
De viering van de eerste dag van de week (16): de Preek ( deel 1) 

Wanneer de lector de betreffende schriftgedeeltes heeft gelezen zal bij de aanwezige luisteraars 

iets zijn blijven haken. Misschien iets ter bemoediging, maar wellicht ook iets dat verbazing of 

verwarring wekt. Wat wordt hiermee bedoeld? En hoe moet ik dat geloven in het licht van mijn 

tijd? Krijg ik daar antwoord op in de preek die nu volgt? Nooit kan de voorganger antwoorden 

geven op alle vragen die leven bij de hoorders. Maar hij of zij kan wel proberen de oude teksten te 

actualiseren. 

Wat betekenen de teksten of een gedeelte daaruit voor het leven van mij, van ons, in het 

alledaagse leven, anno nu? Vraag daarbij is: hoe doe je dat? En hoe deed men dat vroeger? 

Deze en volgende keren zullen we hierover schrijven 

Als we teruggaan naar bijvoorbeeld de Joodse traditie dan leert die ons dat het gelezen Woord 

ook meteen Daad is. Het gebeurt, zodra het uitgesproken is, het zet iets in gang (het Joodse 

woord ‘dabar’ betekent zowel woord als daad). Overigens zal de mens die het Woord van God 

hoort het ook bevragen, erop reageren, het gehoorzamen in het hier en nu. Dit bevragen en 

bekloppen van de tekst is een proces dat nooit af is en altijd in beweging blijft. In het Jodendom 

zien we dat terug in de traditie van de ‘midrasjiem’. Dat zijn randverhalen en commentaren die een 

bepaalde bijbeltekst uitleggen of toepassen op de situatie van de toehoorders in de synagoge. 

In de katholieke traditie kent men de homilie (van het Griekse woord ‘homilia’ dat oorspronkelijk 

‘conversatie' betekent). Het moet vooral gezien worden als een nadere verklaring van het 

gelezene, veelal meditatief en ook praktisch. Maar in tegenstelling tot de protestantse traditie is de 

homilie in de katholieke kerk ondergeschikt aan het hoogtepunt van de mis, de wekelijkse 

eucharistieviering. 

Overigens kende men in de 4e
 en 5e

 eeuw in de kerken al een bloei van de prediking die vooral in 

het Oosten mede werd bepaald door de antieke retorica, de kunst van de welsprekendheid. Maar 

dit was altijd verbonden met het sacrament van de eucharistie. Vandaar dat na verloop van tijd het 

accent steeds meer kwam te liggen op het offer van de mis. 

De Reformatie daarentegen heeft vanaf het begin een grote nadruk gelegd op de verkondiging 

van Gods Woord. Dat was ook te zien in de kerken. De liturgietafel, waarachter de priester de 

heilige eucharistie bediende, verdween. De voorganger stond de gehele kerkdienst op de 

preekstoel, hoog boven de gemeente, als teken dat het Woord van God vanuit de hoogte werd 

verkondigd. Onder invloed van Calvijn werd het avondmaal niet meer iedere zondag gevierd en 

mede daardoor ontwikkelde zich vanuit de Reformatie steeds meer de zogenaamde ‘preekdienst’. 

De preek was niet meer zoals in de katholieke kerk een noodzakelijk onderricht ter voorbereiding 

op de eucharistie, maar werd een uitleg van de gelezen teksten als antwoord op de eerder 

uitgesproken schuldbelijdenis en genadeverkondiging.  
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