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Inhoud
Het vak homiletiek biedt een inleiding in de kunst en de kunde van het
preken. Vanuit een theoretisch en theologisch kader, worden praktische
handvatten gegeven voor het spreken in het openbaar. Tevens worden
verschillende communicatiemodellen en preek-typen gepresenteerd en
besproken, alsook een compleet stappenplan om van tekst tot preek te
komen.

Leerdoelen
Kennisverwerving

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof ben je
bekend met de volgende woorden en begrippen en kunt deze omschrijven:
homiletische driehoek, focus en functie van een preek, preekproces, vertaalslag, hoorders, Expository preaching, New Homiletics.

Inzicht

Na afronding van dit vak heb je inzicht in:
•
•
•
•
•

Vaardigheid

de verschillende preek-typen;
de wereld van de hoorder in de 21ste eeuw;
de theoretische achtergronden die een rol spelen bij de prediking;
het gebruik van methoden en hulpmiddelen voor het maken en
presenteren van een preek;
de invloed van de gekozen taal voor het verwoorden van de inhoud van de preek.

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof kun je:
•
•
•

een exegese maken gericht op de prediking;
een vertaalslag maken van de resultaten van de exegese naar de
hoorders;
focus en functie van een preek vaststellen;

•

•
Attitude

een preek schrijven waarin de centrale boodschap van de perikoop onder woorden wordt gebracht met zorgvuldig gekozen
taal die aansluit bij de situatie van de hoorders;
de preek op een aansprekende wijze presenteren.

Door dit vak ben je (meer) overtuigd van de noodzaak van een verantwoorde en relevante vertaalslag van de tekst van toen naar de hoorder
van nu.

Toetsing
Toetsing vindt plaats middels het maken, volledig uitschrijven, en presenteren van één of meerdere preken.
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