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Adventistisch 

(s)Preken



Wat maakt een preek goed? 

Wat wil je bereiken met je preek?

Welke kaders hou je aan?

Hoe komen onze geloofspunten van pas?

Jouw persoonlijke checklist

Wat gaan we bespreken?



Wat maakt een
preek goed?



"Preaching is effective as long as the

preacher expects something to happen-

not because of the sermon, 

not even because of the preacher, 

but because of God."

John Hines 



Wat is de beste preek 

die jij ooit hebt gehoord?

 Wie, Waar & Waarover?
 Waarom & Waardoor?
 Welk effect / impact had het?

1.
2.
3.



Inhoud:

Exegese: wat staat er in de tekst? Wat haal ik er
uit?
Toehoorders: tegen wie spreek ik?
Leermoment: wat heb ik zelf geleerd uit deze
passage / studie? Heb ik het (al) zelf toegepast?
Boodschap: wat wil ik meegeven?
Advent-toets: is wat ik denk ook echt wat wij
geloven als Kerk?

1.

2.
3.

4.
5.



 Format:
Structuur: Inleiding, Kern, Conclusie
Beargumentatie: Inductief of Deductief
Illustraties: Verhalen of plaatjes die je
boodschap onderstrepen / verduidelijken

1.
2.
3.



Inductief 

Redeneren

Jezus
getuigde van

de Vader

Jezus deed
wonderen

Jezus stierf
en stond

weer 
op     

Jezus is de
Messias



Deductief

Redeneren

Jezus
getuigde van

de Vader

Jezus deed
wonderen

Jezus
stierf en

stond weer 
op     

Jezus is de
Messias





Welke van de
besproken elementen
was voor 'de beste
preek die jij ooit hebt
gehoord' bepalend? 

Even terug ....



Wat wil je
bereiken met je  

preek?



"My grand point in preaching is to

break the hard heart, and to heal the

broken one."

 John Newton



Bijbelse gronden om te

(s)preken:

 Matteüs 28:18-20
 Lucas 24:18-20
 Romeinen 10:17
 Openbaring 1:1-3

1.
2.
3.
4.



Bespreek in kleine groepjes:

Welk verhaal /
tekst /
personage
inspireert je
om te
(s)preken?
En waarom?

Wanneer
preekte je voor
het eerst? Wat
was de
gelegenheid?

Wat is je
drijfveer om
vandaag de dag
te (willen)
preken?



De Bijbel over (s)prekers:

 Romeinen 12: 6-8
 1 Korinthiërs 12:4-11
 Efeze 4: 11-12
 1 Timotheüs 4:6-16

1.
2.
3.
4.



Hoe weet je of  je
motivatie om te
spreken van God's

Heilige Geest komt?  

Nu centraal....



Welke kaders
hou je aan?



“Dare not to preach 

another discourse until you know,

by your own experience, 

what Christ is to you.”

Ellen G. White



Bijbelse basis voor onze kaders:

Wie God is:
Schepper
Verlosser
Helper
Eeuwige
Liefde
Licht

Wat God vraagt: 
Hem , onszelf  en ons medemens
liefhebben 
De Geboden bewaren
Ons leven als offer aan Hem
wijden
Anderen discipelen maken





Jouw
 boodschapMijn

 boodschap



Welke 4 normen, waarden
en/of gedragsregels je
overdenkingen inkaderen. 

Teken een frame en schrijf
langs de randen voor je zelf
op:



Hoe komen
onze

geloofspunten
van pas? 



“Preach the gospel at all times and

when necessary use words."

Francis van Assisi



Korte Quiz: Mentimeter



Is het belangrijk om onze
Geloofspunten uit te
dragen? 

Zo ja, hoe kan je dat dan
het beste doen?

Samen in gesprek:



Jouw
persoonlijke

checklist



“Het is geen adventistische preek,

als er geen verwijzing is naar het

sterven, de opstanding  en de

wederkomst van Jezus.”

Glen Berkel



Welke elementen een preek goed maken 
Wat we  vanuit de Bijbel willen bereiken
met een preek
Welke principen onze kaders zijn in het
schrijven van een overdenking
Op welke manier onze geloofspunten van
pas kunnen / moeten komen in onze preek

Wat we hebben besproken:



 Vragen
Opmerkingen
Aanvullingen 



Stel je persoonlijke
checklist op en

schrijf het binnen je
preekkaders. 



duidelijke structuur
Jezus centraal
minstens 3 Bijbelteksten
Wederkomst benoemen
Nagaan of de illustratie

Mijn
 checklist:

door de meeste mensen 
begrepen kan worden.



Gods zegen bij het delen
van Zijn Woord.

Adventistisch 
(s)Preken


