinden met het vervolg: ik ben de minste van de 
apostelen (evla,cistoj; 15,9), nog niet volgroeid en op het moment van mijn roeping 
niet ‘voorgesorteerd’ om deze taak te krijgen. Paulus is een prematuur ten opzichte 
van de andere apostelen. Hij acht zichzelf niet waard apostel te heten, niet waard om 
zelfs maar de laatste te zijn in de rij van mensen aan wie de Opgestane verscheen, 
behalve dan door de genade van God.97 
Bij Paulus wordt duidelijk dat zijn zelfverstaan als apostel altijd verbonden is aan 
het initiatief, het ingrijpen van God. Hij verbindt dit moment sterk met zijn bekering 
en roeping (Hd.22,14vv; 26,15-18; vgl. Barnett 1993, 46; Campbell 2008, 88). 
 
In het vervolg wordt Paulus’ zelfverstaan als apostel in de drie al eerder genoemde 
richtingen uitgewerkt: gezonden door…, gezonden naar… en gezonden om te… De 
plek die een bepaalde uitdrukking of een bepaald beeld krijgt is regelmatig arbitrair, 
omdat er onderscheid wordt aangebracht waar scheiding onmogelijk is. De zending 
tot prediking is namelijk één beweging waarbij verschillende aspecten wel te onder-
scheiden, maar nooit te isoleren zijn. Dat gegeven komt terug in de (woord)beelden 
die Paulus ervoor gebruikt. 
Toch is hiermee niet alles gezegd: in Paulus’ spreken over de verkondiging blijkt 
namelijk dat hij er oog voor heeft dat verkondiging Gods werk is en dat het handelen 
van God in en rondom de prediking altijd uitstijgt boven dat van de prediker. 
Daarom besteed ik nu eerst aandacht aan Paulus’ expliciete spreken over het hande-
len van God in de prediking en de manier waarop Paulus in persoon en optreden 
zich verhoudt tot deze activiteit van God. 
 
4.2.2 Paulus over God en de prediking 
Gelet op de manier waarop Paulus Gods betrokkenheid in de prediking beschrijft, 
onderscheid ik vier hoofdmomenten: allereerst is de prediking Gods werk, vervol-

                                                
97  Vgl. Thiselton 2000, 1209v, die aansluit bij o.a. Luther en Calvijn die in deze uitdrukking de levenge-

vende kracht van Gods genade zien aan een doodgeborene. 
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gens schakelt God Paulus in, ten derde rust hij Paulus toe en tenslotte zegent hij het 
werk van Paulus. 
De aandacht voor goddelijke activiteit in de prediking is, naast het gegeven dat 
Paulus haar expliciet maakt, om nog een reden belangrijk. Verschillende auteurs 
wijzen erop, dat zelfbeeld sterk samenhangt met Godsbeeld.98 In die zin zegt de 
manier waarop Paulus goddelijke activiteit ziet in de prediking ook veel over hoe hij 
zichzelf ziet in diezelfde prediking. 
 
Verkondiging is Gods werk 
Op verschillende plekken in de beide brieven van Paulus aan de Korintiërs wordt 
duidelijk dat de verkondiging Gods werk is. Dat blijkt al direct in 1Korintiërs 1,4 als 
Paulus terugdenkt aan de manier waarop het evangelie, het getuigenis over Christus 
(1,6), Korinte heeft bereikt: ‘God heeft u in Christus Jezus zijn genade geschonken’ 
(vgl. Hollander 1996, 21v; Fee 1987, 36). Het goddelijke dat zich ook in de predi-
king toont, stijgt uit boven het menselijke (1Kor.1,25): Paulus lijkt hier als mense-
lijke verkondiger buiten te staan. Hij heeft het wel over het wijze en het sterke van 
mensen, maar hij bedoelt daarmee niet zichzelf, maar juist de wereldwijsheid waar 
de Korintiërs zo trots op zijn. Daartegenover stelt hij de wijsheid van God die zon-
der dat hij het expliciet zegt tastbaar lijkt te worden in zijn eigen verkondiging 
(Witherington 1995, 113).  
Een andere plaats waar de goddelijke activiteit in verkondiging zichtbaar wordt, is 
1Korintiërs 3,9b waar de gemeente ‘een bouwwerk van God’ wordt genoemd. Of 
daarmee nu de kerk of de werkers in de kerk bedoeld zijn, alles is van God: hij heeft 
het gemaakt tot wat het nu is (Thiselton 2000, 306). Direct hierna beschrijft Paulus 
wel zijn eigen activiteit als ‘bouwmeester’, maar primair is voor Paulus dat het Gods 
bouwwerk is. Vergelijkbaar hiermee is wat eerder in hetzelfde vers over de akker 
van God en even verderop over de gemeente als tempel van God vermeld staat 
(1Kor.3,16v). 
Op verschillende plekken maakt Paulus duidelijk dat zijn eigen levensgang (en die 
van andere apostelen) een onderstreping of getuigenis van het evangelie betekent. 
Boodschap en boodschapper zijn heel nauw verbonden (Moberly 2008, 187v). Het 
meest duidelijk komt dat naar voren in 2Korintiërs 4,10vv. ‘In ons is de dood werk-
zaam, in u het leven’. “De evangeliedienaar heeft het profiel van zijn Zender” (Van 
Spanje 2009, 138v; vgl. Martin 1986, 87v). De woorden die Paulus gebruikt duiden 
er niet op dat hij hier vrijwillig voor gekozen heeft. Het is God die hem gebruikt om 
aan het goede nieuws over het sterven en de opstanding van Jezus uitdrukking te 
geven (vgl. 2Kor.13,4). Iets soortgelijks is te vinden in 2Korintiërs 5,20 waar naast 
het spreken over gezant-zijn ook staat dat ‘God door ons zijn oproep doet’. En in het 
slot van het vers zijn het weer de predikers die die oproep doen ‘namens Christus’. 
De activiteit van de verkondiging wordt in haar geheel toegeschreven aan God: God 
is het subject van het verzoeningswoord, aldus Paulus (Van Spanje 2009, 168v). 
Paulus gebruikt ook de metafoor van een triomftocht met de bijbehorende wierook-
geur (2Kor.2,14vv). In die metafoor is God allereerst de handelende persoon: hij 

                                                
98  Onder anderen Roukema-Koning 2002; voor een overzicht, zie: Schaap-Jonker 2008, 132vv. Overi-

gens is in 2.3 ook al vanuit systematisch-theologisch perspectief duidelijk geworden hoe Godsbeeld en 
zelfbeeld nauw samenhangen. 
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voert ons mee en hij verspreidt door ons kennis over zichzelf (Van Spanje 2009, 
104; Harris 2005, 244-248). Deze goddelijke activiteit is er voortdurend en overal. 
De hier gebruikte beeldspraak wijst op inschakeling van de predikers door God. 
Daarmee komen we aan het tweede hoofdmoment toe. 
 
God schakelt mij in 
Paulus beschouwt zichzelf als een door God geroepen apostel van Christus Jezus 
(1Kor.1,1; 2Kor.1,1). God roept hem tot de verkondiging van het evangelie, speciaal 
aan de volken (zie 4.1.2). De roeping die God Paulus geeft bestaat eruit dat hij hem 
zendt om te verkondigen (1Kor.1,17; vgl. Anderson 2008, 44v; Hollander 1996, 30). 
En die simpele opmerking aan het begin van de eerste brief doortrekt heel de Korin-
tische correspondentie. 
Regelmatig komt ook terminologie voor die duidt op een dienstverband. In het con-
flict dat in de gemeente is ontstaan over de (vermeende) verschillen tussen Apollos 
en Paulus, maakt Paulus duidelijk dat zij beiden slechts dienaren zijn die elk op 
eigen wijze mensen tot geloof hebben gebracht (1Kor.3,5). En even verderop 
spreekt Paulus over meewerken met God (3,9; zo ook in 2Kor.6,1). Het gebruikte 
woord sunergo,j (en in 2Kor.6,1 een vorm van sune,rgw) duidt er vooral op dat Pau-
lus en Apollos elkaars collega’s zijn. Beiden zijn ze eigendom van God (possessieve 
genitivus; zo Thiselton 2000, 306; Anderson 2008, 57; Fee 1987, 133v). Gelet op 
het gebruik in 2Korintiërs 6,1, moet hier ook bedoeld zijn dat zij met God meewer-
ken en in die zin dus medewerkers van God zijn (Liddell e.a. 1968; Witherington 
1995, 132v; Martin 1986, 165; Harris 2005, 456v). Iets vergelijkbaars is aan de orde 
in 1Korintiërs 4,1-4 waar Paulus over de predikers spreekt als dienaren, onderge-
schikten die belast zijn met het beheer over de geheimen van God en die aan de 
Heer verantwoording schuldig zijn, als een soort rentmeesters (Thiselton 2000, 
335v; Hollander 1996, 62; vgl. 1Kor.9,17). Paulus maakt in de discussie over de 
vrijheid en rechten van een apostel duidelijk dat hij wel degelijk rechten heeft 
(1Kor.9,4-14), hoewel hij ze niet altijd heeft willen gebruiken in het belang van de 
voortgang van de verkondiging van het evangelie (1Kor.9,12b.15-18; vgl. Butarbu-
tar 2007, 196vv). Staan op het recht van financiële vergoeding zou zijn hoorders 
vanuit het licht van het evangelie bekeken geen goed hebben gedaan. Bovendien ziet 
Paulus zijn werk niet als een vrijwillige keuze. Spreken over rechten duidt op een 
soort dienstverband waarin Paulus functioneert. Het kan niet anders of God is daar-
bij de ‘werkgever’. Dat Paulus en zijn collega’s verantwoording schuldig zijn aan 
God, blijkt ook uit 2Korintiërs 2,17: ‘wij spreken ten overstaan van hem’ (Harris 
2005, 255; Van Spanje 2009, 108; vgl. 2Kor.12,19). 
Als Paulus de gemeente met een brief vergelijkt, een brief afkomstig van Christus 
(2Kor.3,2v), is zijn eigen rol die van secretaris of amanuensis, de dienaar die in 
opdracht van zijn heer, Christus, een brief opstelt,99 waarbij de Geest van God als 
inkt functioneert en de harten van de Korintiërs als het papyrus (Williams 1999, 
194v). 
Heel pregnant komt het dienaar-zijn van Paulus en zijn collega’s aan bod in 
2Korintiërs 4,5: ‘wij verkondigen onszelf als uw slaven in het belang van Jezus’. 

                                                
99  In het Grieks wordt niet een zelfstandig naamwoord, maar het werkwoord diakone,w gebruikt (vgl. 

Harris 2005, 263; Van Spanje 2009, 111). 
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Hoewel de hoorders hier in beeld komen als degenen die gediend worden, wordt uit 
de uitdrukking dia. VIhsou/n duidelijk dat die dienstbaarheid aan de hoorders in het 
grotere kader staat van het slavenwerk voor Jezus zelf. Het erkennen van Jezus als 
Heer leidt logischerwijs tot het nederig dienen van medegelovigen (Harris 1999, 
103). 
Paulus kan spreken over zijn werk als een opdracht of taak die hij van God gekregen 
heeft. Dit is aan de orde in 2Korintiërs 2,17 waar evk qeou/ duidt op de oorsprong van 
het gesprokene, zowel formeel als inhoudelijk (Harris 2005, 255). Het is ook aan de 
orde in 2Korintiërs 4,1 waar Paulus nogmaals duidelijk maakt dat zijn bediening 
(diakoni,a) afkomstig is van Gods barmhartigheid (Harris 2005, 323). In dit verband 
kan ook nog gewezen worden op het woord ca,rij in 1Korintiërs 3,10, dat vertaald 
kan worden met opdracht of privilege: ‘overeenkomstig de mij door God gegeven 
opdracht…’.100 
Op veel manieren wordt duidelijk dat Paulus zijn optreden ziet in het verlengde van 
Gods werk. Gedeeltelijk zit dat verborgen in de woordkeuze van Paulus. Te denken 
is bijvoorbeeld aan woorden als avposte,llw dat een zender impliceert, khru,ssw dat 
aankondigen namens iemand suggereert, het beeld van de beheerder (1Kor.4,1; 
9,17) dat een eigenaar veronderstelt die opdrachten uitdeelt en de slaaf (2Kor.4,5) 
die een heer nodig heeft om slaaf te kunnen zijn. Het wordt ook zichtbaar wanneer 
Paulus er blijk van geeft dat zijn optreden namens God of de Heer Jezus Christus is 
(dia. tou/ ovno,matoj tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/; 1Kor.1,10). Paulus’ oproep 
vindt zijn kracht niet in retoriek, maar in de naam van onze Heer Jezus Christus 
(Thiselton 2000, 112-115). Door Jezus Christus kan Paulus zich vader van de Ko-
rintiërs noemen (1Kor.4,15). Zij zijn het werk dat Paulus heeft verricht dankzij de 
Heer (1Kor.9,1). Het spreken van Paulus en de andere apostelen is ‘in (eenheid met) 
Christus’ (2Kor.2,17; 12,19; vgl. 1Kor.4,15.17; 9,1; 2Kor.2,12.14). 
En als Paulus niet namens de Heer spreekt, zegt hij er dat expliciet bij 
(1Kor.7,12.25; vgl. Thiselton 2000, 519v.525v.571v; vgl. 2Kor.11,17; Harris 2005, 
780v), waarmee hij impliciet aangeeft dat hij normaliter wel namens de Heer 
spreekt. Dit wordt zelfs op een enkele plaats expliciet gemaakt: ‘niet ik, maar de 
Heer’ (1Kor.7,10). Bovendien, zelfs in die gevallen dat hij niet namens de Heer 
spreekt, meent hij wel de Geest van God te hebben (7,40) en betrouwbaar te zijn 
door Gods barmhartigheid… (7,25). 
 
God rust mij toe en begeleidt mij 
Paulus claimt dat hij het evangelie dat hij verkondigt, van God ontvangen heeft. In 
1Korintiërs 2,7-16 maakt hij duidelijk dat hij, door de Geest, de wijsheid van God 
heeft. Het is zelfs zo sterk dat hij in 2,16 de stelling poneert dat hij (wij, evangelie-
verkondigers) de ‘mindset’ van Christus heeft: “it is because Christ lives in those 
who have received the Spirit that their stance and outlook can be that of Christ, and 
in this sense they are ‘spiritual’” (Thiselton 2000, 275v; vgl. Hollander 1996, 46). 
Iets soortgelijks benoemt Paulus in 2Korintiërs 12,1 waar hij spreekt over visioenen 
en openbaringen die hij van de Heer heeft ontvangen (vgl. Hd.9,11v; 16,9v; 18,9v; 
22,17-21; 23,11; 27,23v). Waarschijnlijk in reactie op kritische vragen van oppo-

                                                
100  Deze vertaling ‘privilege’ wordt voorgesteld door Thiselton 2000, 308v (vgl. Fee 1987, 137v). 
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nenten maakt Paulus duidelijk dat hij wel degelijk visioenen en openbaringen heeft 
gehad. In het vervolg van 2Korintiërs 12 werkt hij een voorbeeld van zo’n openba-
ring uit (Van Spanje 2009, 293v).  
Wanneer Paulus het beeld van de rentmeester (oivkono,moj) hanteert, impliceert dit dat 
hij toegang heeft tot datgene waarover hij gesteld is, namelijk de geheimen van God 
(1Kor.4,1; Fee 1987, 159v). Rentmeester Paulus deelt niet uit van zijn eigen voor-
raad kennis en wijsheid, maar van die van God zelf (zie verder onder 4.2.3 –verant-
woorden). 
Een meermaals gehanteerde wijze van spreken bij Paulus is ‘ontvangen en doorge-
ven’ (1Kor.15,3; vgl. 11,23). In 1Korintiërs 11 wordt er expliciet bij vermeld dat de 
‘traditie’ teruggaat op de Heer zelf (Thiselton 2000, 866v). Dat is de opstandings- en 
avondmaalstraditie. Wat hij verkondigt, heeft hij niet van zichzelf, maar heeft hij 
ontvangen. Dat wordt ook zichtbaar in 2Korintiërs 4,6: ‘God (…) heeft in ons hart 
het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die af-
straalt van het gezicht van Jezus Christus’. De duisternis van Paulus is door God zelf 
opgeheven en het licht waarin hij leeft, wil hij op zijn beurt delen met anderen. Aan 
wie God het licht van de opgestane Christus geeft, geeft hij ook de verantwoorde-
lijkheid om dat licht te delen met anderen (Harris 2005, 334; Martin 1986, 80v). En 
ook als het gaat over de troost (para,klhsij) die Paulus anderen mag voorhouden, 
wordt duidelijk dat hij die eerst zelf heeft ontvangen om daadwerkelijk te kunnen 
doen waarvoor hij geroepen is (2Kor.1,4v.7; vgl. Harris 2005, 143v). Ook helemaal 
aan het slot van 2Korintiërs wordt duidelijk dat Paulus’ woorden in feite die van 
Christus zijn. In zijn spreken en optreden representeert Paulus Christus (2Kor.13,3; 
vgl. Harris 2005, 911v; Moberly 2006, 181). En in het volgende vers laat hij zien dat 
hij leeft en werkt door Gods kracht. Paulus’ optreden gaat via zwakheid in verbon-
denheid met Christus naar volop leven door dezelfde kracht van God die ook werk-
zaam was in de opstanding van Christus (Van Spanje 2009, 317). 
Als Paulus duidelijk maakt dat Apollos en hij slechts dienaren zijn, laat hij daarop 
volgen: ‘beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken’ (1Kor.3,5). Wat 
Paulus en Apollos doen, is het uitoefenen van de specifieke taak die zij als predikers 
gekregen hebben van de Heer die ieder op eigen wijze toerust (Fee 1987, 131). 
Ook in de tweede brief aan de Korintiërs komen dit soort motieven naar voren. Al-
lereerst in 2Korintiërs 3,5v waar Paulus laat zien dat hij ervan overtuigd is dat zijn 
bekwaamheid (i`kano,thj), namelijk om zijn apostolische zending te volbrengen, van 
God afkomstig is (evk tou/ qeou/; vgl. Harris 2005, 269).101 En ten tweede als hij twee-
maal spreekt over het gezag dat hij (van de Heer) ontvangen heeft om de Korintiërs 
op te bouwen en niet af te breken (2Kor.10,8; 13,10). 
Terugkijkend op zijn eerdere ontmoetingen met de Korintiërs weet Paulus zich ge-
dragen en geleid door Gods genade tijdens zijn optreden (2Kor.1,12; Harris 2005, 
186).102 Gods genade die Paulus in 1Korintiërs 15,10 zo centraal stelt, heeft in Pau-
lus’ persoon en optreden twee uitwerkingen: allereerst zet zij Paulus op het juiste 
spoor (bekering) en vervolgens werkt ze door in Paulus’ zending met groot resultaat 
(doorwerking) (Thiselton 2000, 1211v; Fee 1987, 735v). En Paulus is zich ervan 

                                                
101  Vgl. 2Korintiërs 2,17 waar dezelfde uitdrukking evk qeou/ gebruikt wordt. 
102  Zo ook 1Korintiërs 15,10 en 2Korintiërs 12,9. In die laatste tekst is de genade bedoeld om de doorn in 

zijn vlees te verdragen (vgl. Witherington 1995, 463). 
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bewust dat hij zijn werk doet voor Gods aangezicht: ‘God weet precies wie en wat 
wij zijn’ (2Kor.5,11).103 Oftewel, Paulus is zich ervan bewust dat God altijd op hem 
en zijn werk betrokken is, zijn motieven kent, weet wie hij ten diepste is en hem te 
zijner tijd zal beoordelen (Harris 2005, 413v; Van Spanje 2009, 155). 
Ook in de reisplannen die Paulus maakt, is hij er zich van bewust dat hij afhankelijk 
is van de wil van de Heer (1Kor.4,19; vgl. 16,7; Rom.1,10; Fee 1987, 191; Hollan-
der 1996, 76). Gods leiding in Paulus’ werk wordt eveneens zichtbaar, als hij zegt 
dat hij zich tegen de waarheid niet verzetten kan, maar er zich slechts voor kan in-
zetten (2Kor.13,8). Paulus kan de waarheid geen geweld aandoen en weigert haar 
inhoud te veranderen (Harris 2005, 926; vgl. 2Kor.2,17; 4,2; 11,10). Sterker nog: het 
is voor Paulus een eer te doen wat God wil en zo aangenaam voor hem te zijn 
(2Kor.5,9; Van Spanje 2009, 152). En als Paulus goede mogelijkheden krijgt voor 
de verkondiging wanneer hij in Troas aangekomen is, dan is het de Heer die hem dat 
gaf (2Kor.2,12). 
Het lijkt haast wel alsof Paulus een taakomschrijving van God heeft ontvangen. Die 
suggestie wordt gewekt, als hij spreekt over de grenzen die God heeft gesteld aan 
zijn werkzaamheden (2Kor.10,13vv). Paulus’ opponenten namen zichzelf de maat, 
maar Paulus maakt duidelijk dat dit alleen zinvol kan met externe criteria, grenzen 
die God heeft gesteld. Binnen die grenzen kan Paulus trots zijn op de Korintiërs 
(Harris 2005, 709-716; Van Spanje 2009, 257vv). Het is van belang om aangeprezen 
te worden door de Heer zelf (2Kor.10,18). 
 
God zegent mijn werk 
Gods betrokkenheid op de prediking blijkt ook in de kracht die verleend wordt aan 
Paulus’ activiteit en aan de uitwerking die zijn verkondiging heeft in de levens van 
hoorders. 
Voor mensen die worden gered is de boodschap van het kruis de kracht van God 
(1Kor.1,18.21). In de dwaasheid van de verkondiging ligt de redding van God be-
sloten. Zo steunt het geloof niet op menselijke kracht of wijsheid, maar op de kracht 
van de Geest en op de kracht van God (1Kor.2,4v; Thiselton 2000, 222v). Paulus 
houdt de Korintiërs voor dat de predikers zwak zijn, maar dat zij, de Korintiërs, 
sterk zijn vanwege Christus (1Kor.4,10).104 Dat God sterk is maar Paulus zwak, 
komt ook naar voren in de beeldspraak van de schat in aarden vaten (2Kor.4,7): het 
gaat erom dat Gods kracht zichtbaar wordt (Martin 1986, 85; Van Spanje 2009, 
136v). De macht van God gaat niet automatisch over op degene die in zijn naam 
optreedt (Moberly 2006, 186v). In Paulus’ optreden moet alle aandacht uitgaan naar 
hem die werkelijk in staat is tot geloof te brengen en te redden. Paulus is zich ervan 
bewust dat hij alleen vol kan houden dienaar van God te zijn, door onder andere 
genadegaven van de Geest en de kracht van God (2Kor.6,6v).105 De komst van een 
medewerker en de goede berichten die Paulus uit Korinte ontvangt ziet hij als van 

                                                
103  Vgl. 2Korintiërs 11,31, waar Paulus zich op God beroept die weet dat hij niet liegt. 
104  Thiselton (2000, 361) maakt hier een interessante koppeling met 1Korintiërs 1,25vv. 
105  Het is opvallend dat hier de verkondiging van de waarheid (lo,goj avlhqei,aj) ook genoemd wordt als 

een middel om vol te houden en zo te laten zien dat je dienaar van God bent (Van Spanje 2009, 173-
179). 
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God gegeven bemoediging in allerlei tegenslagen (2Kor.7,6v; Van Spanje 2009, 
192vv). 
 
Paulus maakt op meerdere momenten expliciet dat het God zelf is die zegen geeft op 
de arbeid van zijn apostel. De Korintiërs moeten goed beseffen dat het Paulus, over-
eenkomstig de ware verhoudingen, louter en alleen om God te doen is en niet om 
hemzelf. Zo maakt hij de opmerking dat Gods genade in hem niet zonder uitwerking 
is gebleven (1Kor.15,10v), want door zijn verkondiging zijn de Korintiërs tot geloof 
gekomen. Dat is ook de inzet van de eerste brief: God heeft de Korintiërs in Christus 
zijn genade geschonken en het door Paulus afgeleverde getuigenis over Christus is 
verankerd geraakt in de Korintische gemeente (1Kor.1,4-9). Het heeft zijn uitwer-
king niet gemist. Door God zelf zijn de Korintiërs een geworden met Christus 
(1Kor.1,30; Thiselton 2000, 188v). Dat God uiteindelijk de beslissende factor in de 
verkondiging is, blijkt ook wel uit de beeldspraak ontleend aan de landbouw in 
1Korintiërs 3,6v: God is het die doet groeien en dat is het meest belangrijk volgens 
Paulus (vgl. 4.2.5 – Beelden voor verkondiging). 
 
4.2.3 Ik ben gezonden door… 
Na de aandacht voor Paulus’ spreken over Gods handelen in de praxis van de ver-
kondiging, kijk ik nu vanuit het centraal gekozen begrip ‘apostel’ in genoemde drie 
richtingen: gezonden door…, gezonden naar… en gezonden om te… Opgemerkt 
moet worden dat het onmogelijk is te vermijden dat teksten die hierboven al bespro-
ken zijn opnieuw aan de orde komen, maar dan vanuit een ander perspectief. De 
reden daarvoor is vrij eenvoudig: voor Paulus zijn in de prediking het handelen van 
God en het handelen van menselijke predikers nauw met elkaar verbonden. 
De eerste richting zoekt naar de oorsprong van Paulus’ gezonden zijn, de formele, 
institutionele inbedding van zijn apostolaat.106 Door wie weet Paulus zich gezonden? 
Aan wie is hij verantwoording schuldig? 
Bij herlezing van de aanhef van de beide brieven valt op, dat Paulus zijn apostel-zijn 
fundeert in de wil van God (1Kor.1,1; 2Kor.1,1). Het is God die hem tot een gezon-
dene maakt en Paulus weet zich gezonden door God.107 Gelet op de manier waarop 
Paulus spreekt over zijn gezonden-zijn kunnen drie aspecten worden onderscheiden: 
allereerst dat Paulus in dienst staat van God, vervolgens dat hij God vertegenwoor-
digt en tenslotte dat hij verantwoording schuldig is aan God, zijn zender. 
 
Dienen 
Wie gezonden is, staat in dienst van – en dus onder – zijn zender (vgl. Jh.13,16). Dat 
aspect, namelijk dienstbaar zijn aan God, speelt voor de prediker Paulus een grote 
rol. Het sterkst komt dit tot uiting in 1Korintiërs 3,5. Tegen alle persoonsverheerlij-
king en partijvorming van de Korintiërs in benadrukt Paulus de bescheiden rol die 
hij en Apollos spelen: dienaren (dia,konoi; vgl. Hollander 1996, 50) en hij zegt er 
                                                
106  Vgl. het spreken over de verticale dimensie van het apostelschap bij Korteweg 2004. 
107  In feite is dit de andere kant van de inschakeling zoals die in paragraaf 4.2.2 aan de orde kwam. Ging 

het in 4.2.2 over Gods activiteit in de verkondiging, nu gaat het over de manier waarop Paulus opge-
nomen is in dat werk van God. Daarmee beschrijft 4.2.2 dus een grotere werkelijkheid dan 4.2.3, aan-
gezien Gods activiteit in de verkondiging verder voert dan die van Paulus, bijvoorbeeld in de uitwer-
king die Paulus’ prediking heeft op de hoorders (zie 4.2.2 – God zegent mijn werk). 
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achteraan: ‘waardoor jullie gingen geloven’. Mocht iemand alsnog Paulus op een 
voetstuk willen zetten (omdat door hem mensen tot geloof zijn gekomen), dan maakt 
Paulus duidelijk dat zelfs zijn dienaar-zijn afkomstig is van God: ‘zoals de Heer het 
[dienaar-zijn] aan ieder heeft gegeven’. Paulus en Apollos hebben gewerkt vanuit 
hun begaafdheid door God (Witherington 1995, 132). Zoals het woord avpo,stoloj 
terugverwijst naar degene die gezonden heeft, zo verwijst dia,konoj terug naar de-
gene in wiens dienst gewerkt wordt, degene die de dienaar aanstelt.108 Paulus kan 
ook spreken over een diakoni,a die hij van God gekregen heeft (2Kor.4,1) die bestaat 
uit eerlijk en oprecht de waarheid bekend maken (4,2). Zo kan Paulus zichzelf en 
andere predikers dienaren van God noemen (2Kor.6,4) die het als hun taak zien om 
de opdracht die ze hebben gekregen niet in de weg te zitten en om vol te houden 
onder allerlei zware consequenties van hun dienst, zoals lijfstraffen, gevangenschap, 
volkswoede, zware inspanningen, slaapgebrek en honger. De volharding van Paulus 
is een bewijs van zijn apostelschap en een aanbeveling van Gods kracht in hem (Van 
Spanje 2009, 174). Wie in dienst is van God moet zich presenteren in overeenstem-
ming met zijn roeping (Harris 2005, 470; vgl. Hd.9,16). Ergens anders beschouwt 
hij zichzelf als dienaar van Christus (2Kor.11,23) en opnieuw voegt Paulus daar een 
lijst met ellende aan toe die hij heeft doorgemaakt in dienst van zijn zender. Juist die 
lijst met lijden in Christus’ dienst maakt hem tot meer dienaar/apostel dan de zoge-
naamde apostelen (Martin 1986, 387; Harris 2005, 796).109 Zo blijkt er een relatie te 
zijn tussen in dienst staan van God en Christus en moeilijke en zware omstandighe-
den (Savage 1996, 145-154).110 
In 2Kor.3,2v hanteert Paulus de metafoor van de amanuensis (Harris 2005, 263; 
Williams 1999, 194v) die zijn opdrachtgever Christus dient door diens brief – in de 
metafoor de gemeente in Korinte – op te stellen (hier wordt het werkwoord diakone,w 
gebruikt). Daarmee maakt Paulus duidelijk dat zijn werk als gemeentestichter van 
Korinte in het verlengde ligt van Christus (Van Spanje 2009, 111) en dat hij in zijn 
dienst staat. Wie in dienst staat van een ander, heeft de belangen van diegene op het 
oog.111 
 
In verband met dienstbaarheid moeten nog twee andere woorden die Paulus gebruikt 
aandacht krijgen. Het gaat dan om sunergo,j (1Kor.3,9; in 2Kor.6,1 in de werk-
woordsvorm) en u`phre,thj (1Kor.4,1).  
Het eerste betekent zoiets als collega of medewerker. Dit is het meest duidelijk in 
2Korintiërs 8,23 waar Titus collega is van Paulus. In 1Korintiërs 3,9 wijst het aller-
eerst op de collegialiteit die Paulus en Apollos ervaren omdat zij beiden in dienst 
zijn bij God (Thiselton 2000, 304vv; Fee 1987, 134). Tegelijkertijd impliceert het, 

                                                
108  Paulus gebruikt de woorden dia,konoj en diakoni,a ook een paar keer in relatie tot zijn hoorders of het 

evangelie dat hij verkondigt, maar daarover meer in de volgende paragrafen. 
109  Vgl. de parallel tussen 2Korintiërs 11,13 en 11,23. 
110  Vgl. Gorman 2001, 128.204vv, die in verband met deze teksten spreekt over ‘apostolic cruciformity’ 

waarin juist de liefde van Christus tot uitdrukking kan komen. “Cruciformity is the all-compassing, 
integrating narrative reality of Paul’s life and thought, expressed and experienced in every dimension 
of his being, bringing together the diverse and potentially divergent aspects of that existence” (Gor-
man 2001, 371). 

111  Vgl. 2Korintiërs 10,4vv, waar het gaat over strijden voor de belangen van God en over alles onderwer-
pen aan Christus. 
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zeker gelet op 2Korintiërs 6,1 waar Paulus zichzelf en zijn collega’s voorstelt als 
meewerkend met God, dat Paulus en Apollos medewerkers van God zijn (Martin 
1986, 165; Harris 2005, 456v). 
In het woord u`phre,thj komt sterker het ondergeschikte karakter uit: knecht, dienaar 
of zelfs roeier op een schip (Liddell e.a. 1968). In 1Korintiërs 4,1 wordt het gebruikt 
voor een ondergeschikte die belast is met bijvoorbeeld de administratie, gelet op het 
erop volgende woord oivkono,moj (Fee 1987, 159). In 1Korintiërs 3,9 is God degene 
van wie Paulus en Apollos de medewerkers zijn en in 1Korintiërs 4,1 vraagt Paulus 
aan de Korintiërs om hemzelf en Apollos en Kefas als assistenten van Christus te 
beschouwen. En, hoewel het niet geëxpliciteerd wordt, kan het in 2Korintiërs 6,1 
niet anders dan dat ‘meewerkend met God’ of ‘met Christus’ bedoeld wordt (vgl. 
5,20; Harris 2005, 456v; Van Spanje 2009, 169v). Dat Paulus spreekt over mede-
werkers of assistenten van God en Christus, betekent dat hij zichzelf ziet als opge-
nomen in het grote werk van God en daaraan dus ondergeschikt en dienstbaar is. 
Daarnaast betekent het ook dat zijn eigen optreden daarmee extra gewicht krijgt: hij 
staat aan de kant van God en spreekt namens God (zie daarover meer hieronder). 
Toch is in de context van 1Korintiërs 4,1 vooral het dienende karakter van Paulus’ 
zelfverstaan doorslaggevend: alles en iedereen staat ten dienste van de Korintiërs en 
zo van God (3,21vv). 
 
Wie in dienst staat, heeft recht op loon. Dat geldt ook voor Paulus. De eerste keer 
dat hij erover komt te spreken is direct na het duidelijk maken van zijn en Apollos’ 
ondergeschikte rol, in 1Korintiërs 3,5-8. Het oordeel en bijpassende beloning komt 
van de kant van God en dus niet van de Korintiërs. Zij hoeven zich geen oordeel aan 
te matigen over de werkers van God (Hollander 1996, 52). Dit oordeel ligt, getuige 
het futurum, waarschijnlijk in de toekomst.112 Het spreken over het oordeel van God 
is naast een terechtwijziging van oordelende Korintiërs, gelet op het vervolg, een 
waarschuwing aan het adres van allen die werken in dienst van God: let op hoe je je 
werk uitvoert (3,10b; Fee 1987, 133). Dat is dan ook direct het verschil met de an-
dere plaats waar het gaat over loon: 1Korintiërs 9,17v. Daar schrijft Paulus dat hij 
zich niet laat betalen door de hoorders die op zijn prediking afkomen en de ge-
meentes die daaruit zijn voortgekomen (vgl. ook 2Kor.11,7; 12,13), omdat hij op 
geen enkele manier het evangelie in de weg wil zitten, hoewel hij er wel recht op 
heeft (1Kor.9,18; Butarbutar 2007, 196vv). Voor de Korintiërs moet heel duidelijk 
zijn dat het evangelie gratis is (Thiselton 2000, 697). Expliciet maakt hij in 
2Korintiërs 2,17 dat hij er niet op uit is om aan de verkondiging te verdienen,113 
want zo wordt het evangelie vervalst (Harris 2005, 253v). 
 
Een opvallend beeld dat door Paulus gehanteerd wordt, verdient nog aandacht. Dat 
is het beeld van de triomftocht in 2Korintiërs 2,14-17. In Christus leidt God de ver-
kondiging van Paulus in Macedonië (Van Spanje 2009, 100v; vgl. Van Bruggen 
2001, 89.93). Zelfs door de onrust in het hart van Paulus (2,12v) wordt een nieuwe 
etappe in de triomftocht van Christus over deze wereld begonnen. Nadat Paulus die 
onrust over de afwezigheid van Titus op het afgesproken meeting-point benoemd 
                                                
112  Vgl. het spreken over beloning in het vervolg, 1Korintiërs 3,14. 
113  Het gebruikte werkwoord, kaphleu,w, betekent zoiets als sjacheren (Liddell e.a. 1968). 
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heeft, lijkt het wel of hij zich opeens realiseert hoe dit uitgewerkt heeft. Vandaar dat 
hij vervolgt met dank aan God (Tw|/ de. qew|/ ca,rij). Want dank lijkt niet echt op z’n 
plaats als we naar het vervolg kijken: Paulus en de verkondigers worden als gevan-
genen meegevoerd in een triomftocht. Het gebruikte werkwoord (qriambeu,w) sluit 
uit dat de plaats van Paulus in de triomftocht te vergelijken is met officieren of sol-
daten in dienst van de overwinnaar, maar moet wel de vergelijking trekken met de 
gevangenen die dienst doen als de trofee van de overwinning (Liddell e.a. 1968).114 
Paulus werd op de weg naar Damascus verslagen en heeft zich toen overgegeven 
aan Christus (Hd.9; vgl. Fil.3,12 en Rom.5,10). Verschil tussen Kolossenzen 2,15 en 
2Korintiërs 2,14 is de houding van de overwonnenen: in Kolossenzen 2 zijn ze on-
vrijwillig, nors, maar in 2Korintiërs 2 zijn ze blije en sprekende getuigen van de 
overwinning van de generaal. Hoewel dit voor Paulus wel betekent dat hij openbaar 
vernederd wordt en allerlei ontberingen te lijden heeft (vgl. 1Kor.4,9;115 
2Kor.1,8vv). De gevangenen die overwonnen werden, werden of als slaaf verkocht 
of aan het slot van de triomftocht geëxecuteerd (Witherington 1995, 369). “As God 
drags Paul around as his slave, the knowledge of Christ emanates from Paul wher-
ever he goes” (Witherington 1995, 366; vgl. Savage 1996, 104v). Hiermee is het 
opnieuw een moment waarop Paulus zich positioneert tegenover de instelling van de 
schijnapostelen (Van Spanje 2009, 105; Martin 1986, 46v.55v). Het sterkst wordt 
deze visie onder woorden gebracht door Hafemann: “it is Christ whom Paul imitates 
(I Cor. 11:1), the suffering of Christ which Paul shares (II Cor. 1:5) and the power 
of Christ which rests upon him in that weakness (II Cor. 12:9)” (Hafemann 1986, 
54). Juist door de openbare vernedering van Paulus komt Gods kracht als overwin-
naar des te sterker uit (Harris 2005, 247v). Zo is hij Gods ambassadeur in boeien 
(Ef.6,20), zelfs al voor hij daadwerkelijk gevangenzit. 
Naast de triomftocht spreekt Paulus in datzelfde gedeelte (2Kor.2,14-17) over een 
geur die Christus via de apostelen verspreidt en zo brandt voor God. Hiermee is 
sprake van een ‘mixed metaphor’ (Witherington 1995, 366) waarvan er vele bij 
Paulus voorkomen. Want in de gehanteerde metafoor is Paulus niet alleen de pas-
sieve overwonnene die meegevoerd wordt. Door hem wordt ook de wierookgeur 
verspreid die tijdens een triomftocht te ruiken was (Harris 2005, 246v; Witherington 
1995, 366). Dit duidt op een veel actievere inschakeling van Paulus. Voor de gevan-
genen symboliseerde het ruiken van een wierookgeur de naderende dood, maar voor 
de overwinnaars en de juichende menigte aan de kant rook deze geur naar de over-
winning en het leven wat daar uit voortvloeide. Zo heeft ook de prediking in Paulus’ 
opvatting twee uitwerkingen op hoorders: of geloof en redding of ongeloof en on-
dergang. Sommigen verwijzen bij dit beeld naar de Joodse offercultus via Talmu-
dische literatuur (Van Spanje 2009, 106vv; Martin 1986, 48). Dit is minder waar-
schijnlijk omdat Paulus dan in één zin zou verwijzen naar twee beelden uit totaal 

                                                
114  Deze interpretatie past het beste bij de enige andere plaats in het Nieuwe Testament waar dit werk-

woord voorkomt: Kolossenzen 2,15; vgl. Harris 2005, 243vv; Van Spanje 2009, 102vv; Witherington 
1995, 366; echter contra Aus 2005, 40v, die juist stelt dat – vanwege de inzet met dankbaarheid tegen-
over God en het volgende ‘door ons overal verspreidende de geur van de kennis van hem’ – het beeld 
positief gelezen moet worden en daarom kiest voor de vergelijking met een officier die deelt in de 
overwinning van zijn generaal (zo ook Williams 1999, 258v). 

115  Zie Hafemann 1986, 63v, die een opmerkelijke parallel tussen 2Korintiërs 2,14 en 1Korintiërs 4,9 
beschrijft. 
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verschillende contexten. En in het geval dat er inderdaad sprake zou zijn van een 
verwijzing naar Joodse gebruiken zou dit beeld bovendien moeilijk te begrijpen zijn 
geweest voor het grootste deel van de Korintiërs die immers een Grieks-Romeinse 
achtergrond hadden (vgl. 4.1.2). 
 
Voor Paulus betekent in dienst zijn van God en Christus het vervullen van een on-
dergeschikte en dienstbare rol in het grotere werk van God zelf. Belangrijke eigen-
schap van die rol is de blijmoedige aanvaarding van de ellende waarmee hij juist in 
zijn functioneren als prediker te maken kan krijgen. Het lijden dat Paulus in zijn 
apostolaat overkomt, maakt er voor zijn besef onderdeel van uit. Daardoor kan ener-
zijds het gratis karakter van het evangelie duidelijk uitkomen en kan anderzijds de 
kracht en genade van God duidelijk zichtbaar worden. 
 
Vertegenwoordigen 
Een volgend aspect dat ik onderscheid, gelet op de zender van de apostel, is het 
vertegenwoordigen van de zender. Paulus geeft er op verschillende manieren blijk 
van dat zijn optreden in de verkondiging op zichzelf gezien moet worden als het 
present stellen van Christus. Eerder genoemde beelden wezen ook al in die richting 
(denk aan avpo,stoloj, sunergo,j en u`phre,thj), maar nadrukkelijker komt dit aan de 
orde in 2Korintiërs 5,20 (presbeu,w).116 Paulus maakt zijn rol als gezant of ambassa-
deur nog explicieter door eraan toe te voegen: ‘God doet door ons zijn oproep. Na-
mens Christus vragen wij: …’. Ambassadeurs in de Grieks-Romeinse wereld ont-
vingen een speciale opdracht, inclusief bijbehorende rechten, om hun zender op een 
of andere wijze te representeren (Williams 1999, 151v). En daarmee oefenden zij de 
autoriteit van hun zender uit. Ambassadeurs behoorden met respect behandeld te 
worden en aan hen werd een veilig vertrek gegarandeerd (Harris 2005, 445). Zo ook 
Paulus: hij is belast met de boodschap van verzoening. Maar dan wel u`pe.r Cristou/, 
dat wil zeggen: ‘namens’ of ‘in plaats van’ (Van Spanje 2009, 169) en zo draagt 
Paulus Christus’ autoriteit. In feite spreekt God zelf door deze ambassadeur: het 
spreken van Paulus staat voor het spreken van zijn opdrachtgever.117 Paulus maakt 
met het gebruikte beeldwoord presbeu,w impliciet zijn autoriteit die van Christus is, 
duidelijk. 
Een veel voorkomend woord voor de prediking, khru,ssw, heeft van oorsprong ook 
de klank van het vertegenwoordigen van een ander: de heraut die een oproep doet, 
iemand dagvaardt of de overwinning meldt (Liddell e.a. 1968). Hoewel hij een 
werkwoordsvorm van khru,ssw in de Korintische brieven zeven keer gebruikt en het 
zelfstandig naamwoord kh,rugma drie keer,118 gebruikt Paulus het woord dat slaat op 
de actor, kh/rux, hier niet (wel in 1Tim.2,7 en 2Tim.1,11). Bij het woord khru,ssw is 
het ‘optreden namens’ geïmpliceerd. En daarnaast is het publieke karakter ervan van 
belang, dat tegelijk initiërend is: het spreken, in het openbaar, realiseert een be-
                                                
116  Vgl. de enige andere plaats waar dit werkwoord voorkomt, Efeziërs 6,20, waar Paulus spreekt over 

gezant zijn van het evangelie. 
117  Vgl. de twee verschillende contexten waarin het zelfstandig naamwoord presbei,a voorkomt: Lucas 

14,32 en 19,14. In Lucas 14 gaat het om onderhandelen namens de koning over vrede in een oorlogs-
situatie en in Lucas 19 om een afvaardiging die namens het volk aan de koning duidelijk maakt dat hij 
niet terug hoeft te komen van zijn verre reis. 

118  Zie uitgebreider over het woord kh,rugma: Van Spanje 2015. 
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paalde (juridische) werkelijkheid (Liddell e.a. 1968; Towner 1993, 735v). Tegelijk-
ertijd wordt erop gewezen dat alle retorica vreemd is aan khru,ssw: “The herald’s 
task is not to create a persuasive message at all, but to convey effectively the already 
articulated message of another. (…) Paul’s mission was simply to placard Christ 
crucified” (Litfin 1994, 196). 
 
Verantwoorden 
Wie aangesteld is voor een bepaalde taak moet er ook op rekenen dat over de uit-
voering ervan verantwoording afgelegd dient te worden (Hollander 1996, 62). Dit 
kan het beste duidelijk gemaakt worden aan de hand van het beeld van de rent-
meester, oivkono,moj (1Kor.4,1v).119 
De oivkono,moj was iemand (vaak een slaaf) die leiding gaf aan een huishouden en/of 
iemand die het beheer had over de financiën van zijn heer: een rentmeester die ook 
in naam van zijn heer zakelijke beslissingen kon nemen (Liddell e.a. 1968; Thiselton 
2000, 336; Fee 1987, 420; Mounce 1993, 417v; Goodrich 2012, 102). Aangezien 
oivkono,moj in 1Korintiërs 4,1 parallel gebruikt wordt met u`phre,thj kan oivkono,moj hier 
ook gebruikt zijn om de ondergeschikte positie die de oivkono,moj had te accentueren. 
In dat geval wil Paulus benadrukken dat het iemand is die wel bepaalde bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden heeft, maar altijd ingeperkt door de handelwijze die 
zijn leidinggevende hem heeft aangereikt. In Lucas 16,2 valt op dat de oivkono,moj 
daar geen slaaf is, maar een financieel-administratieve functie bekleedt waarbij in 
het geval van slecht functioneren ook ontslag kan volgen. Daar is dus sprake van een 
soort dienstverband. Het lijkt erop dat ook Paulus daarop doelt wanneer hij dit 
beeldwoord gebruikt (Williams 1999, 98v). Belangrijk argument daarvoor is de 
functie-eis die Paulus formuleert in 1Korintiërs 4,2: betrouwbaarheid gevraagd. De 
beoordeling van dit criterium ligt bij de opdrachtgever (Anderson 2008, 62; Litfin 
1994, 226v). Ertegen pleit het gebruik van het woord oivkonomi,a in de context van 
1Korintiërs 9,17 waar Paulus schrijft dat hij niet uit vrije wil verkondigt, waardoor 
er geen recht op betaling is (Fee 1987, 419v). 
Uit de context van 1Korintiërs 4,1 blijkt dat Paulus het woord metaforisch hanteert, 
want het gaat hem niet om het managen van een onderneming of het beheren van 
een huis, maar om het beheren van de geheimen, de mysteriën van God. Daarmee 
doelt Paulus op de openbaring van het evangelie, zoals die kenbaar gemaakt wordt 
door de Geest en aan de apostelen is toevertrouwd om te verkondigen (Fee 1987, 
160). Zou in dat verband de vertaling ‘uitdeler’ niet mogelijk zijn?120 Hoewel het 
lexicaal onwaarschijnlijk is, moet wel opgemerkt worden dat het eigen is aan het 
beheer van Gods geheimen dat ze niet krampachtig bewaard worden, maar juist 
verspreid worden door de verkondiging (zie 1Kor.2,1.7-10; 14,2; 15,51; vgl. Fee 
1987, 160). Beheren is wat anders dan bewaren! 
Uit het vervolg blijkt dat Paulus zich bewust is dat zijn verkondigende beheerstaak 
met zich meebrengt dat hij beoordeeld zal worden door God – en dus niet door men-
sen (1Kor.4,1-5; 9,3; vgl. Goodrich 2012, 201). “Paul is about to disclaim the ca-

                                                
119  In 1Korintiërs 9,17 komt het bijbehorende zelfstandig naamwoord oivkonomi,a voor. Zie ook Jezus’ 

gelijkenis over de oivkono,moj in Lucas 16,1-9. 
120  Zo is het vertaald in de Statenvertaling; via de vertaling van het werkwoord oivkonome,w dat in sommige 

gevallen uitdelen of uitbetalen kan betekenen (vgl. Liddell e.a. 1968). 
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pacity to know fully the secrets even of his own heart. He simply leaves with God in 
trust how trustworthy his work will be found to have been in the judgment of God” 
(Thiselton 2000, 338). Wanneer het gaat over verantwoording en beoordeling, ligt 
1Korintiërs 4 dicht aan tegen het voorgaande, waar het gaat over de beloning die 
Paulus en Apollos (3,8) en zijn opvolgers in Korinte (3,13) wacht (vgl. 4.2.3 – Die-
nen). 
Van belang is dat het beeldwoord oivkono,moj aandacht vraagt voor het beheer van 
iets dat van een ander is en wel in opdracht van die ander, waarbij logischerwijze 
verantwoording en beoordeling over het gedane beheer hoort. Enerzijds heeft de 
rentmeester rechten en een bepaalde mate van gezag, anderzijds is hij een man van 
weinig rechten (Goodrich 2012, 117). Rentmeester Paulus heeft iets van onschatbare 
waarde in handen gekregen wat hij het best beheert door het uit te delen. 
 
4.2.4 Ik ben gezonden naar… 
Het tweede aspect van Paulus gezonden-zijn is de richting waarin hij gestuurd is, de 
bestemming van zijn zending. 
Paulus was als apostel speciaal aangesteld voor de heidenen.121 Dat was zijn pri-
maire taak, hoewel dat niet betekent dat hij Joden links liet liggen, zoals bekend is 
uit Paulus’ werkwijze in nieuwe gebieden (Van Bruggen 2001, 172-178). Dat Pau-
lus’ zending een duidelijke richting en bestemming had, blijkt ook wel uit zijn ver-
dediging van zijn apostelschap tegenover de Korintiërs in 1Korintiërs 9. Daar zegt 
hij zelfs: ‘jullie zijn het keurmerk van mijn apostelschap’ (9,2). Anderen mogen het 
apostelschap van Paulus betwisten, maar juist niet de mensen onder wie hij heeft 
gewerkt en die door hem tot geloof gekomen zijn! En ook in 2Korintiërs 12,11vv 
wordt duidelijk dat Paulus zijn apostelschap als een duidelijk relationeel gegeven 
beschouwt. Voor de Korintiërs moet het door tekenen en wonderen toch duidelijk 
geworden zijn dat hij voor hen een apostel is, ook al ziet hij af van bepaalde rechten 
die bij zijn apostelschap passen. In gesprek met de Korintiërs weigert Paulus dat 
voetstukje te betreden, omdat hij zodoende voor hen de dwaasheid van de evange-
lieverkondiging minder invoelbaar kan maken (vgl. Savage 1996, 93.95; Harris 
2005, 881vv). 
 
De beelden die Paulus hanteert voor zijn relatie in de verkondiging met de Korinti-
ërs hebben allemaal op de een of andere manier te maken met (door)geven. Achter-
eenvolgens bespreek ik hier het woord ‘doorgeven’ zelf dat in de Korinte-brieven 
meestal slaat op verkondiging. Daarop volgt het beeld van de vader die leven door-
geeft, de oproep tot navolging waarmee Paulus zijn leven aanbiedt aan de Korintiërs 
en het beeld van het voeden van zijn hoorders. Tenslotte bespreek ik Paulus’ bereid-
heid slaaf te zijn voor zijn hoorders, waarmee hij nog sterker dan in het beeld van de 
navolging zijn leven geeft aan de Korintiërs en duidelijk maakt dat hij niet voor 
zichzelf leeft. 
 
 
 

                                                
121  Zoals verwoord in Romeinen 11,13; Galaten 1,11-17 en in de beschrijving van Lucas: Handelingen 

9,15 (hoewel in dit vers ook sprake is van ‘kinderen van Israël’); 22,21; 26,15-18. 
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Doorgeven 
In de eerste Korinte-brief zijn er drie plaatsen waar Paulus zelf subject is van het 
doorgeven (paradi,dwmi)122 van iets: 1Korintiërs 11,2.23 en 15,3. In 2Korintiërs 
komt het op deze manier niet voor. Vooral 1Korintiërs 15,3 is voor dit onderzoek 
interessant: Paulus lijkt daar een soort patroon van de verkondiging duidelijk te 
willen maken. Wat hij zelf ontvangen heeft (paralamba,nw), geeft hij op zijn beurt 
door aan de Korintiërs. Zo ook in 1Korintiërs 11,23 waar hij erbij vermeldt dat hij 
het van de Heer zelf ontvangen heeft. Paulus is, samen met de andere apostelen, de 
eerste schakel in een lange keten die begint bij de Heer Jezus zelf en de eeuwen 
doorloopt (Thiselton 2000, 866.1186v). Ontvangen en doorgeven; daarin komt ook 
tot uitdrukking dat hetgeen wat doorgegeven wordt niet uit het brein van Paulus 
voortkomt, maar via de traditie zijn oorsprong vindt bij de gebeurtenissen zelf (Fee 
1987, 721). Het evangelie dat Paulus verkondigd heeft, gaf hij in opdracht door. 
Paulus betoont zich regelmatig afhankelijk van andere apostelen (Van Bruggen 
2001, 154; vgl. 2Tes.2,15; 3,6). 
Wie zelf wil doorgeven, moet wel eerst ontvangen hebben. En omgekeerd: wie ont-
vangen heeft, moet doorgeven. 
 
Vader 
Vaders (en moeders nog meer!) weten hoe fundamenteel ‘doorgeven’ een kern van 
het leven is. Dat doorgeven begint al bij de conceptie en heeft een onduidelijk of 
misschien wel helemaal geen einde (vgl. Nouwen 1994, 49-60). Zo stelt Paulus dat 
hij degene is geweest door wie de Korintiërs geestelijk tot leven zijn gekomen 
(1Kor.4,15). De Korintiërs hebben wel vele opvoeders of gidsen (paidagwgo,j) die 
hen begeleiden, maar slechts één vader, Paulus. Overigens haast Paulus zich om 
erbij te zeggen: ‘in Christus Jezus door het evangelie’. In parallellie met dit beeld 
spreekt Paulus de Korintiërs in het vers daarvoor aan met ‘kinderen’ (4,14; te,kna). 
Diezelfde aanspraak komt ook voor in 2Korintiërs 6,13. De relatie van Paulus tot 
zijn tot geloof gekomen hoorders in Korinte kan vergeleken worden met een zorg-
zame vader en zijn kinderen (vgl. 1Tes.2,7.11). Juist waar Paulus de vergelijking 
maakt met andere opvoeders of gidsen (mensen als Apollos en de leiders van de 
gemeente in Korinte), wordt duidelijk dat dit beeld duidt op oorsprong. Paulus heeft 
hen leven geschonken. Hij heeft iets in gang gezet en is daarmee van groot belang 
geweest voor de Korintiërs. Een ander verschil tussen een vader en een gids, ge-
noemd door Thiselton (2000, 370), is de motivatie van waaruit gehandeld wordt. 
Vaders handelen namelijk vanuit de liefde voor hun kinderen, maar een pedagoog 
handelt vanuit zijn gehoorzaamheid aan de instructies van zijn meester.123 Dit lijkt 
een wat overspannen verschil aangezien Paulus niet in negatieve zin over pedagogen 
spreekt. Hij heeft hier dus niet indringers in de gemeente op het oog (daarvan is pas 
in 2Korintiërs sprake), maar de mensen die zijn werk in de gemeente hebben voort-
gezet, beginnend met Apollos. De opvoeders die het werk van Paulus overgenomen 

                                                
122  Betekenis: geven, overhandigen, doorsturen; een stad overgeven; iemand uitleveren om be-

recht/gemarteld te worden; doorgeven van legendes/opinies, zo ook: onderwijzen (Liddell e.a. 1968). 
123  Thiselton maakt bij dit vers de vergelijking met het verschil tussen de goede herder en de huurling in 

Johannes 10,11-14. 
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hebben, moeten zich niet verwijderen van het evangelie waarmee Paulus de Korinti-
ërs tot leven gewekt heeft. 
Paulus brengt met zijn spreken over zichzelf als vader onderscheid aan tussen zich-
zelf en anderen die zijn taken in Korinte hebben overgenomen. Hij is vader van de 
Korintiërs en de anderen zijn opvoeders, mensen die de begeleiding van kinderen 
overnemen. Paulus’ vaderschap wordt bepaald door het levenwekkende evangelie 
dat hij hen heeft voorgehouden en hen opnieuw in deze brief voorhoudt. 
 
Navolgen 
Wie vader is geworden, wil het beste voor zijn kind en is normaliter bereid als voor-
beeld te dienen voor zijn kind. Zo doet Paulus dat hier ook door direct volgend op 
het vader-beeld de gemeente op te roepen hem na te volgen (1Kor.4,16: mimhtai, mou 
gi,nesqe) en dat ook in een consecutieve verbinding (ou=n). Voor zover het woord 
mimhth,j verder in de Paulinica voorkomt, wordt in bijna alle gevallen een relatie 
gelegd met de navolging van God.124 Dat is niet het geval in 1Korintiërs 4,16, want 
hier heeft Paulus het alleen over zichzelf. Pas als Paulus verderop meedeelt dat hij 
Timoteüs zal sturen en wat zijn opdracht zal zijn, wordt duidelijk dat navolging ook 
hier niet op zichzelf staat: ‘Timoteüs zal u in herinnering brengen mijn wegen in 
Christus (ta.j o`dou,j mou ta.j evn Cristw|/), zoals ik ze ook verkondig in alle plaatsen’ 
(4,17). ‘Mijn wegen’ moet wel slaan op de morele standaards, zoals daar in rab-
bijnse literatuur over gesproken wordt met het begrip halakhah (Thiselton 2000, 
374; Hollander 1996, 75), en op zijn zojuist beschreven levensstijl als dienaar van 
God en het evangelie (Witherington 1995, 147). Hier wordt duidelijk hoezeer predi-
king en levenswijze met elkaar samenhangen. Paulus’ leven is verkondiging en zijn 
levensgang is het waard om door mensen gehoord te worden, omdat het hen leert 
hoe zij in Christus voor God kunnen leven. Een oproep tot navolging kan dus niet 
zonder het beschikbaar stellen van het eigen leven. Dat blijkt ook wel uit de voor-
gaande verzen waarin juist alle rampspoed die de apostelen in hun werk treft, be-
schreven wordt (1Kor.4,9-13): verkondiging gaat de prediker niet in de koude kleren 
zitten. 
In 1Korintiërs 11,1 is de oproep tot navolging de afsluiting van een betoog over hoe 
de Korintiërs in alles tot Gods heerlijkheid moeten leven en handelen. Paulus zegt 
vlak daarvoor dat hij probeert om in alles iedereen tegemoet te komen. Op die ma-
nier zoekt hij niet zijn eigen voordeel, maar dat van velen met als doel hun redding. 
In een actuele kwestie die speelt in Korinte (omgang met christelijke vrijheid; 10,23-
33) laat Paulus zien hoe hij er zelf mee omgaat en roept vervolgens de Korintiërs op 
hem daarin na te volgen. Op deze manier vormt de oproep tot navolging in 
1Korintiërs 11,1 een concretisering van de meer algemene stelling in 1Korintiërs 
4,15: ‘Door Christus ben ik uw vader geworden’. Paulus voegt bij zijn oproep nog 
een nadere bepaling toe door te zeggen: ‘zoals/voorzover ik op mijn beurt Christus 
navolg’ (kaqw.j kavgw. Cristou/). Paulus kan alleen maar de Korintiërs oproepen hem 

                                                
124  Navolging van God in directe zin komt voor in Efeziërs 5,1; indirecte navolging van God of Christus 

via Paulus en anderen: 1Korintiërs 11,1; 1Tessalonicenzen 1,6; een uitzondering vormt 
1Tessalonicenzen 2,14 waar gesproken wordt over navolging van Gods gemeentes in Judea. In dit 
laatste geval wordt niet zozeer actieve of bewuste navolging bedoeld, maar hetzelfde overkomen en 
daarmee in de voetsporen treden van de gemeentes in Judea. 
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na te volgen, omdat hij weet dat hij Christus navolgt. En dat is dan tegelijk ook het 
criterium. Is Christus’ vernedering tot slaaf waarin hij alles opgaf voor anderen tot 
aan de dood aan het kruis werkelijk het voorbeeld? (Witherington 1995, 229; Fee 
1987, 490; Gorman 2001, 185v). Alleen in de persoonlijke navolging kan Paulus 
anderen oproepen hetzelfde te doen. Als hij er niet zeker van is zelf Christus na te 
volgen, kan hij anderen niet oproepen hem na te doen. 
Als vader en dus voorganger in het evangelie kan Paulus de Korintiërs oproepen om 
hem na te volgen. In de verkondiging kan hij rustig zichzelf naar voren schuiven als 
voorbeeld. 
 
Voeden 
Een belangrijke taak van vaders is ook het voeden van hun kinderen. Dat is opnieuw 
een vorm van geven. Wat de vader door eigen inspanningen verworven heeft, geeft 
hij aan zijn kinderen. Paulus gebruikt dit beeld in 1Korintiërs 3,2 waar hij het heeft 
over voeden (poti,zw)125 met melk (ga,la). Met deze terminologie wil Paulus ener-
zijds duidelijk maken dat het spreken over het geloof in Christus voedzaam is en 
anderzijds vooral aandacht vragen voor de afstemming van het evangelie op het 
niveau van de hoorders.126 De Korintiërs waren tijdens Paulus’ aanwezigheid in hun 
midden nog niet toe aan vast voedsel (brw/ma) en konden slechts melk verdragen, 
omdat ze nog niet volledig leefden vanuit de Geest (Hollander 1996, 48; Fee 1987, 
125). 
Over het afstemmen van het evangelie op zijn hoorders spreekt Paulus ook in 
1Korintiërs 9,20vv. Paulus heeft zich aangepast aan Joden, niet-Joden en zwakken –
aan iedereen heeft hij zich aangepast (9,22). Daarin wordt Paulus’ passie voor het 
evangelie zichtbaar (Fee 1987, 431v; Thiselton 2000, 707). Het evangelie dat aan-
genomen moet worden door mensen in hun eigenheid. En de reden die Paulus aan-
draagt voor zijn aanpassing aan hoorders is tweeledig: allereerst dat hij mensen wil 
behouden of winnen voor het evangelie (9,19-22; kerdai,nw)127 en vervolgens dat hij 
ook zelf deelnemer wil worden van de zegen en de voortgang van het evangelie 
(9,23; sugkoinwno,j). Gevoed worden door te voeden. 
Het evangelie is voedzaam voor wie hoort, daar is Paulus zich van bewust. Maar het 
betekent wel dat mensen niet ondervoed of overvoerd mogen worden. Spreken over 
het evangelie moet plaatsvinden op een voor de hoorder behapbaar niveau. 
 
Slaaf 
Als Paulus het heeft over de aanpassing die hij deed om hoorders te bereiken, ge-
bruikt hij een opvallend beeld. Het verlangen om mensen te redden gaat zover, dat 
Paulus zichzelf tot een slaaf gemaakt heeft van zijn hoorders (doulo,w), hoewel hij 
vrij was (1Kor.9,19). Wie geen gebruik maakt van zijn rechten, blijft ook vrij ten 
opzichte van mensen (9,17v). Paulus’ spreken over vrij zijn moet hier dus wel slaan 

                                                
125  Betekenis: ‘iets te drinken geven’; ‘water geven: een land irrigeren’ (zo in 1Korintiërs 3,6vv in het 

beeld van de akkerbouw) of ‘een kudde drenken’ (Liddell e.a. 1968). 
126  In 1Tessalonicenzen 2,7 komt dit beeld ook voor. Daar gebruikt Paulus het om aan te geven hoe 

zorgzaam en teder hij was voor de Tessalonicenzen. Het kleurt ook het daaropvolgende beeld van de 
vader (1Tes.2,11). 

127  Hetzelfde woord gebruikt Paulus in Filippenzen 3,8 om aan te geven dat hij Christus wil ‘winnen’. 
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op zijn financieel onafhankelijke positie (Fee 1987, 425v). Dat biedt hem dan de 
vrijheid ervoor te kiezen slaaf te worden van mensen die hij met het evangelie wil 
bereiken. Zijn vrijheid is geen doel in zichzelf. Zijn slaaf-worden kan opnieuw ge-
zien worden in het verlengde van de vernedering van Christus zelf (Gorman 2001, 
186vv; vgl. Fil.2,6vv). Zoals Christus zich eerst vernederde en slaaf werd, zo wordt 
Paulus het nu van zijn hoorders. 
Het beeld van de slaaf gebruikt Paulus in de tweede Korinte-brief nogmaals in ver-
band met de verkondiging, namelijk in 2Korintiërs 4,5b: ‘[wij verkondigen] onszelf 
als uw slaven (dou,louj u`mw/n)128 in het belang van129 Jezus’. Als Paulus (en andere 
predikers) Jezus Christus als Heer verkondigt (4,5a), dan kan hijzelf geen heer over 
de Korintiërs zijn (vgl. 1,24). Maar als slaaf van Christus (Rom.1,1; Fil.1,1; Tit.1,1; 
Gal.1,10; vgl. 2Tim.2,24), zal Paulus ook slaaf zijn voor zijn hoorders – uiteraard 
wel ingeperkt door de wil van Jezus (Van Spanje 2009, 134). Wie Jezus als Heer 
erkent, wordt daarmee slaaf van Christus (1Kor.7,22v) en God (Rom.6,16-22) en dat 
krijgt handen en voeten in ‘slaaf-zijn’ van medechristenen (vgl. 2Kor.8,5; Harris 
1999, 103; Harris 2005, 333). 
Paulus drukt zijn dienstbaarheid aan de Korintiërs heel sterk uit. Hij is bereid de 
ondergeschikte positie van een slaaf in te nemen ten opzichte van zijn hoorders, 
zolang dat wel ligt in het verlengde van de ondergeschikte positie aan Christus, zijn 
Heer. Dat dit een vrije keuze is blijkt uit 1Korintiërs 9,19 waar Paulus duidelijk 
maakt dat hij vanuit zijn onafhankelijkheid ten opzichte van mensen deze stap zet. 
Deze vergaande keuze heeft niet alleen te maken met de redding van zijn hoorders, 
maar net zo goed met de redding van Paulus zelf (9,23-27). Ook al is Paulus vader 
van de Korintiërs en heeft hij hen tot leven gewekt in het geloof, ook al geeft hij het 
goede nieuws van het leven door, dan nog heeft hij voor zijn eigen ziel te zorgen 
(Thiselton 2000, 715vv). Wie leven in handen heeft, heeft er nog niet automatisch 
deel aan. 
Het doorgeven van leven in navolging van Christus gaat zover, dat iemand zijn le-
ven volledig in dienst stelt van zijn hoorders en zo hun slaaf wordt. 
 
In afgezwakte vorm komt de ondergeschikte positie van Paulus aan de orde in 
2Korintiërs 11,8, wanneer hij spreekt over dienstbaar zijn aan de hoorders. Hier 
komt hetzelfde woord voor als eerder in de relatie van Paulus tot God: diakoni,a 
(2Kor.4,1). Paulus maakt duidelijk dat hij, om de Korintiërs optimaal te kunnen 
dienen, andere gemeentes financieel geplunderd heeft (sula,w). Daarmee contrasteert 
hij zijn eigen optreden weer met anderen, die de Korintiërs hebben uitgebuit door 

                                                
128  Merkwaardig is het fenomeen dat de meeste Nederlandse vertalingen hier dou,louj u`mw/n vertalen met 

‘uw dienaren’. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in Engelse vertalingen (Harris 1999, 183-191). 
De vraag is echter of de vertaling ‘dienaar’ wel voldoende de onderdanige en onvrije betekenis van 
dou/loj weergeeft. Harris noemt in het bijzonder 2Korintiërs 4,5 als een tekst waarin de vertaling ‘die-
naar’ (of ‘servant’ in het Engels) te zwak is. 

129  De (tekstkritische) vraag is of dia hier, met een accusativus of genitivus gelezen moet worden. Veel 
belangrijke handschriften hebben een accusativus en het is bovendien de moeilijkere lezing, die dan 
ook in de teksteditie van Nestle-Aland gevolgd wordt. Wanneer er een accusativus gelezen moet wor-
den, heeft dia causale betekenis: ‘dankzij’; of finale betekenis: ‘ter wille van’ of ‘in het belang van’. 
Wanneer er een genitivus moet staan, heeft dia causale betekenis: ‘door middel van’ (Liddell e.a. 
1968). Gelet op de handschriften kies ik voor de accusativus en ik vertaal die met finale betekenis. 
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middel van hun verkondiging. Zijn dienende rol voor de Korintiërs bestond eruit van 
hen geen vergoeding te vragen voor zijn inspanningen in hun midden, maar juist het 
evangelie gratis aan te bieden. “He recognized that the essence of his relation to his 
converts was one of service (cf. 1 Cor. 16:15) – a model for Christian pastors of 
every age” (Harris 2005, 759). 
Paulus gebruikt dezelfde woorden (diakoni,a en dou/loj) zowel in de relatie tot God, 
zijn zender, als in de relatie tot zijn hoorders. De dienstbaarheid aan God en de 
dienstbaarheid aan hoorders, in casu de Korintiërs, moeten dus nooit tegen elkaar 
worden uitgespeeld maar liggen in elkaars verlengde (2Kor.4,5; vgl. 1Kor.3,21vv). 
 
Paulus en zijn hoorders 
Paulus is als een gezondene van God bij de Korintiërs gekomen en heeft hen bekend 
gemaakt met het evangelie. Daarin is hij heel ver gegaan en heeft zich nadrukkelijk 
onderscheiden van andere rondtrekkende leraren die uit waren op roem, bewonde-
ring, eer, glorie, rijkdom, macht en voordelen (Litfin 1994, 128vv). Paulus komt niet 
namens zichzelf, maar staat aan de kant van God. Dat bepaalt zijn houding ten op-
zichte van zijn hoorders: hij past zich aan aan zijn hoorders (1Kor.3,1-4) die nog al 
te kinderlijk denken. In Christus waren zijn hoorders niet meer dan kinderen. Pau-
lus’ vaderschap kan getypeerd worden met de woorden voorleven, doorgeven en 
voeden. 
Omdat Paulus het evangelie van de gekruisigde Christus wil overbrengen aan de 
Korintiërs, kan hij niet anders dan zich dienstbaar maken aan zijn hoorders, als was 
hij hun slaaf. Deze dienstbaarheid is ingekaderd door de dienstbaarheid aan de Heer 
van het evangelie. Dubbele dienstbaarheid dus, want een evangelie dat zich niet 
richt op hoorders daar waar ze zich bevinden, is geen evangelie. 
 
Als gezondene naar de heidenen heeft Paulus allerlei inspanningen verricht om het 
levengevende evangelie van Jezus Christus door te geven. De vrije positie die hij 
daarin heeft tegenover de Korintiërs, heeft Paulus richtinggevend en dienstbaar 
gehanteerd tot voordeel van henzelf. Paulus’ optreden weerspiegelt zo zijn 
boodschap: “In offering the ‘free’ gospel ‘free of charge’ his own ministry becomes 
a living paradigm of the gospel itself” (Fee 1987, 421 n.a.v. 1Kor.9,18). 
Het moge duidelijk zijn dat in de beelden die Paulus hanteert om zijn relatie met zijn 
hoorders aan te duiden ook al informatie naar voren komt over zijn taakomschrij-
ving als verkondigende apostel. Aan die taakomschrijving – of vanuit Paulus’ zelf-
verstaan geformuleerd: rolopvatting – besteed ik in de volgende paragraaf aandacht. 
 
4.2.5 Ik ben gezonden om te… 
Dat Paulus’ zending een specifieke doelstelling en inhoud heeft, wordt wel duidelijk 
in het kernvers 1Korintiërs 1,17. Daar maakt hij duidelijk dat hij gezonden is om te 
verkondigen en niet, wat de Korintiërs wellicht denken, om een partij rondom zijn 
persoonlijke opvattingen te stichten door middel van het ritueel van de doop. Juist al 
in het gebruik van het woord avposte,llw blijkt Paulus niet uit op zijn eigen belang, 
maar op dat van zijn hemelse zender. Om de taak van Paulus beter in beeld te krij-
gen, kijk ik nu eerst naar het gebruik van het werkwoord dat hij in 1Korintiërs 1,17 
gebruikt voor verkondigen. Vervolgens breng ik de werkwoorden in kaart die Paulus 
parallel daaraan gebruikt. Daarna bespreek ik nog enkele beelden die Paulus han-
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teert om zijn verkondiging meer kleur te geven. Ik sluit af met twee typeringen die 
Paulus gebruikt voor zijn verhouding tot het evangelie als zodanig. 
 
Verkondigen – euvaggeli,zomai  
Het standaard-werkwoord dat Paulus gebruikt voor verkondigen is euvaggeli,zomai.130 
De algemene betekenis ervan is goed nieuws brengen of goed nieuws aankondigen. 
In het Nieuwe Testament krijgt het de specifiekere betekenis van preken of het ver-
kondigen van blijde berichten die betrekking hebben op het koninkrijk van God 
(Liddell e.a. 1968). 
Eraan gekoppeld komt in de Korintische correspondentie het zelfstandige naam-
woord euvagge,lion voor.131 Oorspronkelijk was euvaggeli,a de inhoud van de 
verkondiging en het woord euvagge,lion betekende dan de beloning die de brenger 
van goed nieuws ontving, het bodeloon.132 Dat het deze betekenis in het Nieuwe 
Testament niet meer kan hebben, blijkt wel in 1Korintiërs 9,12.14.18 waar het 
steeds voorkomt in de context van vergoeding ontvangen voor de verkondiging. 
Later kan euvagge,lion ook slaan op de inhoud van de boodschap: goed bericht. Dit 
komt bijvoorbeeld voor in verband met de troonsbestijging van een keizer. En in die 
inhoudelijke betekenis wordt het in het Nieuwe Testament gebruikt als samenvatting 
van alle dingen die werkelijkheid geworden zijn door de komst van Jezus Christus 
en Gods koninkrijk. Opvallend is dat het woord euvagge,lion ook gebruikt kan worden 
als een verwijzing naar de activiteiten van Paulus en andere predikers (2Kor.2,12). 
Het woord slaat dus niet alleen op de inhoud, maar ook op de activiteit van de ver-
kondiging.133 In de gevallen waar euvagge,lion slaat op de inhoud van de verkondi-
ging, wordt het vergezeld door het woord voor verkondigen of een synoniem daar-
van. 
Het is opvallend dat Paulus meestal kiest voor het positief gekleurde woord 
euvaggeli,zomai, in plaats van de neutralere term katagge,llw.134 In het Nieuwe Testa-
ment vaak in combinatie met euvagge,lion of een synoniem, zoals to. musth,rion tou/ 
qeou/ (1Kor.2,1) of in specifieke context met to.n qa,noton tou/ kuri,ou 
(1Kor.11,26).135 
In tegenstelling tot het eerder besproken khru,ssw dat de focus legt op het represen-
terende karakter van het optreden van de bode, vraagt euvaggeli,zomai (en de varian-
ten) meer aandacht voor de inhoud waarmee de bode komt. 
 
 

                                                
130  In de Korintische correspondentie komt het zeven keer voor, namelijk in 1Korintiërs 1,17; 9,16.18; 

15,1; 2Korintiërs 10,16; 11,7. 
131  In totaal twaalf keer, namelijk in 1Korintiërs 4,15; 9,12.14.18; 15,1; 2Korintiërs 2,12; 4,3.4; 8,18; 

9,13; 10,14; 11,4.7. 
132  Zo wordt euvagge,lion gebruikt in LXX 2Sm.4,10 waar gezegd wordt dat de bode die David kwam 

vertellen dat Saul gedood was, als bodeloon de doodstraf kreeg. 
133  Dit is ook aan de orde in 2Korintiërs 4,3; 8,18; mogelijk ook in 1Korintiërs 4,15; 2Korintiërs 4,4; 

10,14. 
134 Het woord katagge,llw gebruikt Paulus drie keer: 1Korintiërs 2,1; 9,14; 11,26 ; en het betekent 

‘aankondigen’, ‘verkondigen’ of ‘verklaren’ (Liddell e.a. 1968). De eenvoudigere variant avgge,llw 
komt in het Nieuwe Testament alleen voor in Johannes [4,51;] 20,18. 

135  In dit laatste vers is niet Paulus subject, maar de avondmaal-vierende gemeente. 
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Andere woorden voor verkondigen 
Paulus typeert zijn verkondiging eenmaal met het woord ‘getuigenis’ (martu,rion: 
1Kor.1,6).136 Het verwante werkwoord (marture,w) gebruikt hij in 1Korintiërs 
15,15.137 Paulus spreekt in dat vers weliswaar in de irrealis, maar typeert hier zijn 
verkondiging wel degelijk als ‘getuigen’ (vgl. 2Kor.13,1). Getuigen zoals Paulus dat 
bedoelt, is ergens over spreken in de meest stellige zin, met geregeld een juridische 
kleur (zoals in 2Kor.8,3).138 Het is een krachtig spreken waarbij een waarheidsclaim 
wordt neergelegd die de spreker persoonlijk voor zijn rekening neemt, omdat hij 
erbij was, het gezien heeft en er zelf volledig in gelooft. Het getuigenis is dus een 
toegang tot de waarheid die de hoorders ervan (nog) niet hebben. Getuigenis vraagt 
om geloof en om vertrouwen in de spreker. 
Vandaar ook dat het voor Paulus zo belangrijk is dat hij iemand is aan wie Jezus 
verschenen is (1Kor.9,1; 15,5-8). 
 
In een enkel geval is het werkwoord parakale,w te lezen als een synoniem voor ver-
kondiging, vooral in 2Korintiërs 5,20; 6,1; 10,1; 1,4.6; en wellicht ook in 
1Korintiërs 1,10 en 14,31.139 In de eerste drie gevallen betreft het een corrigerende 
aansporing die Paulus namens God de Korintiërs overbrengt. In 2Korintiërs 1 gaat 
het om bemoediging of vertroosting in ellende die Paulus de Korintiërs kan bieden 
omdat hij zelf eerst vertroost is door God. In 2Korintiërs 1,3 lijkt para,klhsij haast 
een synoniem van euvagge,lion geworden te zijn. Opvallend is dat in alle genoemde 
gevallen waarin dit werkwoord door Paulus gebruikt wordt, expliciet sprake is van 
een verbinding met goddelijke betrokkenheid. Uitzondering hierop is 1Korintiërs 
14,31 waar parakale,w staat voor een van de bedoelde effecten van profetie in de 
gemeente. Blijkbaar moet in de corrigerende aansporing duidelijk zijn dat dit een 
goddelijke oorsprong heeft. Ook 2Korintiërs 10,1 is in dit verband van belang, om-
dat Paulus daar de gemeente aanspoort ‘met behulp van de zachtaardigheid en rede-
lijkheid van Christus’. Corrigerende aansporing vindt haar oorsprong in de goedheid 
van de Heer zelf. 
 
In 2Korintiërs 5,11 maakt Paulus met nog een ander werkwoord duidelijk wat hij als 
inhoud van zijn zending ziet, namelijk het overtuigen (pei,qw) van iedereen. Hij geeft 
er ook een motivatie bij: ‘vervuld van ontzag voor de Heer’ en getuige het voor-
gaande moet dat wel slaan op het oordeel dat iedereen wacht aan het einde van zijn 
leven. Daarmee is Paulus’ gebruik van het woord niet te vergelijken met de manier 
waarop rondreizende retorici erover spraken (Litfin 1994, 195n45). Deze motivatie 
voor de verkondiging werpt ook licht op datgene waarvan Paulus iedereen wil 
overtuigen, namelijk van het werk van God dat vraagt om geloof en verbondenheid 

                                                
136  Volgens sommige handschriften zou dit ook in 1Korintiërs 2,1 staan, maar waarschijnlijker is daar de 

lezing musth,rion. 
137  In meer algemene betekenis ‘over iemand een getuigenis afleggen’ gebruikt Paulus het in 2Korintiërs 

8,3 met betrekking tot de collectes voor Jeruzalem. 
138  Zeker ook in 2Korintiërs 1,23 waar het gaat over het subject van getuigen (ma,rtuj) en waarmee God 

geïdentificeerd wordt (zo ook in Fil.1,8; 1Tes.2,5.10; in het laatste vers de geadresseerden plus God). 
139  Het werkwoord komt verder voor in 1Korintiërs 4,13.16; 16,12.15; 2Korintiërs 2,7.8; 7,6.7.13; 8,6; 

9,5; 12,8.18; 13,11 in de betekenissen ‘iemand ergens toe oproepen’, ‘vertroosten’, ‘bemoedigen’ etc. 
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(vgl. 5,18vv). Dat overtuigen van mensen komt op die manier dicht in de buurt van 
wat Paulus in 1Korintiërs 9,19-22 noemt het ‘winnen van mensen’. 
 
Een volgend werkwoord dat op prediking slaat is dida,skw (1Kor.4,17; vgl. 11,14): 
‘instrueren’ of ‘onderwijzen’. Paulus zal Timoteüs naar de gemeente sturen en hij 
zal hen herinneren aan het onderwijs van Paulus, namelijk ‘mijn wegen in Christus’ 
(vgl. 4.2.4 – Navolgen). Dit onderwijs geven was een vaste praktijk van Paulus 
(pantacou/ evn pa,sh| evkklhsi,a|). Gezien 1Korintiërs 14,6.26 was onderwijs (didach,) 
een onderdeel van de samenkomst van de gemeente. Zo heeft God ook als gave aan 
de gemeente leraren aangesteld (1Kor.12,28; vgl. 1Tim.2,7; Ef.4,11). Paulus biedt 
zichzelf aan als een voorbeeld voor de mensen, aan wie hij het evangelie verkondigd 
heeft. Zoals eerder gezegd, doelt Paulus hiermee op de morele dimensie van het 
christenleven, maar dit slaat, getuige het voorgaande, ook op het leven als dienaar 
van God en het evangelie. 
 
In het kader van zijn dienaar van God zijn (2Kor.6,4), maakt Paulus de opmerking 
dat hij volhardt door middel van wapens van de gerechtigheid (dia. tw/n o[plwn th/j 
dikaiosu,nhj; 6,7). Dat bestaat uit het spreken van de waarheid en de kracht van God 
(evn lo,gw| avlhqei,aj( evn duna,mei qeou/). Verkondiging heeft ook een strijdbaar ka-
rakter. In de manier waarop Paulus omgaat met de waarheid en de kracht van God 
wordt de gerechtigheid die God wil werken zichtbaar. 
 
Beelden voor verkondiging 
Naast de werkwoorden die Paulus gebruikt om zijn zending inhoud te geven, zijn er 
ook enkele opvallende beelden in de Korinte-brieven aan te wijzen waarmee Paulus 
inzage geeft in zijn verstaan van zijn taakomschrijving. Het zijn beelden ontleend 
aan het alledaagse leven, akkerbouw, (huizen)bouw en huwelijkssluiting. 
 
Om uit te leggen wat het betekent om een dienaar te zijn (1Kor.3,5) gebruikt Paulus 
in 1Korintiërs 3 twee beelden. Allereerst dat van de akkerbouw, het verbouwen van 
gewassen (3,6-9a). In dat grote proces draait het natuurlijk om het groeien van de 
planten. Alles is erop gericht dat tot stand te brengen: de plantjes moeten gepoot 
worden en moeten regelmatig voorzien worden van water. Dat zijn de taken van de 
dienaren en in het geval van Korinte doelt Paulus bij het eerste op zichzelf en bij het 
tweede op Apollos en wellicht anderen die zijn werk in die stad hebben voortgezet. 
God is het die groei geeft, die daarin gebruikmaakt van het faciliterende werk van 
apostelen en ander werkers (Thiselton 2000, 301v; Williams 1999, 37). Opvallend is 
het verschil in het aspect tussen de werkwoorden die de activiteiten van Paulus en 
Apollos beschrijven (aoristus) en het werkwoord dat Gods activiteit beschrijft (im-
perfectum). Thiselton concludeert daaruit: “Ministers come and go, but God’s own 
work continues” (Thiselton 2000, 302). Het dienende zit daar in dat groei niet in de 
handen van de apostelen en predikers ligt, maar van God afkomstig is (3,7; 
auvxa,nw).140 Vandaar dat er geen reden is Paulus of wie ook op een voetstuk te plaat-
sen (vgl. Clarke 1993, 119vv). In dat opzicht onderscheidt Paulus zich van veel 

                                                
140  Vgl. 2Korintiërs 10,15, waar ook blijkt dat Paulus geen grip heeft op geloofsgroei, maar erop hoopt. 
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retorici die de stad Korinte geregeld aandeden. Zij vroegen van hun gehoor om een 
oordeel (Litfin 1994, 224), maar Paulus maakt duidelijk: God is degene die mij 
beoordeelt en beloont. Daarmee wordt nog maar eens duidelijk dat de verkondiger 
de inhoud van de verkondiging niet van zichzelf heeft, zoals de Griekse retor pre-
tendeerde. De taak van predikers, dienaren, is voorbereidend en een onderdeel van 
het grote werk van God zelf. De werkzaamheden bestaan eruit de omgevingsfacto-
ren te optimaliseren, om groei mogelijk te maken. In de beeldspraak is het eigene 
aan het werk van Paulus het initiërende, planten (futeu,w), en het eigene aan het 
werk van Apollos is het continuerende, irrigeren (poti,zw).141 Overigens, hoe 
verschillend de taken van planter en irrigator ook mogen zijn, ze dienen hetzelfde 
doel en mogen alleen daarom al niet tegen elkaar worden uitgespeeld (3,8). Wat het 
beeld vooral duidelijk maakt is de participerende en ondergeschikte rol van predi-
king in het grote werk van God. 
 
Een tweede beeld dat Paulus gebruikt is dat van de bouw (3,9b-15; vgl. 3,16; 
2Kor.10,8; 12,19; 13,10; Ef.2,20; Rom.15,20). De gemeente is een bouwwerk 
(oivkodomh,). Ging het bij het beeld van de akkerbouw vooral om de ondergeschikte 
positie die alle evangeliewerkers hebben ten opzichte van God, in dit beeld gaat het 
om de onderlinge verhouding en continuïteit van de verschillende werkers in de 
gemeente van Korinte (vgl. Williams 1999, 13v). Het zijn gemeentewerken die in 
opdracht van God plaatsvinden. Paulus heeft het fundament gelegd als meester-
bouwer (avrcite,ktwn) en een ander (Paulus zal wel allereerst aan Apollos denken) 
heeft er op voortgebouwd (evpoikodome,w).142 Dat Paulus zich niet beperkt tot Apollos 
blijkt wel uit het vervolg wanneer hij ieder (e[kastoj) waarschuwt erop toe te zien 
hoe zij voortbouwen op dat fundament van Paulus (3,10b). Er is wat discussie over 
de reikwijdte van deze waarschuwing. Is deze gericht op de leiders van de gemeente 
(de opvolgers van Apollos) of op alle gemeenteleden? Hoewel Paulus zich niet ex-
pliciet richt op leiders in de gemeente, zal vanuit de gebruikte beeldspraak toch 
allereerst gedacht moeten worden aan mensen die binnen de gemeente verantwoor-
delijk zijn voor het uitdragen van en het blijven bij het evangelie van Jezus Christus 
(Anderson 2008, 58; Fee 1987, 138; Hollander 1996, 53v). Paulus roept hen op in de 
maat met hemzelf te blijven lopen, omdat er nu eenmaal geen ander fundament 
voorhanden is dan hetgeen hij gelegd heeft, Jezus Christus zelf (vgl. Gal.1,6)! Dit 
zou snel als een te hoge pretentie van Paulus gezien kunnen worden. Zeker wanneer 
gelet wordt op Paulus’ toevoeging bij avrcite,ktwn (3,10). Hij spreekt namelijk over 
sofo,j, dat zoiets als ‘ervaren’ of ‘kundig’ moet betekenen. Maar uit bijvoorbeeld 
1Korintiërs 3,8 en verderop 1Korintiërs 9,23 blijkt wel dat Paulus zich ervan bewust 
is, zelf ook onder het oordeel van God te staan. De grote woorden die Paulus hier 
gebruikt, zijn er om te voorkomen dat mensen uit minachting om de persoon Paulus 
ook zijn boodschap overboord zetten. Zo blijkt het evangelie zelf in geding in de 
discussie rondom de persoon Paulus in Korinte. 

                                                
141  Vgl. 1Korintiërs 3,2, waar Paulus hetzelfde woord gebruikt in het beeld van ‘melk geven’; zie boven 

4.2.4 – Voeden. 
142  De NBV vertaalt ten onrechte in de meervoud, ‘anderen’. Uit het vervolg is die vertaling wel begrijpe-

lijk, maar vanuit het voorgaande lijkt het in dit vers toch primair te gaan over de relatie tussen Paulus 
en Apollos. 



 133 

Een laatste beeld in deze reeks is dat van de huwelijkssluiting (2Kor.11,2). Paulus 
heeft de Korintiërs uitgehuwelijkt aan Christus (a`rmo,zw).143 Zijn taak was de verbin-
dende relatie van hoorders en Christus tot stand te brengen (verloving) en de bruid 
Korinte voor te stellen aan de bruidegom Christus. Op het moment van schrijven 
staat de kerk tussen de verloving en de huwelijksdag.144 Opnieuw is er een initi-
ërende rol voor Paulus weggelegd. Hoewel hij dacht rustig te kunnen wachten op de 
huwelijksdag, blijkt dat in de huidige situatie voorbarig. Paulus moet ingrijpen om 
de toewijding van de Korintiërs aan de ene Christus nieuw leven in te blazen 
(11,3vv). Als een Joodse vader of als vriend van de bruid waakt hij over de onge-
reptheid van zijn dochter tot op haar trouwdag (Van Spanje 2009, 264v; Williams 
1999, 53v). Er zijn andere huwelijksbemiddelaars en de Korintiërs dreigen met een 
andere Jezus in de echt verbonden te worden. Wat deze beeldspraak toevoegt aan 
andere woorden en beelden is het relationele aspect waar de verkondiging op uit is: 
mensen verbinden aan Jezus Christus. Daarnaast vraagt dit beeld aandacht voor de 
verantwoordelijkheid van de prediker tot continuerende zorg aan wie voor Christus 
bestemd is. 
 
Paulus en het evangelie 
Ook in verband met de relatie van Paulus tot het evangelie moet het woord dia,konoj 
aandacht krijgen. De dienaar of bediende is dat niet alleen van God en de hoorders, 
maar ook van ‘een nieuw verbond’ (diako,nouj kainh/j diaqh,khj; 2Kor.3,6-9). Deze 
terminologie ontleent Paulus aan Jer.31,31.145 Dienstbaar zijn aan dit nieuwe ver-
bond betekent dat predikers er de uitvoerders van zijn: “zij geven de wil van God 
door zoals vervat in het evangelie over Christus” (Van Spanje 2009, 114; vgl. Harris 
2005, 270). In een vergelijkbare constructie wordt gesproken over ‘de bediening van 
de verzoening’ (th.n diakoni,an th/j katallagh/j; 2Kor.5,18).146 In deze uitdrukking 
gaat het om het aanbod van de verzoening met God als kern van de verkondiging 
van het evangelie en de acceptatie ervan door de hoorder (Harris 2005, 438). Paulus 
schildert zichzelf hier als de menselijke actor en ambassadeur van de rijke gave van 
het heil (Witherington 1995, 396).  
Beide uitdrukkingen, het nieuwe verbond en de verzoening, waarop Paulus’ dienst 
zich richt, bedoelen het evangelie zoals dat met de komst van Jezus Christus be-
schikbaar is gekomen. Paulus is er dienstbaar aan dat God zich met mensen verzoent 
en dat God een nieuw, geestelijk verbond met zijn volk sluit. Paulus weet zich 
dienstbaar aan het evangelie waarmee God zich aan mensen verbindt.147 
 
Dat het evangelie niet zomaar Paulus’ visie op God en de wereld is, wordt ook dui-
delijk uit het beeld van de schat in een aarden pot (2Kor.4,7). Een aardewerken pot 
(evn ovstraki,noij skeu,esin) werd gebruikt om iets in te bewaren. Wanneer Paulus 
zichzelf en de evangelieverkondigers daarmee vergelijkt, doelt hij vooral op de 
                                                
143  Dit werkwoord komt alleen hier voor in Nieuwe Testament. 
144  Dit baseer ik op de gebruikte aspecten (zie voor nadere argumentatie: Harris 2005, 737v). 
145  In afgeleide zin zou hier ook gedacht kunnen worden aan Lucas 22,20 waar het gaat over de maaltijd 

van de Heer. 
146  In aansluiting bij deze uitdrukking wordt in het volgende vers gesproken over ‘het spreken van de 

verzoening’ (to.n lo,gon th/j katallagh/j). 
147  Vgl. 2Korintiërs 6,3 voor een soortgelijk gebruik van diakoni,a. 
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kwetsbaarheid en de minderwaardigheid148 van hemzelf ten opzichte van de inhoud 
die hij bevat. Tegelijkertijd is het bijzonder dat de pot gebruikt wordt als onwaar-
schijnlijke en dus onopvallende bewaarplek voor de schat (vgl. Butin 2009, 217v). 
Paulus ziet zichzelf dan ook als schatbewaarder (Harris 2005, 339). “Some minis-
ters, like clay jars, may seem unattractive and vulnerable, but this does not cause 
Paul to lose heart. For the transforming power of the gospel comes from God” 
(Thiselton 2009, 113). Paulus verdedigt hiermee zijn – in de ogen van de Korintiërs 
– matige optreden door juist daarin de kracht van God te willen zien. De schat moet 
in dit verband slaan op ‘de kennis van Gods glorie’ (4,6) die een parallel heeft in 
‘het evangelie en haar glorie’ (4,4). 
Het lijkt alsof Paulus hiermee een correctie aanbrengt op zijn eerdere spreken over 
‘ons evangelie’ (4,3).149 Evenmin als een rentmeester, kan een schatbewaarder spre-
ken over ‘zijn schat’.150 Hier, in 2Korintiërs 4, zal de uitdrukking in het licht van de 
volgende verzen dan ook niet meer betekenen dan de verkondiging die Paulus heeft 
verricht bij de Korintiërs en in andere plaatsen. 
 
Als Paulus het heeft over de activiteiten waaruit zijn gezonden-zijn bestaat, valt op 
dat hij beelden gebruikt die duiden op initiatie. Dat is niet zo vreemd, gelet op Pau-
lus’ reizen naar gebieden die nog braak lagen voor het evangelie. Toch is daarmee 
niet alles gezegd, want in het spreken over de dienst aan een nieuw verbond en de 
dienst aan de verzoening zit een continuerend element opgenomen. 
Daarnaast gaat veel aandacht van Paulus uit naar zijn relatie ten opzichte van andere 
werkers. Dat moet vooral begrepen worden tegen de achtergrond van de situatie in 
Korinte en hun houding tegenover Paulus. 
Wat verder opvalt zijn de diverse werkwoorden die Paulus hanteert om zijn verkon-
digingsactiviteit woorden te geven. In die woorden komen verschillende aspecten 
van de verkondiging naar voren: aansporen, overtuigen, strijden, goed nieuws mel-
den enzovoort. 
Vooral in 2Korintiërs 4,3-6 wordt expliciet duidelijk hoe er een koppeling ligt tus-
sen de inhoud van Paulus’ zending en zijn zender zelf. Het evangelie is altijd het 
evangelie van (de glorie van) God en Christus. 
 
God, het evangelie, Paulus en de Korintiërs 
Aan het slot van Paulus’ uiteenzetting over hoe hij zichzelf in de evangelieverkon-
diging ziet functioneren, moet nog een belangrijk aspect genoemd worden. Ik doe 
dat helemaal aan het einde, omdat het alles doortrekt. Dat is namelijk Paulus’ over-

                                                
148  Vgl. 2Timoteüs 2,20, waar Paulus zegt dat aardewerken voorwerpen in het huishouden bestemd zijn 

voor dagelijks gebruik en waarmee hij suggereert dat ze in vergelijking tot de spullen van goud en zil-
ver weinig waard zijn. 

149  De uitdrukking ‘mijn evangelie’ komt op enkele plaatsen buiten de Korintische correspondentie voor, 
namelijk in Romeinen 2,16; [16,25;] 2Timoteüs 2,8. 

150  Enerzijds kan de uitdrukking ‘ons evangelie’ in 2Korintiërs 4,3 (en in 2Timoteüs 2,8) vertaald worden 
met ‘onze verkondiging van het evangelie’ (Harris 2005, 326; NBV). Anderzijds kan de uitdrukking 
ook slaan op het eigene van Paulus’ verkondiging aan de heidenen, namelijk dat God ieder zal beoor-
delen, niet naar de uiterlijke besnijdenis, maar naar het hart (Van Bruggen 2001, 178vv; Chae 1997, 
302-307). Zeker in Romeinen 2,16 moet die uitdrukking zo begrepen worden. 



 135 

tuiging dat de verkondiging van het evangelie en alles wat er in dat kader gebeurt 
gericht is op de eer van God. 
Paulus is zich ervan bewust dat zijn optreden plaatsvindt in aanwezigheid van God 
(2Kor.4,2; 12,19; vgl. 1Kor.4,3v). God is Paulus’ eerste hoorder (vgl. 4.2.3 – Ver-
antwoorden; vgl. Van Spanje 2009, 131). God kijkt toe en God beoordeelt, want 
menselijke gewetens gaan nog wel eens de mist in met hun beoordelingen (Harris 
2005, 326; Van Spanje 2009, 313). De Korintiërs mogen best beseffen dat Paulus’ 
prediking bedoeld is om hen op te bouwen, maar uiteindelijk, daarbovenuit, gaat het 
Paulus toch om de glorie (do,xa) van God (2Kor.4,15; vgl. 1Kor.10,31; Rom.15,7; 
Fil.1,11; 2,11; Van Spanje 2009, 141). “Paul is envisaging that, with the expansion 
of God’s grace by means of the conversion of an ever-growing multitude of people, 
the volume of thanksgiving to God for the receipt of illumimination (cf. 4:6) would 
be greatly augmented and therefore God’s greater glory would be achieved” (Harris 
2005, 357). In zijn hele optreden is Paulus gericht op de glorie van God. En God wil 
zichzelf blijkbaar verheerlijken in het optreden van predikers als Paulus (2Kor.1,20; 
Van Spanje 2009, 84v). Juist in de bevestiging van Paulus’ prediking (amen zeggen) 
komt de betrouwbaarheid van Paulus, maar vooral van God zelf des te sterker uit. 
Alles doet Paulus eraan om voor God acceptabel en welgevallig (euva,restoj) te zijn 
(2Kor.5,9; Van Spanje 2009, 152; vgl. Rom.12,1; 1Tes.2,4; 4,1). Paulus heeft altijd 
op God vertrouwd en verlangt ernaar om in alle omstandigheden, of ze nu gunstig 
zijn of niet, Christus te behagen (Harris 2005, 405). 
Daar draait het voortdurend om bij Paulus en zijn nadenken over de prediking: niet 
onszelf als predikers op de voorgrond, maar aanwezig voor de opbouw van hoor-
ders, als slaven in het belang van Christus. Gods glorie staat centraal en dat maakt 
God ons zelf bekend door in ons hart het licht, de kennis van zijn glorie, te laten 
schijnen, zoals die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus (2Kor.4,5v). Juist de 
verlichting van zijn eigen hart maakt Paulus tot een gedreven slaaf. Als je licht hebt, 
heb je ook de verantwoordelijkheid om het met anderen te delen (Harris 2005, 
333v). 
 
 
4.3. AFSLUITING 
 
Dit hoofdstuk bestaat grotendeels uit de inventarisatie, het systematiseren en kort 
bespreken van de (woord)beelden die Paulus hanteert in het spreken over zijn zelf-
verstaan in de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Op die manier is 
het zelfbeeld van de prediker Paulus gereconstrueerd. Centraal daarin staat zijn be-
sef dat hij gezonden is. Samenhangend met dat centrum zijn er diverse aspecten in 
beeld gekomen: de relatie van Paulus met zijn zender, zijn relatie met zijn hoorders 
en zijn relatie tot de taak waartoe hij gezonden is. Enkele kernelementen en opval-
lende punten in het kader van mijn onderzoek neem ik hieruit mee: 
- Om het materiaal ordelijk te presenteren, is gekozen voor indeling van het 

materiaal aan de hand van de drie richtingen (of aspecten) die te onderscheiden 
zijn in het kerngegeven ‘apostelschap’. Toch valt in het spreken van Paulus 
over zichzelf in de verkondiging de eenheid van de beweging op, zoals zicht-
baar wordt in verschillende dwarsverbindingen:  



 136 

- God de zender blijkt overeen te komen met de inhoud van de verkondiging;  
- Paulus’ vaderschap van de Korintiërs bestaat in Christus;  
- Paulus presenteert zichzelf als slaaf van God én als slaaf van de Korintiërs, 

etc.  
De beweging van de zending tot verkondiging vindt uiteindelijk haar eenheid in 
het grote werk van God waarin de gezondene Paulus participeert. Het is van 
belang dat de verhoudingen kloppen in de verschillende richtingen waarin het 
Paulinisch gebruik van het woord avpo,stoloj verkend is. Een gezondene die niet 
langer doorheeft dat hij gezonden is door God, moet wel een schijnapostel wor-
den. Het kan moeilijk anders of zijn dienende rol ten opzichte van de hoorders 
verandert in een overheersende. De relatie met andere predikers wordt daarmee 
eveneens problematisch, want zij worden concurrenten in plaats van collega’s. 
Vanaf de kant van de hoorders geldt dit net zo goed: wie de gezondene niet lan-
ger herkent als zodanig, gaat als vanzelf aan partijvorming doen en zoekt zijn 
heil bij apostelen die het niet zijn. 

- In zijn terugblik op zijn verkondiging richt Paulus zich op zijn relatie tot de 
hoorders, in casu de Korintiërs, en op zijn relatie tot het evangelie dat hij ver-
kondigt en waarvan God de oorsprong is. 

- Er is een veelheid van beelden en woorden die duiden op afhankelijkheid van 
zender, eigenaar en opdrachtgever waarmee steeds God bedoeld wordt. Dit 
geldt ook voor het woord sunergo,j dat begrepen moet worden als ‘medewerker 
van God’. In bepaalde uitdrukkingen is verborgen dat er een Ander in het spel is 
(zoals khru,ssw of oivkono,moj). Bij woord(beelden) die niet direct de afhanke-
lijkheid aan God bevatten, vermeldt Paulus het er negen van de tien keer expli-
ciet bij: door Christus, in Christus, in het belang van Jezus, etc. Dit kan ook 
moeilijk anders wanneer bedacht wordt dat Paulus als apostel nooit op zichzelf 
staat en een evangelie verkondigt dat niet van hemzelf is. Ook al doet Paulus 
het niet zelf, hij mag er wel trots op zijn. Prediking is allereerst Gods werk. Dat 
zet de dingen in het juiste perspectief: God is het van wie de verkondiging uit-
gaat, over wie het gaat, en op wie het gericht is (2Kor.1,20; Rom.11,36). God is 
dus niet alleen het thema van de preek, maar ook de oorsprong, de actor, de 
hoorder en de verwerking ervan in de hoorder. 

- Regelmatig gebruikt Paulus het woord ca,rij (genade/opdracht) in verband met 
zijn optreden (1Kor.3,10; 15,10[.57]). 

- Opvallend is de dubbele gerichtheid van woorden als dienaar, medewerker, 
slaaf, zowel in de richting van God, als in de richting van de hoorders. Bij het 
woord dia,konoj treedt er zelfs nog een derde richting op, namelijk die van het 
evangelie of de evangelieverkondiging ‘an sich’. Wanneer er sprake is van een 
dubbele ondergeschiktheid aan de Korintiërs én aan God, maakt Paulus telkens 
duidelijk waar de hoogste autoriteit ligt. 

- Zijn dienstbaarheid aan God maakt dat Paulus zich gezonden weet en beseft 
namens Christus te spreken. Dat heeft ook consequenties voor de manier 
waarop hij omgaat met kritiek. Het leidt namelijk tot een zelfstandige en vrij-
moedige opstelling ten opzichte van de Korintiërs, bewust van zijn positie zon-
der die absoluut te maken. 
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- In zijn dienstbaarheid aan de Korintiërs is Paulus uitermate flexibel als het erom 
gaat zijn hoorders te bereiken. Hij zet zich volop in om zich aan te passen aan 
hun niveau. Uit Paulus’ woorden spreekt een sterk verlangen hen daadwerkelijk 
te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. 

- Verder valt op dat verschillende beelden slaan op initiatie: gelet op de beeld-
spraak waarmee Paulus zijn eigen prediking aanduidt, wordt daarom wel ge-
sproken over initiatie-prediking (O’Brien 1995, 42; Schreiner 2001, 66). Hij 
heeft het over planten (1Kor.3,6-9; vgl. 9,7.10v), funderen (1Kor.3,10; vgl. 
Rom.15,20), het voortbrengen van kinderen (1Kor.4,15; vgl. Film.10) en het in 
verloving verbinden van de gemeente aan Christus (2Kor.11,2). Dit zijn beelden 
die duiden op ergens een begin mee maken, iets in gang zetten. Na de initiatie-
prediking moet zoiets als opvolg-prediking komen (denk aan de inzet van 
Apollos in Korinte en van Timoteüs in Tessalonica; Hd.18,27; 1Kor.3,6; 
1Tes.3,1). Maar het eigene van Paulus’ werk is vooral de initiatie, de zending 
onder heidenen en dus gemeentestichting. 

- Van groot belang is de manier waarop Paulus zijn werk als evangelieverkondi-
ger uitvoert. Veel aandacht is er voor lijden151 als gevolg van de verkondiging 
van het evangelie en ook het beeld van de triomftocht van God over deze we-
reld waarin Paulus wordt meegevoerd, spreekt boekdelen. Voor Paulus is in 
dienst zijn bij God en het evangelie onlosmakelijk verbonden met lijden. Dit 
kan ook moeilijk anders voor wie de gekruisigde Christus navolgt en dient. 

- Daar blijft het echter niet bij. Ook in het ‘cruciforme’ optreden van Paulus blijkt 
het leven, de opstanding zichtbaar (Gorman 2001, 369). “The bottom line is that 
Paul’s apostolic lifestyle unreservedly embodies and displays, in metaphorical 
mode, the dying and living of Jesus” (Moberly 2006, 194; vgl. 2Kor.6,3-10). 

 
 

                                                
151  Zie de zogenaamde ‘hardship catalogs’: 1Korintiërs 4,9-13; 2Korintiërs 4,8v; 6,4-10; 11,23-28; 12,10 

(vgl. Witherington 1995, 388v; Gorman 2001, 200-207; Savage 1996, 152vv). 
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Hoofdstuk 5 
In God participerend zelf 
Genadig perspectief op het onzelfstandige zelf 
 
 
 

Preaching itself is participation in the life of God. 
(L. Roger Owens 2010, 88) 

 
 
 
5.1. INLEIDING 
 
Nu het zelfbeeld van Paulus is gereconstrueerd in het vorige hoofdstuk, kan deze 
reconstructie verbonden worden met het zelfbeeld van de prediker in de moderne 
homiletiek. Zoals gezegd in het eerste hoofdstuk is het doel van dit onderzoek de 
herbronning van het zelf van de prediker. Daartoe zal het zelfbeeld van de huidige 
prediker opnieuw verbonden worden aan de bijbelse bron van het Paulinische zelf-
beeld. 
Praktische theologie als reflectie op praktijken zal de beweging van praktijk terug 
naar bron maken wanneer zij de Bijbel als groendruk serieus wil nemen (zie 1.3.3). 
Zoals ik in het eerste hoofdstuk al heb duidelijk gemaakt, betekent dit niet dat het 
bijbelse spreken, in casu Paulus’ zelfbeeld, een-op-een over gezet moet worden naar 
predikers vandaag. De Bijbel is geen blauwdruk voor christelijk denken en hande-
len. Daarmee zou geen recht gedaan worden aan de historiciteit en het literaire ka-
rakter van de Bijbel. Vanuit het groendrukdenken is het van belang oog te hebben 
voor een veranderde context, voor ontwikkeling en groei. Eigen aan het hanteren 
van een groendruk is dat gaande het proces er geregeld teruggegrepen wordt op de 
geformuleerde uitgangspunten en beoogde resultaten. Voor bewustwording, bijstel-
ling en eventuele verandering van het zelfbeeld is herbronning daarom noodzakelijk. 
Vanuit de metafoor van improvisatie is herbronning de voortdurende evaluatie van 
de improvisatie aan de hand van het origineel waarop geïmproviseerd wordt. Al 
spelend vragen de muzikanten zich af: klopt de maatsoort, de toonsoort, het ritme, 
het thema nog wel met het origineel of zijn we al improviserend daarvan verwijderd 
geraakt? Herbronning is dus het moment in het proces dat de vraag gesteld wordt: 
welke uitgangspunten, kaders en stip aan de horizon bood de groendruk? Zodoende 
kan op een bestaande praktijk gereflecteerd worden door middel van herbronning. 
In dit hoofdstuk focus ik eerst op de structuur van het zelfverstaan van de prediker 
en op de vraag of het überhaupt nodig is aandacht te vragen voor het zelf van de 
prediker. In het volgende hoofdstuk vul ik het zelfbeeld verder in en maak het con-
creet. 
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5.2. ONRUSTIG ZELF 
 
Als er iets duidelijk is geworden uit het homiletisch overzicht ten aanzien van de 
prediker in de negentiende en twintigste eeuw, dan is het dat de homiletiek niet om 
de prediker heen kan. Zichtbaar is geworden hoe de aandacht voor het zelf van de 
prediker zich in de loop van de tijd intensiveert en tegelijkertijd verzelfstandigt. 
Deze aandacht voor het zelf van de prediker is te begrijpen tegen de achtergrond van 
het ontstaan van het moderne zelf, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Vanuit het werk 
van onder anderen Denecke, Piper, Van der Geest en Engemann wordt duidelijk hoe 
bepalend de persoon van de prediker is voor de prediking. Dit maakt het noodzake-
lijk om het in de homiletiek te hebben over de prediker, zijn persoon, zijn zelfbeeld, 
zijn mogelijkheden, zijn onmogelijkheden, zijn optreden, zijn houding, zijn spreek-
stijl, zijn theologische opvattingen, zijn affectieve gesteldheid enzovoort.  
 
Wat opvalt in het homiletisch overzicht is de sterk culturele bepaaldheid van de 
wisselende aandacht voor het zelf van de prediker. Met name in het overzicht van de 
twintigste eeuw wordt duidelijk dat de aandacht voor het zelf heel wisselend van 
aard is. Is het in beeld brengen van de persoon van de prediker voor de een de oplos-
sing voor de crisis waarin de prediking zich bevindt (Piper), voor een ander gaat het 
er juist om de prediker te doordringen van zijn onvermogen en alle kaarten te zetten 
op de inhoud van de verkondiging (Barth). De reflectie op de prediker volgt in ze-
kere zin de culturele aandacht voor en opvattingen over het zelf: optimistische 
ideeën in de liberale theologie van de negentiende eeuw, pessimisme in de dialecti-
sche theologie uit de nadagen van de Eerste Wereldoorlog. Zo wordt zichtbaar hoe 
homiletische theorievorming op dit punt zwaar leunt op de omringende culturele 
context en de ontwikkeling van onder andere (persoonlijkheids)psychologie, com-
municatiewetenschappen en sociologie daarbinnen. Dit is begrijpelijk vanuit het 
multidisciplinaire karakter van empirisch georiënteerde praktische theologie die op 
haar beurt meebeweegt met de culturele ontwikkeling. Tegelijkertijd wordt hierin 
een valkuil zichtbaar. Aandacht voor het zelf van de prediker (of het gebrek eraan) is 
op die manier niets meer dan een cultureel gegeven. Wanneer de homiletische aan-
dacht voor het zelf van de prediker voornamelijk bepaald wordt door culturele ont-
wikkelingen kent die een zekere mate van onrust. Het ene moment is er optimisme 
en dus een positieve benadering van het zelf, het volgende moment is er pessimisme 
en dus een negatieve benadering van het zelf van de prediker.  
Het is deze onrust die, blijkens Taylors schets van het ontstaan van de moderne 
identiteit, kenmerkend is voor het moderne zelf. Taylor wijt deze onrust aan het 
besef van innerlijkheid dat van zijn oorspronkelijke theïstische bron is losgeraakt 
(vgl. 2.4). Alleen zo kon een cultuur ontstaan waarvan het zelf de icoon is. Daardoor 
heeft het moderne zelf enerzijds het vermogen ontwikkeld tot onthechte rationele 
controle, anderzijds het vermogen tot expressieve zelfverwoording. De spagaat 
waarin het moderne zelf leeft, is het tegelijkertijd zich losmaken van zichzelf én de 
expressie van het zelf (Taylor 1989, 390). Deze spagaat komt terug in de wisselende 
aandacht voor en waardering van het zelf. Culturele ontwikkelingen en historische 
gebeurtenissen zullen ervoor zorgen dat de ene keer de balans naar de ene, de andere 
keer naar de andere kant doorslaat. De spanning tussen de nieuwere bronnen van het 
zelf en de onrust in de moderne cultuur ten aanzien van het zelf worden grotendeels 
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veroorzaakt door het losraken van de theïstische bron. Taylor spreekt in dit verband 
over het leven in het immanente frame waardoor openheid richting het transcendente 
ontbreekt. Dat ontbreken van openheid naar het transcendente resulteert in een om-
sloten zelf (‘buffered self’). Het zelf dat niet meer openstaat, niet meer poreus is, 
naar God en het transcendente (Taylor 2007, 539-544). 
Het homiletisch overzicht (hoofdstuk 3) laat zien hoe de reflectie op de prediker in 
de homiletiek zomaar meegenomen wordt in die spanning en onrust. De aandacht 
voor het zelf in met name de empirisch-inductieve benadering maar ook in de ho-
miletiek van de negentiende eeuw heeft zo de neiging om een eigen leven te gaan 
leiden. Daarmee bedoel ik dat ze zich laat meedrijven op een culturele stroom die is 
losgeraakt van de theïstische bron van zelfverstaan, zoals beschreven door Taylor. 
Dat is begrijpelijk als bedacht wordt hoezeer de culturele context ons – en dus ons 
denken – bepaalt. De Ruijter spreekt in dit verband over de impact van de culturele 
context als interne grammatica (De Ruijter 2013, 126). Onbewust delen we waarden 
en conventies van onze cultuur.  
Die interne grammatica is dan ook van invloed op de homiletische reflectie op de 
prediker en op de manier waarop deze zijn zelf verstaat en beleeft. Waar in klakke-
loze aansluiting bij de cultuur homiletische reflectie te weinig oog heeft voor de 
theïstische bron van het zelf, moet de prediker wel op de voorgrond treden als meest 
bepalend voor de preek.152 In kritische reactie hierop hebben diverse homileten (bij-
voorbeeld Thurneysen en Bohren) gesproken over het ‘sterven’ van de prediker.153 
Hoewel spreken over het ‘sterven’ van de prediker bijbels sterke papieren heeft (zie 
bijv. Paulus’ spreken in 1Kor.4,9 en 2Kor.4,10vv), kan dit gemakkelijk een eenzij-
dige manier van spreken over de prediker in het preekproces worden. Bij een derge-
lijk spreken over het ‘sterven’ van de prediker wordt het zelf in feite ontkend en 
worden God en mens in de prediking eerder als concurrenten dan als ‘samenwer-
kers’ gezien.154 
 
 
5.3. PARTICIPEREN IN HET SPREKEN EN HANDELEN VAN GOD 
 
Deze onrust wordt niet overwonnen door meer of minder aandacht voor zelf. Minder 
aandacht voor het zelf ontkent de christelijke wortels van de aandacht voor het zelf 
(vgl. 2.4). Meer aandacht voor het zelf leidt gemakkelijk tot het nog meer verzelf-
standigen van het zelf, waarmee – opnieuw – de theïstische bron van het zelf onder 
druk komt te staan. Een vruchtbaarder benadering is aandacht vragen voor de manier 
waarop het zelf van de prediker opgenomen is in het spreken en handelen van 
                                                
152  Iets vergelijkbaars valt waar te nemen in de Noordamerikaanse homiletiek met haar grote aandacht 

voor performance: “God’s role in preaching (actio divina) tends to get lost in many discussions of 
performance and preaching (homo performans)” (Wilson 2008, 38). Op een vergelijkbare manier heeft 
Owens kritiek op Lowry’s methode als representant van de New Homiletic waarbij het slagen van de 
preek afhangt van het vermogen van de prediker een ervaring bij de hoorders op te roepen (Owens 
2010, 71v). 

153  Zo ook Smith 2009; Ryken 2002, 455v heeft het over de prediker die moet sterven aan zijn zelf en 
daarbij denkt hij aan het dood zijn voor genotzucht, zelfverheerlijking, eigenliefde, eigenzinnigheid, 
trots, financieel gewin, erkenning en bevestiging. 

154  Vgl. echter het spreken van Paulus over zijn medewerkers; zie 4.2.2 – God schakelt mij in en 4.2.3 – 
Dienen. 
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God.155 Met deze benadering kan enerzijds recht gedaan worden aan het zelf als de 
weg naar God (Augustinus) en anderzijds aan de manier waarop het zelf functio-
neert in de prediking. Hiermee komen we aan bij de structuur die het Paulinisch 
zelfverstaan bepaalt en die ik in dit hoofdstuk verder zal uitwerken. Zoals in 2.3 is 
duidelijk gemaakt: een mens leert zichzelf theologisch gezien kennen ‘in Christus’, 
verbonden aan God. Dat bepaalt dan ook zijn spreken en handelen. De manier 
waarop God handelt in deze wereld is bepalend voor de manier waarop de prediker 
handelt. Oftewel, het beeld van de handelende God is van groot belang voor het 
zelfbeeld van de prediker. In de kern is dit wat de reconstructie van het Paulinisch 
zelfbeeld heeft opgeleverd: in bijna alle woorden en beelden die Paulus gebruikt 
voor zijn zelfverstaan in het kader van de prediking, wordt zichtbaar hoezeer Paulus 
betrokken is in een grotere beweging, namelijk die van God zelf. Alleen al in het 
centrale gegeven van zijn apostel-zijn wordt dit helder. Paulus is als gezondene 
opgenomen in de missie van God naar deze wereld. Dat is het meest bepalend voor 
zijn zelfbeeld (zie 4.2.2). 
De wisselende aandacht voor het zelf van de prediker in de negentiende en twintig-
ste eeuw lijkt te suggereren dat aandacht voor Gods handelen in de preek het zelf 
van de prediker marginaliseert. En andersom, waar veel aandacht geschonken wordt 
aan de persoon van de prediker lijkt God buiten beeld te verdwijnen. Een vrucht-
baardere manier om te spreken over God en mens in de praktijk van de prediking is 
daarom het (theologische) begrip participatie.156 “In its most general sense, 
participation means ‘receiving a share in something’, a something that is bigger and 
more perfect than that which is shared by the participant” (Huttinga 2014, 71). Toe-
gespitst op de christelijke theologie betekent participatie: “de doorwerking van wie 
Jezus is en wat Hij gedaan heeft in ons leven. (…) Wij delen in Hem en daardoor 
wordt Hij zichtbaar in ons leven” (Burger 2014b, 72; vgl. Burger 2008a, 27).157 Dit 
theologische concept biedt mogelijkheden om het handelen van God en het handelen 
van de prediker tegelijkertijd te doordenken.158 Daarmee is niet gezegd dat participa-
tie exclusief is voor de prediker. Burger (2014b) laat juist zien hoe participatie in 
Christus een centraal thema is voor christenen in het algemeen. Toch heeft het zin 
om in het kader van het zelfbeeld van de prediker aandacht te vragen voor participa-
tie in Christus. Zoals uit het vervolg van dit hoofdstuk en het volgende zal blijken 
doet dit in de homiletiek ondergesneeuwde accenten oplichten.  
 

                                                
155  Zoals blijkt uit 2.2 gaat dit homiletisch onderzoek uit van een praktisch-theologische basistheorie 

waarin zowel het handelen van God als het handelen van mensen wordt gethematiseerd. In dat kader 
kwam het begrip ‘participatie’ ook al aan de orde. Het ligt voor de hand dat in de constructie van een 
homiletische visie opnieuw ‘participatie’ een kernbegrip is. 

156  Vgl. Van Vlastuin 2012, die aandacht vraagt voor de manier waarop participatie in Christus – hij 
spreekt over unio mystica – in de prediking aan bod moet komen. Zijdelings besteedt hij ook aandacht 
aan de manier waarop de prediker participeert in Christus (Van Vlastuin 2012, 110-131). 

157  Tegenover het veel gemaakte verwijt van neoplatonisme stelt Burger dat we niet participeren in de 
substantie van de menselijke natuur van Jezus Christus, maar in zijn geschiedenis, zijn identiteit en 
positie (Burger 2008a, 521). 

158  Doordenkend op de metafoor van cultuur als interne grammatica houdt participatie in dat de culturele 
grammatica bijstelling nodig heeft. Deze bijstelling dient te gebeuren door de verbinding aan de trini-
tarische grammatica. De Ruijter spreekt over de door de cultuur bepaalde grammatica die correctie be-
hoeft met behulp van een trinitarische grammatica (De Ruijter 2013, 62.68vv.116.127v.194). 
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5.3.1 Participatie in Christus door de Geest 
Een benadering van preken als participatie in het handelen van God zelf, voorkomt 
dat het zelf van de prediker verzelfstandigd wordt en een eigen leven gaat leiden. Dit 
is, zoals zichtbaar gemaakt in hoofdstuk 3, een reële valkuil. 159 Tegelijkertijd voor-
komt spreken in termen van participatie ook een simplistische ontkenning van het 
belang van (aandacht voor) het zelf van de prediker. Het bijzondere van spreken 
over participatie is dat het enerzijds aandacht vraagt voor de ware presentie van God 
in onze aardse werkelijkheid van tijd en ruimte en anderzijds voor de oneindige 
transcendentie van het mysterie dat de drie-ene God zelf is (Boersma 2011, 187). 
Degene of datgene waarin wij participeren is altijd groter dan wijzelf. Gelet op de 
prediking betekent het de ontdekking dat preken uiteindelijk de bediening van de 
Geest is en dat de prediker zich wil laten gebruiken door hem (Van Vlastuin 2012, 
123). 
Tot een vergelijkbare conclusie komt Huttinga in een niet specifiek op de prediker 
gerichte bespreking van de participatie-gedachte in de geschiedenis van de theolo-
gie: “Participation is not about human beings sharing in something that elevates 
them to a super-human level in which they can boast, but it focuses on the divine 
being in which creation humbly and joyfully shares. The language of participation 
necessarily calls for the language of ‘receiving’ and ‘sharing’ something ‘given’, 
and therefore the language of grace and humility, as well as a deep connection be-
tween humanity and all created things” (Huttinga 2014, 74; vgl. 231v). 
 
Het is belangrijk om participatie in Christus niet los te zien van Christus’ substitutie 
die er logisch aan vooraf gaat (Burger 2008a, 523v). Pas als er afgerekend is met 
zonde, dood en straf kan er ruimte zijn voor participatie in Christus. Door de heilige 
Geest participeren wij in Christus, ook al is die participatie altijd incompleet doordat 
zonde en sterfelijkheid nog hun invloed op ons uitoefenen (Burger 2008a, 259). 
Participatie is daarom zo behulpzaam voor het nadenken over het zelf van de predi-
ker, omdat het de individualiteit van de mens niet uitsluit, maar juist insluit (vgl. 
Burger 2008a, 278v). Het zelf van de prediker ‘sterft’ niet alleen, maar staat in 
Christus ook weer op. Zo biedt het idee participatie alle ruimte om het zelf op een 
nieuwe manier te leren verstaan: “by being in Christ, the subject is relocated. It is no 
longer localised in the world, in the flesh, in the old world, but in Christ and in the 
Spirit. As a result, the subject is liberated from incurvation in itself, decentered and 
recentered. (…) This implies a loss of identity (the old self dies), but at the same 

                                                
159  Typerend voor deze valkuil is het volgende citaat van Wilson. “Each of us humans has a misguided 

sense of being the center of the universe; the performance of a sermon reinforces this illusion of being 
at the center, and it is this illusion also that necessarily dies. In acknowledging that the role of the her-
ald is a role in service of One greater, the power of the Word is acknowledged. The Word does not die 
at the end of the sermon (though words as acoustic images die); the preacher’s role dies as the deli-
verer of that Word” (Wilson 2008, 48v). Hij probeert deze valkuil te vermijden door te spreken over 
de prediker als heraut. Hoewel de heraut een van de beelden voor de prediker is die in de Bijbel voor-
komt (vgl. 4.2.3 – Vertegenwoordigen), kan dit beeld in de praktijk gemakkelijk blijven staan in een 
spanning tussen handelen van God en handelen van mensen. In de manier waarop Wilson over heraut 
spreekt, wordt zichtbaar dat hij in het spanningsveld ‘handelen van God – handelen van mensen’ de 
balans laat doorslaan naar het handelen van God. Maar daarmee wordt geen recht gedaan aan het han-
delen van mensen en wordt ook teveel gesuggereerd dat het handelen van God en het handelen van 
mensen concurrerend zijn. Het concept participatie wekt die suggestie niet. 
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time the gift of a new identity (a new self). As a result, the identity and the position 
of the subject are no longer threatened, but Christ and the Spirit determine his iden-
tity and position, securing it against decay and mortality and offering hope of a fu-
ture with Christ in a renewed world” (Burger 2008a, 538). 
 
5.3.2 Participatie in de missie van Christus 
Burger laat zien hoe een mens door de heilige Geest participeert in Christus’ leven, 
sterven én opstanding. Een mens die zichzelf opnieuw leert kennen als ‘in Christus’, 
zal daarbij ook ontdekken hoe hij participeert in Christus’ missie in deze wereld 
(Burger 2008a, 519.533). Zoals Christus naar de wereld gezonden is om de Vader en 
zijn werk bekend te maken, zo worden ook Jezus’ leerlingen, en in hun voetspoor de 
kerk, de wereld ingezonden om Christus en zijn werk te verkondigen. Deze zending 
houdt meer in dan de prediking op zich, maar prediking vormt hier een onderdeel 
van. Het bijzondere van deze missie van de kerk is dat die niet in plaats komt van 
Christus’ missie, maar door de heilige Geest erin is opgenomen. Zo wordt in de 
persoon en het optreden van mensen Christus zelf zichtbaar op de wereld. Of zoals 
Owens het uitdrukt: “Discipleship (…) is given its grounding in a metaphysics of 
participation so that, through the activities of the disciples as church, Christ’s word 
and work is embodied in the world” (Owens 2010, 143). Doordat wij participeren in 
Christus belichamen we zijn beschikbaarheid in deze wereld (Owens 2010, 154). 
Tegelijkertijd houdt participatie in dat ons zelf en ons optreden slechts een onder-
deel is van de missie van Christus. Juist deze gedachte houdt de prediker nederig en 
behoedt hem voor een homiletische depressie.160 Prediking, net als alle andere vor-
men van dienst, “is not so much asking Christ to join us in our ministry as we offer 
him to others; ministry is participating with Christ in his ongoing ministry as he 
offers himself to others through us” (Seamands 2005, 20). Aandacht voor participa-
tie betekent aandacht voor het handelen van Jezus Christus zelf.  
 
De manier waarop we delen in de missie van Christus wordt gekleurd door de bio-
grafie van Jezus Christus, waarin vernedering en verhoging, lijden en verheerlijking 
hand in hand gaan (Ryken 2002). Wie alleen aandacht vraagt voor het ‘sterven’ van 
de prediker aan zichzelf, accentueert daarmee alleen het lijden, het sterven van het 
oude zelf. En dat ook nog eens op een smalle manier, alsof de enige manier van 
lijden ‘sterven’ aan het zelf is. Vergeten wordt dan dat het beslissende sterven achter 
ons ligt en dat een nieuwe identiteit ontvangen wordt (Wilson 2008, 49). Aan die 
nieuwe identiteit moet de prediker zich conformeren als hij preekt. Ryken (2002, 
454v) laat aan de hand van Paulus twee motieven zien om te willen delen in Chris-
tus’ lijden: allereerst omdat dit noodzakelijk is voor de verkondiging aan hen die 

                                                
160  Een vergelijkbare stelling poneert Anderson wanneer hij het in het algemeen heeft over ‘ministry’: 

“Apart from union with Christ, ministry is cast back on us to achieve. This is a recipe for failure, for 
we all fall short of the glory of God. The understanding and practice of pastoral work in this case is a 
burden too heavy to bear and follows a path that denies the gospel. We do not heal the sick, comfort 
the bereaved, accompany the lonely, forgive sins raise up hope of eternal life, or bring people to God 
on the strength of our piety and pastoral skill. To think that these tasks are ours to perform is not only 
hubris, but also a recipe for exhaustion and depression in ministry” (Anderson 2004, 45). Dit komen 
we ook tegen bij Van Vlastuin wanneer hij stelt dat idealiter de toewijding van de prediker aan zijn 
werk gedragen wordt door heilige rust in God (Van Vlastuin 2012, 116). 
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Christus niet kennen (de boodschap van het kruis kan alleen begrepen worden als 
die gebracht wordt in lijden en schaamte); en ten tweede omdat het lijden een diepe, 
persoonlijke kennis van Christus oplevert (het gaat dan niet om het lijden op zich, 
maar om het daarin delen met Christus). Dat is de ene kant, participeren in Christus’ 
lijden. Daarnaast is er ook het participeren in Christus’ verhoging. De kracht van 
Christus’ opstanding is de levengevende kracht van de heilige Geest. Juist de op-
standing is vanaf het begin van de apostolische verkondiging het hart en het centrum 
van alle christelijke prediking (Old 1998a, 202). Dat moet dan ook doorwerken in de 
manier waarop de prediker binnen die verkondiging zichzelf mag verstaan: “just as 
Christ relied on the Spirit for his resurrection, so too the minister who is united to 
Christ relies on the Spirit to raise the dead to new spiritual life” (Ryken 2002, 459). 
Het boeiende is dat bij Paulus zelf vernedering en verhoging niet zo heel ver uit 
elkaar liggen. Op meerdere plaatsen maakt hij duidelijk dat juist het zoeken van 
vernedering leidt tot de verhoging, die bij de Geest vandaan moet komen (vgl. 
2Kor.12,9v; 13,4).161 
 
Doordat wij participeren in Christus en daarmee ook delen in zijn missie naar deze 
wereld, wordt – in alle onvolkomenheid – in onze persoon en ons optreden iets 
zichtbaar van het goddelijke leven.162 Participeren in Christus en participeren in zijn 
missie horen onlosmakelijk bij elkaar. “Inscribed in the very heart of God’s grace is 
the rule that we can be its recipients only if we do not resist being made into its 
agents” (Volf 2002, 255). Paulus lijkt hier ook op te doelen als hij het spreken van 
de waarheid noemt als een van de manieren om te volharden in het dienaar van God 
zijn (2Kor.6,4-7; vgl. 4.2.2 – God zegent mijn werk). Dit houdt in dat we juist in het 
communiceren van het evangelie participeren in Christus en daarmee in het leven 
van de drie-ene God (vgl. Fiddes 2000, 52v). Deze vorm van communicatie over-
stijgt het zelf van de prediker. In de participatie van de prediker in de missie van 
Christus verliest de prediker zijn schijnbare zelfstandigheid. “In Christ Jesus, God 
takes us as we are and presses us into the service of what God would have us be” 
(Bartow 1997, 53). 
 
 
 
 

                                                
161  Terecht merkt Knowles op: “It is not simply that participation in Jesus’ death and resurrection is a 

prior condition for effective preaching – that preachers need first to be soundly converted and alive in 
Christ – but that ongoing imitation of his death and resurrection is a necessary present condition for 
preaching that is faithful to him” (Knowles 2015, xx). 

162  Ward biedt op dit punt een interessant ontwerp van praktische theologie dat hij opzet vanuit het 
begrippenpaar participatie en bemiddeling (Ward 2008). Enerzijds participeert de theoloog in de drie-
ene God, anderzijds bemiddelt hij God naar anderen. “Faith is lived in but it is also indwelt by God. It 
is precisely this lived-in and indwelt nature of the theological that is conveyed by the terms participa-
tion and mediation” (Ward 2008, 95). Het risico bestaat dat bemiddeling in het begrippenpaar partici-
patie en bemiddeling toch gemakkelijk een eenzijdig menselijke activiteit wordt. Daarom gebruik ik 
participatie ook in de zin van ‘participeren in de missie van God naar deze wereld’. Omdat wij partici-
peren in God, participeren wij ook in zijn missie naar deze wereld. Overigens houdt Firet participatie 
en bemiddeling dicht bij elkaar door te spreken over de pastor als ‘intermediair van het komen van 
God’ (Firet 1968). 
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5.4. PARTICIPATIE EN DE HOMILETISCHE DRIESLAG 
 
Tot nu toe heb ik aandacht gevraagd voor de manier waarop het herbronnen van het 
zelf leidt tot een helderder zicht op het zelf van de prediker. Niet langer zelfstandig, 
maar participerend in Christus en daarmee in zijn missie naar deze wereld. Dat bete-
kent een onzelfstandig zelfverstaan van de prediker. Hij staat er niet alleen voor, 
maar mag zich opgenomen weten in de beweging van God naar deze wereld. Daar-
van wordt hij onderdeel via vernedering en verheerlijking. 
Homiletisch gezien betekent herbronnen ook dat de prediker tot rust komt in de 
homiletische drieslag. Aandacht voor het zelf van de prediker (of het gebrek eraan) 
kon er voor zorgen dat tekst, prediker en hoorder uit balans raakten (vgl. hoofdstuk 
3). 
Tekst, prediker en hoorder worden homiletisch gezien gemakkelijk elkaars concur-
renten in aandacht vragen en krijgen (Altena 2003, 93v). Riep de homiletiek van de 
‘moderne preek’ om aandacht voor de prediker, de homiletiek van de dialectische 
theologie riep om aandacht voor de tekst – en de tekst alleen. Moeten de eisen die de 
homiletiek van de ‘moderne preek’ aan de prediker stelt onbarmhartig genoemd 
worden, de eenzijdige oproep aan de prediker om te ‘sterven’ op de kansel is net zo 
goed onbarmhartig. Dit vindt zijn oorzaak in het opblazen van de homiletische fac-
tor ‘prediker’, dan wel het tussen haakjes plaatsen van diezelfde factor. Aandacht 
voor de prediker als participerend in het spreken van God brengt niet alleen binnen 
de homiletische reflectie de culturele onrust tot rust, maar zorgt ook voor meer ba-
lans in de homiletische bezinning zelf. 
 

Zoals eerder beschreven, wordt er sinds 
Schleiermacher in de homiletiek gewerkt 
met de homiletische drieslag (3.2; vgl. De 
Ruijter 2013, 145). Het preekgebeuren kan 
daarmee beschreven worden als een wis-
selwerking tussen tekst, prediker en hoor-
der. In de geschiedenis van de homiletiek 
wordt zichtbaar hoe door homileten geko-
zen wordt voor verschillende accentuerin-
gen in deze drieslag. Tegelijkertijd maakt 
de driehoek het ook mogelijk na te denken 
over de samenhang van visie en methode 
binnen de homiletiek (vgl. Beute 2006, 50-
54; De Ruijter 2013, 157). Is het in het 

licht van het voorgaande niet vreemd dat in de homiletische drieslag het sprekend 
handelen van God buiten beeld lijkt te blijven? Wordt deze vraag niet des te nijpen-
der als juist het opgenomen zijn in het handelen van God van wezenlijk belang 
wordt geacht voor het zelfbeeld van de prediker? 
Giebel wijst erop dat dit inderdaad een valkuil is. Vaak werd de aanwezigheid van 
God primair gezocht in de homiletische factor van de tekst als Woord van God. 
Wanneer echter de bijbeltekst met behulp van moderne hermeneutiek benaderd 
wordt, verliest die al gauw de impliciete kwaliteit ‘Woord van God’ te zijn (Giebel 
2009, 314v). Daarnaast is het problematisch dat niet gesteld kan worden dat tekst en 

Fig.1. Homiletische drieslag 
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(Woord van) God samenvallen. Bovendien is het eenzijdig om het sprekend hande-
len van God in de prediking te verbinden aan de factor ‘tekst’. 
 

Hohage heeft zich ook met dit probleem 
bezig gehouden. Hij vindt het belangrijk 
om homiletisch het vertrekpunt te nemen 
in God als subject van de preek (Hohage 
2005, 266vv). Hij stelt daarom voor om 
de tekst, die een apersoonlijke grootheid 
is ten opzichte van prediker en hoorder 
binnen de homiletische driehoek, te ver-
vangen door God zelf. Hij maakt wel 
direct duidelijk dat dit alleen kan vanuit 
een binnenperspectief. Het is immers 
onmogelijk om God te objectiveren 
(Hohage 2005, 269v). Hoewel Hohage 
wel beseft dat hoorders zelf ook verbon-
den zijn met God, krijgt de prediker een 

belangrijke bemiddelende rol in de prediking tussen hoorders en God in. De bijbel-
tekst krijgt een plaats door in aanvulling op de eerste driehoek een dubbele driehoek 
te vormen waarin zowel God als de prediker opgenomen zijn. De prediker is in deze 
tweede driehoek allereerst hoorder van de tekst die voor hem ‘de oudst bereikbare 
preek’ is (Hohage 2005, 272).163 Vervolgens kan hij voor zijn hoorders de prediker 
worden waardoor God hen wil bereiken. 
 
Giebel heeft kritiek geoefend op de 
homiletische dubbeldriehoek die 
Hohage heeft ontworpen, omdat hoor-
ders ook zelf in de Bijbel aangespro-
ken worden door God (Giebel 2009, 
316v). Vanwege deze kritiek vult hij 
de homiletische dubbeldriehoek van 
Hohage aan met een lijn tussen tekst 
en hoorder. Zo ontstaat een homileti-
sche piramide waarvan God de boven-
ste punt is. De tekst is daarmee weer 
neergezet als een volwaardige homile-
tische factor. 
 
Dit ontwerp van Giebel lijkt het pro-
bleem van de schijnbare afwezigheid 
van God in de homiletische drieslag op 
te lossen. Toch blijft een bezwaar 

                                                
163  Hohage verbindt dit aan de ‘Sukzessionskaskade des Evangeliums’ die hij zowel bij Luther en Schlat-

ter heeft gevonden (Hohage 2005, 77-89.206-212). Voordat de tekst van de Bijbel opgeschreven was, 
bestond hij als ‘preek’. 

Fig.2. Homiletische dubbeldriehoek (Hohage) 

Fig.3. Homiletische piramide (Giebel) 
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tegen zijn ontwerp dat prediker, hoorders en tekst een zelfstandige positie hebben 
ten opzichte van God. Is het wel mogelijk om God zo te objectiveren in dit schema? 
Kan er wel echt sprake van participatie in het handelen van God zijn als God en 
prediker twee zelfstandige punten in het model zijn? Suggereert dit niet ten onrechte 
dat God, prediker en hoorders vergelijkbare posities hebben in het preekgebeuren? 
Denkend vanuit participatie ligt het meer voor de hand om niets te veranderen aan 
de oorspronkelijke homiletische drieslag, maar die als geheel wel te typeren als ‘het 

krachtenveld van de Geest’ 
(vgl. Runia 1992a, 181; 
Nierop 2008).164 Het is de 
Geest die spreekt door het 
Woord tot de prediker en de 
hoorders. Het is de Geest die 
de prediker roept, zendt en in-
schakelt en daarmee laat parti-
ciperen in Christus’ missie 
naar deze wereld. Het is de 
Geest die hoorders de oren 
opent en hen doet geloven. 
Tekst, prediker en hoorders 
participeren elk op eigen wijze 
in dat krachtenveld van de 
Geest.  
Het interessante hieraan is dat 
God de Geest werkzaam is 

binnen alle factoren en relaties binnen de homiletische driehoek. De prediker parti-
cipeert in dat handelen van de Geest. Hij participeert in een krachtenveld dat hij 
nauwelijks kan overzien. Want wat weet de prediker bijvoorbeeld van de relaties die 
er liggen tussen de preektekst en de hoorder? Zo wordt zichtbaar hoe de participatie 
in de missie van Christus altijd participeren in iets groters is. Zo wordt tegelijk dui-
delijk dat het effect van de prediking nooit eenzijdig opgehangen kan worden aan de 
persoon en het optreden van de prediker. 
 
 
5.5. AFSLUITING 
 
Hoe gewenst is aandacht voor het zelf? Het lijkt erop dat de culturele context dwingt 
tot reflectie op de prediker en zijn zelfbeeld. Toch is dit niet het hele verhaal. Het 
bijbels-theologische hoofdstuk heeft laten zien hoe Paulus zichzelf ook al als predi-
ker in beeld had, zij het niet met de begrippen die daar nu voor worden gehanteerd. 
Tegelijkertijd moet de vraag gesteld worden in hoeverre het zelfbeeld van de hui-
dige prediker nog staat in de stroom die uit de bron van de Bijbel voortkomt. Dit 
vraagt om herbronning, een beweging die in elke nieuwe context gemaakt moet 
worden. Daarmee heb ik in dit hoofdstuk een begin gemaakt. 

                                                
164  Zie ook De Ruijter 2013, 171, die spreekt over het werkveld van God de heilige Geest waarop de 

Geest tekst, prediker en hoorder samenbrengt. 

Fig. 4. Homiletische drieslag als krachtenveld van de Geest 
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De herbronning van het homiletische zelfbeeld van de prediker heeft inhoudelijk 
vooral opgeleverd dat het zelf zijn zelfstandigheid verliest. Het zelfbeeld van de 
prediker kan niet de ster van het optreden in de verkondiging zijn (vgl. 2.1), omdat 
het zelf van de prediker opgenomen is in het handelen van God. Preken is daarom 
altijd participerend handelen. Participeren in een gebeuren dat groter is dan degene 
die preekt. Participatie in Christus betekent delen in het leven, het sterven en de 
opstanding van Christus. Sterven aan het oude zelf en het ontvangen van een nieuw 
zelf gaan hand in hand. 
Dit lijkt wellicht tegen het zere been van een cultuur waarvan het zelf het icoon 
genoemd kan worden. Dat zou het ook zijn als alleen het ‘sterven van het oude zelf’ 
centraal stond. Maar juist het accent op participatie in Christus’ leven, sterven en 
opstanding (totus Christus) biedt een wenkend perspectief. Daarom noem ik dit 
spreken over het onzelfstandige zelf van de prediker die participeert in de missie van 
Christus een genadig perspectief. Want wanneer predikers opnieuw ontdekken hoe-
zeer hun zelf en optreden opgenomen is in het spreken en handelen van God, kan de 
vraag naar het zelf tot rust komen. Door de Geest participeren in Christus’ missie 
naar deze wereld is daarom geruststellend omdat de eindverantwoordelijkheid altijd 
bij de heilige Geest blijft liggen. Hij is zelfs in staat het falen van de prediker func-
tioneel in te zetten (Ryken 2002, 469v; vgl. 1Kor.2,3v; 2Kor.1,8v).  
Het theologische concept participatie, toegepast op het zelf van de prediker, maakt 
enerzijds aandacht voor het zelf mogelijk en voorkomt anderzijds dat het een onre-
delijke of zelfs onmogelijke opgave wordt. Participatie betekent voor de prediker 
aan de ene kant een relativering van zijn werk, in die zin dat het niet in zijn ver-
mogen ligt om van de prediking een succes te maken. En tegelijk, aan de andere 
kant, is het een enorme betekenisverlening, want hij participeert wel in Gods werk 
met zijn hele hebben en houden. Prediking kan dus niet alleen maar benaderd wor-
den als functie van de kerk of als afspraak waarin de prediker mag getuigen wat er 
in hem leeft. Voor God die gebruik maakt van mensen in de prediking doet de mens 
ertoe. Dat geeft voor die mens de ruimte om over zichzelf na te denken, maar nooit 
los van God.165 
 
Een genadig perspectief op de onzelfstandigheid van het zelf van de prediker; zo zou 
dit hoofdstuk getypeerd kunnen worden. Een volgende stap is dit verder uitwerken 
en invullen. Hoe leeft en werkt de prediker van genade? 
 
 

                                                
165  Johnson biedt in dit verband een mooie meditatie over de profeet Ezechiël in het visioen van de dorre 

doodsbeenderen. Telkens krijgt hij de opdracht van God om te spreken. Als hij dan spreekt, gebeurt er 
iets. Niet omdat zijn eigen spreken opeens kracht heeft, maar omdat hij sprekend participeert in Gods 
handelen (Johnson 2009, 21-32). 
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Hoofdstuk 6 
Het voorbeeld van Paulus voor predikers 
vandaag  
Herbronning van het zelfbeeld 
 
 
 

The God I know does not ask us 
to conform to some abstract norm for the ideal self. 

God asks us only to honor our created nature, 
which means our limits as well as our potentials. 

(Parker J. Palmer 2000, 50) 
 
 
 
6.1. INLEIDING 
 
‘Wie ben ik als ik preek? Ben ik een hindernis voor de verkondiging of kan de preek 
niet zonder mij? En als ik dan een noodzakelijk constitutivum ben, op welke manier 
dan?’ In het geheel van dit onderzoek probeer ik het homiletische gesprek hierover 
verder te helpen door het zelfbeeld van de huidige prediker door middel van her-
bronning te verbinden aan het zelfbeeld van de prediker Paulus.  
Zoals in het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden, is voor Paulus de werkzaam-
heid van Gods Geest in de verkondiging basaal. Prediking begint nooit bij de predi-
ker zelf. Het begint zelfs niet bij de gemeente die de prediker roept tot verkondiging. 
Prediking begint waar de prediker participeert in het spreken van God in deze we-
reld. Met God meewerken, want de Geest schakelt mensen niet uit maar in. Het is 
daarom van wezenlijk belang om de homiletische drieslag te benaderen als het 
krachtenveld van de Geest. Tekst, prediker, hoorder en de relaties tussen die drie 
factoren worden doordrongen en omgeven door goddelijke aanwezigheid en godde-
lijk handelen. Dat aandachtsveld heeft de herbronning in het Paulinische zelfver-
staan alvast opgeleverd. 
In dit hoofdstuk wil ik binnen het kader van de homiletiek het zelfverstaan van de 
prediker nader in kaart brengen. Dit doe ik door het zelfbeeld van de prediker te 
herbronnen in het gereconstrueerde Paulinische zelfbeeld. Hoe ziet het zelfbeeld van 
de huidige prediker eruit wanneer dit door middel van herbronning verbonden wordt 
aan het zelfbeeld van Paulus? Ik beschrijf hier echter niet een compleet geïntegreerd 
zelfbeeld van de prediker. Daarvoor heb ik in dit onderzoek te weinig bouwstenen 
verzameld. Ik heb me vooral gericht op het theologische zelfverstaan van de predi-
ker. Empirische theorieën betreffende de persoon van de prediker, zoals beschreven 
in hoofdstuk 3, komen daarom niet allemaal opnieuw aan bod in dit hoofdstuk. Dat 
zou ook niet goed passen in de focus op het theologische zelfbeeld. In feite biedt dit 
laatste hoofdstuk een kader aan waarin predikers zelf kunnen reflecteren op hun 
zelfbeeld. Op enkele momenten zal ik illustratief laten zien hoe moderne homileti-
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sche theorieën binnen het geschetste kader kunnen functioneren. Zoals zal blijken 
laten de empirisch georiënteerde theorieën over de prediker zich bovendien moeilijk 
verbinden met de reconstructie van het Paulinische zelfbeeld. Dit heeft alles te ma-
ken met de eigen aard van empirische kennis (vgl. De Ruijter 2005, 30vv). Deze 
rekent niet met het handelen van God en kan daarom moeilijk verbonden worden 
met Paulus’ zelfverstaan dat juist helemaal bepaald wordt door het handelen van 
God. Dit betekent niet dat empirische kennis met betrekking tot het zelfbeeld van de 
prediker niet relevant is, maar zij licht niet op in het kader van de herbronning die in 
dit onderzoek gedaan wordt. 
 
Voorafgaand aan de vraag hoe het zelfbeeld van de prediker eruit gaat zien, komt 
eerst de vraag aan de orde op welke manier de herbronning van het zelfbeeld van de 
prediker in dat van Paulus kan plaatsvinden. Of, om het anders te formuleren, hoe 
Paulus’ zelfbeeld gezag heeft voor de prediker vandaag. Zoals ik in hoofdstuk 1 
vanuit het werk van Hays heb duidelijk gemaakt, is de meest voor de hand liggende 
manier om Paulus’ zelfbeeld gezagvol te laten zijn voor huidige predikers, die van 
het paradigma (vgl. 1.3.7): Paulus’ zelfbeeld is immers geen direct gebod voor pre-
dikers vandaag. Er waren in de vroege kerk ook andere predikers met elk een eigen 
zelfbeeld, waarin wellicht andere accenten zichtbaar worden. Paulus’ zelfbeeld is 
ook geen principe, hoewel er wel bepaalde principes aan ontleend kunnen worden. 
Paulus’ zelfbeeld is een paradigma, een gezaghebbend voorbeeld voor predikers 
vandaag. Het helpt hen om zelf een zelfbeeld te ontwikkelen. Toch is daarmee niet 
alles gezegd. Door Paulus’ zelfbeeld als paradigma voor predikers vandaag te han-
teren, wordt de vraag opgeroepen: hoe verhoudt zich de situatie waarin Paulus 
preekte tot die van predikers vandaag? Wat zijn overeenkomsten en wat zijn ver-
schillen? Vraagt de huidige context wellicht om andere accenten dan Paulus in zijn 
tijd zette? 
 
De huidige reflectie op de prediker vindt plaats vanuit de traditionele homiletische 
drieslag (vgl. 5.4). De prediker is een van de hoeken in een driehoek, samen met 
tekst en hoorder. Deze driehoek op haar beurt staat in het krachtenveld van de Geest. 
De onderlinge posities en relaties van tekst, prediker en hoorder binnen het krach-
tenveld van de Geest bepalen de prediking. Om het zelfbeeld van de prediker te 
tekenen, maak ik in dit hoofdstuk gebruik van de homiletische drieslag. Dat roept de 
vraag op hoe dit zich verhoudt tot de reconstructie van het zelfbeeld van Paulus. 
Organiserend principe voor de beschrijving van dat zelfbeeld was immers het ge-
zonden zijn. Die zending had drie dimensies: allereerst gezonden door…, vervol-
gens gezonden naar… en tenslotte gezonden om te… (zie 4.1.3). Daarbovenuit ging 
Paulus’ overtuiging dat de verkondiging allereerst een activiteit van God zelf is 
waarin hij zich wist opgenomen (4.2.2). Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb duide-
lijk gemaakt, zal dat laatste voor het zelfbeeld van de prediker vandaag ook bepa-
lend moeten zijn. Door de Geest participeren predikers in de missie van Jezus 
Christus om het goede nieuws te verkondigen in deze wereld. Het nadenken over de 
prediker vindt zijn vertrekpunt logischerwijs in reflectie op het handelen van God de 
heilige Geest. Het vormt daarmee ook het kader van de bezinning op het zelfbeeld 
van de prediker vandaag: het beeld van Gods handelen in de prediking is bepalend 
voor het zelfbeeld van de prediker. Blijft de vraag staan hoe de drie dimensies van 
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Paulus’ gezonden-zijn kunnen worden verbonden met de homiletische drieslag. Het 
antwoord op die vraag kan pas gegeven worden na een nadere verkenning van het 
verschil tussen de apostel Paulus en de prediker vandaag. Binnen het theodrama 
heeft de apostel Paulus toch een andere positie dan de prediker vandaag.166 Met de 
nadere beschrijving van dat verschil zet dit hoofdstuk in, uitlopend in de opzet voor 
de rest van dit hoofdstuk. 
 
 
6.2. VAN PAULUS NAAR HOMILETISCHE BEZINNING OP DE PREDIKER 
 
Gelet op de wijze waarop Paulus toen en predikers vandaag hun positie innemen in 
het grote werk van God in de verkondiging van het evangelie, valt allereerst de grote 
afstand in tijd op. Naast het verschil in tijd met de daarbij behorende verschillen in 
culturele setting zijn er andere, theologische verschillen aan te wijzen. 
 
6.2.1 Dezelfde akte maar een andere scène 
Zoals gezegd trad Paulus op in de eerste scène van wat Wright noemt de vijfde akte 
in het drama van de Schrift, namelijk in de tijd na de opstanding en hemelvaart van 
Christus (zie 1.3.6). Het beschrijven van de vierde akte, die handelt over Jezus op 
aarde, maakt onderdeel uit van de uitvoering van de vijfde akte door de vroege kerk 
(Wright 1991, 142). Predikers van vandaag acteren in diezelfde vijfde akte, maar 
wel tweeduizend jaar later. Dit betekent dat ooggetuigen van Jezus’ optreden, dood 
en opstanding niet meer leven. Aangezien met de vaststelling van de canon het 
script is afgerond, is het voor de kerk vandaag de uitdaging met behulp van dat 
script improviserend een weg te zoeken, ook met betrekking tot de wijze van zelf-
verstaan van de prediker. Daarbij is het belangrijk verschillen in de onderscheiden 
scènes helder te hebben. In deze paragraaf maak ik gebruik van Wrights metafoor 
van het ‘drama of Scripture’ en vul die nader in met het oog op het zelfbeeld van 
Paulus en predikers vandaag. 
 
Dezelfde akte 
De vijfde akte kenmerkt zich doordat zij zich afspeelt na de climax van de vierde 
akte, namelijk de opstanding van Christus. Het einde van de vijfde akte zal bestaan 
uit de wederkomst van Christus. Belangrijke momenten aan het begin van de vijfde 
en laatste akte zijn de hemelvaart van Jezus Christus en de uitstorting van de Geest 
op Pinksteren. Rondom hemelvaart en Pinksteren geeft Jezus een regie-aanwijzing 

                                                
166  Meyer maakt in zijn spreken over paradigma’s van de dienaren van het Woord in de Bijbel (Meyer 

2013, 69v) onderscheid tussen onder andere het paradigma van de apostelen en het paradigma van de 
pastor (in het bijbelse spreken voornamelijk Timoteüs en Titus). Het verschil tussen die twee para-
digma’s is volgens hem: “Pastoral preaching does not have a different content than apostolic preach-
ing! (…) The difference is that pastors now preach the entrusted message of the apostles to specific 
congregations of believers” (Meyer 2013, 222v). Het onderwijs van de apostelen dient daarbij als de 
grote norm om ware en valse leer te onderscheiden. Het is echter de vraag of Meyer daarmee vol-
doende het verschil tussen de apostelen en de predikers heeft beschreven. Ook maakt hij onvoldoende 
onderscheid tussen apostolische medewerkers, zoals Timoteüs en Titus, enerzijds en oudsten in de 
gemeente anderzijds (zie op dit punt Van Houwelingen 2009, 30vv.132v). Timoteüs en Titus functio-
neerden, net als Paulus, als rondreizende predikers en waren dus niet permanent aan één gemeente 
verbonden. 
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voor de vijfde akte. Hij maakt duidelijk dat de vijfde akte in het teken zal staan van 
de verkondiging van of het getuigenis over zijn evangelie tot bekering en redding 
van Joden en andere volken tot aan de voltooiing van deze wereld (Mt.28,16-20; 
[Mc.16,15-18;] Lc.24,45-49; Hd.1,4-8; vgl. Lietaert Peerbolte 2003, 133vv). 
Het bijbelboek Handelingen laat zien hoe de uitstorting van de heilige Geest (Hd.2) 
helemaal in het teken staat van de net genoemde regie-aanwijzing van Jezus en hoe 
de kerk, geleid door de Geest, deze taak gestalte gegeven heeft, met name in het 
optreden van Petrus en Paulus (vervolg van Hd.). Het boek Handelingen kenmerkt 
zich tevens door een zeer abrupt slot, alsof de schrijver wil suggereren dat met einde 
van zijn beschrijving er geen einde komt aan de beschreven activiteiten (Withering-
ton 1998, 809-816; Wright 2008, 246-249). In Jezus’ laatste woorden op aarde voor 
zijn hemelvaart en in de beschrijvingen van Handelingen wordt zichtbaar hoe ver-
kondiging voor de gehele vijfde akte de kernactiviteit van (werkers in) de kerk is. 
 
Een andere scène 
Paulus acteert aan het begin van de vijfde akte en ook predikers vandaag acteren 
daarin, maar dan wel in een volgende scène. Dat het nodig is om ervan uit te gaan 
dat Paulus en predikers anno nu niet in dezelfde scène optreden, heeft te maken met 
opvallende verschillen tussen Paulus’ situatie en die van ons. Het lijkt erop dat die 
verschillen historisch van aard zijn, maar tegelijkertijd hebben ze theologische bete-
kenis. 
Een eerste verschil is de aanwezigheid van ooggetuigen van de Opgestane.167 In 
Paulus’ tijd waren er honderden mensen die getuige waren geweest van een of 
meerdere verschijningen van Jezus. Theoretisch was het voor iedereen mogelijk 
deze mensen op te zoeken en met hen te spreken en zodoende uit eerste hand te 
horen over de Opgestane (vgl. 1Kor.15,6). Hoewel Paulus niet op die manier be-
hoort tot de ooggetuigen van Jezus na zijn opstanding – hij had Jezus immers niet 
gezien tussen opstanding en hemelvaart – getuigt hij op meerdere plaatsen van een 
direct ingrijpen van Jezus in zijn leven. Paulus zag dit ingrijpen in het visioen op de 
weg naar Damascus, in de woorden van Ananias en in zijn privéonderwijs vooraf-
gaand of gedurende zijn tijd in Arabia (Hd.9; 22; 26; 2Kor.12,1-4; Gal.1,15vv; 
Ef.3,3; Rom.16,25; vgl. Van Bruggen 2001, 43v). Zo ging Paulus horen bij de kring 
van ooggetuigen en zelfs tot de kring van de apostelen (1Kor.9,1; vgl. 4.2.1). 
 
Deze groep van ooggetuigen leefde in de eerste scènes van de vijfde akte en heeft 
van Jezus een directe vorm van onderwijs ontvangen die hen in staat stelde de 
Schriften van het Oude Testament en de gebeurtenissen van Jezus’ leven, sterven en 
opstanding te begrijpen en te verkondigen. Het kan moeilijk anders of voor predi-
kers vandaag krijgt de Schrift als geschreven getuigenis en gezaghebbend script een 
centrale plaats die de mondelinge overlevering van de getuigen en apostelen ver-
vangt.168  
                                                
167  Vgl. de manier waarop 1Korintiërs 15 daarover spreekt. 
168  Vgl. op dit punt Bavinck over de verhouding van Schrift en traditie. Toen de apostelen nog optraden, 

liepen de stromen van Schrift en traditie (datgene wat via verkondiging werd doorgegeven) naast el-
kaar. “Maar het kenmerk der apostoliciteit, dat toen vanzelf aan de traditie eigen was, moest verdwij-
nen, toen men verder van den apostolischen tijd verwijderd werd. De relatieve zelfstandigheid der tra-
ditie naast de Schrift verdween. De stroomen van Schrift en traditie vloeiden ineen. En spoedig na den 
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Daarmee hangt een ander verschil samen, namelijk dat de tekst van het Nieuwe 
Testament voor de prediker Paulus niet voorhanden was toen hij het evangelie ver-
kondigde in bijvoorbeeld Korinte. Paulus was zelf immers de schrijver van delen 
van het huidige Nieuwe Testament. En bovendien werden veel andere boeken en 
brieven die tot het Nieuwe Testament zijn gaan behoren pas geschreven na het jaar 
55 na Christus, het jaar waarin naar alle waarschijnlijkheid de eerste brief aan de 
Korintiërs geschreven werd (Van Bruggen 2001, 101vv.266v; vgl. Thiselton 2000, 
29-32). 
Het evangelie zoals dat bestond in de herinnering van ooggetuigen en zoals dat aan 
Paulus door middel van goddelijk onderwijs was doorgegeven, kreeg zijn neerslag 
in de tekst van het Nieuwe Testament. Homiletisch heeft men hieraan recht willen 
doen door de (bijbel)tekst te bestempelen als een van de drie homiletische factoren. 
De apostoliciteit van de evangelieverkondiging wordt na de dood van de apostelen 
en ooggetuigen gewaarborgd door de canon van het Nieuwe Testament. Daarmee 
neemt deze de plaats in van het getuigenis van de levende getuigen van de gebeurte-
nissen en van hen die door middel van visioenen en openbaringen privéonderricht 
hebben ontvangen van Jezus Christus zelf. 
 
Uniek voor de tijd van Paulus is het bestaan en optreden van de apostelen. Zoals ik 
in 4.2.1 duidelijk heb gemaakt, wordt deze term binnen het Nieuwe Testament naast 
functioneel ook institutioneel gebruikt. Het onderwijs en optreden van apostelen, 
waaronder Paulus, vormen een eerste en gezaghebbende vertolking van het onder-
wijs van en de gebeurtenissen rondom Jezus. Paulus’ improviserende spreken en 
handelen wordt onder leiding van de Geest en in de kerkelijke erkenning van de 
canon een gezaghebbend ‘secondary performance’ voor predikers vandaag (vgl. 
Vanhoozer 2005a, 252; 1.3.6). De wijze waarop Paulus improviseert op het evange-
lie van de gekruisigde en opgestane Heer is richtinggevend voor de manier waarop 
predikers vandaag het evangelie improviserend verwoorden. “The life of the apostle 
Paul (…) expresses the idea of Christianity. The overall shape of Paul’s life is as 
much a part of his communicative action as the content of his letters. His ministry 
itself is a ‘letter of recommendation’ on behalf of the triune economy of the gospel 
(2 Cor.3:2-3). Though Paul rightly puts God’s action at the center of his witness, his 
own acts become part of his presentation of the gospel message. Paul’s practice – 
everything he says and does, his persona itself, we might say – communicates a 
passion for the gospel proposition” (Vanhoozer 2005a, 100v). Dat is wat bedoeld 
wordt met het belijdende spreken over de apostoliciteit van de canon en van de kerk 
(Van den Brink & Van der Kooi 2012, 510v.567v; vgl. Ef.2,20). Apostoliciteit is 
een inhoudelijke categorie. Dat dit apostolische karakter voor Paulus ook al niet 
strikt ontologisch opgevat diende te worden, laat hij zien in zijn brief aan de Gala-
ten. Hij heeft daarin kritiek op het optreden van mede-apostel Petrus (Gal.2,11-14) 
en hij maakt zelfs duidelijk dat mensen hem niet mogen geloven als hijzelf met een 
ander evangelie komt (Gal.1,7v). Apostolisch gezag zit dus niet automatisch vast 
aan het apostelschap zelf, maar blijft extern verankerd in het evangelie van God. 

                                                                                                              
dood van de apostelen en hunne tijdgenooten werd het onmogelijk, om iets als van apostolische her-
komst aan te toonen anders dan door een beroep op de apostolische geschriften” (Bavinck, GD.I, 456; 
vgl. 461v; zie ook Horton 2011, 212). 
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Predikers vandaag zijn geen apostelen in de institutionele zin waarin mensen als 
Paulus en Petrus dat waren (vgl. 4.2.1), namelijk direct gezondenen die een gezag-
hebbende interpretatie boden van de Schriften en van de gebeurtenissen rondom 
Jezus, waarvan zij in veel gevallen ooggetuigen waren. Zij worden door God geroe-
pen tot hun werk door middel van de kerk (De Ruijter 2013, 149; vgl. Clowney 
1964).169 
 
De eerste scène van de vijfde akte kenmerkt zich ook door de eerste ‘uitrol’ van het 
evangelie buiten Israël. In die scène bestaat Paulus’ werk uit het stichten van nieuwe 
gemeentes in de volkenwereld door middel van de evangelieverkondiging (vgl. 
Rom.15,18-21). Zoals gezegd hebben veel beelden die Paulus hanteert voor predi-
king deze missionaire context. Dat blijkt al wel in de beeldwoorden die hij gebruikt 
over akkerbouw, huizenbouw en de huwelijkssluiting, maar zeker ook over de vader 
en zijn kinderen. Paulus spreekt over zichzelf als degene die de Korintiërs in geeste-
lijk opzicht het leven heeft geschonken (vgl. 1Tes.2,11). Prediking is voor Paulus de 
initiatie van mensen in de werkelijkheid van God (vgl. O’Brien 1995, 42). Dat be-
paalt ook zijn verhouding tot zijn hoorders. En hij brengt zelf onderscheid aan ten 
opzichte van mensen die na hem op een bepaalde locatie de prediking voortzetten. 
Degenen die na hem het stokje hebben overgenomen, onder wie Apollos, typeert hij 
als ‘pedagogen’ (begeleiders). Het wezenlijke verschil tussen een vader en een be-
geleider van kinderen is de intimiteit en duurzaamheid van de relatie met de kin-
deren (vgl. 4.2.4). ‘Pedagogen’ kunnen voorbijgangers zijn, vaders blijven voorgan-
gers. 
Hoe zinnig dit onderscheid in de discussie met de Korintiërs op dat moment ook was 
(vgl. 4.1.2), het is de vraag of het onderscheid ‘initiatie-prediking’ en ‘opvolg-pre-
diking’ uniek is voor Paulus en de apostelen aan de ene kant en andere predikers na 
hen aan de andere kant. Initiatie-prediking vindt nog steeds plaats en het evangelie is 
bovendien op veel plaatsen die bereikt waren met het evangelie verdwenen. In de 
context van het geseculariseerde westen is bijna alle prediking een mix van initiatie 
en voortzetting tegelijk (vgl. Paas 2010, 18-21). Het vader-beeld voor de prediker is 
daarmee dus niet voorbehouden aan Paulus en de apostelen, maar is nog steeds rele-
vant waar predikers hun hoorders ‘tot leven wekken’ door middel van de verkondi-
ging. 
 
Conclusies 
Gelet op overeenkomsten en verschillen tussen de scène waarin Paulus optrad en de 
scènes waarin predikers vandaag optreden, kan geconcludeerd worden dat  
- alle scènes deel uitmaken van het vijfde bedrijf en dus in het teken staan van de 

verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, met als doel de bekering en 
redding van Joden en niet-Joden; 

- de scène van Paulus en de apostelen van grote betekenis is voor de scènes die 
erop volgen, omdat de interpretatie van de gebeurtenissen rondom Jezus door de 
apostelen gezaghebbend is en uitgangspunt voor latere interpretaties; 

                                                
169  Ook in het gegeven dat de kerk mensen roept tot de prediking van het evangelie, wordt zichtbaar hoe 

prediking een functie van de kerk is (vgl. 2.2). 
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- het belangrijkste verschil tussen de scène van Paulus en latere scènes de manier 
is waarop God het theodrama bekend maakt, namelijk door direct onderwijs van 
Jezus in het geval van Paulus of door het gezaghebbende script van de canon in 
het geval van predikers vandaag. 

 
6.2.2 Opzet voor het vervolg 
Dit brengt mij tot de structuur voor het vervolg van dit hoofdstuk. Bij de herbron-
ning van het zelfbeeld van de prediker vandaag in het gereconstrueerde zelfbeeld 
van de prediker Paulus vraag ik aandacht voor de manier waarop de prediker zich-
zelf ziet: 
- opgenomen in het krachtenveld van de Geest (6.3). De homiletische drieslag als 

geheel is opgenomen in het krachtenveld van de Geest. Dit betekent dat de pre-
diker ook in dat krachtenveld staat. Dit deel van het zelfbeeld van de prediker 
vul ik met name in vanuit wat Paulus zegt over zijn ‘gezonden door…’ (4.2.3). 
Wanneer het gat over opgenomen te zijn in het krachtenveld van de Geest gaat 
het namelijk over de relatie van de prediker tot God die door zijn Geest de pri-
maire actor is in de prediking. 

- in het geheel van het preekproces (6.4). Welke rol speelt de prediker in het 
proces waarin tekst, prediker en hoorder betrokken zijn? Dit aandachtspunt be-
schouwt het zelf van de prediker in het geheel van de homiletische drieslag. Zo 
wordt zichtbaar hoe de prediker zichzelf ziet in het geheel van het preekproces. 
Ik vul dit aspect van het zelfbeeld van de prediker vooral in vanuit wat Paulus 
zegt over zijn ‘gezonden om te…’ (4.2.5). Zo wordt de doelstelling van het ge-
hele preekproces verbonden aan de prediker zelf. 

- in relatie tot de tekst van de preek (6.5). De prediker is binnen de homiletische 
drieslag verbonden met de tekst. Voor predikers vandaag is de tekst het venster 
op het evangelie (vgl. De Ruijter 2013, 148). Niet langer is er sprake van direct 
onderwijs door Jezus, maar het evangelie van Jezus is beschikbaar voor predi-
kers vandaag in het apostolische onderwijs, zoals dat is opgetekend in de 
Schrift. Paulus was een van die apostelen. Op directe wijze werd Paulus toege-
rust en begeleid in zijn spreken en handelen in dienst van het evangelie. Hij 
vond de ‘tekst’ voor zijn evangelieverkondiging met name in bijzondere open-
baringen en visoenen van Jezus. Ook bij deze relatie in de homiletische drieslag 
speelt Paulus’ ‘gezonden om te…’ (4.2.5) een belangrijke rol, namelijk vanuit 
de vraag naar de inhoudelijke typering en oorsprong van Paulus’ prediking. 

- in relatie tot de hoorders van de preek (6.6). Ook is de prediker binnen de drie-
slag verbonden aan de hoorder. Deze relatie waarin de prediker staat en die van 
invloed is op zijn zelfbeeld wordt verkend vanuit Paulus’ spreken over ‘gezon-
den naar…’ (4.2.4). Juist zijn moeizame relatie met de Korintiërs maakt dat hij 
in de beide brieven aan de Korintiërs veel woorden geeft aan hun onderlinge 
relatie en daarmee aan de relatie van prediker en hoorder.  
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6.3. OPGENOMEN IN HET KRACHTENVELD VAN DE GEEST 
 
Zoals in hoofdstuk 5 is duidelijk geworden, is het essentieel voor het zelfbeeld van 
de prediker dat hij participeert in de missie van Christus. Preken betekent dat de 
prediker zich invoegt, participeert in een groter geheel, namelijk Gods reddend spre-
ken tot en handelen in de wereld. Dit handelen van God is zelfs al voor Paulus 
gaande. God is in Jezus Christus de primaire uitvoerder van de verkondiging. Predi-
king komt uit hem voort en vindt in hem zijn oorsprong. Hij is het die prediking in 
gang zet en is zelf de eerste prediker die in het optreden van mensen zijn stem op-
nieuw horen laat.170 Om het te verwoorden vanuit de dramametafoor zoals Van-
hoozer die hanteert: God is naast schrijver en hoofdrolspeler de producer van de 
prediking (Vanhoozer 2005a, 243). Het hele proces van bron van de preek tot reactie 
in het hart en leven van de hoorder is gearrangeerd door God. In veel van Paulus’ 
spreken over de prediker is deze grondtoon van Gods handelen in de prediking her-
kenbaar. Voor predikers is het belangrijk deze goddelijke activiteit in de prediking 
meer en meer te leren zien.171 Volgens Bohren is juist de meditatie bedoeld om hier 
als prediker gevoelig voor te worden: “Meditation heißt, seinen biographischen 
Weg, sein Tun und Lassen umschlossen wissen von großer Gegenwart” (Bohren 
1971a, 352). Prediking is nooit een taak waar men alleen voor staat, sterker nog: de 
prediking is allang begonnen voordat de prediker er zelfs maar aan denkt. Zo is God 
in, met en onder predikers zelf actief (vgl. Denecke 1979, 41; Engemann 2002, 
204),172 als een grotere werkelijkheid dan de persoon en het handelen van de predi-
ker zelf. Binnen die werkelijkheid mag de prediker met God meewerken (1Kor.3,9; 
2Kor.6,1). 
Wat betekent het voor de manier waarop de prediker zichzelf ziet dat hij is opgeno-
men in het krachtenveld van de Geest? 
 
6.3.1 Afhankelijk van Gods Geest 
Zoals hierboven al is duidelijk geworden, is het allereerst van belang dat hij door-
krijgt dat prediking niet begint bij hemzelf. Hij is ertoe geroepen door God door 
middel van de gemeente. Maar nog belangrijker: God zelf heeft het eerste woord. 
Hij is actief in de prediking. Met alle aandacht voor de persoon van de prediker in de 
homiletiek van de twintigste eeuw kon dit gegeven gemakkelijk ondergesneeuwd 
raken. Dan staat de prediker er alleen voor en zal hij zelf dus ook de prediking tot 
een succes moeten maken. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar bij Piper die zegt dat de 
crisis van de preek de crisis van de prediker is (vgl. 3.3.2 – KPV). Juist aandacht 
voor het krachtenveld van de Geest waarin de prediker met zijn persoon en optreden 

                                                
170  Binnen de homiletiek is er ook aandacht voor deze participatie-gedachte. Er kan gewezen worden op 

o.a. Johnson 2009; Knowles 2015. Anderson geeft de goddelijke activiteit in de prediking zo weer: 
“Jesus is not only the subject of proclamation (the one about whom we preach), but he is himself the 
proclaimer of every act of proclamation (the one who proclaims himself through the event of preach-
ing)” (Anderson 2001, 56). 

171  Ook Stark pleit voor meer aandacht voor de presentie en werking van de heilige Geest in de prediking 
(Stark 2005, 466). Zij is overigens van mening dat inzicht in het wezen en werk van de Geest van be-
lang is voor zowel voorganger als hoorders. 

172  Op een iets andere manier brengen Day en Rice dezelfde gedachte onder woorden in hun spreken over 
‘embodying the word’ (Day 2006; Rice 1991, 126-133). 
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is opgenomen, voorkomt een overspannen verwachting ten aanzien van de prediker 
zelf. “Given that Western culture today has an especially high view of personal 
agency, and that ordained ministry typically emphasizes formal professional qualifi-
cations, Paul’s example invites us as ministers of the gospel to consider ways in 
which we too are constitutionally incapable of creating divine life in ourselves, 
much less dispensing it to others” (Knowles 2015, 121). In dit verband spreekt De 
Ruijter over preken als echo van Gods spreken: “het geldt (…) voor elk mens die 
zich gewonnen geeft aan het spreken van God dat hij sprekend een echo van God 
wordt” (De Ruijter 2013, 66; vgl. Nierop 2008, 111). Zonder het spreken en hande-
len van God kan de echo niet bestaan. Via predikers die zelf naar het evangelie heb-
ben geluisterd en er in hun leven passend antwoord op geven wordt de prediking 
opgenomen in het werk van de heilige Geest (vgl. De Ruijter 2013, 66v.127v). Zo 
wordt in de preek de stem van God hoorbaar. 
Dit vraagt van de prediker dat hij zichzelf ziet als afhankelijk van Gods Geest. Wie 
God niet nodig heeft, is nog niet echt aan het preken (vgl. Knowles 2015, 190). 
Prediking is onmogelijk buiten het krachtenveld van de Geest om (Meyer 2013, 
220). Dit besef van afhankelijkheid komt in de preekvoorbereiding tot uiting in 
‘wachten’. Wachten op wat de prediker niet in zijn macht heeft en wat hem gegeven 
moet worden. Hier doelt Bohren ook op met zijn aandacht voor meditatie in de 
voorbereiding van de preek (vgl. 3.3.1 – Bohren). In feite vormt deze aandacht voor 
afhankelijkheid en wachten op wat niet gegrepen kan worden een kritiek op de radi-
cale reflexiviteit die Taylor waarneemt in de moderne cultuur. Deze reflexiviteit 
beschouwt zichzelf vanuit de eerste persoon. Wie in de meditatie van de preekvoor-
bereiding leert wachten op wat van de andere kant komt, kan zichzelf beter be-
schouwen vanuit de tweede persoon, als homo respondens (vgl. Geertsema 1992, 
131-150). Zonder het spreken van God kan er van het zelf van de prediker geen 
sprake zijn. 
 
6.3.2 Door de Geest bekwaam om mijn werk te doen 
In onder andere 2Korintiërs 3,5v maakt Paulus duidelijk dat hij zijn bekwaamheid 
om te werken in dienst van het evangelie dankt aan God (vgl. 4.2.2 – God rust mij 
toe en begeleidt mij). Dit is de tweede betekenis van het opgenomen zijn in het 
krachtenveld van de Geest. Dat zijn bekwaamheid van de Geest afkomstig is, bete-
kent niet dat Paulus die bekwaamheid zomaar had. Paulus heeft een gedegen theolo-
gische opleiding genoten (Hd.22,3). Toch vraagt Paulus aandacht voor de activiteit 
van de Geest daarin, ongetwijfeld omdat hij verwonderd was over Gods genade die 
mensen inschakelt (vgl. 4.2.2).  
Binnen de moderne homiletiek is veel aandacht voor het menselijke functioneren in 
de prediking. Kent de prediker zichzelf? Wat voor persoonlijkheid heeft hij? Op 
welke manier communiceert hij? Is de prediker zich bewust van de verwachtingen 
van zijn hoorders? Deze vragen worden meestal beantwoord met behulp van psy-
chologische en communicatieve theorieën. Dit levert belangrijke inzichten op voor 
het functioneren van de prediker. Om een voorbeeld te geven: een prediker die altijd 
vanuit zijn ouder-ik communiceert met zijn hoorders roept al snel irritatie op. Deze 
irritatie stoort de communicatie van het evangelie. Wanneer de prediker zich bewust 
wordt van deze ego-positie kan hij hierin leren veranderen (vgl. 3.3.4 – Engemann). 
Zo zijn psychologische en communicatieve inzichten van groot belang voor het 
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optreden van de prediker. Maar staat dit los van de activiteit van de Geest in de 
persoon en het optreden van de prediker? Ik meen van niet. Paulus’ spreken over de 
Geest die hem bekwaamt om zijn werk te doen, kan hier juist mee verbonden wor-
den. De Geest sluit immers aan bij wetmatigheden die gegeven zijn met de schep-
ping. In, met en onder het persoonlijke en communicatieve optreden van de prediker 
is de Geest actief. Daarom zal de prediker zich ook geroepen moeten voelen zich 
communicatieve inzichten eigen te maken. Het besef dat predikers hun mogelijkhe-
den om te preken te danken hebben aan de Geest van God, mag hen vrijmoedig 
maken in het ontdekken en toepassen van empirische inzichten. Dit is de manier 
waarop de Geest predikers bekwaam maakt voor de verkondiging van het evangelie 
en dit past bij een trinitarisch praktisch-theologische benadering van het zelfbeeld 
van de prediker (vgl. 2.2). Het inzicht dat de Geest predikers bekwaam maakt, voor-
komt bovendien dat empirische gegevens een eigen leven gaan leiden, los van de 
participatie in Gods handelen. 
 
6.3.3 Op cruciforme wijze dienstbaar 
Opgenomen zijn in het krachtenveld van de Geest betekent voor het zelfbeeld van de 
prediker ten derde dat hij zichzelf ziet als dienstbaar aan God zelf (vgl. 4.2.3 – Die-
nen). De prediker mag zich ervan bewust zijn dat hij in een dienstverband werkt 
waarvan God de werkgever en regisseur is. Wanneer God inderdaad de regie heeft 
over het optreden van de prediker, dan moet deze er rekening mee houden dat God 
ook zijn leven en optreden gebruikt om het evangelie zichtbaar te maken. Paulus 
wijst daarop in 1Korintiërs 4,9 als hij spreekt over de apostelen als ‘een schouwspel 
voor de wereld’. Hij laat het zien als hij zichzelf tekent als een overwonnen gevan-
gene die meegesleurd wordt achter de zegewagen van Christus (2Kor.2,14-17).173 
Het wordt zichtbaar in de ‘hardship catalogs’ die bijna altijd in de context staan van 
Paulus’ verkondiging. De prediker in het krachtenveld van de Geest wordt getekend 
door de biografie van Jezus Christus. In dienst van de Heer van het kruis, betekent 
dit een zelfverstaan dat ‘cruciform’ van karakter zal zijn.  
Deze term heeft met name Gorman uitgewerkt. Hij spreekt over Paulus’ narratieve 
spiritualiteit van het kruis, waarmee hij bedoelt: “conformity to the crucified Christ, 
showing that this conformity is a dynamic correspondence in daily life to the strange 
story of Christ crucified as the primary way of experiencing the love and grace of 

                                                
173  Vgl. de preek die Bonhoeffer hield op 21-1-1934 in Londen over Jer.20,7 (Bonhoeffer 1994, 347-351): 

“God, Gij zijt begonnen. Gij hebt mij nagezeten, Gij hebt mij steeds weer nu hier dan daar mijn weg 
gekruist, Gij hebt mij verlokt en het hoofd op hol gebracht, Gij hebt mijn hart gedwee en willig ge-
maakt, Gij hebt tot mij gesproken van uw verlangen en uw eeuwige liefde, van uw trouw en kracht. 
Toen ik zwak was hebt Gij mij gesterkt; toen ik houvast zocht hebt Gij mij vastgehouden; toen ik ver-
geving zocht hebt Gij mijn schuld vergeven. Ik heb niet gewild, maar Gij hebt mijn wil, mijn weer-
stand, mijn hart overwonnen; God, Gij hebt mij verleid, onweerstaanbaar, zodat ik mij aan U overgaf. 
Gij hebt mij zonder dat ik iets vermoedde gegrepen – en nu kan ik niet meer van U loskomen, nu 
sleept Gij mij weg als uw buit, bindt ons aan uw zegekar en sleurt ons achter u aan, zodat wij ge-
schonden en gepijnigd aan uw zegetocht deelnemen. Konden wij weten, dat uw liefde zo’n pijn doet, 
dat uw genade zo hard is? Gij zijt mij te sterk geweest, en hebt overmocht” (vert. uit: Bonhoeffer 
2000, 296). Zoals Bethge terecht opmerkt, werd zijn tekening van de weerspannige en gehoorzame 
Jeremia een soort autobiografische belijdenis (Bethge 2001, 402). Onder andere door een verwijzing 
op te nemen naar de triomftochtmetafoor uit 2Korintiërs 4 getuigt Bonhoeffer in deze preek van een 
cruciform zelfbeeld. 
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God” (Gorman 2001, 5). Dat het werk van de prediker gestempeld wordt door het 
delen in het lijden van Christus, is een aspect dat opnieuw aandacht verdient in de 
homiletiek. Hoe gaat de prediker om met tegenslag en tegenwerking? Welke plaats 
heeft lijden in zijn werk? Is hij in staat lijden als geleefde dienstbaarheid een plaats 
te geven in zijn prediking (als manier van leven) zodat juist de genade en kracht van 
God duidelijker zichtbaar worden? Gorman wijst erop dat cruciforme dienstbaarheid 
vooral gedreven wordt door het weerspiegelen van de liefde van Christus (Gorman 
2001, 212v). Cruciformiteit is dus geen zelfgekozen martelaarschap maar een lo-
gisch gevolg van het leven uit liefde voor hoorders. Het voorbeeld van Paulus is 
geen gebod: “Self-giving, self-sacrificial, and even suffering love is a necessary 
corollary to the gospel of Christ and an expression of the most profound freedom. 
Paul’s understanding and experience of love never led him to impose a cruciform 
existence on anyone, for such a life must be freely chosen. To be sure, he advocated 
it passionately because such was Christ’s life, but he never forced it on anyone. This 
was because Paul believed with all his heart that voluntarily chosen cruciform love – 
even involving self-sacrifice and suffering – was the ultimate experience of love” 
(Gorman 2001, 378).  
Gedreven door de zelfopofferende liefde van Christus kan de prediker te maken 
krijgen met lijden, bijvoorbeeld door de afwijzende reactie van hoorders en macht-
hebbers op zijn prediking. De uitdaging is om daar op dat moment niet voor weg te 
lopen. Pas wie participeert in het lijden en sterven van Jezus kan ook delen in zijn 
opstanding en verheerlijking (2Kor.4,8-11; vgl. Knowles 2015, 104v).174 
 
6.3.4 Ambassadeur van de levende Heer 
Preken als opgenomen zijn in de het krachtenveld van de Geest is een way of life 
(De Ruijter 2013, 110; zie verder onder 6.6.2-3) die gekenmerkt wordt door afhan-
kelijkheid en cruciforme dienstbaarheid. Daar blijft het niet bij, want prediking ver-
onderstelt de aanwezigheid en activiteit van de levende Heer. Zo wordt ook de op-
standing van Christus zichtbaar in het optreden van de prediker (vgl. Immink 2011, 
115-119). Dat is het vierde wat bepalend is voor het zelfbeeld van de prediker die 
opgenomen is in het krachtenveld van de Geest. Zoals ik hierboven heb aangegeven, 
is het belangrijk oog te hebben voor lijden en cruciformiteit in de prediking. Maar 
dat kan en mag niet het enige zijn. Predikers verkondigen dan wel een gekruisigde 
Christus (vgl. 1Kor.1,23), maar zij doen dat wel ná zijn opstanding. Hoe centraal het 
kruis ook staat in Paulus theologie, kruis en opstanding horen bij elkaar als de on-
deelbare onderdelen van de ene reddingsactie (vgl. Knowles 2015, 100). 
Preken vindt dan ook plaats in de aanwezigheid van God en in eenheid met Christus 
(vgl. 2Kor.2,17). Paulus kan daarom rustig spreken over zichzelf als ambassadeur 
van Christus (2Kor.5,20; vgl. Ef.6,20). Hij is het die Christus vertegenwoordigt en 
daarmee present stelt bij de hoorders (Immink 2011, 120v). Daarbij kan het niet 

                                                
174  Knowles ziet in Filippenzen 2,6-9 en Filippenzen 3,4-11 een parallel in de beschrijving van de biogra-

fie van Jezus en de biografie van Paulus, waarin er eerst sprake is van vernedering en daarna verho-
ging. Vervolgens tekent hij een soortgelijke tekening voor de prediker vandaag naar aanleiding van 
o.a. 1Korintiërs 9,16v en 2Korintiërs 4,1-7. Hij merkt daarbij op dat de chronologische volgorde in de 
levensbeschrijving van Jezus (en Paulus) niet noodzakelijk hoeft te gelden voor predikers vandaag. 
Vernedering en verhoging kunnen een gelijktijdige werkelijkheid zijn. Beslissend is dat er kracht 
zichtbaar wordt te midden van zwakheid (2Kor.6,9; 12,10; Knowles 2015, 185vv). 
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alleen gaan om de gekruisigde Christus, maar juist ook om de opgestane. Paulus’ 
beeld van de ambassadeur van Christus – en iets soortgelijks geldt voor het he-
rautschap – geeft aan het optreden van de prediker een bepaalde autoriteit. In het 
spreken van de prediker wordt Christus present gesteld voor de hoorders (zie verder 
6.6).  
 
6.3.5 Verantwoording schuldig aan God die mij beoordeelt 
Dat de prediker is opgenomen in het krachtenveld van de Geest, heeft nog een vijfde 
betekenis voor het zelfbeeld van de huidige prediker, namelijk dat hij zich moet 
verantwoorden. Wie participeert in de missie van Christus naar deze wereld is daar-
over verantwoording schuldig. Hoe heeft de prediker zich ingezet? Was hij trouw 
aan de opdracht van degene die hem zond? Het oordeel hierover is, volgens Paulus, 
zeker niet aan de hoorders en zelfs niet aan de prediker zelf (1Kor.4,3vv). Wie in 
dienst staat van God zal door hem beoordeeld worden en zal dus ook zijn zelfbeeld 
en zeker zijn zelfwaardering minder laten afhangen van wat anderen zeggen (vgl. 
Keller 2012, 24). Paulus’ voorbeeld dwingt predikers vandaag zich af te vragen: 
‘Door wie laat ik mij beoordelen?’ En sterker nog: ‘Wiens oordeel is bepalend voor 
mijn zelfbeeld?’ Zoals duidelijk geworden in 2.5 wordt het zelfbeeld gevormd in de 
ontmoeting met de ander. Dat is hoe het werkt. Maar wie zich bewust wordt van dit 
mechanisme, heeft de mogelijkheid sommige stemmen sterker en andere stemmen 
zwakker te laten klinken. Wanneer de prediker zich opgenomen weet in het krach-
tenveld van de Geest betekent dit met betrekking tot verantwoording dat de prediker 
allereerst verantwoording schuldig is aan God zelf. Voor Paulus is Gods stem be-
slissend voor zijn ‘zelfbeeld’ en ‘zelfwaardering’. Paulus beseft dat zelfwaardering 
niet meer nodig is vanwege Christus’ rechtvaardiging (vgl. 2Kor.5,16v). Dat zet het 
nadenken over zelfbeeld en het zoeken naar zelfwaardering, in de vorm van jezelf 
cijfers geven, op scherp. Dit betekent niet dat de hoorder geen boodschap hoeft te 
hebben aan respons van zijn hoorders. Het gelijk van KPV is dat de reacties van 
hoorders waardevolle informatie opleveren voor de prediker en hem bevrijden uit 
zijn isolement (vgl. 3.3.2 – KPV). Reacties van hoorders helpen de prediker zichzelf 
beter te leren kennen en zo optimaler dienstbaar te zijn aan zijn hoorders (zie verder 
6.6.4-5). Tegelijkertijd betekent Paulus’ spreken over beoordeling van de prediker 
wel dat Gods oordeel over zijn optreden rechtvaardiger zal zijn dan dat van hoor-
ders. Bovendien, Keller wijst erop dat Gods finale oordeel over onze identiteit nooit 
afhankelijk is van ons optreden. Het is precies andersom: ons optreden mag het 
gevolg zijn van Gods definitieve uitspraak over ons leven (Keller 2012, 39vv).  
Betekent dit dat er niets aan te merken mag zijn op het optreden van de prediker? 
Natuurlijk wel: predikers zijn zondige mensen over wie op de dag van het oordeel 
zal worden geoordeeld (1Kor.3,13vv). Dat accent wordt terecht gezet door theolo-
gen als Barth, Thurneysen en Bohren in hun spreken over de prediker als hindernis 
voor de verkondiging (vgl. 3.3.1). Maar dat gegeven mag geen belemmering worden 
om te preken. De vraag is niet of predikers geen fouten maken. De vraag is wat 
predikers doen wanneer zij fouten gemaakt hebben. Misschien is het juist wel goed 
dat predikers fouten maken. Dat stimuleert hen om op zoek te gaan naar de grenzen 
van hun mogelijkheden, helpt hen bij het erkennen van hun beperkingen en dwingt 
hen hun hulp buiten zichzelf te zoeken (vgl. Knowles 2015, 195). Bovendien mis-
kent enkel spreken over de prediker als hindernis voor de verkondiging dat Paulus in 
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1Korintiërs 3 de mogelijkheid openlaat dat het bouwwerk van het werk van de pre-
diker in dienst van het evangelie overeind blijft in het vuur van Gods oordeel. Spre-
ken over de prediker als door de Geest opgenomen in de missie van Christus voor-
komt een eenzijdige benadering van de prediker als hindernis voor de verkondiging. 
 
6.3.6 Gericht op de eer van God 
Een zesde betekenis voor het zelfbeeld van de prediker is dat zijn optreden in de 
prediking een tendens tot doxologie heeft (vgl. Bohren 1971a, 455). Paulus laat op 
meerdere momenten doorschemeren dat voor hem uiteindelijk de glorie van God 
centraal staat in de verkondiging (vgl. 4.2.5 – God, het evangelie, Paulus en de Ko-
rintiërs). Enerzijds is dat een inhoudelijk accent (2Kor.4,5v): predikers verkondigen 
de glorie van God. Anderzijds heeft verkondiging altijd de eer van God op het oog 
(2Kor.4,15): preken is een vorm van God eren. Daarbij hoeft nog niet eens gedacht 
te worden aan de preek als doxologie (vgl. De Ruijter 2013, 44v), maar gaat het veel 
meer om de vraag of prediking gericht is op de eer van God in de beoogde toewen-
ding van hoorders naar God.  
Maar voor de prediker zelf gaat daar nog iets aan vooraf. Paulus is zich ervan be-
wust dat al zijn spreken en optreden plaatsvindt in tegenwoordigheid van God 
(2Kor.4,2; 12,19). In feite is God Paulus’ eerste hoorder. Ook Bohren zet in zijn 
Predigtlehre het deel over de hoorders in met de typering van God als eerste hoorder 
(Bohren 1971a, 453-456). Belangrijke vraag voor Paulus is of zijn optreden welge-
vallig is voor God (2Kor.5,9). Voor het zelfbeeld van de prediker betekent dit dat hij 
prediker is, niet alleen voor zijn hoorders maar ook voor God, namelijk in de zin dat 
zijn optreden tot eer van God moet zijn. Niet alleen in de reactie van hoorders wordt 
God geëerd, maar ook in de manier waarop de prediker preekt. 
 
6.3.7 Niet in staat het gewenste effect te bereiken 
Een laatste betekenis die het opgenomen zijn in het krachtenveld van de Geest geeft 
voor het zelfbeeld van de prediker betreft het beoogde resultaat van de preek. Preken 
is werken zonder zelf het gewenste effect in de hand te hebben. De uitwerking van 
de prediking in het leven van de hoorder gaat buiten de prediker om en is aan God 
alleen. In alle beeldwoorden die Paulus op dit punt gebruikt, blijkt zijn eigen onver-
mogen. Predikers geven geen geloof, schenken geen genade, maar verspreiden 
slechts wat een tweeërlei effect heeft op hen die horen: een heerlijke geur die leven 
schenkt of een onaangename geur die tot de dood leidt (2Kor.2,14vv). Opnieuw 
blijkt dat de prediker bescheidenheid past over zijn rol en dat hij aandacht moet 
hebben voor zijn onvermogen. Hoeveel er in de prediking ook onontwarbaar mag 
zijn, dit is duidelijk: de doorwerking van de prediking in het leven van hoorders gaat 
de mogelijkheden van de prediker te boven (zie verder 6.6.2-3). Wanneer Paulus 
zegt in 1Korintiërs 3,7 dat hij (en Apollos) er niet toe doen, dan gaat dat precies 
hierover. Paulus heeft het over het effect van de evangelieverkondiging: alleen God 
geeft groei. In dat opzicht doet de prediker er niet toe. Daarmee is echter niet gezegd 
dat de prediker in de praxis van de prediking er niet toe doet. Juist wel! Daarover 
gaat het in de volgende paragraaf. 
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6.4. IN HET GEHEEL VAN HET PREEKPROCES 
 
De prediker is als een van de factoren van de homiletische drieslag opgenomen in 
het krachtenveld van de Geest (6.3). In de vorige paragraaf ging het over de manier 
waarop de prediker in dat krachtenveld was opgenomen. In deze paragraaf kijk ik 
naar de prediker als speler binnen die drieslag en herbron ik het zelfbeeld van de 
prediker in Paulus’ gereconstrueerde zelfbeeld. Voor het zelfbeeld van de prediker is 
het van belang dat hij goed zicht heeft op de rol die hij speelt in het geheel van de 
prediking. In de volgende twee paragrafen zoom ik in op de twee relaties waarin de 
prediker binnen de homiletische drieslag staat, namelijk de relatie tot de tekst (6.5) 
en de relatie tot de hoorder (6.6).  
 
6.4.1 Brenger van goed nieuws 
In het geheel van de prediking ziet Paulus zichzelf als iemand die goed nieuws komt 
brengen. Dat is de centrale aanduiding die Paulus gebruikt voor de praxis van de 
prediking (vgl. 4.2.5 – Verkondigen). De woorden die Paulus gebruikt voor die 
praxis duiden erop dat verkondigen een activiteit is waarmee de prediker nieuwe 
dingen vermeldt en zo ook present stelt in opdracht van of namens iemand die gezag 
heeft over zowel prediker als hoorders. Voor het zelfbeeld van de prediker betekent 
dit dat hij bezig is met het brengen van goed nieuws. Alle andere aspecten die Pau-
lus ook noemt, onderwijzen, corrigeren, bemoedigen, overtuigen enzovoort, staan 
allemaal in het bredere kader: preken is vóór alles goed nieuws brengen (zie verder 
6.5.1). 
 
6.4.2 Veelzijdig 
Paulus kleurt zijn activiteit in het geheel van de verkondiging verder in. Daarvoor 
gebruikt hij verschillende woorden en beelden (vgl. 4.2.5). Voor het zelfbeeld van 
de prediker betekent dit dat zijn rol verschillende aspecten kent: onderwijzen, over-
tuigen, getuigen, bemoedigen, corrigeren. Prediking is niet vast te pinnen op één 
aspect. Het is eenzijdig als de prediker zichzelf alleen maar ziet als leraar, getuige, 
pastor, aanklager of heraut. Paulus’ voorbeeld laat zien dat prediking een veelzijdige 
activiteit is waarbinnen de prediker zichzelf ook op verschillende manieren kan 
verstaan.175 Uiteraard zal elke prediker zijn voorkeur hebben. Toch is het goed die 
voorkeur te ontdekken. Bewustwording maakt immers beweging mogelijk. Afhan-
kelijk van de situatie van de hoorders en de gekozen preektekst zou de prediker in de 
voorbereiding van elke preek kunnen bedenken welk aspect van het Paulinische 
zelfbeeld het meest passend is voor de prediker vandaag.  
Opvallend is dat Paulus ook bij kritiserende preken telkens aangeeft te handelen 
vanuit de goedheid van God (vgl. Immink 2011, 270vv). Dat mag te denken geven. 
Predikers die hun zelfbeeld richten op het voorbeeld van Paulus, kunnen geen 
doempredikers of oordeelverkondigers zijn. Wanneer het nodig is corrigerend te 
                                                
175  Vgl. Stott 1961, die vanuit het Nieuwe Testament de beelden van de dienaar, de heraut, de getuige, de 

vader en de slaaf beschrijft; en ook Reid 2010, 10vv, die in de introductie op een bundel met verschil-
lende ‘images of preaching identity’ schrijft dat de verschillende keuzes die mensen maken voor het 
ene of andere beeld ook te maken hebben met hun confessionele en theologische achtergronden. Deze 
bundel bevat naast enkele bijbelse beelden, zoals de boodschapper van hoop en de rentmeester van het 
mysterie van God, ook enkele andere beelden, zoals gastheer en gast, minnaar en belachelijk persoon. 
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spreken, vraagt dat twee dingen van de prediker. Allereerst dat hij zeker is dat de 
inhoud van zijn aansporing afkomstig is van God zelf. En ten tweede dat zijn cor-
rectie gekleurd wordt door de goedheid van de Heer. Deze twee van Paulus afkom-
stige criteria voor corrigerende prediking (vgl. 4.2.5 – Andere werkwoorden) passen 
goed bij zijn spreken over dienstbaarheid aan de hoorders in het grotere kader van 
onderworpenheid aan de Heer. ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus’ (2Kor.5,14). 
Dat is voor Paulus beslissend. Ook wanneer correctie op het leven en denken van 
hoorders nodig is, gebeurt dit vanuit dienstbaarheid aan de hoorders en niet vanuit 
een bepaald gezag dat uitgeoefend moet worden.  
Voor het zelfbeeld van de prediker is het van belang de veelzijdigheid van Paulus’ 
voorbeeld te leren kennen. 
 
6.4.3 Getuige van de waarheid 
In de homiletische bezinning wordt op vergelijkbare manier gezocht naar het meest 
passende beeld voor een prediker. Long bespreekt in zijn boek verschillende be-
staande ‘zelfbeelden’176 van de prediker, namelijk de heraut, de pastor en de 
verhalenverteller (Long 1989, 24-41). Hoewel hij zelf aangeeft dat er momenten 
kunnen zijn dat het beter is vanuit het ene of andere beeld te werken, wisselt hij deze 
drie beelden in voor het beeld van de getuige. Dit doet hij omdat hij vindt dat dit 
beeld beter past bij de ware aard van christelijke prediking en bovendien de sterke 
punten van de andere drie beelden in zich verenigt (id., 41).177 Het voorbeeld voor 
zelfverstaan dat Paulus in de brieven aan de Korintiërs aan predikers vandaag aan-
reikt, laat echter zien dat het eenzijdig is om het beeld van de prediker te willen 
reduceren tot iets enkelvoudigs. Getuige de grote aandacht voor het beeld van de 
getuige in de recente homiletiek,178 ligt dit beeld blijkbaar voor de hand in een tijd 
waarin autoriteit onder druk staat (vgl. Florence 2007, xvi-xviii). 
De manier waarop Paulus spreekt over getuigen sluit goed aan bij de huidige aan-
dacht voor dat beeld. Er wordt een waarheidsclaim neergelegd die de spreker voor 
zijn rekening neemt. Op die manier is de prediker op dat moment toegang tot de 
waarheid. “A sermon in the testimony tradition is not an autobiography but a very 
particular kind of proclamation: the preacher tells what she has seen and heard in the 
biblical text and in life, and then confesses what she believes about it. Furthermore – 
and this is the troublesome part for preachers – there is no proof for testimony other 
than the engagement of a witness, and no proof for a sermon other than the engage-
ment of the preacher. It is impossible to prove whether a sermon is true or false. One 
can only believe it or reject it” (Florence 2007, xiii). Het getuigenis vraagt van 
hoorders om geloof en vertrouwen in de spreker. 
Binnen de normatief-deductieve benadering van de homiletiek wordt ook wel ge-
sproken over getuigen en getuigenissen, maar het opvallende is dat daarbij het ac-
cent valt op de betuigde zaak en niet zozeer op degene die het getuigenis geeft (vgl. 

                                                
176  Long spreekt zelf over “pictures of who we believe ourselves to be as ministers” (Long 1989, 23). 
177  Vgl. Knowles 2015, 181, die iets voorzichtiger formuleert door te spreken over retorische vorm in 

plaats van beeld van de prediker: “That preaching is a theologically ‘cruciform’ undertaking makes 
‘testimony’ its most appropriate rhetorical form”. 

178  Zie naast Long 1989 onder andere ook Florence 2007; Müller 2007; vgl. De Ruijter 2013, 169.184v; 
Knowles 2015, 135-177. Bijna allen noemen het werk van de filosoof Ricoeur en de oudtestamenticus 
Brueggemann als belangrijke inspiratiebronnen voor deze hernieuwde aandacht voor de getuige. 
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3.3.1). Wezenlijk voor het gebruik van het beeld van de getuige in deze benadering 
is het feit dat de prediker een verwijzende functie heeft. Josuttis vraagt terecht aan-
dacht voor het feit dat in de prediking de ervaring van de getuige van wezenlijk 
belang is in het present stellen van de betuigde zaak (vgl. 3.3.2 – Josuttis). 
Josuttis spreekt daarom nadrukkelijk over de prediker als ‘mondige getuige’. In zijn 
reactie op de dialectische theologie opent hij de weg om aandacht te vragen voor de 
waarheid van de getuige zelf. Dit schept ruimte om vrijmoedig ‘ik’ te zeggen op de 
kansel. Het onderscheid dat hij daarbinnen aanbrengt, is behulpzaam om in de con-
crete preekvoorbereiding na te denken over de manier waarop de prediker zichzelf 
inzet.  
Ook Bohren hanteert, zij het op een andere manier, het beeld van de getuige, name-
lijk wanneer hij spreekt over het gevaar van solisme van de prediker (Bohren 1971a, 
429-433). Hij pleit dan voor het Israëlitische getuigenrecht als model voor de predi-
king: zoals op de verklaring van twee of drie getuigen elke zaak zijn beslag kreeg, 
zo wordt de preek overtuigender en haar boodschap zekerder wanneer dit door 
meerderen gedragen wordt.179  
De recente aandacht voor de getuige in de homiletiek past goed bij Paulus’ spreken 
over verkondigen als ‘getuigen van de waarheid’. Voor hem is de betuigde zaak de 
opgestane Jezus. Toegang tot die waarheid had hij doordat hijzelf ooggetuige was en 
bovendien privéonderwijs van Jezus ontvangen had. Voor predikers vandaag is de 
bijbeltekst als venster op het evangelie de toegangsweg tot die waarheid. Door zich 
op dat venster van de tekst te richten en daarover te getuigen, wordt het mogelijk om 
ook over de prediker zelf te spreken als venster op het evangelie, zij het in afgeleide 
zin (vgl. Beute 2014). 
 
6.4.4 Overtuigend 
Naast getuigen spreekt Paulus ook over overtuigen als vorm van verkondiging. In de 
context waarin Paulus werkte, was overtuiging belangrijk voor rondreizende rede-
naars die hun publiek probeerden te overtuigen van hun gelijk. Met name Litfin 
heeft aangetoond dat Paulus’ manier van omgaan met retorica anders was dan ge-
bruikelijk in zijn culturele context (Litfin 1994; vgl. Resner 1999). Voor Paulus 
heeft het inzetten van retorica alleen zin als het tot doel heeft de helderheid van de 
boodschap te vergroten. Als het slechts gaat om knap en slim over te komen, moet 
Paulus daar niets van hebben (Litfin 1994, 205; vgl. Meyer 2013, 214v). Wanneer 
ingezoomd wordt op Paulus’ gebruik van het woord overtuigen (2Kor.5,11), blijkt 
dat het Paulus niet gaat om het overtuigen van zijn hoorders van een bepaalde visie. 
Het gaat er niet om dat Paulus zeker is van zijn zaak, dat hij zijn gelijk wil halen of 
dat hij aandacht wil vestigen op zijn redenaarskunsten. Hij heeft juist zijn hoorders 
op het oog. Hij wil hen overtuigen, omdat hun reactie op zijn verkondiging ingrij-
pende gevolgen heeft: leven of dood. Paulus is gedreven om mensen te winnen voor 
het leven, te winnen voor Christus. Zo laat dit gebruik van het woord ‘overtuigen’ 
zien hoe serieus Paulus zijn verkondiging neemt en hoe groot zijn verlangen is om 
mensen te bewegen in de richting van Christus. 

                                                
179  Overigens is het meest bepalende beeld dat Bohren voor de prediker gebruikt dat van het voorbeeld 

(zie 3.3.1 – Bohren en verderop 6.6.3). 
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Voor het zelfbeeld van de prediker betekent dit dat hij zich moet realiseren hoezeer 
prediking ertoe doet. Binnen het geheel van het preekproces is het optreden van de 
prediker van levensbelang voor de hoorders. Ook al wordt een resultaat beoogd dat 
de prediker zelf niet in de hand heeft (zie 6.3.7), dat betekent niet dat de prediker er 
dus niets aan kan doen. Vanuit het belang van de hoorders geeft Paulus het voor-
beeld om de preek als ‘geleidend element voor de participatie aan het verbondsge-
beuren’ (Berkhof 1990, 352vv) volstrekt serieus te nemen. 
 
6.4.5 Als leraar voorbeeld 
Wanneer Paulus spreekt over het onderwijzen van de Korintiërs staat dat in het ka-
der van de morele dimensie van het christenleven (vgl. Van Spanje 2015, 65v). In 
dat onderwijs speelt het eigen leven van Paulus en zijn navolging van Christus een 
belangrijke rol (1Kor.4,17). Gelet op Paulus’ spreken over prediking als onderwijs is 
het terecht dat in de gereformeerde traditie prediking als onderwijs gericht is op het 
leven vanuit heiliging (vgl. De Vries 2008, 101; Immink 2011, 273vv). De vraag is 
of daarbij altijd de betekenis van het leven van de leraar voldoende in rekening 
wordt gebracht. Het voorbeeld van Paulus dwingt de prediker om zichzelf in zijn 
onderwijzende rol nadrukkelijker als voorbeeld voor zijn hoorders te beschouwen 
(zie verder 6.6.3). Preken blijkt opnieuw een way of life te zijn. 
 
6.4.6 Voorbereidend bezig 
Twee beelden die Paulus hanteert voor het gebeuren van de prediking en de plaats 
van de prediker daarbinnen, duiden op de ondergeschikte en dienende plaats van de 
prediker. Het gaat dan om de opeenvolgende beelden van akkerbouw en huizen-
bouw (1Kor.3). Voor het zelfbeeld van de prediker betekent dit dat hij zichzelf mag 
beschouwen als iemand die voorbereidend werk verricht. Degene die zaait en de-
gene die water geeft, oftewel degene die het evangelie aan hoorders voor het eerst 
verkondigt en de degene die hoorders blijft bijstaan in hun geloof, beiden doen een 
stap terug voor degene die groei geeft. En in het beeld van de huizenbouw: wanneer 
de bouw van het huis voltooid is, neemt de Geest er zijn intrek. De prediker heeft 
dus de taak mensen meer en meer zelfstandig geestelijk te laten functioneren (Firet 
1968, 300). Doel is mensen toe te wijden aan Jezus Christus. De manier waarop dit 
gebeurt gaat echter zeker niet buiten de prediker zelf om. Preken is bezig zijn met 
voorwaarden te scheppen voor wat er werkelijk toe doet, namelijk het klinken van 
de relatie-scheppende stem van God. 
De beide beelden van Paulus laten ook nog iets zien als het gaat om de verhouding 
van predikers onderling. Predikers voeren hun voorbereidende werkzaamheden uit 
met het oog op een resultaat dat alleen God kan geven. Juist in hun gezamenlijke 
doelstelling kan en moet er sprake zijn van collegialiteit die alle neiging tot concur-
rentie uitsluit. Tegelijk is het een van de meest voor de hand liggende zonden van 
predikers: jaloezie op het succes van de ander (Meyer 2013, 221). Paulus’ voorbeeld 
leert predikers zichzelf te zien als werkend in hetzelfde team, als collega’s met een 
gezamenlijk doel.180 

                                                
180  Vgl. Filippenzen 1,18vv, waar Paulus haast onderkoeld spreekt over predikers die vanuit verkeerde 

motieven Christus verkondigen. Van enige jaloezie of veroordeling is geen sprake, aldus Paulus, zo-
lang Christus maar verkondigd wordt.  
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6.4.7 Bemiddelaar 
Een derde beeld dat Paulus predikers vandaag voorhoudt voor hun plaats in de ver-
kondiging van het evangelie, is dat van het uithuwelijken van zijn hoorders aan 
Christus (2Kor.11). In dit beeld blijkt al hoe belangrijk de relatie van prediker tot de 
hoorders is (zie 6.6). Wie iemand uithuwelijkt, is niet zomaar iemand, maar staat in 
een familiaire relatie tot de ander. Het welzijn van de ander gaat hem aan het hart. 
Volgens Paulus geldt dit ook voor de relatie van prediker en hoorder. Vanuit die 
relatie groeit namelijk de relatie van gelovigen met God zelf. Paulus ziet zichzelf als 
een vader die zijn dochter uithuwelijkt aan Christus en hij zal er tot de huwelijksdag 
alles aan doen om de verloofde te houden aan haar gedane belofte. Prediking is zo 
een manier om hoorders bij Christus te houden. Het betekent een blijvende verant-
woordelijkheid die pas eindigt als het huwelijk gesloten is. Predikers vandaag mo-
gen hun werk zien als een van de manieren waarop de relatie tussen hoorders en 
God tot stand komt en onderhouden wordt. Dit sluit ook aan bij het hierboven ge-
noemde spreken van Berkhof over de preek als een van de geleidende elementen om 
te kunnen participeren in het verbond met God. 
Op een vergelijkbare manier kan Paulus de prediking ook typeren als bediening van 
de verzoening (2Kor.5,18). Er gebeurt meer in de preek dan het uitspreken en aan-
horen van woorden. De prediker draagt op zijn manier bij aan de sluiting van een 
nieuw verbond van God en mensen. De hoorders worden op die manier volstrekt 
serieus genomen, omdat zij uitgedaagd worden zelf een werkelijke ontmoeting met 
God te hebben (vgl. 3.3.3 – Dingemans).  
 
 
6.5. IN RELATIE TOT DE TEKST VAN DE PREEK 
 
Zoals het spreken over de participatie aan de missie van Christus duidelijk maakt, 
vindt alle prediking haar oorsprong in Jezus Christus. Tegelijkertijd gaat het in de 
prediking over hem en zijn koninkrijk. God is in Christus dus op twee manieren 
bron van de prediking, niet alleen formeel, maar ook materieel. God zelf, zijn spre-
ken en handelen, is inhoud van de verkondiging.181 Dit wordt duidelijk als de predi-
ker, gelet op zijn relatie tot de tekst van de preek, zijn zelfbeeld door middel van 
herbronning verbindt aan het gereconstrueerde zelfbeeld van Paulus. 
Voor predikers vandaag is de tekst de bron van de preek (De Ruijter 2013, 159v). 
Hiermee bedoel ik niet te zeggen dat er geen andere bronnen zijn voor de preek, 
zoals het leven van de gemeente, de confessie van de kerk, de culturele context 
waarin de gemeente leeft, het leven van de prediker enzovoort. Maar met het spre-
ken over de tekst als bron van de preek bedoel ik dat de bijbeltekst primair is voor 
de prediking vandaag. De tekst geeft toegang tot het evangelie dat verkondigd 
wordt. Zoals gezegd waren voor Paulus de openbaringen en visioenen die hij van 
Jezus Christus ontving bron voor zijn verkondiging (zie 6.2). Ook voor hem waren 
dat niet de enige bronnen. Zo was hij goed thuis in de Schriften van het Oude Tes-
tament, zal hij als christenvervolger ongetwijfeld de verhalen over Jezus hebben 
gekend en heeft hij bij zijn bezoeken aan Jeruzalem ooggetuigen gesproken. Primair 

                                                
181  Vgl. de titel en de inhoud van Piper 2005: God is the Gospel, waarin met name aan de hand van 

2Korintiërs 4,4vv de kern van het evangelie verkend wordt. Zie ook 4.2.5 – Paulus en het evangelie. 
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voor zijn toegang tot het evangelie van Jezus Christus waren echter de openbaringen 
en visioenen die hij direct van God ontvangen heeft. Die maakten dat hij met nieuwe 
ogen het Oude Testament182 ging lezen (vgl. 2Kor.3,14) en dat hij de verhalen over 
Jezus Christus in een ander licht ging zien (vgl. Fil.3,8v). Het visioen op weg naar 
Damascus heeft hem aangezet tot prediking. 
Voor predikers vandaag werkt dat anders. In de Schrift reikt God wat we in de ho-
miletiek de ‘tekst’ zijn gaan noemen aan. De tekst is het script van het theodrama, 
tegelijkertijd is de tekst zelf onderdeel van het theodrama en het normatieve script 
waarop ons improviserende acteren gebaseerd is. De tekst is daarmee een extra 
schakel in het geheel van de prediking van het evangelie van Jezus Christus ten 
opzichte van de situatie van Paulus.183  
Gelet op de relatie van de prediker tot de tekst binnen de homiletische drieslag is de 
vraag: hoe zie ik mijzelf in relatie tot de tekst als venster op het evangelie, en daar-
mee bron van de preek? 
 
6.5.1 Doordrongen van het goede nieuws 
De prediker mag zichzelf zien als brenger van goed nieuws. Dat lijkt een open 
deur.184 Maar juist door deze schijnbare open deur heen wordt zichtbaar dat herbron-
ning een beweging is die voortdurend gemaakt moet worden. Is de prediker zich 
bewust dat zijn verkondiging goed nieuws is? En blijft hij zelf verbonden met de 
werkelijkheid van Gods genade? Voor Paulus is het evangelie altijd het goede 
nieuws van de glorie van Christus en God (o.a. 2Kor.4,4). Dit goede nieuws vindt 
zijn oorsprong in het sterven, de begrafenis, de opstanding en de verschijningen van 
Jezus Christus (vgl. 1Kor.15,1-11) en bestaat uit de oproep tot mensen om zich te 
verbinden aan God (2Kor.5,18vv). Wie gehoor geeft aan die oproep mag zichzelf 
leren zien als een nieuwe schepping (2Kor.5,17).  
Omdat de prediker pas in relatie tot de tekst brenger van goed nieuws wordt, is dui-
delijk dat zijn verkondiging niet slechts zijn eigen visie op de werkelijkheid is. Het 
evangelie moet eerst ontvangen worden voordat het kan worden doorgegeven. Als 
Paulus het heeft over ‘mijn’ of ‘ons’ evangelie (2Kor.4,3; vgl. Rom.2,16; 2Tim.2,8), 
bedoelt hij daarmee nooit dat het evangelie in hemzelf zijn oorsprong vindt.185 Het 
evangelie is juist iets wat ook door hem als apostel en prediker ontvangen moet 
worden. Wanneer Bohren zegt dat we het evangelie nooit anders kunnen verkondi-

                                                
182  Men zou nog kunnen zeggen dat het Oude Testament in Paulus’ prediking de rol van tekst vervulde in 

het homiletische proces. Toch gaat dat niet op, omdat het unieke van de prediking van Paulus (en an-
dere apostelen in de eerste eeuw na Christus) gelegen is in de interpretatie van de recente gebeurtenis-
sen rondom de persoon en het optreden van Jezus van Nazaret in het licht van het Oude Testament, 
waarmee het Oude Testament zelf een nieuwe, concretere zeggingskracht kreeg. 

183  Hohage noemt, in navolging van Adolf Schlatter, de geschiedenis van Gods openbaring een waterval 
met vier trappen: allereerst wordt openbaring zichtbaar in de geschiedenis van Christus, vervolgens in 
de zending van de boodschappers, daarna in de Schrift en tenslotte in de gemeente (Hohage 2005, 206-
212). Prediking, als functie van de gemeente, vindt plaats op de vierde trap. 

184  Vgl. echter Wright 2015, die in zijn eerste hoofdstuk de inhoud van zijn boek zo weergeeft: “I am 
arguing that the idea of seeing the Christian faith as news that is good is itself, ironically, news to 
many people today. Even those who know in theory that this is what gospel means often fail to appre-
ciate the significance of that fact” (Wright 2015, 2).  

185  In de context van 2Korintiërs 4 is duidelijk dat Paulus het heeft over ‘mijn verkondiging van het 
evangelie’ (vgl. 4.2.5 – Paulus en het evangelie). 
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gen dan als ‘ons evangelie’ (Bohren 1971a, 400), bedoelt hij daarmee ook dat de 
prediker zich het evangelie eerst moet toe-eigenen voor hij het kan doorgeven. Zo 
wordt duidelijk hoe nodig het is dat de prediker zich het evangelie blijft toe-eigenen. 
Alleen wat de prediker zich heeft toegeëigend, kan hij doorgeven. Dat daarin altijd 
een bepaalde eenzijdigheid aanwezig is, is eigen aan de verkondiging door mensen 
(vgl. Beute 2014). Dit vraagt van de prediker een leven van zoeken en jagen naar het 
zich eigen maken van het evangelie (1Kor.9,23.26v; Fil.3,12-15; vgl. Edgerton 
2006, 108-116; Pasquarello 2009). Hoe meer de prediker zich door middel van de 
tekst verdiept in het evangelie, hoe meer hij ook dienstbaar wordt aan God en men-
sen. Dit kan niet anders dan het gevolg zijn van het feit dat wie zich het evangelie 
eigen maakt, de Geest ontvangt en daarmee de ‘mindset’ van Christus 
(1Kor.2,14vv). In voorlopigheid en gebrekkigheid mag de prediker zichzelf zien als 
iemand die zich het evangelie heeft eigen gemaakt, de ‘mindset’ van Christus bezit 
en vandaaruit nu het evangelie doorgeeft aan anderen. 
 
6.5.2 Voortbouwend op Paulus’ fundament 
Als een van de apostelen kon Paulus over zichzelf zeggen dat hij het fundament had 
gelegd waarop anderen voortbouwden (1Kor.3; vgl. Ef.2,20; 4.2.5 – Beelden voor 
verkondiging). Predikers vandaag zijn net als Apollos en de oudsten van Korinte 
geroepen op het apostolische fundament voort te bouwen – en dat fundament is 
Jezus Christus. De interpretatie die Paulus biedt van het evangelie van Jezus Chris-
tus en die vandaag tot ons komt in zijn brieven is fundamenteel voor de manier 
waarop predikers vandaag de tekst als venster op het evangelie interpreteren (vgl. 
6.2.1 – Een andere scène). Paulus maakt duidelijk dat de manier waarop door predi-
kers op dat fundament wordt doorgebouwd van wisselende kwaliteit kan zijn 
(1Kor.3,12v). Zelfs prediking die voortbouwt op het fundament van Jezus Christus 
kan van beperkte waarde zijn. In de context van 1Korintiërs 3 moet Paulus wel be-
doelen dat predikers ervoor moeten oppassen elkaars werk te beoordelen (vgl. Thi-
selton 2000, 312). Het zal pas op de dag van het oordeel duidelijk worden wat het 
waard was. Dat geldt dus ook voor de prediker zelf: zelfbeoordeling heeft beperkte 
waarde. Dit komt vooral doordat het effect van de preek meestal niet te overzien is. 
Het is predikers lang niet altijd gegeven te zien wat de gevolgen zijn van hun predi-
king voor hun hoorders, zowel in positieve als negatieve zin. Tegelijkertijd zit er 
ook een waarschuwing in Paulus’ woorden: valse motieven zoals winstbejag of het 
zoeken naar zelfbevestiging zullen eens aan het licht komen. Voor het zelfbeeld van 
de prediker betekent dit dat hij moet onderzoeken of de manier waarop hij voort-
bouwt op het apostolische fundament past bij het evangelie van Jezus Christus (vgl. 
6.3.3). 
 
6.5.3 Mystagoog 
Paulus typeert de inhoud van de prediking in 1Korintiërs 2,1.7 als het onthullen van 
Gods mysterie. Vanuit het voorgaande wordt duidelijk dat daarmee bedoeld wordt 
Gods wijsheid van het kruis die botst op de wijsheid van deze wereld (1Kor.1,18-
25). Opnieuw wordt daarin zichtbaar dat het evangelie van Paulus geen bedenksel is 
van hemzelf. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord, het is niet in 
een mensenhart opgekomen (vgl. Jes.64,3; 65,17; vrij geciteerd in 1Kor.2,9). Het 
komt helemaal van de andere kant. Voor de relatie van de prediker tot dit geheim, 
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betekent dit dat de prediker zichzelf mag zien als mystagoog. Net als voor de rent-
meester geldt voor de mystagoog dat het evangelie niet het bezit van de prediker is, 
maar dat hij er slechts de beheerder van is. Het homiletische belang daarvan is 
vooral dat de prediker niet de auteursrechten van het evangelie bezit. Zoals al bleek 
is goed beheren in dit geval uitdelen (vgl. 4.2.3 – Verantwoorden). 
De prediker vandaag mag zich zien als mystagoog die in dienst staat van God (vgl. 
1Kor.4,1; zie ook 6.3.5). God zelf is de eigenaar van de geheimen die hij toever-
trouwt aan de prediker. Paulus’ spreken over geheimen sluit goed aan bij de dwaas-
heid van het kruis. “The cross (…) serves as the lens of critical discernment for the 
church over against the world’s ways of knowing and valuing” (Resner 2010, 71).  
Wanneer de prediker zichzelf leert zien als mystagoog betekent dat in relatie tot de 
tekst dat hij zelf leeft in de verborgen omgang met God, die vooral gevoed wordt 
door de meditatie van de Schrift. Tegelijkertijd betekent het dat de prediker uitdeelt 
van wat hij gevonden heeft. Zo is hij niet alleen mysticus, maar ook mystagoog: 
“iemand die vanuit zijn eigen beleving van Gods intieme nabijheid anderen helpt 
God in hun leven te ervaren” (Douma 2000, 200-203). 
“As God’s mystery stewards, preachers are reminded that their job is not to resolve 
everyone’s problems but rather to open up mysteries – God’s revealed and hidden 
mysteries – so that people can live within their mystery and power and be drawn in 
faith toward the promised horizon’s of God’s coming kingdom” (Resner 2010, 88). 
 
6.5.4 Kwetsbaar maar gevuld met een kostbare schat 
Nog een ander beeld van Paulus laat iets zien over de relatie van de prediker tot de 
tekst van de preek. Dat is het beeld van de schat in een aardewerken pot (2Kor.4,7): 
de Heer kiest ervoor om van kwetsbare mensen gebruik te maken om de transfor-
merende kracht van het evangelie te kanaliseren. Dat is de paradox van de prediker: 
kwetsbaar en van beperkte waarde, maar tegelijk in het bezit van het kostbaarste wat 
er is. Men kan het ook het wonder van de preek noemen (Bohren 1971a, 345). Te-
gelijkertijd is er opnieuw een parallel met Christus die, in de woorden van Jesaja, 
onooglijk en onaantrekkelijk was, door iedereen veracht en gemeden, verguisd en 
geminacht (Jes.53,2v). Maar juist daarin laat God zijn plan slagen (Jes.53,10). Al 
eerder had Paulus erop gewezen dat wat onbeduidend is in de wereld wordt uitgeko-
zen en ingezet (1Kor.1,28). Cruciformiteit blijkt ook in dit beeld de prediker en zijn 
optreden te typeren. Uit het vervolg van 2Korintiërs 4 blijkt dat Paulus bij de kwets-
baarheid van de aardewerken pot denkt aan alle beperkingen en tegenwerkingen 
waarmee hij juist in de verkondiging van het evangelie te maken krijgt. De trans-
formatieve kracht van het evangelie kan zo des te sterker zichtbaar worden (Know-
les 2015, 108). 
De prediker die zichzelf gaat zien als een aardewerken pot met daarin een kostbare 
schat, leert lijden, tegenwerking en zijn eigen beperkingen beter te waarderen, om-
dat daardoor het evangelie voor hoorders mogelijk helderder wordt. 
 
6.5.5 In Christus hersteld beeld van God 
Hoe verhoudt de prediker zich tot de tekst? En hoe bepaalt dat zijn zelfbeeld? Het 
voorbeeld dat Paulus geeft van zijn zelfverstaan in de verkondiging, wijst erop dat 
de tekst als venster op het evangelie een belangrijke rol speelt in het komen tot een 
zelfbeeld. In de ontmoeting met het evangelie van de glorie van Christus wordt dui-
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delijk wie de prediker zelf is. De meditatie van de tekst leidt tot zelfverstaan: ook de 
prediker zelf moet het telkens opnieuw ontvangen en zich eigen maken. Zo leert hij 
zichzelf kennen als in Christus hersteld beeld van God (vgl. 2.3). In een cultuur 
waarvan het zelf een icoon genoemd kan worden, is het de taak van de prediker 
hoorders te helpen bij het in beeld krijgen van hun zelf. Dit juiste zicht op het zelf 
ontstaat in de ontmoeting met Christus door middel van het toe-eigenen van het 
evangelie. De prediker mag in zijn omgang met de tekst en de manier waarop dit 
zichtbaar wordt in de preek voorbeeld zijn voor hoorders in het zelf leren omgaan 
met de tekst en in het ontwikkelen van een zelfbeeld (vgl. Meyer 2013, 286). In de 
relatie tot zijn hoorders kan de prediker duidelijk maken hoezeer zijn eigen zelfbeeld 
bepaald mag worden door het in Christus herstelde beeld van God, dat erin bestaat 
mens-in-gemeenschap te zijn, verantwoordelijk voor de ander. Daarmee maken we 
de overgang naar de volgende paragraaf. 
 
 
6.6. IN RELATIE TOT DE HOORDERS VAN DE PREEK 
 
Binnen de homiletische drieslag staat de prediker ook in relatie tot zijn hoorders. 
Dat is het laatste aspect van het zelfbeeld van de prediker dat ik bespreek. Het is een 
relatie die veel laat zien van het zelfbeeld van de prediker. Hoe ziet de prediker 
zichzelf in relatie tot zijn hoorders? Hoe ziet het zelfbeeld van de prediker eruit dat 
zich richt op het voorbeeld van het Paulinische zelfverstaan? 
Zoals gezegd wordt het ‘zelfbeeld’ van de prediker Paulus, gelet op de relatie tot 
zijn hoorders, sterk bepaald door woorden en beelden die iets te maken hebben met 
‘geven’ (vgl. 4.2.4), zoals de vader die leven (door)geeft, het eigen leven dat aange-
boden wordt om na te volgen, verkondigen als het aanbieden van voedsel aan hoor-
ders en het geven van zichzelf als slaaf aan de hoorders. 
 
6.6.1 Verantwoordelijk voor doorgeven 
Zoals hierboven bij de relatie tot de tekst van de preek ook al besproken is, betekent 
het evangelie ontvangen als vanzelf ook de opdracht om het door te geven. Dit kan 
moeilijk anders voor wie leeft in het vijfde bedrijf van het theodrama, het bedrijf dat 
van begin tot eind in het teken staat van verkondiging (vgl. 6.2.1 – Dezelfde akte). 
Ontvangen en doorgeven, dat is programmatisch voor de kerk na Pinksteren. Paulus 
laat zijn relatie tot de hoorders bepalen vanuit dit ‘doorgeven’. Uit de andere beel-
den die Paulus gebruikt, blijkt dat Paulus het evangelie niet opvat als een brok ken-
nis die kan worden doorgegeven. Wat ontvangen wordt, grijpt zo diep in de eigen 
existentie in dat voor het doorgeven ervan de hele persoon van de prediker betrok-
ken moet zijn. Bohren spreekt in dit verband over een onontwarbare knoop van 
woord en existentie (Bohren 1971a, 394). In Paulus’ spreken over zijn relatie met 
zijn hoorders blijkt dat die relatie niet slechts toevallig en van voorbijgaande aard is. 
Hij voelt zich vergaand verantwoordelijk voor hen. Die verantwoordelijkheid krijgt 
gestalte doordat hij zichzelf inzet als voorbeeld ter navolging. Paulus geeft zo zijn 
hoorders niet alleen maar het goede nieuws door dat hij zelf ontvangen heeft, maar 
hij is ook het voorbeeld van wat dit evangelie uitwerkt in het leven van wie zich aan 
Christus gewonnen geeft. 
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6.6.2 Illustratie bij het evangelie 
Uit Paulus’ optreden in de verkondiging wordt duidelijk dat prediking niet slechts 
bestaat uit het uitspreken van woorden. Prediking kan niet buiten het gehele leven 
van de prediker om, al was het alleen maar omdat Paulus zijn eigen leven aanbiedt 
als illustratie bij het evangelie. En dat moet niet alleen ethisch opgevat worden 
(1Kor.4,17). Het slaat ook op zijn betrokkenheid op Christus en zijn evangelie. Pas 
wie zelf Christus navolgt, kan anderen oproepen via hem Christus na te volgen 
(2Kor.11,1). Prediking is dus meer dan het actualiserend uitleggen van een bijbel-
tekst. De persoon en het optreden van de prediker spelen daarin een bepalende rol, 
bij wijze van voorbeeld. 
Paulus biedt zijn leven aan zijn hoorders aan en maakt zichzelf daarmee onderge-
schikt aan hen. Dit gebeurt dan wel binnen het grotere kader van het belang van 
Jezus (o.a. 2Kor.4,5; vgl. 6.3). Daarin betoont Paulus zich een ware navolger van 
Christus die, om de wil van zijn Vader te doen, zich ook onderworpen heeft en 
dienstbaar werd aan mensen.  
In de homiletiek is vaker over de relatie tussen de verkondiging en de levensstijl van 
de prediker nagedacht. Dit gebeurde ook al in de retorica, waar een van de elemen-
ten voor overtuiging het ethos van de spreker was. In Aristotelische zin werd het 
ethos opgevat als het karakter van de spreker (vgl. Resner 1999, 17-27; Hogan & 
Reid 1999, 47-65). Het was van belang dat het publiek een positief beeld van de 
spreker zou krijgen. Bepalend voor de overtuigingskracht van de spreker was dus de 
wijze waarop de hoorders het karakter van de spreker waarnamen. Dit is wat ik 
eerder het publieke zelf van de spreker noemde (vgl. 2.1). Een redenaar zorgde dus 
altijd voor een mooi beeld van zichzelf, waardoor de kans groot was dat zijn publiek 
hem betrouwbaar vond. Resner typeert Paulus’ positie als ‘reverse-ethos’: “a theo-
logically-informed rhetorical category which describes the nature and function of 
the preacher’s person in the rhetorical situation of Christian proclamation. It is a 
designated ‘reverse’ or ‘ironic’ ēthos to differentiate it from an Aristotelian notion 
of ēthos which derives its meaning and function primarily from paying attention to 
audience expectation for how a speaker is to be deemed credible. Reverse or ironic 
ēthos highlights the turn first to the message of Christian proclamation and considers 
the demands that it exacts on the rhetorical situation” (Resner 1999, 4). ‘Reverse-
ethos’ wordt ingevuld vanuit de relatie tussen boodschap en persoon, het evangelie 
van een gekruisigde Christus en de prediker die zich cruciform opstelt. 
 
6.6.3 Levend voorbeeld ter navolging 
Een belangrijke vraag voor predikers vandaag is of zij net zo hun hoorders op kun-
nen roepen hen na te volgen zoals Paulus dat deed (vgl. 4.2.4 – Navolgen). Binnen 
de brieven aan de Korintiërs zijn geen aanwijzingen te vinden om een oproep tot 
persoonlijke navolging exclusief te laten zijn voor de kring van de apostelen. Er is 
dan ook geen reden om predikers vandaag de ruimte te ontzeggen zichzelf als voor-
beeld tot navolging aan te bieden (vgl. Bohren 1971a, 388-401). Sterker nog: vanuit 
de gedachte dat het eigen is aan de prediking om geen scheiding te maken tussen 
persoon en boodschap ligt het voor de hand dit te doen. Predikers vandaag volgen 
Paulus na wanneer zij zichzelf als voorbeeld aanbieden aan hun hoorders. Daarbij 
moet bedacht worden dat navolging niet alleen gaat over de manier waarop predi-
kers geloofshelden zijn, maar ook – en misschien wel juist – over de manier waarop 
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predikers omgaan met zonde en zwakheid. Dat is ook wat Paulus laat zien (o.a. 
2Kor.12,7-10; Rom.7,14-25). Engemann legt er daarom nadruk op dat het niet gaat 
om voorbeeldig te zijn in het bij elkaar houden van leer en leven. Als de prediker dit 
toch probeert hoog te houden, draagt hij bij aan de vervalsing van het evangelie en 
de ongeloofwaardigheid van de prediker. “Nur der wird zu glaubwürdiger Predigt 
finden, der sich von einem falschen, idealen Selbstbild verabschiedet hat, das nur 
den zeigt, für den man sich gern hält” (Engemann 2003, 291). 
Voor Paulus’ ‘zelfbeeld’ is voorbeeld een belangrijke categorie en daarom zal het 
een rol spelen in het zelfbeeld van de huidige prediker die zijn zelfbeeld wil her-
bronnen in dat van Paulus. Hierbij is het wel van belang goed zicht te hebben op de 
manier waarop predikers vandaag voorbeeld kunnen zijn. Voorbeeld zijn kan niet 
betekenen dat de prediker een beeld van zichzelf neerzet dat niet spoort met de wer-
kelijkheid. Voorbeeld kan de prediker slechts fragmentarisch zijn. Voorbeeld in de 
manier waarop hij Gods genade laat binnenkomen in zijn leven. Voorbeeld in de 
manier waarop Gods genade gestalte aanneemt in zijn leven. Voorbeeld in de manier 
waarop hij omgaat met eigen falen. Bohren spreekt over het voorbeeld van Paulus 
als tussenschakel tussen Christus en de hoorders. Voor hoorders is de navolging van 
Paulus beter te doen, meer concreter dan die van Christus. Naar aanleiding van 
1Tessalonicenzen 1,6 waar sprake is van ‘navolgers van ons en de Heer’ zegt 
Bohren: “Paulus steht als Apostel des Geistes den Thessalonichern unmittelbar ge-
genüber, während der Herr ihnen in der Gestalt des Apostels, also nachgeordnet, 
mittelbar, begegnet” (Bohren 1971a, 391; vgl. 3.3.1 – Bohren). Deze interpretatie 
van Bohren stelt hoge eisen aan de relatie van prediker en hoorder. Predikers dienen 
hun leven bemiddelend aan te bieden aan hun hoorders, vanuit de overtuiging dat 
het er toe doet wie zij zijn en hoe zij handelen.  
Resner brengt binnen de homiletische reflectie een onderscheid aan tussen homile-
ten die het gepredikte Woord en de persoon van de prediker los van elkaar laten 
staan, en homileten die de werkzaamheid van het gepredikte Woord op de een of 
andere manier afhankelijk maken van de persoon van de prediker. De positie van de 
eerste groep noemt hij homiletisch docetisme en de positie van de tweede groep 
noemt hij homiletisch donatisme (Resner 1999, 62). Het is niet moeilijk om hierin 
de normatief-deductieve benadering en de empirisch-inductieve benadering te her-
kennen (vgl. 3.3). Het spreken over de prediker als voorbeeld helpt om hierin een 
tussenpositie in te nemen. Een hoge moraliteit past niet bij de prediker als voor-
beeld, omdat dit een onbereikbaar ideaal is. Als de effectiviteit van de boodschap 
moet afhangen van de heiligheid van de prediker, maakt de prediking bij voorbaat 
tot een kansloze onderneming. De geschiedenis van de homiletiek in de negentiende 
en twintigste eeuw laat zien dat homiletisch donatisme op die manier een onbegaan-
bare weg is (vgl. 3.4). Echter, op cruciforme wijze zijn predikers wel degelijk voor-
beelden van de werkzaamheid van Gods genade in mensenlevens. Vandaar ook de 
opmerking van Bohren dat boodschap en boodschapper als gevolg van de donatisti-
sche strijd teveel uit elkaar gehaald zijn (vgl. 3.3.1 – Bohren). Homiletisch doce-
tisme is gelet op de aard van christelijke verkondiging eveneens een onbegaanbare 
weg.  
De manier waarop de verkondiging gebeurt, vraagt wel van hoorders geloof in de 
betrouwbaarheid van hem die spreekt (Long 1989, 43v). Daarom is het ook zo be-
langrijk dat de prediker zich realiseert dat hij betrouwbaar moet zijn, zoals Paulus 
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ook zelf aangeeft in 1Korintiërs 4,2. Dit wordt ook zichtbaar in recent hoorderon-
derzoek waaruit blijkt dat juist de religieuze persoonlijkheid van de prediker een 
belangrijke rol speelt in de manier waarop hoorders kunnen deelnemen aan het 
preekgebeuren. Voor hoorders blijken twee typen persoonlijkheden van belang om 
zich mee te identificeren, namelijk de prediker als mede-gelovige en de prediker als 
zorgzame pastor (Pleizier 2010, 242-246). 
Gelet op de manier waarop Paulus zichzelf ter sprake brengt, zal de prediker ook 
zijn eigen geloofsleven met pieken en dalen kunnen aanbieden ter identificatie aan 
zijn hoorders. Betrouwbaarheid geeft daarbij de toon aan. “Paul’s understanding of 
how one should discern authenticity in an apostle begins to emerge. On the one 
hand, he stands in clear continuity with the characteristic Old Testament emphasis 
on searching integrity as a sine qua non for the one who would speak for God, with 
some kind of moral failure as the chief obstacle. On the other hand, he transforms 
this moral concern in a christocentric and cruciform way, by making Jesus’ faithful-
ness to God in death and resurrection the key to knowledge and discernment of 
God” (Moberly 2008, 188). 
 
6.6.4 Subjectief ter wille van mijn hoorders 
‘Ik’ zeggen kan een manier van de prediker zijn om de hoorder te leren ook zelf ‘ik’ 
te zeggen (vgl. 3.3.2 – Josuttis). Dit kan bijvoorbeeld door het kiezen van het per-
spectief van de eerste persoon in de preek, dat dan vooral als identificatiemiddel 
functioneert (vgl. Edwards 2005; Garner 2008). Maar dan gaat het met name om de 
narratieve structuur van de preek. Daarmee is nog niet alles gezegd. ‘Ik’ zeggen in 
de preek betekent ook het subjectieve element in de prediking verhelderen, zoals 
Bohren aangeeft dat predikers het evangelie niet anders dan als hun evangelie kun-
nen verkondigen (vgl. 3.3.1 – Bohren). Daarmee heeft het woordje ‘ik’ vooral een 
hermeneutische functie, die begrepen moet worden vanuit de dienstbaarheid waarin 
de prediker staat. 
Deze subjectiviteit betekent ook dat de prediker zich bewust is van zijn beperktheid 
om bepaalde hoorders te bereiken. Zoals Denecke heeft laten zien, communiceert 
elke prediker vanuit een bepaald communicatietype met zijn hoorders (3.3.2 – De-
necke). Een prediker die communiceert vanuit het type veranderingsvaardige predi-
ker van de vrijheid zal moeilijk hoorders kunnen bereiken voor wie inhoud zeer 
belangrijk is en relatie er niet toe doet. Sommige hoorders zullen, vanwege hun 
eigen communicatieve dominantie, moeilijk bereikt kunnen worden door de predi-
ker. Door bewust werk te maken van de vaardigheid om zich vrij te bewegen in de 
verschillende communicatietypen, zal de prediker wellicht meer hoorders kunnen 
aanspreken. Maar zelfs dan nog zullen sommige hoorders nauwelijks bereikt wor-
den. Bij de dienstbaarheid van de prediker hoort dat de prediker zich dit bewust is. 
Hierdoor is hij ook beter in staat reacties van hoorders te plaatsen in plaats van zijn 
hoorders te veroordelen of zichzelf onbarmhartig verwijten te maken.  
 
6.6.5 Dienstbaar aan mijn hoorders 
In Paulus’ brieven wordt zichtbaar dat hij veel moeite doet om mogelijke barrières 
voor het aanvaarden van en blijven bij het evangelie op te ruimen. Hoewel dit geen 
prediking in de strikte zin is, wordt wel duidelijk hoe Paulus voortdurend bezig is 
het evangelie te laten landen in de levens van zijn hoorders. Hier wordt duidelijk hoe 
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nodig het is hoorders te kennen binnen hun eigen context om adequaat te kunnen 
reageren. Paulus laat zich schriftelijk en middels afvaardigingen vanuit de gemeente 
zelfs op afstand informeren over de stand van zaken in Korinte (zie 4.1.2 – Brieven). 
Zo is er in de homiletiek, opnieuw in de twintigste eeuw, veel aandacht gekomen 
voor de aansluiting bij de hoorder, bijvoorbeeld in het werk van Lange en Luther 
(vgl. 3.3.2 – Lange en 3.3.3 – Luther). 
Paulus noemt zichzelf in relatie tot de hoorders zelfs hun slaaf. Hij heeft hun welzijn 
op het oog, zozeer dat hij er in vrijheid voor gekozen heeft hun slaaf te zijn 
(1Kor.9,19). Dit slaaf-zijn wordt dan ingeperkt door zijn sterkere loyaliteit aan de 
Heer Jezus Christus (2Kor.4,5). Paulus’ spreken over de relatie van prediker en 
hoorder als een ondergeschikte en dienstbare relatie, maakt dat de hoorder door 
Paulus benaderd wordt op een wijze die aansluit bij het niveau van de hoorder. Dit 
bleek uit Paulus’ opmerkingen over prediking als het voeden van mensen, maar ook 
in het beeld van de vader of ‘pedagoog’ (1Kor.4,15). De ‘pedagoog’ in de Grieks-
Romeinse wereld begeleidde kinderen van huis naar school, beschermde hen en 
hield toezicht (Thiselton 2000, 370). De ‘pedagoog’ sluit aan bij het niveau van de 
kinderen door die wegen te kiezen die voor hen begaanbaar zijn. Hoewel lang niet 
alle prediking een missionair karakter heeft in de zin van de eerste kennismaking 
met het evangelie of het stichten van een nieuwe gemeente, zal prediking toch vaak 
initiërend zijn, aangezien predikers (jonge) mensen binnenleiden in de werkelijkheid 
van God. In die zin blijft het vaderbeeld actueel voor de prediking. De relatie van de 
prediker tot de hoorders kan zowel getypeerd worden met het vader- als met het 
pedagoogbeeld. Daarmee verandert er niets aan de dienende en aanpassende bena-
dering van de hoorders door de prediker. 
 
 
6.7. AFSLUITING 
 
In deze studie is het begrip ‘zelfbeeld’ gebruikt als kristallisatiepunt voor de homi-
letische reflectie op de persoon van de prediker. Dit bleek een vruchtbare aanpak 
omdat het zelfbeeld vanuit cultureel, theologisch én menswetenschappelijk ge-
zichtspunt te bekijken is. Via het begrip ‘zelfbeeld’ werd het ook mogelijk gemaakt 
het zelfbeeld van de huidige prediker en dat van prediker Paulus met elkaar te ver-
binden. Enerzijds is het bestaande zelfbeeld van de prediker in kaart gebracht zoals 
dat naar voren komt in homiletische theorievorming van de twintigste eeuw. Ander-
zijds is het zelfbeeld van de prediker Paulus gereconstrueerd aan de hand van zijn 
beide brieven aan de Korintiërs. Deze beide zelfbeelden zijn met elkaar in verband 
gebracht door middel van herbronning. Herbronning betekent dat het huidige zelf-
beeld geëvalueerd wordt op basis van het zelfbeeld van de prediker Paulus. Het gaat 
er daarbij niet om dat de prediker vandaag precies hetzelfde zelfbeeld moet hebben 
als Paulus. Er zijn wezenlijke verschillen in context die maken dat dit niet mogelijk 
is. Bovendien zou een dergelijke aanpak geen recht doen aan de manier waarop de 
Bijbel gezag heeft voor de praxis van de kerk vandaag (vgl. 1.3). Er is een herme-
neutische vertaalslag nodig om recht te doen aan de verschillende posities die Paulus 
en predikers vandaag hebben. De dramametafoor en daaraan gekoppeld het groen-
drukdenken uit het verandermanagment maken zichtbaar hoe wezenlijk het zelfbeeld 
van de prediker Paulus als voorbeeld gezag heeft voor predikers vandaag. De her-
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bronning in het gereconstrueerde zelfbeeld van Paulus maakt het mogelijk om het 
zelfbeeld van de huidige prediker te verrijken en waar nodig kritisch te bevragen. 
 
De herbronning van het zelfbeeld van de prediker, zoals die in dit laatste hoofdstuk 
geconcretiseerd is, levert allereerst het inzicht op dat er volop ruimte is om binnen 
de homiletiek na te denken over het zelf van de prediker. Een sterke relativering van 
(de aandacht voor) het zelf van de prediker kan in een bepaalde context wel terecht 
zijn, zoals in de beginjaren van de dialectische theologie (vgl. 3.3.1). Maar als deze 
relativering vervolgens tot norm verheven wordt, doet dat geen recht aan de praxis 
van de prediking en evenmin aan de manier waarop Paulus zichzelf ter sprake 
brengt, vooral in de Korintische correspondentie. Aandacht voor het zelf van de 
huidige prediker is gezien vanuit Paulus onvermijdelijk. Bovendien dwingt de cul-
turele context, waarin aandacht voor het zelf christelijke wortels blijkt te hebben, tot 
hetzelfde. De vraag is alleen op welke manier.  
 
Paulus maakt duidelijk dat het zelf van de prediker nooit zelfstandig kan bestaan. 
Daarmee is hij kritisch op een culturele context waarin een op-God-gericht zelf zijn 
vanzelfsprekendheid verliest. Ontdekkend is in dit verband de volgende uitspraak 
van Bohren: “Man könnte wohl alle homiletischen Laster auf das Vergessen Gottes 
zurückführen” (Bohren 1971a, 455).186 Waar predikers fouten maken, heeft dit op de 
een of andere manier te maken met het buiten beeld raken van God en Gods hande-
len. Dat zal dan ook gelden voor zelfreflectie en de vorming van een zelfbeeld. Na-
denken over het zelf van de prediker kan niet zonder God daarbij expliciet in beeld 
te hebben. In navolging van Paulus typeer ik het zelfbeeld van de prediker met het 
woord ‘onzelfstandig’: de prediker is opgenomen in de missie van Jezus Christus 
naar deze wereld (vgl. 5.4). Dat maakt ook dat het belangrijkste wat Paulus kan 
zeggen over zichzelf is: “Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben” 
(1Kor.15,10). Bepalend voor het zelfbeeld van de prediker vandaag zal dan ook het 
beeld zijn dat de prediker heeft van Gods handelen in, met en door de prediker. Zo is 
in dit hoofdstuk duidelijk geworden dat de prediker niet alleen zichzelf mag zien als 
opgenomen in het krachtenveld van de Geest, maar dat hij zijn zelfbeeld ook mag 
laten bepalen door dat handelen van God. Wanneer hij dat doet, ontstaat een zelf-
beeld waarin de prediker als factor in de homiletische drieslag nooit zelfstandig 
wordt ten opzichte van de Geest die in het geheel van het preekproces actief is. Op 
die manier is het zelfbeeld van de prediker relevant in de beweging van de preek-
praxis tussen tekst en hoorder. Hoe waardevol de reflectievorming betreffende de 
persoon van de prediker in de empirisch-inductieve fase van de homiletiek ook was, 
juist dit wezenlijke inzicht dreigde daar gemakkelijk vergeten te worden.  
 
Door de persoon van de prediker te benaderen vanuit zijn participatie in Christus’ 
missie door de Geest wordt het tegelijkertijd mogelijk – en zelfs noodzakelijk – oog 
te hebben voor empirische kennis ten aanzien van de persoon en het optreden van de 
prediker. De Geest schakelt immers mensen in en maakt hen bekwaam om het goede 

                                                
186  Met deze homiletische ondeugden verwijst Bohren terug naar zijn ‘catalogus van ondeugden’ waar-

mee hij via het bespreken van het wangedrag van predikers aanwijzingen wil geven aan de prediker 
om hem in staat te stellen voorbeeld te zijn (Bohren 1971a, 402-422; vgl. 3.3.1 – Bohren). 
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nieuws van Jezus Christus te verkondigen. De Geest sluit daarin altijd aan bij de 
eigen mogelijkheden en beperkingen van mensen. Dit veronderstelt dat het ook 
mogelijk wordt om door middel van zelfreflectie te groeien in mogelijkheden.  
 
Het is opvallend dat herbronning van het zelfbeeld van de prediker in het gerecon-
strueerde zelfbeeld van Paulus vooral veel oplevert voor de bezinning op de relatie 
van de prediker met zijn hoorders. Dat hoeft niet verbazingwekkend te zijn als be-
dacht wordt dat juist de vele beelden die Paulus gebruikt om verkondiging te type-
ren, voortkomen uit de onhelderheid die er bestond in zijn relatie met de Korintiërs 
(vgl. 4.1.2 – De brieven aan de christelijke gemeente te Korinte). Tegelijkertijd 
wordt hierin zichtbaar hoe essentieel de relatie van prediker en hoorders is voor de 
prediking. Dit komt het sterkste naar voren in Paulus’ spreken over zichzelf als ‘uw 
slaaf in het belang van Jezus’ (2Kor.4,5). Daarin zit een gelaagdheid: predikers zijn 
dienaren van hun hoorders, vanwege de wil van Jezus die uiteindelijk het gezag 
heeft over de verkondigers van het evangelie. Jezus draagt zijn dienaren, de verkon-
digers, op om dienaar te zijn van hoorders. Preken is staan in een dubbele dienst-
baarheid! Het is daarom eenzijdig om te spreken over de prediker als dienaar van 
God of dienaar van het Woord van God. De dienstbaarheid aan God uit zich altijd in 
dienaar-zijn van de hoorders. Op een andere manier komt dit ook tot uiting in de 
verantwoordelijkheid die Paulus blijvend ervaart voor hoorders van zijn verkondi-
ging. Hoewel predikers gericht moeten zijn op zelfstandigheid van hun hoorders in 
het leven met God, blijft de zorg om hoorders dicht bij Christus te houden. 
 
Het ‘zelfbeeld’ van Paulus blijkt in deze herbronning vooral op de manier van het 
voorbeeld gezag te hebben voor predikers vandaag. In dat voorbeeld van Paulus 
neemt het voorbeeld zelf ook een belangrijke rol in. Paulus biedt zichzelf namelijk 
aan als voorbeeld ter navolging door zijn hoorders: “Volg mij na, zoals ik Christus 
navolg” (1Kor.11,1). Zo mogen ook vandaag predikers zichzelf zien als voorbeeld 
voor hun hoorders, illustratie bij het evangelie. Prediking is daarmee een way of life, 
een onontwarbare knoop van woord en existentie. Predikers mogen zichzelf zien als 
voorbeeld in de manier waarop het evangelie gestalte krijgt in hun optreden en le-
ven. Zij zijn een voorbeeld voor hun hoorders in de manier waarop zij veranderd 
worden in het herstelde beeld van God in Christus. 
 
 
Al doende wordt geweten: 
wij geven in hun spoor 
apostelen, profeten 
aan anderen weer door, 
maar schamel is ons spreken 
en wat gelukt, is schaars, 
wij blijven in gebreke, 
wij zijn maar bedelaars. 
 
God zelf, die trekt de voren, 
de Zoon, die is het zaad, 
de Geest, die wekt de oren, 
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dat alles is hun daad. 
Al gaat het nimmer zonder 
mijn adem bij het Woord, 
zij zetten zelf het wonder 
diep in de mensen voort.187 
 
 

                                                
187  Couplet 3 en 4 van het lied ‘Wie trekt de rechte voren’. De tekst is van Hans Mudde en is te vinden in: 

Postille 2008-2009 (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008), 46. 
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Samenvatting 
 
 
 
1. Inleiding 
In dit onderzoek staat de vraag centraal: ‘Wie ben ik als ik preek?’ Daarmee wordt 
een bijdrage geleverd aan de reflectie op de prediking en dan met name aan de theo-
rievorming betreffende de persoon van de prediker. Voor de beantwoording van de 
vraag naar het zelfverstaan van de prediker wordt de term ‘zelfbeeld’ gebruikt als 
een soort zoekontwerp. Met behulp van dit begrip wordt de homiletische reflectie op 
de persoon van de prediker georganiseerd. De focus ligt daarbij vooral op het theo-
logische aspect van het zelfbeeld. Tegen de achtergrond van de moderne aandacht 
voor het zelf wordt het zelfbeeld van de prediker getekend zoals dat naar voren komt 
in de moderne homiletiek. Vervolgens wordt dit zelfbeeld door middel van herbron-
ning verbonden aan het zelfbeeld van de prediker Paulus. Op die manier wordt het 
bestaande zelfbeeld verrijkt en kritisch bevraagd. De hypothese die aan deze werk-
wijze ten grondslag ligt is dat de homiletiek erbij gebaat is als in een veranderde 
context opnieuw de verbinding gezocht wordt met de Bijbel als primaire bron van de 
theologie. Dit onderzoek biedt daarom ook een vingeroefening in het verwerken van 
bijbelse theologie in de homiletiek. 
De hoofdvraag die in dit onderzoek leidend is, luidt: Welk theologisch zelfbeeld 
ontstaat er wanneer het zelfbeeld van de huidige prediker door middel van herbron-
ning verbonden wordt aan het zelfbeeld van prediker Paulus? 
 
De methode van herbronning die wordt gehanteerd, veronderstelt een bepaalde visie 
op de Bijbel en de manier waarop die gehanteerd dient te worden in (praktische) 
theologie die dienstbaar wil zijn aan de christelijke gemeente. Met behulp van de 
dramametafoor in het werk van met name Kevin Vanhoozer en N.T. Wright en met 
behulp van Richard Hays’ visie op bijbelgebruik in de ethiek wordt een hermeneuti-
sche verantwoording geboden van herbronning. Paulus en predikers vandaag blijken 
in dezelfde akte van het theodrama te spelen: de akte die begon met Pinksteren en 
die eindigt met de wederkomst van Christus. Paulus heeft echter een andere, unieke 
positie in die akte. Dit wordt vooral zichtbaar in het gegeven dat zijn optreden zijn 
neerslag gevonden heeft in de canon. Het gezag van de Bijbel voor predikers van-
daag is niet formeel maar inhoudelijk. Dat maakt het niet mogelijk om bij voorbaat 
criteria aan te leggen voor de manier waarop Paulus’ zelfbeeld gezag heeft voor het 
zelfbeeld van de huidige prediker. Het ligt het meest voor de hand om Paulus’ zelf-
beeld vooral als voorbeeld (paradigma) gezaghebbend te laten zijn voor predikers 
vandaag. 
 
 
2. Zelfbeeld 
Verschillende factoren spelen in de betekenisgeving van de prediking een rol. In de 
tweede helft van de twintigste eeuw wordt het subject van de prediker meer en meer 
erkend als betekenisvolle factor voor de preek. In dit onderzoek wordt gewerkt van-
uit een trinitarische visie op praktische theologie, waarin het menselijk handelen 
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beschouwd wordt als opgenomen in Gods handelen en waarin ruimte is om in de 
reflectie op de praxis zowel recht te doen aan theologische als menswetenschappe-
lijke kennis. Praktische theologie, die staat in de hermeneutische traditie, moet naast 
aandacht voor de praxis zelf ook altijd aandacht hebben voor de zingevende context 
van de onderzochte handeling. Dit sluit aan bij recente theorieën over het zelfbeeld, 
waarin duidelijk gemaakt wordt dat in ons handelen zelfverstaan tot uitdrukking 
komt en dat dit zelfverstaan een centrale factor blijkt te zijn voor de betekenis van 
ons handelen. Het begrip zelfbeeld wordt in dit onderzoek gebruikt als middel om de 
reflectie op de persoon van de prediker te organiseren. In dit onderzoek wordt met 
zelfbeeld bedoeld ‘dat wat in gedachte komt als iemand aan zichzelf denkt’. Dit 
veronderstelt dus een descriptieve hantering van het begrip zelfbeeld, ook wel het 
actuele zelf genoemd. Het zelfbeeld kent meerdere facetten, zoals het sociale, cog-
nitieve, emotionele, fysieke, spirituele en professionele zelfbeeld. Met name die 
laatste twee lichten in dit onderzoek op. 
 
De ontwikkeling van het zelfbeeld wordt geschetst aan de hand van drie lijnen: een 
theologische, een culturele en een menswetenschappelijke lijn.  
De theologische lijn maakt zichtbaar hoe christelijk zelfverstaan zich het beste kan 
ontwikkelen in relatie met het kennen van God. Hiermee wordt aangesloten bij Cal-
vijn die spreekt over de nauwe samenhang van Godskennis en zelfkennis. De mens 
is geschapen naar het beeld van de drie-ene God. Dit beeld van God wordt relatio-
neel ingekleurd. Theologisch gesproken kan iemand alleen een adequaat zelfbeeld 
ontwikkelen in relatie tot Christus, het ware beeld van God. Wie zichzelf bekijkt in 
het gelaat van Christus, ziet zichzelf als iemand die niet op zichzelf bestaat, aange-
legd is op relatie en leeft in verbondenheid met God, de ander en de wereld.  
Bij het schetsen van de culturele lijn wordt gebruik gemaakt van Charles Taylors 
beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het moderne zelf. Centraal voor de 
westerse cultuur van de twintigste en eenentwintigste eeuw is de reflexieve aandacht 
voor het zelf. Deze is zo sterk dat gesproken kan worden over het zelf als icoon van 
de huidige cultuur. Taylor schetst verinnerlijking als een van de belangrijkste ont-
wikkelingen in de geschiedenis van het zelf. Deze ontwikkeling zet in bij Augusti-
nus, die verinnerlijking sterk verbindt aan God: de weg naar binnen leidt naar boven, 
naar God als de bron van het goede. Dit wordt de theïstische stroom van innerlijk-
heid genoemd. Daarnaast onderscheidt Taylor de rationele stroom van de Verlich-
ting die het zelf ziet als bepaald door de rede: het gaat alleen om de weg naar bin-
nen, het goede vinden we in onszelf. Dit betekent een onthechte manier van kijken 
naar het zelf. Tenslotte noemt Taylor de expressieve stroom van de Romantiek die 
het goede zoekt in de uiting van wat binnen aanwezig is. Originaliteit en eigenheid 
spelen daarbij een belangrijke rol. Niet langer is de rede maar de natuur bepalend 
voor het antwoord op de vraag naar de persoonlijke identiteit. De drie genoemde 
stromen zijn tot op vandaag aanwezig en van invloed op de beleving van onszelf. 
Hoe ontstaat ons zelfbeeld? Ook vanuit menswetenschappelijke invalshoek wordt 
die vraag beantwoord. Dit gebeurt vanuit een invloedrijk metaperspectief op de 
menswetenschappen, het sociaal-constructionisme. Centraal voor dit perspectief is 
de gedachte dat kennis niet een individueel bezit is, maar een bijproduct van ge-
meenschapsrelaties. Een zelfbeeld is nooit een individueel project, maar het is cul-
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tureel bepaald en historisch van aard: in de sociale interactie met anderen ontstaat 
een zelfbeeld. 
 
In de beschrijving van deze drie ontwikkelingslijnen wordt duidelijk hoe onvermij-
delijk de vraag naar het zelf van de prediker is in de eenentwintigste eeuw. De aan-
dacht voor het zelf is niet alleen gegeven met de moderne cultuur, maar vindt zijn 
oorsprong in de theologie van Augustinus. Voor hem is het aangelegd-zijn op God 
essentieel voor het zelfverstaan. Kritisch moet daarom gekeken worden naar de 
hyper-zelfbewuste en hyper-expressieve wijze van zelfverstaan in de Verlichting en 
de Romantiek. Ook het sociaal-constructionisme plaatst er vraagtekens bij en maakt 
zichtbaar hoe wezenlijk sociale interactie is voor het zelfbeeld. 
 
 
3. Moderne homiletiek 
Het theologische zelfbeeld van de huidige prediker wordt in kaart gebracht met 
behulp van theorieën over de prediker uit de moderne homiletiek van het Europese 
continent, met name de twintigste eeuw. Zo biedt deze stap van het onderzoek een 
theoretische reconstructie van het zelfbeeld. In de beschrijving van het zelfbeeld van 
de huidige prediker wordt aangesloten bij de breed geaccepteerde indeling van de 
geschiedenis van de recente homiletiek. 
 
Een aanloop vanuit de negentiende eeuw laat zien hoe het zelfbeeld van de prediker 
zich ontwikkelt van principiële kans naar principiële opgave. Voor Schleiermacher 
en zijn directe navolgers was de preek vooral uitdrukking van de subjectiviteit van 
de prediker. De authentieke persoonlijkheid van de prediker wordt de manier om het 
Woord van God gestalte te geven. Duidelijk wordt hoezeer het zelf van de prediker 
ertoe doet. Optimistisch worden de kansen verkend die dit inzicht biedt. In een vol-
gende fase van de homiletiek, ‘de moderne preek’, slaat dit optimistisch spreken 
over kansen om in een opgave die meer en meer een zware last wordt voor predi-
kers. De werking van preken komt onder de aandacht en als gevolg daarvan worden 
allerlei gestandaardiseerde aanwijzingen geformuleerd voor de persoon en het op-
treden van de prediker. De verwachtingen ten aanzien van de prediker zijn hoogge-
spannen en de prediker wordt opgeroepen zichzelf in te zetten in de prediking. Het 
zelf komt hiermee expliciet in beeld in de homiletiek. Het ideaalbeeld werkt echter 
contra-productief, omdat het beleefd wordt als een zware opgave. 
 
De twintigste eeuw kan worden verdeeld in drie fasen: de normatief-deductieve, de 
empirisch-inductieve en de kritisch-constructieve fase. Deze fasen worden telkens 
beschreven aan de hand van belangrijke vertegenwoordigers.  
De eerste fase, de normatief-deductieve fase, is duidelijk een reactie op de hoogge-
spannen verwachtingen ten aanzien van het zelf van de prediker in de tweede helft 
van de negentiende eeuw. Homileten in deze fase, zoals Eduard Thurneysen, Karl 
Barth en K.H. Miskotte, maar ook C. Veenhof en C. Trimp, zien de persoon van de 
prediker eerder als een hindernis voor de prediking dan als een kans of een opgave. 
De prediker moet uit beeld raken om ruimte te scheppen voor het spreken van God 
zelf. Een uitzonderingspositie in deze fase heeft Rudolf Bohren. In zijn spreken over 
de prediker zijn voorbeeld en eigenheid belangrijke elementen. Tegelijk is ook hij 
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huiverig in positieve zin aanwijzingen te formuleren voor de persoon van de predi-
ker. De prediker moet zichzelf vooral leren verstaan in de waarschuwingen tegen de 
manieren waarop de prediker een hindernis vormt voor de prediking.  
De aanvankelijke bevrijding die het spreken over de prediker in de eerste fase bete-
kende, werd al gauw als te beklemmend ervaren. De dogmatische insteek maakte 
aandacht voor de praxis haast onmogelijk. De tweede fase van de moderne homile-
tiek, de empirisch-inductieve fase, in de twintigste eeuw reageert daarop. De over-
gang van de normatief-deductieve fase naar deze fase wordt geïllustreerd aan de 
hand van het werk van Wolfgang Trillhaas. De prediker is meer dan een belasting 
voor de preek. Het zelfbeeld wordt weer explicieter: een waarachtig iemand die zijn 
hoorders goed kent en naast hen staat. Ook in het werk van Ernst Lange, Hans van 
der Geest, Hans-Christoph Piper, Axel Denecke, Manfred Josuttis komt het zelf van 
de prediker weer nadrukkelijk in beeld. Vanuit de empirie wordt duidelijk hoe we-
zenlijk de prediker is voor de concrete preekpraxis. Het zelfbeeld van de prediker is 
in deze fase te typeren als noodzakelijk constitutivum van het preekgebeuren. In 
deze fase is aandacht voor communicatieve en psychologische theorievorming van 
buiten de theologie. In zekere zin wordt in deze fase teruggegrepen op de ideaal-
beelden uit de negentiende eeuw. Enerzijds worden die idealen gerelativeerd, maar 
anderzijds wordt de oplossing voor de crisis van de preek eenzijdig gezocht bij de 
prediker. 
De derde en laatste fase van de moderne homiletiek, de kritisch-constructieve fase, 
deelt met de voorafgaande fase het verzet tegen een eenzijdig dogmatische insteek. 
De eigenheid ervan wordt gevonden in de kritiek op zelfstandigheid van tekst en 
hoorder. Het werk van Henning Luther, Wilfried Engemann en Gijs Dingemans 
wordt besproken. De prediker moet tekst en hoorders op een speelse en creatieve 
manier in gesprek brengen. De prediker is niet langer een tegenover van de hoor-
ders, maar dienstbaar aan de ontmoeting die de hoorder heeft met de tekst. De sub-
jectiviteit van hoorders moeten volstrekt serieus genomen worden. De prediker mag 
zichzelf zien als hoorder onder de hoorders die door subjectieve interpretatie en 
enscenering van de tekst de subjectiviteit van hoorders mogelijk maakt. 
 
De drie fasen van de moderne homiletiek van de twintigste eeuw worden tenslotte 
getypeerd met een kernwoord. De focus ligt in de normatief-deductieve fase op 
inhoud, in de empirisch-inductieve fase op relevantie en in de kritisch-constructieve 
benadering op betekenis. 
 
 
4. Bijbelse theologie 
Om herbronning van het zelfbeeld van de huidige prediker mogelijk te maken is een 
belangrijke plaats ingeruimd voor bijbelse theologie. Binnen deze stap van het on-
derzoek wordt het zelfbeeld van Paulus gereconstrueerd aan de hand van zijn twee 
brieven aan de christelijke gemeente in Korinte. Er wordt gebruik gemaakt van een 
vorm van bijbelse theologie die een theologische lezing van de Bijbel voorstaat als 
canon die de kerk erkend heeft als het blijvende Woord van God. Het geselecteerde 
bijbelse materiaal wordt thematisch geordend aan de hand van het centrale gegeven 
in Paulus’ zelfbeeld, namelijk zijn apostel-zijn. In zijn spreken over het apostelschap 
blijkt dat zijn zelfverstaan altijd verbonden is aan het initiatief van God. Vooraf-
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gaand aan de nadere verkenning van het apostel-zijn wordt eerst in kaart gebracht 
hoe Paulus het handelen van God in de prediking ter sprake brengt. Paulus ziet ver-
kondiging primair als Gods werk, waarin hijzelf door God wordt ingeschakeld. Om 
dat werk te kunnen doen, rust God Paulus toe en begeleidt hij hem en geeft hij zegen 
op het werk van Paulus.  
 
Het sleutelbegrip ‘gezondene’ wordt vervolgens in drie richtingen verkend. Aller-
eerst is er een subject van Paulus’ zending: hij is gezonden door… Ten tweede kent 
zijn zending een bestemming: hij is gezonden naar… En tenslotte heeft zijn zending 
een inhoud: hij is gezonden om iets te doen. De woorden en beelden die Paulus 
hanteert om zijn gezonden-zijn te typeren worden in de genoemde drie richtingen 
gesystematiseerd. 
Gelet op de eerste richting (gezonden door…) kunnen drie aspecten worden onder-
scheiden: Paulus ziet zichzelf als dienstbaar aan God, als vertegenwoordiger van 
God en hij weet dat hij verantwoording schuldig is aan God. 
Bij de tweede richting (gezonden naar…) gaat het om de relatie tussen Paulus en de 
Korintiërs. Wat opvalt, is dat alle beelden die Paulus gebruikt, iets te maken hebben 
met (door)geven: de vader die leven doorgeeft, de oproep tot navolging waarmee 
Paulus zijn leven aanbiedt aan de Korintiërs, het beeld van het voeden van zijn 
hoorders en het beeld van de slaaf. De inhoud van Paulus’ verkondiging bepaalt zijn 
houding ten opzichte van zijn hoorders. Deze wordt getypeerd als dubbele dienst-
baarheid, namelijk dienstbaarheid aan de hoorders om hen het evangelie van Chris-
tus te geven maar dan wel ingekaderd door de dienstbaarheid aan de Heer van het 
evangelie. 
De derde en laatste richting (gezonden om te…) maakt Paulus’ rolopvatting inzich-
telijk. Centraal gegeven is 1Korintiërs 1,17: ‘gezonden om te verkondigen’. Veel 
van de woorden en beelden die Paulus gebruikt om de inhoud van zijn zending te 
beschrijven, hebben te maken met initiatie. Dat is niet verwonderlijk, omdat Paulus 
nu eenmaal zendingsreizigier was en apostel van de heidenen. In Paulus’ spreken 
over de verkondiging komen diverse aspecten aan bod: aansporen, overtuigen, strij-
den, goed nieuws melden enzovoort. 
 
Een aspect dat al Paulus’ spreken over de verkondiging van het evangelie doortrekt, 
is de eer van God. Paulus is zich bewust dat zijn optreden voor Gods aangezicht 
plaatsvindt. 
Hoewel Paulus’ zelfbeeld besproken is aan de hand van drie richtingen, valt de een-
heid van de beweging op. Paulus participeert in het grote werk van God, waarbinnen 
hij zich afhankelijk weet van zijn zender. De manier waarop Paulus zijn werk uit-
voert, wordt bepaald door het evangelie. Wie de lijdende Christus verkondigt, krijgt 
zelf ook met lijden te maken. 
 
 
5. Onzelfstandig zelf 
In een volgende stap wordt de reconstructie van Paulus’ zelfbeeld verbonden met 
het zelfbeeld van de huidige prediker. Deze verbinding wordt gelegd door middel 
van herbronning. De structuur van het zelfverstaan van de prediker wordt geschetst 
aan de hand van het theologische begrip participatie. Deze theologische insteek 
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biedt een correctie op de verzelfstandiging van de aandacht voor het zelf in de Ver-
lichting en de Romantiek. Het zelf werd in die beide stromingen losgemaakt van de 
oorspronkelijke theïstische bron en raakte daarmee op drift. Deze culturele stromin-
gen hebben hun invloed gehad op de homiletische reflectie en leidden tot een te 
zelfstandige benadering van het zelf van de prediker in met name de negentiende 
eeuw en in de empirisch-inductieve fase van de homiletiek. Hierdoor moet de predi-
ker zelf wel op de voorgrond treden als meest bepalende factor voor de preek. In 
reactie op die aandacht voor het zelf van de prediker in de negentiende eeuw sprak 
de normatief-deductieve fase over het ‘sterven’ van de prediker. Zodoende pro-
beerde men de aandacht voor het zelf te marginaliseren. 
De oplossing voor de wisselende aandacht voor het zelf is echter niet gelegen in 
meer of minder aandacht voor het zelf, maar in een theologische inkadering. De 
structuur van het zelfverstaan wordt bepaald door de mens die zichzelf theologisch 
leert zien als ‘in Christus’. Dit is een belangrijke kern van de reconstructie van Pau-
lus’ zelfbeeld. Als gezondene is hij opgenomen in de missie van God naar deze 
wereld. Participatie helpt om het handelen van God en het handelen van de prediker 
tegelijkertijd te doordenken en om de individualiteit van de prediker volop recht te 
doen. In Christus verliest de prediker zijn oude zelf, maar ontvangt hij het nieuwe 
zelf. Hierin wordt de biografie van Jezus Christus zichtbaar bij wie vernedering en 
verhoging hand in hand gaan. Aandacht voor het ‘sterven’ van de prediker moet 
gepaard gaan met aandacht voor het ‘opstaan’ in een nieuw leven van de prediker. 
Bij Paulus liggen vernedering en verhoging vaak dicht bij elkaar zonder dat er 
sprake is van een volgorde. 
 
Voor de homiletische reflectie betekent dit dat de homiletische drieslag van tekst, 
prediker en hoorders beschouwd moet worden als het krachtenveld waarbinnen de 
heilige Geest actief is. 
Het eerste resultaat van de herbronning van het zelfbeeld van de huidige prediker 
heeft inhoudelijk vooral opgeleverd dat het zelf niet langer beschouwd kan worden 
als een zelfstandige entiteit. Juist het accent dat het zelf participeert in de missie van 
Christus naar deze wereld biedt een genadig perspectief op het zelfbeeld. Het zelf 
kan volop in beeld komen, want de mens die preekt doet ertoe. Tegelijkertijd doet de 
prediker ertoe in relatie tot God en blijft de eindverantwoordelijkheid voor de predi-
king altijd bij de heilige Geest liggen. 
 
 
6. Herbronning 
De herbronning van het zelfbeeld waar in het vorige hoofdstuk een begin mee ge-
maakt is, wordt verder uitgewerkt en ingevuld. Paulus blijkt een voorbeeld te zijn 
voor predikers vandaag, ook in de manier waarop hij zichzelf ziet. Zo wordt een 
theologisch zelfbeeld voor de prediker geschetst. Dit gebeurt nadat eerst de vraag 
beantwoord is hoe Paulus’ zelfbeeld gezag heeft voor predikers vandaag. Vanuit de 
dramametafoor wordt geconcludeerd dat Paulus en predikers vandaag weliswaar in 
dezelfde akte van het theodrama optreden, maar wel in verschillende scènes. De 
scène waarin Paulus optreedt, heeft grote betekenis voor de scènes die volgen, van-
wege de gezaghebbende interpretatie van de gebeurtenissen rondom Jezus door de 
apostelen. Deze interpretatie heeft haar neerslag gevonden in het script van de ca-
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non. Inhoudelijk is het belangrijkste verschil tussen de scène van Paulus en latere 
scènes de manier waarop God het theodrama bekend maakt, namelijk door direct 
onderwijs van Jezus in het geval van Paulus en door het gezaghebbende script van 
de canon in het geval van predikers vandaag. Dit verschil maakt dat Paulus’ zelfver-
staan niet een-op-een kan worden overgenomen door predikers vandaag. 
 
Het zelfbeeld van de prediker vandaag wordt door middel van herbronning ingete-
kend in de homiletische drieslag. Daarbij is allereerst aandacht voor het gegeven dat 
de prediker zichzelf mag zien als opgenomen in het krachtenveld van de Geest. 
Hierbij wordt de relatie tussen prediker en God als primaire actor in de prediking 
nader verkend. Vervolgens wordt gekeken naar de manier waarop de prediker zich-
zelf mag zien als onderdeel van het preekproces als geheel. De doelstelling van de 
prediking als geheel wordt zo betrokken op de prediker. Als derde wordt gekeken 
naar de relatie van prediker en tekst. De tekst wordt gezien als venster op het evan-
gelie. Tenslotte wordt gekeken naar het zelfverstaan van de prediker in relatie tot de 
hoorders van de preek.  
Belangrijk resultaat van deze herbronning is onder andere het belang van de relatie 
tussen prediker en hoorders. Deze relatie wordt gekenmerkt door dubbele dienst-
baarheid: predikers zijn dienstbaar aan hun hoorders, vanwege de wil van Jezus die 
nog meer gezag heeft voor de verkondigers van het evangelie. 
Op de manier van het voorbeeld heeft het gereconstrueerde zelfbeeld van Paulus 
gezag voor predikers vandaag. Voor het zelfbeeld van Paulus is voorbeeld eveneens 
wezenlijk, namelijk in het zichzelf aanbieden als voorbeeld ter navolging. Zo mogen 
ook predikers vandaag zichzelf zien als voorbeeld voor hun hoorders in de manier 
waarop zijzelf veranderd worden in het herstelde beeld van God in Christus. 
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Summary 
 
 
 
Who Am I as a Preacher?  
Sources and Revitalization of the Homiletic Self-Image 
 
 
1. Introduction 
In this study the central question is: “Who am I as a preacher?” Consequently, the 
goal is to contribute to the reflection on preaching, particularly on the theoretical 
thinking about the person of the preacher. In addressing the question of the self-
understanding of the preacher, the term “self-image” is used as a research idea. 
Thus, homiletic reflection on the person of the preacher is organized around this 
concept, though the focus is primarily on the theological aspect of the preacher’s 
self-image. Against the backdrop of the modern emphasis upon the self, I will pre-
sent a picture of the self-image of the preacher as it is found in contemporary homi-
letics. Subsequently, a revitalization of this self-image is attempted through a con-
nection with the self-image of Paul, the New Testament preacher. In this manner, 
the contemporary self-image of the preacher is both enriched and critically ques-
tioned. The underlying hypothesis is that homiletic inquiry in an ever-changing 
context constantly benefits from retaining the Bible as the primary foundation for 
theological inquiry. This study, therefore, provides an exercise in the assimilation of 
biblical theology as it relates to homiletics. The main question of this study is: 
Which theological self-image arises when the self-image of the contemporary 
preacher is reconsidered in connection with the self-image of the preacher Paul? 
 
The method of revitalizing which is applied presupposes a certain vision of the Bible 
and the manner in which it should be used in (practical) theology, in so far as it 
intends to serve the Christian community. With the aid of the drama metaphor, par-
ticularly in the work of Kevin Vanhoozer and N.T. Wright, as well as the work of 
Richard Hays on the use of the Bible in ethics, a hermeneutic justification is given 
for the reconsideration of the homiletic self-image. Paul and preachers today appear 
to play in the same act of the theodrama: that act which began at Pentecost and ends 
with the return of Christ. Paul, however, has a different, unique role to play in that 
act. This is particularly observable in the fact that his performance has been depos-
ited in the canon of Scripture. The authority of the Bible for preachers today is not in 
its form but in its substance. That makes it impossible to establish in advance the 
criteria for the way in which Paul’s self-image has authority for the self-image of the 
contemporary preacher. It seems most obvious to see Paul’s self-image as authorita-
tive in particular as an example (paradigm) for preachers today. 
 
 
2. Self-Image 
Several factors play a role in the understanding of preaching. In the second half of 
the twentieth century the preacher as a subject, in particular, is increasingly recog-
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nized as a significant factor for homiletic research. This dissertation works from a 
particularly Trinitarian vision of practical theology, in which human activity is con-
sidered to be included in God’s activity, and in which there is room to juxtapose 
theological praxis and anthropological knowledge. Practical theology, which stands 
in the hermeneutic tradition, besides highlighting the praxis itself, must always pay 
attention to the context of the activity being researched. This is consistent with re-
cent theories about the self, which have made it clear that our actions express our 
self-understanding, and this self-understanding is a key factor for the meaning of our 
activity. The concept of self-image is used in this study as an organizing method for 
reflecting on the person of the preacher. In this study, self-image should be under-
stood as “what comes to mind when someone thinks of himself”. This, therefore, 
presupposes a descriptive handling of the concept of self-image, also known as the 
current self. The self has several facets, including social, cognitive, emotional, 
physical, spiritual and professional self-image. The last two are particularly high-
lighted in this study. 
 
The development of self-image is outlined on the basis of three lines: theological, 
cultural and anthropological. The theological line shows how the Christian self-
understanding can best develop in relationship to the knowledge of God. This is 
related to how Calvin speaks about the close connection between the knowledge of 
God and the knowledge of self. Man was created in the image of the Triune God. 
This image of God is inherently relational. Theologically speaking, someone can 
only develop an adequate self-image in relation to Christ, the true image of God. 
Someone who looks at himself in the face of Christ, sees himself as someone who 
does not exist independently, but in the particular relationships of communion with 
God, other people and the world. 
 
When sketching the cultural line, use is made of Charles Taylor’s description of the 
genesis of the modern self. Central to the Western culture of the twentieth and 
twenty-first century is the reflexive attention to the self. This fixation on the self is 
so strong that it can be said to be an icon of contemporary culture. Taylor outlines 
‘inwardness’ as one of the most important developments in the history of the self. 
This development begins with Augustine, who connects inwardness to God: the way 
inside leads upwards, to God the source of the good. This is called the theistic 
stream of inwardness. In addition, Taylor distinguishes the rational stream of the 
Enlightenment that sees the self determined by reason: it is only about the way in-
side—about finding the good in ourselves. This implies a detached way of looking 
at yourself. Finally, Taylor mentions the expressive stream of Romanticism which 
looks for the good in the expression of what is present inside. Here, originality and 
individuality play an important role. No longer is it reason, but nature which deter-
mines the answer to questions of personal identity. The above three lines of thought 
are present and influential in contemporary perceptions of the self. 
 
How does our self-image come into existence? This question is answered from a 
anthropological perspective as well, from the meta-perspective of the humanities or 
social sciences. Central to this perspective is the idea that knowledge is not an indi-
vidual possession, but a byproduct of community relationships. A self-image is 
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never an individual projection, but it is culturally determined and historical in nature 
through social interaction with others. 
 
In the description of the three lines of development above, it becomes clear that the 
question of the self of the preacher cannot be avoided. Attention to the self is not 
just the product of contemporary culture, it is rooted in the theology of Augustine. 
For him, focusing on God is essential for one’s self-understanding. Critical attention 
should therefore be given to the hyper self-conscious and hyper expressive mode of 
self-understanding in the Enlightenment and Romanticism. Social constructionism 
also questions this development, and it reveals how important the place of social 
interaction is for one’s self-image. 
 
 
3. Modern Homiletics 
In this chapter, the theological self-image of the preacher is outlined using theories 
about the preacher found in modern homiletics from the European continent, partic-
ularly the twentieth century. Thus, this step of the study provides a theoretical re-
construction of the self-image. In the description of the self-image of the contem-
porary preacher a connection is made with the broadly accepted periodization of 
recent homiletic history. 
 
Taking one’s cue from the nineteenth century it becomes clear how the self-image of 
the preacher develops from principled opportunity to principled challenge. For 
Schleiermacher and his immediate successors, the sermon was primarily an expres-
sion of the subjectivity of the preacher. The authentic personality of the preacher 
was the way to give shape to the Word of God. From this perspective, it becomes 
clear how much the self-image of the preacher matters. In an optimistic mood the 
opportunities provided by this insight were explored. In a next phase of homiletics, 
“the modern sermon,” this optimistic speaking about opportunities turns into a 
challenge which becomes more and more of a heavy burden for preachers. The 
function of sermons becomes a point of observation, and as a result, all sorts of 
standardized instructions are formulated for the person and conduct of the preacher. 
The expectations with respect to the preacher are high, and the preacher is called 
upon to involve himself in the sermon. Now the self of the preacher explicitly be-
comes part of the picture in homiletics. This ideal, however, is counter-productive 
because in reality, it is a difficult task to achieve. 
 
The twentieth century can be divided into three phases: the normative-deductive, the 
empirical-inductive and critical-constructive phase. These phases will each be de-
scribed through the lens of important representatives. 
 
The first phase, the normative-deductive phase, was clearly a response to the high 
expectations regarding the self of the preacher in the second half of the nineteenth 
century. Homileticians in this phase, such as Eduard Thurneysen, Karl Barth and 
K.H. Miskotte and also C. Veenhof and C. Trimp, were more likely to see the per-
son of the preacher as an obstacle to the preaching rather than as an opportunity or a 
challenge. In their view, the preacher needs to get out of the picture to make room 
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for the speaking of God himself. An exception in this phase is Rudolf Bohren. In his 
writings, the example and individuality of the preacher are important elements. At 
the same time, he was also hesitant to positively formulate instructions for the per-
son of the preacher. The preacher must above all learn to understand himself, partic-
ularly when as is warned against the ways in which the preacher can be a hindrance 
to the sermon. 
 
The initial liberation in the first stage regarding speaking about the preacher was 
soon seen as being too oppressive. The dogmatic approach made emphasis on praxis 
impossible. The second phase of modern homiletics, the empirical-inductive phase, 
reacted in the twentieth century to the dogmatic approach. The transition from the 
normative-deductive phase to this new phase is ably illustrated in the work of Wolf-
gang Trillhaas. The preacher is more than a burden to the sermon. The self-image of 
the preacher now becomes more explicit: a real person who knows his audience well 
and stands alongside them. This portrait of the preacher also comes into the picture 
in the work of Ernst Lange, Hans van der Geest, Hans-Christoph Piper, Axel De-
necke, Manfred Josuttis. From empirical data it becomes clear how essential the 
preacher is for the concrete praxis of preaching. The self-image of the preacher is in 
this phase a necessary constitutive element of the preaching event. In this phase, 
attention is given to theoretical development from outside theology, in communica-
tion and psychology. In a certain sense this stage reverted back to the ideals of the 
nineteenth century. On the one hand, those ideals were relativized, but at the same 
time the crisis of preaching was resolved almost unilaterally by focusing on the 
preacher. 
 
The third and final phase of modern homiletics, the critical-constructive phase, 
shares with the previous phase an opposition to a one-sided dogmatic approach. The 
uniqueness of this position is found in its criticism of the independence of the text 
and the hearer. The work of Henning Luther, Wilfried Engemann, and Gijs 
Dingemans is discussed. The preacher should bring the text and hearers into a play-
ful and creative conversation. The preacher is no longer in front of the hearers, but 
facilitates the meeting that the hearer has with the text. The subjectivity of hearers 
should be taken with full seriousness. The preacher is allowed to see himself as a 
hearer among the hearers, who, through subjective interpretation and the staging of 
the text enables the subjectivity of the hearers. 
 
The three phases of the modern homiletics of the twentieth century are finally typi-
fied by a keyword for each phase. The focus in the normative-deductive phase is 
upon content; in the empirical-inductive phase upon relevance; and in the critically-
constructive approach upon meaning. 
 
 
4. Biblical Theology 
In order to facilitate a revitalization of the self-image of the contemporary preacher, 
an important place must be given to biblical theology. Within this stage of research, 
Paul’s self-image is reconstructed on the basis of his two letters to the Christian 
congregation in Corinth. Methodologically, a form of biblical theology is employed 
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that advocates a theological reading of the Bible as canon which the church has 
recognized as the enduring Word of God. The selected biblical material is themati-
cally ordered around the central idea of Paul’s self-image: his identity as an apostle. 
In his speaking on apostleship he makes clears that his self-understanding is always 
connected to the initiative of God. Prior to the further exploration of the Paul’s sense 
of apostolic identity, attention is first given to how Paul describes the action of God 
in preaching. Paul sees preaching primarily as God’s work, to which he himself has 
been appointed by God. In order to do this work, God equips Paul, guides him and 
blesses his work. 
 
The key concept ‘sent one’ is then explored in three directions. First, there is a sub-
ject of Paul’s mission: he has been sent by… Second, he knows his mission destina-
tion: he was sent to… Finally, his mission has content: he was sent in order to do 
something. The words and images Paul uses to describe his missionary identity are 
then systematized in these three directions. 
 
In regard to the first direction (sent by…), three aspects can be distinguished: Paul 
sees himself as subservient to God, as a representative of God, and he knows that he 
is accountable to God. In the second direction (sent to…), the focus is upon the 
relationship between Paul and the Corinthians. What is striking is that all the images 
Paul uses have something to do with giving: the father who gives life, the call to 
follow Paul as he offers his life for the Corinthians, the image of feeding his hearers, 
and the image of a slave. The content of Paul’s preaching determines his attitude to 
his hearers. This is characterized as double servitude; that is, servitude to the hearers 
to give them the gospel of Christ and then framed by servitude to the Lord of the 
gospel. The third and final direction (sent in order to…), gives insight to Paul’s 
sense of identity. A central element is 1 Corinthians 1:17 “sent to proclaim”. Many 
of the words and images that Paul uses to describe the content of his mission have to 
do with initiation. That’s not surprising, because Paul was a missionary and apostle 
to the Gentiles. In Paul’s speaking about preaching, various aspects are covered: 
encouragement, persuasion, fighting, announcing good news, and so on. 
 
One aspect that permeates all of Paul’s speaking about preaching the Gospel is the 
glory of God. Paul is aware that preaching is an action that takes place before God. 
 
Although Paul’s self-image is discussed on the basis of three directions, there is a 
unity in the movement. Paul participates in the great work of God, in which Paul 
knows himself depends on the one who sent him. The manner in which Paul carries 
out his work is determined by the gospel. Whoever proclaims the suffering Christ, 
must himself be confronted with the reality of suffering. 
 
 
5. Dependent self 
In a next step, the reconstruction of Paul’s self-image is associated with the self-
image of the preacher. This connection is implemented through revitalization. The 
structure of the self-understanding of the preacher is outlined on the basis of the 
theological concept of participation. This theological approach provides a correction 
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to the privatization of reflection upon the self as expressed in the Enlightenment and 
Romanticism. The self was set adrift in both streams of thought when it broke free 
from the original theistic source. These cultural movements have had their impact on 
homiletic reflection and has led to too much of an independent approach to the self 
of the preacher, especially in the nineteenth century and in the empirical-inductive 
phase of homiletics. In this perspective, the preacher himself must come to the fore 
as the most decisive factor for the sermon. In response to this attention to the self 
focused upon the preacher in the nineteenth century, the normative-deductive phase 
began to speak of the ‘dying’ of the preacher. Thus an effort was made to marginal-
ize attention to the self. 
 
The solution to the varying attention to the self, however, does not lie in more or 
less attention to the self, but in putting it in a theological framework. The structure 
of the preacher’s self-understanding is determined by the preacher’s learning to see 
himself theologically as “in Christ”. This is an important core of the reconstruction 
of Paul’s self-image. As someone who was sent, he was included in the mission of 
God to the world. The concept of participation helps to explore the action of God 
and the action of the pracher simultaneously, and yet to do full justice to the invidu-
ality of the preacher. In Christ the preacher loses his old self, but he receives a new 
self. The biography of Jesus Christ in which humiliation and exaltation go hand in 
hand now becomes visible. Attention to the ‘dying’ of the preacher should be ac-
companied by attention to the ‘resurrection’ of the preacher in the new life. In Paul, 
humiliation and exaltation often go together without there being an order. 
 
For homiletic reflection this means that the homiletic triad of text, preacher, and 
hearers must be seen as the field of influence in which the Holy Spirit is working. 
 
The first result of the revitalization of the self-image of the contemporary preacher is 
specifially the contention that the self can no longer be regarded as an independent 
entity. The particular notion that the self participates in the mission of Christ to the 
world provides a gracious perspective on the self-image. The self can fully come 
into the picture, because the person who preaches actually matters. At the same 
time, the preacher matters in relation to God, and the ultimate responsibility for 
preaching always remains with the Holy Spirit. 
 
 
6. Revitalization 
The revitalization of the self which was begun in the previous chapter is further 
developed and completed in the sixth chapter. Paul emerges as an example for 
preachers today, even in the way in which he sees himself. In this way a theological 
self-image for the preacher is outlined. This is done only after the question is an-
swered how Paul’s self-image has authority for preachers today. From the drama 
metaphor it is concluded that Paul and preachers today participate in the same act of 
the theodrama, but in different scenes. The scene in which Paul occurs has great 
significance for the scenes that follow, because of the authoritative interpretation 
through the Apostles of the events surrounding Jesus. This interpretation has been 
deposited in the script of the canon. There is also a substantial difference between 
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Paul’s scene and later scenes in the way in which God makes known the theodrama: 
through direct teaching of Jesus in Paul’s case through the authoritative script of the 
canon in the case of preachers today. This difference implies that Paul’s self-under-
standing may not be applied in a one-to-one manner to preachers today. 
 
The self-image of the preacher today is sketched by means of revitalization through 
the homiletic triad. First of all, attention is given to the fact that the contemporary 
preacher may see himself as included in the field of influence of the Spirit. Here, the 
relationship between the preacher and God as the primary actor in the preaching is 
given further exploration. Next, the focus is on the way preacher may see himself as 
a creative part of the preaching process. In this way the goal of preaching as a whole 
is applied to the preacher. Third, attention is given to the relationship between 
preacher and text. The text is seen as a window to the gospel. Finally, attention is 
given to the self-understanding of the preacher in relation to the hearers of the ser-
mon. An important result of this revitalization includes the relationship between 
preacher and hearers. This relationship is characterized by double servitude: preach-
ers are servants to their hearers, because of the will of Jesus who has even more 
authority for the preachers of the gospel. The reconstructed self-image of Paul has in 
the way of an example authority for preachers today. For Paul’s self-image the no-
tion of example is also essential, particularly when he offers himself as a pattern for 
imitation. So preachers today also may see themselves as an example for their hear-
ers through the way in which they themselves are transformed into the image of God 
restored in Christ. 
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