
Woord vooraf
Heb je dat ook weleens? Dat je in de kerk naar de preek zit te luisteren 
en ineens ontdekt dat je gedachten heel ergens anders zijn? Of dat je 
na de dienst thuis aan de koffie zit en eigenlijk niet meer goed kunt 
bedenken waar de preek over ging?

Daarom heb ik een boekje geschreven om met de preek aan de slag 
te gaan. Tijdens de dienst kun je aantekeningen maken. Een vraag of 
aandachtspunt helpt je om je gedachten nog beter bij de preek te 
houden. Voor thuis staan er enkele creatieve verwerkingsvragen in. 

Je zult merken dat je door middel van deze schrijfopdrachten veel be-
wuster met de preek bezig bent. Het schrijven zet je gedachtestroom 
in gang, zodat je ontdekt wat de preek voor jou betekent en wat God 
jou wil zeggen. Ervaring met schrijven is niet nodig.

De opdrachten zijn niet lang, en het zijn er maar één of twee per 
preek. Het kost dus niet zo veel tijd. Zoek een moment dat voor jou 
geschikt is om de opdrachten te maken.

Ik hoop dat dit boekje een stimulans voor je is om met de preek aan 
de slag te gaan!



Zo schrijf je in dit boek
In dit boek is het schrijven geen doel op zich. Het is een middel om 
te ontdekken welke gedachten je bij de preek hebt, wat je vindt of 
wat het voor je betekent. Je hoeft niet mooi of foutloos te kunnen 
schrijven. Denk niet te veel na, maar schrijf gewoon op wat het eerste 
bij je bovenkomt. 

Bij de opdrachten in dit boek gebruik ik een aantal creatieve schrijf-
technieken. Sommige technieken spreken voor zich, zoals het aan-
vullen van zinnen, het schrijven van een brief en het opstellen van 
een lijstje. Andere technieken zijn misschien minder bekend en leg ik 
daarom hier uit. Ze zijn niet moeilijk, het is een kwestie van gewoon 
doen. Je zult merken dat het dan vanzelf gaat.

Zo schrijf je een woordgedicht
Zet de letters van een woord onder el-
kaar en bedenk bij elke letter een woord 
of een kort zinnetje dat voor jou iets over 
het woord zegt. Als je het even niet meer 
weet, mag je de ‘e’ gerust voor het woord-
je ‘en’ gebruiken of de ‘c‘ als ‘k‘ lezen. Ga er 
creatief mee om.

Voorbeeld:

G ratis
E chte bevrijding
N iet verdiend
A lleen door Jezus
D ankbaar
E rfdeel

Weet je niet 
wat je moet schrijven? 
Schrijf dat dan op! 
Je zult merken dat er 
al schrijvend nieuwe 

gedachten gaan 
ontstaan.



Zo werkt een raster

Zo schrijf je een herhaalgedicht
Kies een korte, bondige uitspraak of tekst uit de dienst. Schrijf een 
gedicht waarbij je deze zin om de regel herhaalt. Je kunt met deze 
‘herhaalzin’ beginnen of hem vanaf de tweede regel laten terug-
komen. De zinnen hoeven niet te rijmen. Door de herhaling ontstaat 
het dichterlijke effect. Schrijf door tot je inspiratie op is.

Voorbeeld:

Heer, als ik niet weet wat ik moet doen
U gaat voor mij uit
Heer, als ik iets moet wat ik niet wil
U gaat voor mij uit
Als ik iets heel erg moeilijk vind
U gaat voor mij uit
Ook als ik even geloof van niet
U gaat voor mij uit

1 A

4 D

2 B3 C



Schrijf een kernwoord uit de dienst in het bovenste vakje van het ras-
ter. Schrijf in de vakjes 1 en A twee woorden die in je opkomen als je 
aan het kernwoord denkt. Associeer vervolgens door op het woord 
in vakje 1 tot je bij vakje 4 bent aangekomen. Daarna associeer je 
door op het woord in vakje A totdat je bij vakje D bent aangekomen. 
Welk woord komt er in je op als je denkt aan de woorden die je hebt 
ingevuld bij 4 en D? Dat schrijf je in het onderste vakje.
Als je het raster leest, zul je ontdekken wat jou bezighoudt of wat 
God in jouw hart legt.

Zo schrijf je een dialoog

Zo schrijf je een elfje
Schrijf in elf woorden, verdeeld over vijf 
regels, de kern van een tekst of van je ge-
dachten. Het gedichtje hoeft niet te rij-
men en je kunt korte zinnen, één lange zin 
of losse woorden gebruiken. 

Voorbeeld:

Eeuwig
Duurt wel

Heel erg lang
Maar met God samen

Eindeloos

Schrijf zo letterlijk mogelijk een gesprek op tussen je gesprekspart-
ner en jou. Gebruik daarvoor twee pennen met een verschillende 
kleur. Begin met een begroeting en/of een vraag. Laat je meevoeren 
in het gesprek en denk er niet te veel over na of het wel echt zo zou 
kunnen lopen. Rond het aan het eind duidelijk af met een afscheid of 
een bedankje.



Tijdens de dienst
Datum:
Voorganger:
Bijbelgedeelte:

Thema van de preek

Aantekeningen



Gebedspunt voor thuis

Dit heb ik voor het eerst gehoord



Thuis
Bedenk van tevoren niet wat je wilt schrijven, maar 
zet je pen op papier en vul onderstaande zinnen aan.

Ik heb uit de preek geleerd

Als ik nu nadenk over de preek, denk ik 



De preek zet mij aan tot

Wat spreekt je aan in het punt dat je voor het eerst 
hebt gehoord? Schrijf door tot de regels vol zijn.



Tijdens de dienst
Datum:
Voorganger:
Bijbelgedeelte:

Thema van de preek

Aantekeningen



Mooi lied

Dit vind ik mooi aan het thema


