
Meewerken aan de preek – voorbereiding en evaluatie met gemeenteleden 

 

Basisinstructie Preek Werk Groep (PWG) 

 

Bedoeling 

van de PWG is, om de predikant in de voorbereiding van z’n preek tegemoet te 

komen in het oog hebben voor wat er bij kerkgangers naar boven komt, 

gebeurt, gevoeld en/of gedacht wordt bij het lezen van de te bepreken 

bijbeltekst. 

 

Deelnemers 

Naast de predikant enkele mannen en vrouwen uit de gemeente. (Dit kunnen 

ook verschillende groepen zijn die per rooster aan de beurt komen). 

 

Duur van de bijeenkomsten 

Ca. 1 uur per bijeenkomst. 

 

Voorbereiding van de preek 

Na een christelijke start van de avond wordt de te bepreken Bijbeltekst door de 

predikant voorgelegd aan de PWG leden. Zonder er verder over te praten, 

gaan de PWG leden de tekst lezen en beantwoorden vervolgens de volgende 

vragen. 

 

1. Wat is het eerste dat er bij je gebeurt bij het lezen van deze Bijbeltekst? 

2. Wat zegt God hier volgens jou? 

3. Wat zou jij daar mee moeten?  

4. Wat moet er volgens jou in de preek in ieder geval aan de orde komen? 

 

Als de vragen zijn beantwoord (in ong. 10 minuten), dan worden die één voor 

één kort besproken, dat wil zeggen, ieder lid deelt zijn antwoord mee. De 

predikant zorgt voor verslaglegging van de antwoorden. Deze worden in zijn 

verdere voorbereidingen meegenomen. Er wordt in principe geen discussie 

gevoerd over de (interpretatie van de) tekst. Dit om de lezerservaringen zo puur 

mogelijk te laten staan.  

 

Voorbereiding van de dienst 

Indien gewenst kan er daarna nog een korte ronde zijn waarin niet alleen de 

preek, maar het geheel van de dienst wordt voorbereid. Hierbij zouden 

bijvoorbeeld de volgende vragen gesteld kunnen worden: 

1. Welke verbinding zie je met de actualiteit? 

2. Hoe is dit onderwerp begrijpelijker te maken voor jongeren? 

3. Hoe zou je kinderen speciaal bij dit verhaal kunnen betrekken? 

4. Heb je ideeën voor de verdere liturgie (liederen maar ook gebeden of 

andere bijdragen)? 

 

 

Evaluatie van de preek 

Nadat de preek is gehouden komt hetzelfde groepje weer samen. Dan wordt 

gekeken of en in hoeverre de aangedragen antwoorden van de eerste 

ontmoeting zijn meegenomen in de preek. Dit gebeurt ook aan de hand van 



onderstaande  vragen. In deze “evaluatiesessie” zou ook weer een nieuwe tekst 

voorbereid kunnen worden. 

 

De vragen bij de evaluatiesessie 

1. Wat was volgens jou de hoofdboodschap van de preek? 

2. Wat heb je vooral geleerd van/door de preek? 

3. Welk appèl is er op jou gedaan? 

4. Welke inbreng van jou uit de voorbereiding is aan de orde gekomen? 

 

 


