
Curriculum cursus Homiletiek: 

  

  

1e jaar 

  

Periode A: praktijk van de prediking 

homiletiek 

praktijk 

ST 

coaching 

het homiletisch proces 

1 kernpreek 

1 

0,5 

2 

0,5 

Periode B: preekvoorbereiding en preekstructuren 

homiletiek 

praktijk 

EV1 

structuren, taal, MPC 

preekgesprek 

exegetische vaardigheden 

1 

0,5 

2 

Periode C: preken vanuit de bijbelse tekst 

homiletiek 

liturgie/presentatie 

EV2 

preek en Bijbel, preekcollege 

liturgie, cursus preekpresentatie 

exegetische vaardigheden 

1 

1,5 

2 

Periode D: persoonlijk en aansprekend preken 

homiletiek 

praktijk 

coaching 

persoon prediker 

2 preken 

  

1 

1,5 

0,5 

  

2e jaar 

  

Periode A: preken: inclusief en missionair 

homiletiek 

praktijk 

ST 

missionair preken 

1,5 preek 

1 

1 

1 



coaching 0,5 

Periode B: preken: doordacht en gericht 

homiletiek 

praktijk 

EV3 

PT-perspectief, MPC 

1,5 preek 

exegetische vaardigheden 

1 

1 

2 

Periode C: naar een eigen preekvisie 

homiletiek 

praktijk 

EV4 

preekvisie 

1,5 preken 

exegetische vaardigheden 

1 

1 

2 

Periode D: integratie en afsluiting 

praktijk 

essay 

coaching 

2,5 preken 

afsluitend werkstuk 

2 

1 

0,5 

      

  

De 30 EC zijn als volgt verdeeld: 

8 EC homiletiek-colleges 

7,5 EC praktijkoefening (1 kernpreek, 9 preken) 

8 EC exegetische vaardigheden 

3 EC systematische theologie 

2 EC coaching 

1,5 EC liturgiek en presentatietechniek 

  

  

  

Beschrijving onderdelen: 

Homiletiek 

In de homiletieklijn loop je mee met de studenten van de predikantsmaster en van de kerkelijke 

route. In elke periode (behalve in 2D) volg je colleges. Aan de colleges is een reader verbonden met 

literatuur. Sommige colleges kennen een gerichte voorbereidingsopdracht. In periode B doe je ook 



mee aan de Masterpreekcolleges. Je sluit de homiletiek af door een kort paper te schrijven over een 

homiletische vraagstelling. 

Er zijn drie momenten dat je een preek houdt voor medestudenten binnen de TU: een kernpreek in 

periode 1A, een collegepreek in periode 1C en een masterpreek in periode 2B. De twee laatste 

preken kun je na verwerking van de feedback ook in de praktijk houden. 

Praktijk 

In de loop van de twee jaar preek je tien keer in de praktijk (drie keer in het 1e jaar, zeven keer in het 

2e jaar). Dit doe je onder verantwoordelijkheid van een mentor. De mentor faciliteert je 

oefenmogelijkheden, begeleidt je zonodig in de preekvoorbereiding en neemt verantwoordelijkheid 

voor je preken. Als ervaren predikant draagt hij bij aan je vorming tot prediker van het evangelie en 

geeft hij feedback op je optreden. We betrekken de mentor ook bij de beoordeling van de cursus. 

Exegetische vaardigheden 

In deze modules krijg je een stevige training in het nauwkeurig lezen en verantwoord vertolken van 

de Bijbel. Diverse bijbelse stoffen komen aan bod, zodat je ook direct een brede bijbels-theologische 

en systematisch-theologische vorming ontvangt. De bijbelteksten die in de colleges aan de orde 

komen, bereid je eerst thuis grondig voor. Daarbij wordt je aandacht ook gevraagd voor je 

persoonlijke en spirituele verwerking. Na de colleges werk je je portfolio bij. Na elke periode wordt je 

portfolio beoordeeld en met je besproken. NB: je volgt deze modules met alle cursisten van het 

eerste en tweede jaar, samen met de studenten van de kerkelijke route. 

Systematische theologie 

In het eerste jaar doe je mee met de module ‘Grote vragen’ die aan de Master-2 studenten wordt 

gegeven. In deze module gaat het om het analyseren van actuele theologische vraagstukken om te 

komen tot een verantwoorde standpuntbepaling. In deze periode volg je de colleges (met de daarbij 

behorende literatuur). Je rondt dit af met een kort reflectieverslag over wat je inhoudelijk en qua 

competenties hebt geleerd. 

In het tweede jaar verdiep je je zelfstandig in een van de onderwerpen met behulp van theologische 

literatuur en de muzen (film, muziek, literatuur, schilderkunst enz). Je schrijft rond dit onderwerp een 

thematische preek en voegt hier een inhoudelijke verantwoording van je keuzes aan toe. 

De bedoeling van dit onderdeel is, dat je oefent in helder systematisch-theologisch denken om tot 

verantwoorde afwegingen te komen in actuele theologische vragen. Deze competentie vinden wij 

belangrijk voor goede prediking. 

Preekpresentatie 

In periode 1C volg je de training presentatievaardigheden, die gegeven wordt door Hester 

Hoogendoorn, theaterdocent. Alle aspecten rond presenteren in een preeksituatie worden geoefend 

in vier trainingsdagen. Je krijgt daarbij feedback van elkaar en van de docent. 

Liturgie 

In periode 1C volg je colleges over de praktische opbouw van de liturgie. Je leest ook iets over de 

achtergronden van de kerkdienst zodat je toegerust bent om een kerkdienst in te richten en op een 

goede manier voor te gaan in de liturgie van de gemeente. 

Coaching 



We vinden het belangrijk om je een goede persoonlijke begeleiding te geven, zodat je je ontwikkelt 

tot een zelfstandig prediker. 

  

Je start de cursus met een intakegesprek. 

Indien mogelijk willen we ook graag een startgesprek met jou en je predikant-mentor. 

Na elke periode heb je een voortgangsgesprek met een of twee docenten die je in deze periode hebt 

gehad. 

Na het eerste jaar hebben we een tussenevaluatie met jou en je predikant mentor. 

De afronding van de cursus doen we in een eindgesprek, eveneens met jou en je predikant-mentor. 

  

Periode: Docenten: Inhoud: 

Vooraf De Groot & Van Dusseldorp Intakegesprek 

Vooraf De Groot & Van Dusseldorp Startgesprek inclusief mentor 

1A Te Velde & Van Dusseldorp Verkondiging en ‘Grote vragen’ 

1B Brink & Van Dusseldorp Verkonding en Exegetische vaardigheden 

1C Brink & Schaeffer Liturgie en Exegetische vaardigheden 

1D De Groot & Van Dusseldorp Tussenevaluatie inclusief mentor 

2A De Groot & Te Velde Thematische preek plus verantwoording 

2B Brink & Van Dusseldorp Verkonding en Exegetische vaardigheden 

2C Brink & Van Dusseldorp Verkonding en Exegetische vaardigheden 

2D De Groot & Van Dusseldorp Eindgesprek met mentor 

Docenten 

Homiletiek:                            dr. Kees de Groot en dr. Kees van Dusseldorp 

Exegetische vaardigheden:  dr. Egbert Brink 

Systematische theologie:     dr. Dolf te Velde 

Liturgie:                                 prof. dr. Hans Schaeffer 

Presentatietechniek:            Hester Hoogendoorn 

 


