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CACHE 7 

LUISTEREN NAAR EEN PREEK 

KERN VAN DE CACHE 

De jongeren zullen leren hoe ze het meest effectief naar een preek luisteren.. 

 DOELSTELLINGEN VAN DE CACHE 

De jongeren zullen in staat zijn om: 

 Te vertellen waarom preken zo belangrijk zijn. 

 Uit te leggen welke verantwoordelijkheden de luisteraars van een preek hebben. 

 Tips op te sommen om zo effectief mogelijk naar een preek te luisteren. 

 SLEUTELVERS 

Handelingen 17:11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij 

ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks 

de Schriften om te zien of die dingen zo waren. 

 TOEPASSING 

 Bereid je voor op het luisteren naar een preek. 

 Oefen je in het actief beluisteren van een preek. 

 Pas de preken toe in de dagdagelijkse leven.  
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 AANKNOPINGSPUNT 

Het Woord serveren 

Een predikant die de Bijbel preekt is als een ober die een gerecht serveert.  Het is de taak van de 

ober om ervoor te zorgen dat het gerecht in een goede conditie bij de klant geraakt.  Zo is het 

ook de taak van de predikant om ervoor te zorgen dat hij het Woord van God correct predikt en 

het zonder fouten tot bij de hoorders brengt.  Als er iets mis is gegaan tijdens het brengen, is het 

de schuld van de boodschapper.  Als het gerecht je heeft gesmaakt, geef je complimenten aan de 

chef.  Als de preek je beviel, geef je complimenten aan de Verlosser. 

 UITLEG 

Waarom preken? 

De kerk behoort toe aan Jezus Christus.  In Zijn verlangen om Zijn kudde effectief te hoeden, praat 

Hij met hen door Zijn Woord, de Bijbel.  God spreekt en brengt Zijn woorden tot de gemeente, als 

instructie, bemoediging, vermaning, bijsturing, vertroosting, uitdaging, genezing of versterking.  Hij 

heeft ervoor gekozen om dit te doen doorheen, in hun karakter gekwalificeerde en begiftigde, 

predikanten die de Bijbel preken. 

De rol van de predikant 

Gods opdracht naar iedere predikant is duidelijk: 

Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal 

oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen 

of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal 

een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat 

het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen 

begeerten.  Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels  (2Tim. 

4:1-4). 

De rol van de gemeente 

'We beklagen ons vandaag de dag dat de predikanten niet meer weten hoe ze moeten 

prediken; maar is het niet evenzeer waar dat onze gemeenten niet meer weten hoe ze 

moeten luisteren?’1 

Als trouwe discipel van Jezus moeten we ernaar verlangen om instructies van Hem te ontvangen.  

Dus, net zoals de predikant de verantwoordelijkheid heeft om te prediken, heeft de gemeente de 

verantwoordelijkheid om te luisteren.  Er zijn maar enkele dingen aangrijpender dan een saaie en 

lusteloze predikant – of een saaie en lusteloze gemeente. 
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 PRAKTISCH 

Hoe kunnen we goede hoorders zijn wanneer Gods Woord wordt verkondigd? 

1. Bereid je voor om een goede hoorder van het Woord te zijn 

Enkele richtlijnen die je kan toepassen vóór de preek: 

 Leg je Bijbel en andere spullen die je nodig zult hebben, zoals pen en papier, 

gereed. 

 Bid dat God zowel de predikant als de gemeente zal zegenen. 

 Bid dat God je een rein hart wilt geven dat hongert naar het Woord. 

 Vermijd op zaterdagavonden wereldse entertainment die je geestelijk kan 

verstrooien. 

 Bereid al wat je zondagochtend zult nodig hebben al voor op zaterdagavond. 

 Ga de avond ervoor op tijd naar bed. 

 Eet ‘s ochtends een gezond en proteïnerijk ontbijt. 

 Denk na over de Bijbel om je hart zo op God te richten. 

 Lees het Bijbelgedeelte waarover gesproken zal worden indien dit op voorhand 

bekend is gemaakt. 

 Belijd je zonden. 

 Wees geduldig naar anderen op zondagochtenden. 

 Houd de gesprekken op zondagochtend gericht op hemelse dingen.  

 Kom met een lerende houding en verlang naar het horen van het Woord. 

 Bid nogmaals voor de predikant en de gemeente. 

 Wees op tijd in de kerk of zelfs iets te vroeg. 

 Probeer op voorhand naar het toilet te gaan en niet tijdens de eredienst. 

 Ga ergens zitten waar je de predikant duidelijk kan zien en horen. 

 Hunker naar de preek zoals een hongerig persoon verlangt naar voedsel. 

 Laat de muziek tijdens de aanbidding je hart voorbereiden. 

Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met 

zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken  (Jak. 1:21). 

  C.H.Spurgeon zei eens: 

Er wordt gezegd dat men zonder voorbereiding niet hoort te preken.  Helemaal waar.  

Maar hier voegen wij aan toe dat men eveneens niet hoort te luisteren zonder 

voorbereiding.  Welke van de twee denk je dat de meeste voorbereiding nodig heeft, 

de zaaier of de grond?  Ik zou de zaaier laten komen met zuivere handen, maar de 

grond zou ik goed laten ploegen en eggen, goed keren en de grove kluiten goed fijn 
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maken voordat de zaden erin komen.  Het lijkt mij dat er meer voorbereiding nodig is 

bij de grond dan bij de zaaier, meer bij de hoorder dan bij de predikant.2 

2. Wees een goede hoorder van het Woord 

Enkele richtlijnen die je kan toepassen tijdens de preek: 

 Mijd mogelijke afleidingen. 

 Blijf alert en aandachtig; concentreer je op wat wordt gezegd. 

 Probeer vooruit te lopen op hetgeen gezegd zal worden. 

 Neem notities. 

 Som in je gedachten de hoofdpunten op. 

 Houd het onderwerp van de preek steeds voor ogen. 

 Probeer niet afgeleid te worden door vreemde, verwarrende of onbelangrijke 

informatie. 

 Heb een open geest. 

 Haak niet af zonder dat je begrepen hebt wat er precies wordt bedoeld. 

 Veroordeel de spreker niet omwille van enkele incidenten. 

 Volg met je Bijbel. 

 Probeer bij te leren in de plaats van vermaakt te worden. 

 Ga niet voortdurend na ‘wie dit allemaal zou moeten horen’. 

 Wees opmerkzaam bij verwijzingen naar Jezus. 

 Luister met eerbied; het is het Woord van God. 

 Laat toe dat de Heilige Geest tot je hart spreekt. 

 Denk na over hoe je hetgeen gesproken werd kunt toepassen in je leven. 

Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte 

Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een 

mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u 

die gelooft  (1Thes. 2:13). 

3. Wees een goede gebruiker van het Woord 

Enkele richtlijnen die je kan toepassen ná de preek: 

 Denk eraan dat het hoofddoel van iedere preek een bepaalde vorm van instructie 

tot de glorie van Jezus Christus is. 

 Vergeet niet het meegesleept worden in je emoties zinloos is zonder eveneens 

aangespoord te worden in gehoorzaamheid. 

 Onthoud tenminste één toepassing van het Bijbelgedeelte en schrijf deze ergens 

op. 

 Zet het principe om in praktijk! 
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Studies hebben aangetoond dat zelfs de beste luisteraar slechts 10 tot 20 procent van een 

preek kan onthouden.  Na 24h is de helft daarvan al weg.  En 95% van dat zal na een 

maand vergeten zijn.  Maar wanneer er notities worden genomen stijgen deze 

percentages enorm (tot ongeveer 80%) en wanneer deze notities kort na de preek nog 

eens doorgenomen en daarna geregeld herhaald worden, nemen ze nog meer toe.  

Voortdurend notities nemen helpt de luisteraar ook om alert en actief betrokken met de 

preek te blijven. 

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf  (Jak. 

1:22). 

Volgens Phil Ryken maakt een goede preek de Bijbel steeds toepasbaar in het dagelijkse 

leven.  'Ze vertelt welke beloften te geloven, welke zonden te vermijden, welke 

karaktereigenschappen van God te loven, welke deugden te cultiveren, welke doelen na te 

streven en welke goede werken te verrichten.’3 

'Het leven van een christen zou een afdruk moeten worden van de preek die de 

predikant gaf.’4 

'Een religie die ons niets kost en enkel bestaat uit het horen naar preken zal uiteindelijk 

altijd een nutteloos iets blijken te zijn.’5 

Samengevat kunnen we stellen dat alle goede preken gericht zijn op het verstand, die op 

zijn beurt het hart overtuigd, welke daarna de wil in beweging tracht te brengen. 

 GROEPSVRAGEN 

1. Is het een goed idee van de ouders om hun jonge kinderen tijdens de preek een videospel 

te laten spelen? 

2. Op welke manier lijkt een preek op een geestelijke maaltijd? 

3. Waarom zouden we een preek moeten volgen met onze Bijbel? 

4. Welke reacties van de gemeente zullen de predikant bemoedigen of ontmoedigen? 

5. Is het verkeerd om tijdens een preek emotioneel geprikkeld te worden? 

6. Hoe kan je een preek herzien? 

7. Waarom kunnen mensen zo slecht luisteren naar een preek? 

8. Waarom is het belangrijk om een preek te beluisteren in de kerk terwijl je evengoed thuis in 

je Bijbel kunt lezen? 

9. Maakt de preek ook een onderdeel uit van de aanbidding zoals het zingen van liederen dat 

doet? 

10. Wat zijn de gevolgen van het luisteren naar maar niet toepassen van het Woord? 

11. Wat is het verschil tussen het luisteren naar het Woord van God en het ontvangen van het 

Woord van God? 
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12. Hoe kan je persoonlijk groeien in de gebieden van het voorbereiden op het luisteren, het 

luisteren zelf en het achteraf toepassen van Gods Woord? 

 MEMORIEVERS 

En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord 

met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen 

zo waren  (Hand. 17:11). 

 GEBED 

 Dank God om Zijn geschreven Woord. 

 Loof God om Zijn voorzienigheid in het toerusten van predikanten om Zijn Woord te 

bestuderen en te verkondigen. 

 Vraag God dat Hij je hart gereed maakt om Zijn Woord te ontvangen. 
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