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Voorwoord

‘Dank je wel dat je aan Hans, onze voorganger, een 

preektraining gaf’, zei de voorzitter van de kerkenraad. 

‘Onze volgende vraag is of je ons tijdens een gemeente-

avond tips wilt geven hoe we beter kunnen luisteren?’

Ik dacht even dat het een grapje was. Sinds 2012 geef 

ik preektrainingen aan sprekers, voorgangers en pre-

dikanten. Met Hans besprak ik van tevoren een aantal 

preken en na afloop bekeken we samen de video-op-

name. De kerkenraad was blij dat Hans beter was gaan 

preken en vroeg mij of ik de gemeenteleden wilde 

trainen om meer uit de preek te halen. 

Die vraag ben ik nooit vergeten. Natuurlijk is degene die 

preekt verantwoordelijk om het goede nieuws van Jezus 

Christus goed te communiceren. Maar als luisteraar ben 

je verantwoordelijk voor de manier waarop je luistert. Ik 

herken dat ook bij mezelf. Als ik me meer inzet, haal ik 

meer uit de preek. Jezus zelf zei het heel uitdagend in 

de gelijkenis van de zaaier: ‘Laat wie oren heeft goed 

luisteren!’ (Matteüs 13:9, NBV21). 

Ik ken geen betere manier om goed te luisteren dan het 

maken van aantekeningen. Er zijn preken waarbij ik niet 
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stop met schrijven. Ik noteer volzinnen, schrijf ‘wow’ 

erbij en onderstreep de mooiste oneliners. Soms doe ik 

er daarna niet zoveel meer mee. Omdat ik het vergeet, 

mijn aantekeningen incompleet zijn of geen initiatief 

neem om er met anderen over door te praten.  

Dit notitieboek geeft je allerlei ideeën om goede aante-

keningen te maken, vragen die inspireren om de preek 

in de praktijk te brengen én met anderen te bespreken. 

Denk aan je vrienden, familie, mensen uit je kring, een 

jeugdavond of een preekbespreking. Kies vooral wat 

bij jou past. De ideeën zijn geen doel op zich, maar een 

middel om het zaad in goede grond te laten vallen, zodat 

je wortelt in je geloof en vrucht draagt. 

Rijnsburg, zomer 2022

Paulien Vervoorn, spreker, auteur en preektrainer. 

www.geloofwaardigspreken.nl
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Waar en wanneer:

 

Wie sprak er: 

Welk Bijbelgedeelte:

 

1
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Heeft de preek een titel? Welke titel zou jij de preek zelf 

geven? Noteer de titel bovenaan op de vorige bladzijde en in 

de inhoudsopgave.

 

 

Mooie zin:
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De kern van deze preek was:

Waarover wil je nadenken? 
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Waar en wanneer:

 

Wie sprak er: 

Welk Bijbelgedeelte:
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Wat hoor je wat nieuw voor je is? 

 

 

Mooie zin:
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De kern van deze preek was:

Waarover wil je doorpraten en met wie? 
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Waar en wanneer:

 

Wie sprak er: 

Welk Bijbelgedeelte:
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Wat wil je uit deze preek doorvertellen aan iemand die niet 

vertrouwd is met de Bijbel?

 

 

Mooie zin:
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De kern van deze preek was:

Wat zijn jouw dankpunten naar aanleiding van deze preek?
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Waar en wanneer:

 

Wie sprak er: 

Welk Bijbelgedeelte:
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Stel je voor dat de spreker aan je vraagt hoe de preek jou 

inspireert voor je nieuwe week. Wat zeg je?

 

 

Mooie zin:
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Met dit aantekeningenboekje helpt 
Paulien Vervoorn je om beter naar de  

preek te luisteren en deze mee te nemen  
naar de nieuwe week.

Naast vaste invulregels als waar, wanneer, 
door wie en welk Bijbelgedeelte is er 

veel ruimte om je eigen aantekeningen te 
maken. Bij elke preek vind je een andere 

reflectievraag waardoor je elke week vanuit 
een andere invalshoek naar de preek luistert. 

Als extra bevat Preekaantekeningen een 
aantal uitgewerkte ideeën om bewuster en 
dus effectiever naar een preek te luisteren.

Paulien Vervoorn (s)preekt in kerken en op 
conferenties. Vanuit haar trainingsbureau 

Geloofwaardig Spreken begeleidt ze sprekers, 
voorgangers en predikanten bij het maken  

van de preek.

ISBN 9789043538312 NUR 707
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