Doopsgezinde Zending en GDB organiseren
Lekenpredikerscursus in Noord Brabant
Aanbod: Gedurende najaar 2015 bieden Doopsgezinde Zending en GDB
een lekenprekerscursus aan. De cursus is bedoeld voor belangstellenden
in zuidelijk Nederland uit de Doopsgezinde Broederschap en andere
kerkelijke denominaties. De cursus omvat zes bijeenkomsten: vijf
maandagavonden en een zaterdag. De avonden starten vanaf 19.30 uur
met inloop en koffie; sluiting om 21.45 uur. Afronding is op een zaterdag
van 10.00 – 15.00 uur. We gaan er van uit dat de deelnemers elk één
dienst gaan maken.
Data: Maandag 5 okt.; 19 okt.; 2 nov.; 16 nov.; 30 nov. En zaterdag 12
of 19 december.
Plaats: Protestantse Kerk, De Kerkhof 3, 5221 AJ Engelen.
Docenten: ds Afke Maas – exegese en hermeneutiek; ds Machteld van
Woerden - liturgiek en hymnologie; ds Yko van der Goot - gebeden in
de dienst en/of ds Renata Barnard - gebeden, taalgebruik en het
verbinden van de tekst met het leven van mensen; ds Ineke Reinhold verhalen, stemgebruik en houding, coördinatie.
Tijdens het proces van het maken van een dienst kan iedere cursist per
mail contact onderhouden met de docenten al naargelang het gaat over
de preek, de liederen of de gebeden. Elke bijeenkomst wordt aan het eind
van de avond tijd ingeruimd voor uitwisseling van ervaringen.
Opbouw van de cursus:
1.Introductie. Hoe zit een dienst in elkaar? Wat is de functie van het ene
en het andere gebed? Hoe kom je tot keuze van een bijbelgedeelte. In
hoeverre hou je rekening met het kerkelijk jaar en wat is dat? Welke
hulpmiddelen zijn er voor het voorbereiden van een dienst (commentaren,
inleidingen, concordantie). Oefenen stem en houding.
Voorbereiding vóór de eerste bijeenkomst: Zoek een bijbeltekst die
je aanspreekt en waar je mee aan de slag wilt om er een dienst mee te
maken. Vragen daarbij: welke Bijbelvertaling kies je en waarom? Waarom
heb je deze tekst gekozen? Dit wordt met elkaar uitgewisseld, zodat er al
enige kennismaking plaats kan vinden.
Huiswerk: Al wat je ontdekt hebt noteren en voor zover al mogelijk
toepassen op de door jou te maken dienst.
2. Leren welke stappen er gezet kunnen worden om te komen tot
exegese en hermeneutiek van een bijbeltekst (aan de hand van een
voorbeeldtekst). Daarbij komt het verband tussen een tekst uit het ene
Testament met een mogelijke tekst uit het andere Testament aan de orde.
Het gehoorde toepassen op het eigen uitgekozen verhaal. Ontdekkingen
met elkaar delen. Op de avond zijn voldoende concordanties aanwezig.
Huiswerk: Probeer onder woorden te brengen wat je ontdekt hebt bij het
zetten van de geleerde stappen ten aanzien van het verhaal dat je koos en
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wat je verhaal te maken heeft met het heden. Begin een opzet voor je preek
te maken.
3. Liederen. Hoe zoek je nu liederen bij je dienst? Introductie in liturgie
en hymnologie. Gebruik van het nieuwe Liedboek.
Huiswerk: Probeer liederen die bij jouw verhaal passen te vinden en
liederen uit te zoeken voor de dienst die je wilt gaan houden. Werk verder
aan je dienst. Stuur je voorstellen voor liederen naar de docent, die
eventueel nog ook suggesties kan doen. Werk ook verder aan je preek.
Werk aan je totale dienst zodat alles op schrift gaat staan.
4. Verdergaan met de stappen van exegese en hermeneutiek. Het
leren maken van een preekschets. Met elkaar delen wat ieder in zijn
eerste opzet met zijn verhaal gedaan heeft en eraan ontdekt heeft. De
eerste opzet van de preek verdiepen naar aanleiding van het gehoorde.
Het oefenen in voordracht van de lezingen. Het oefenen in houding.
Huiswerk: Stuur je preekschets naar de docent die nog aanwijzingen kan
geven, waar je bij de uitwerking gebruik van kan maken.
5. Gebeden. Welke gebeden kennen we in en rondom de dienst? Hoe
maak je die? Votum en groet, zegenbede etc., hoe vind je daar woorden
voor?
Elkaar laten horen hoe ieder de dienst wil beginnen en afsluiten. Met
terugkoppeling van medecursisten en docent. Het oefenen in voordracht
van de lezingen. Het oefenen in houding.
Huiswerk: gebeden maken voor jouw dienst.
6. Afsluitende presentatie van je dienst/preek. Een afrondende
zaterdag, waarop de preken of andere delen van je dienst gehoord kunnen
worden, zodat iedereen aan de beurt kan komen en genoeg tijd en
aandacht krijgt.
De cursus wordt aangeboden door de Doopsgezinde Zending tezamen met
de GDB (Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk). De
Protestantse Kerk Engelen stelt ruimte in haar gebouw beschikbaar.
Van de cursisten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Aanmelding voor de cursus: bij Ineke Reinhold, reinhold8@chello.nl,
tel. 0346 5 64 128.
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