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Preekcursus voor mensen die Gods liefde willen overbrengen 
 

We leven in een bijzondere tijd. Kerken sluiten. Maar je ziet ook nieuwe initiatieven en 

mogelijkheden ontstaan. Bijna alle mensen denken dat er ‘iets hogers’ moet zijn. Velen 

willen daarover nadenken. Dat geeft kansen! Een groeiende groep christenen voelt zich 

geroepen om over Gods liefde te spreken. Ze willen preken. Maar hoe doe je dat? Daarin 

helpt deze cursus. De mensen die deze cursus volgden waren enthousiast. Door intensief 

met Gods Woord bezig te zijn en preken te maken, ontdekten ze zelf steeds meer van 

Gods liefde.  

Uitgaande van de DVD ‘Passie voor preken’ van ds. Ron van der Spoel gaan we met 

acht cursisten preken maken en preken houden. Heb je interesse, doe dan mee.  

De cursus wordt op maandagavonden gegeven van 19.45 tot 22.15 uur met een 

kwartier pauze. In elf avonden willen we met de theorie en praktijk van het preken bezig 

zijn. Iedere cursist krijgt de opdracht om twee preken van een kwartier te maken en te 

houden. Daarom willen we niet meer dan acht cursisten. Al met al zullen er zestien 

preekjes worden gehouden. De basistechniek kunnen we zo met elkaar en van elkaar 

leren. Dit gaat vast en zeker weer super worden! 
 

 

Inhoud van de avonden 
 

Avond 1. Les: programma 1 (het hart raken – tot heldere boodschap komen) 

Avond 2. Les: programma 2 (een boeiende opbouw maken) 

Avond 3. Les: Programma 3 (meditatie, passie, mindmap) preekopdrachten 

Avond 4.   Thuis preek voorbereiden 

Avond 5. Vier preken van een kwartier en bespreking 

Avond 6. Vier preken van een kwartier en bespreking 

Avond 7. Evaluatie en nieuwe preekopdrachten  

Avond 8.   Thuis preek voorbereiden 

Avond 9. Vier preken van een kwartier en bespreking 

Avond 10. Vier preken van een kwartier en bespreking 

Avond 11. Les: programma 4 (voorrecht en verantwoordelijkheid) slotevaluatie 
 

 

Dit is natuurlijk geen cursus die je kan vergelijken met de opleiding van een universitair 

of hbo geschoolde predikant of voorganger. Maar de gedachte achter deze cursus is, dat 

Gods Geest door gewone mensen heen kan werken ook als ze een preek maken. En 

een ieder die door de Geest gegrepen is, zal er alles aan doen om zoveel mogelijk inzicht 

in Gods Woord te krijgen door allerlei studies en cursussen heen. 
 

Laten we Gods liefde doorgeven 

Preekcursus 

 Gods liefde overbrengen 
Cursus van Kerk op Straat door ds. Gerard Vrooland. 


