
 

Handreiking evaluatiegesprek predikant bijlage 3                      Maart 2018 1 

BIJLAGE 3: Vragenlijst evaluatie prediking en pastoraat 

 

Prediking 
• In welke mate zijn de preken “volledig”, “kernachtig” en “actueel”? 

Volledig: komt de volle raad van God tot verlossing door het geloof in Jezus Christus 

helder en duidelijk naar voren? 

Kernachtig: roept de preek helder en verstaanbaar op tot bekering, 

levensvernieuwing en heiliging? 

Actueel: zijn de aangesneden thema’s en onderwerpen relevant voor wat er leeft in 

de gemeente, cultuur en samenleving? Zijn er vanuit volledigheid en kernachtigheid 

duidelijke verbindingen gelegd (of te maken door de hoorder) met de praktijk van 

alle dag, het hier en nu? 

• In welke mate is de prediking indringend en roept het op tot een bewust leven met 

Christus, roept het op tot een bewust zoeken en volgen van Hem? 

• Wat is de impact van de preek op de diverse leeftijdscategorieën? Hoe voelt men zich 

aangesproken? Zijn de diverse thema’s en onderwerpen herkenbaar voor de diverse 

leeftijdscategorieën? 

• Hoe zit het met de balans tussen uitleg van de Schrift en de toepassing ervan? 

• Is de prediking dusdanig helder dat de gemiddelde hoorder er mee aan de slag kan in 

de eigen actualiteit? Zet de preek aan tot overdenken en gesprek? Raakt het de 

hoorders in hun bestaan, in hun hart? 

• Opmerkingen en feedback over de verzorging van de liturgie. 

• Feedback m.b.t. de stijl van preken, de non-verbale vormen van communicatie: 

- Hoe wordt de presentatie ervaren? 

- Hoe wordt de intonatie ervaren? 

- Hoe wordt het tempo ervaren?  

- Opmerkingen over de houding, waarbij zaken aan de orde kunnen komen als de 

mate van echtheid, emotionaliteit en eerbied. 

 

Pastoraat 

• In welke mate lukt het de predikant om het doel van het pastoraat vast te houden? 

• Kan de predikant tijdig onderkennen dat naast pastoraat ook andere vormen van 

begeleiding nodig kunnen zijn en dan ook tijdig doorverwijzen? 

• Kent de predikant zijn eigen valkuilen in de gespreksvoering en hoe gaat hij daarmee 

om? 

• Met welke soort van vragen en doelgroepen kan de predikant goed uit de voeten en 

bij welke onderwerpen en categorieën voelt hij afstand en/of onvermogen? 

• Wat zijn de kernkwaliteiten van de predikant in dit taakgebied? 

• Wat zijn valkuilen van de predikant in dit taakgebied en in welke situaties, bij welk type 

mensen worden deze valkuilen opgeroepen (getriggerd)? 

• Is de predikant op dit punt in staat om te komen tot een heldere formulering in zijn 

uitdagingen op gedragsniveau en lukt het hem ook dit uit te voeren? 

• Kent de predikant zijn eigen belemmeringen en hulpbronnen op dit punt? 

• Wat zijn de allergieën van de predikant op dit vakgebied en is er bereidheid om in die 

allergieën eigen projecties te herkennen? 

• Heeft  de predikant voldoende en een evenwichtige zelfreflectie omtrent zijn handelen 

en motieven en is hij bereid oplettend te zijn op eigen verborgen motieven en blinde 

vlekken? 

 


