
PREEKCURSUS EN CURSUS LITURGIE en SPIRITUALITEIT 2019 
 
Voor wie: kerkenraadsleden, gemeenteleden met belangstelling voor liturgie en 
gemeenteleden die een preekbevoegdheid willen halen 
 

Algemene Doelstelling: de cursist kan bijdragen tot waardevolle en inspirerende 
kerkdiensten in de eigen gemeente en-of elders in de VPKB, hetzij door eigen 
inbreng, hetzij door het geven van feedback of het reflecteren op beleid hierrond. 

 
TWEE CURSUSSEN?  
Cursisten kunnen zich inschrijven voor één van de twee cursussen. De cursus 
liturgie en spiritualiteit is 1x 8 volle dagen. De cursus prediking is 1 x 8 volle 
dagen. Die op dezelfde dag vallen. De cursussen bestaan uit een theoretisch 
gedeelte en een praktijk gedeelte. 
Het theoretisch gedeelte volgen de cursusten samen. Voor het praktijk gedeelte 
gaat men uiteen.  
 
Misschien vindt u 2x 8 zaterdagen veel voor een cursus. Uit de evaluatie van 
vorige cursussen bleek dat de cursisten te weinig praktijk ervaring hadden 
opgedaan en ook dat ze de cursus te kort vonden. U begrijpt dat we het als VPKB 
belangrijk vinden dat wie voorgaat toch enige bagage heeft. U kunt ook kiezen om 
slechts 1 x 8 zaterdagen te volgen. Uiteraard hopen we dat de cursus naar meer 
smaakt en mogelijk een vervolg kiest. 
 
Preekbevoegdheid 
De gehele cursus  van 1x  8 volle dagen en 1x 8 halve dagen met toetsing is 
bedoeld voor wie een preekbevoegdheid wil aanvragen. De districtsbesturen zijn 
vragende partij als het gaat om een cursus voor lekenpredikers, zij zijn echter 
bevoegd over het geven van een preekconsent. Wie een preekbevoegdheid wil, 
dient contact op te nemen met het districtsbestuur.  
 
 
Lesgevers 
De onderdelen worden gegeven door diverse lesgevers waarbij er een evenwicht 
is tussen vrouwen en mannen. Ook de diversiteit in spiritualiteit krijgt een plaats. 
Sommige onderdelen kunnen door twee lesgevers worden gegeven. Waardoor er 
ook de mogelijkheid is om diverse meningen te horen. 
 
 
Start cursus februari 2019 
 



 
Vormingsprogramma :  8 zaterdagen van 10 tot 16 uur 
Doelpubliek: kerkenraadsleden, gemeenteleden met belangstelling voor liturgie 
(L) en gemeenteleden die een preekbevoegdheid willen halen. (P en L) 
 

Doelstelling Liturgie en Spiritualiteit (L) 
De cursist heeft inzicht in de betekenis van de verschillende protestantse 
stromingen binnen de huidige maatschappelijke context en de diversiteit aan 
liturgische praktijk. 
De cursist (e) heeft kennis van en inzicht in de liturgische uitgangspunten, en 
begrippen en ontwikkelingen en is in staat op basis daarvan over een liturgische 
praktijksituatie te reflecteren.  
 

Doelstelling Preekcursus (P):  de cursist is in staat om zelfstandig een preek 
ingebed in een liturgische context voor te bereiden, aan de hand van een aantal 
methodische stappen. De cursist heeft kennis van en inzicht in homiletische en 
liturgische uitgangspunten en begrippen en is in staat op basis daarvan over een 
praktijksituatie te reflecteren. 

Preekbevoegdheid (P en L):  
De cursist(e) heeft beide onderdelen (P en L) deelgenomen en zich de methode 
van het preekvoorbereidingsproces ingebed in een liturgische context eigen 
gemaakt. De cursist(e) kan zelfstandig een kerkdienst voorbereiden en 
voorgaan.  
Toetsing: Bespreking van de opzet van een zelf ontworpen en in een gemeente 
uitgevoerde kerkdienst. 
 
Inhoud theoretisch (voor beide groepen) Inleiding liturgiek; liturgische 
ontwikkelingen en achtergronden; liturgische jaarorde; liturgische elementen van 
de kerkdienst waaronder hymnologie. Inleiding in de homilitiek en homiletische 
vragen en uitgangspunten en achtergronden en een inleiding Bijbelse theologie 
en Bijbelkunde. Verschillende aspecten van protestantse spiritualiteit, als ook 
mogelijkheden van werken met die verscheidenheid aan spiritualiteit. Inleiding 
liturgiek; liturgische ontwikkelingen en achtergronden; liturgische jaarorde; 
liturgische elementen van de kerkdienst. 

Verdieping van  homiletische praktijktheorie en homiletische vragen door 
verwerking van homiletische uitgangspunten en achtergronden o.a. door 
preekanalyse.  



Praktijk P: De praktijk van het preekvoorbereidingsproces; verkenning van de 
praktijktheoretische stappen van het proces, gebruik van naslagwerken en 
internet. Bespreking van de door de deelnemers voorbereide preek, waarbij ieder 
de gelegenheid krijgt om tenminste twee preken te kunnen bespreken.  
Spreken voor een grote groep 

Praktijk L: observeren van een liturgie,  maken en presenteren van een 
zelfgemaakte (deel)liturgie. Spreken voor een grote groep en het gebruik van 
internet. 
 
Cursus inhoud (er zijn nog wijzigingen mogelijk) 
 
1e Dag 
* voormiddag: Preekcursisten + Liturgen (P+L):  

- verwelkoming  en kennismaking  
- Wat is liturgie? Wat is een liturgisch jaar? Welke invloed heeft dat op de 
kerkdienst? Wat zijn liturgische kleuren? Welke zijn de liturgische 
kleuren? Hoe kies je de lezingen? Wat is de rol van de preek in de liturgie? 
Welke plaats krijgt de diaconie? het kader schetsen van het A, B, C-jaar. –
Vindplaatsen voor achtergrond- en inspiratiemateriaal 

*namiddag:  
 Preekcursisten + Liturgen (P+G):  

- P: hoe maak ik een preek, preekproces.  
- L: lichaamstaal en dictie  
 

2e Dag 
* voormiddag: P + L   

- Welke spirituele evoluties kenmerkt het protestantisme sinds haar 
begin? Wat is spiritualiteit vandaag? En welke spirituele stromingen zijn 
aanwezig in de VPKB vandaag en in de kerkdienst. En hoe uit zich dat in 
het gebruik van de ruimte, sacramenten en het gebruik van symbolen?   

* namiddag:  
 - P: lichaamstaal en dictie  

 - L: oefeningen bij het maken van een liturgie: het gebruik van internet  
 
3e Dag 
* voormiddag: P + L  

- De verschillende stromingen en hun liederen? Hoe kun je ze verbinden 
in de dienst. 

* namiddag: 
- P: Het gebruik van internet 



 - L: oefeningen bij het maken van een liturgie: gebruik van dienstboek en 
liedboek 

4e Dag 
* voormiddag: P + L 
 - relatie tussen O.T. en N.T. – Bijbelse theologie en geloofsbelijdenis  
* namiddag: oefeningen 

- P: Preekoefeningen 
 - L: oefeningen bij het maken van een liturgie: plaats van de kinderen en 
jeugd 
 

5e Dag 
* voormiddag: P + L 
 - Inleiding Oude Testament  
* namiddag:  

- P: preekoefeningen.  
 - L: oefeningen bij het maken van een liturgie; (liturgie als het vertellen van 
een verhaal focus en functie) 

6e Dag 
* voormiddag: P + L 

- Inleiding Nieuwe Testament 
* namiddag: 

- P: preekoefeningen.  
 - L: oefeningen bij het maken van een liturgie bespreking van 
geobserveerde liturgieën. 
 

7e Dag 
* voormiddag: P + L 
 - Godsbeeld, Jezus beeld en inclusief taalgebruik  
* namiddag: oefeningen 

- P: preekoefeningen.  
 - L: oefeningen bij het maken van een liturgie: bespreking van 
geobserveerde liturgieën. 
 

8e Dag 
* voormiddag: P + L 
 - Preken en bidden verbinden met het leven van de gemeente en de 
actualiteit van de dag  
* namiddag:  

-P: oefeningen en evaluatie 
-L: oefeningen en evaluatie 

 



Zowel voor de preekcursus als voor de cursus liturgie wordt het aantal beperkt 
tot 12 deelnemers. Je schrijft in voor de hele cursus. 
Inschrijven bij: vorming@vpkb.be 
Prijs van de cursus: nog niet bekend. 
 

mailto:vorming@vpkb.be

