
 

 

Areopagus; hulp bij preekvoorbereiding in de komende 10 weken 
 
Geachte collega’s,  
 
Prediking ontstaat door goed te luisteren: naar teksten, naar traditie, naar de tijd, naar dat ‘wat de Geest tot 
de gemeenten zegt’. Prediking vraagt daarom concentratie en ontvankelijkheid. En ook gezamenlijkheid: 
Sommige thematieken en tijden zijn immers te groot voor het individu en overstijgen het lokale.  
 
Dit is een verwarrende tijd. Er wordt veel gepraat. Concentratie is een ding. Het duizelt soms. Tegelijkertijd 
is dit een periode om geestelijk leiderschap te betonen, juist ook door prediking. Mensen hopen op een 
woord waardoor ze begrepen worden. Maar vreemd genoeg, laten we eerlijk zijn, is het ook een tijd waarin 
de diepte soms gemeden wordt. Soms vrees je de diepte van de onderliggende crises, en ontwijk je die ook. 
Soms zit je al snel in een ‘terug naar de oppervlakte-modus’. Ook in prediking. 
 
Omdat wij al deze dingen herkennen, bieden we als Areopagus de komende 10 weken elke maandag een 
mailing aan ter ondersteuning van jouw prediking en van jouw roeping als predikant, als geestelijk 
verzorger of als pionier. Laten we samenwerken deze tijd! 
 
Uitgangspunt is het rooster van Vertel het maar.  
zondag 26 april: Ex. 16.1-17.7 (morren en manna) 
zondag 3 mei: Ex. 17.8-16 (de geheven handen) 
zondag 10 mei: Ex. 19 (heiligheid en nabijheid) 
zondag 17 mei: Ex. 20 (de ordening  en de navolging) 
donderdag 21 mei Joh. 16.16-24 (weggaan en wederkomst) 
zondag 24 mei: Joh. 17.1-13 (Jezus bidt voor ons) 
zondag 31 mei: Hand. 2 (Pinksteren) 
zondag 7 juni: Ex. 24.1-8 (vernieuwing van het verbond) 
zondag 14 juni: Ex. 25.10-22, 16.31-37 (mobiel heiligdom) 
zondag 21 juni: Ex. 32 (het gouden kalf) 
zondag 28 juni: Ex. 33.12-23, 40.34-38 (toon mij Uw glorie) 
 
In elke mailing zullen daar enkele thematische gedachten aan gewijd worden. Maar ook als je dit rooster niet 
volgt, kan de mailing je helpen. Er zijn namelijk thematieken aan de orde in deze cyclus (de woestijn, de 
klacht, de vraag naar Gods aanwezigheid, de voorbede, de afval) die je ook via andere perikopen aan de 
orde kunt stellen. Daarnaast lezen we op de hoogtijdagen (Hemelvaart, Pinksteren) uit Johannes en 
Handelingen. 
 
Elke week is er een andere collega die de bijdrage verzorgt, in samenwerking met een redactie. Elke week is 
er ook een eigen invulling: soms zal het expliciet gaan over deze crisis, soms in de vorm van een 
theologische reflectie. Soms voegen we een paar pagina’s theologische literatuur of enkele 
liturgiesuggesties toe.  
 
Komende maandag zal de eerste mailing verzonden worden, over de voedselcrisis in de woestijn en over 
God die door manna voorziet (Exodus 16.1-17.7).  
 
Een tweede aanbod is dit: via Microsoft-TEAMS organiseren we een digitaal overleg, waarin je met een 
kleine kring collega’s iets kunt delen over wat deze tijd vraagt en wat deze tijd jou kost. Een digitale 
ontmoeting over hoe anderen taal en theologie zoeken; een pleisterplaats om ‘bij te tanken’, ervaringen uit 
de wisselen, elkaar te stimuleren en te bemoedigen. Als je daaraan mee wilt doen, meld je bij Areopagus, 
dan zoeken we naar connecties. 
 
Je kunt kosteloos aanhaken bij bovenstaande initiatieven. Meld je aan op onze website 

[https://www.izb.nl/areopagus/cursusaanbod/] Voel je vrij om collega’s op het aanbod te attenderen.  

 
Hopelijk heb je wat aan ons als Areopagus, in deze tijd. 

https://www.izb.nl/areopagus/cursusaanbod/


 
Moge God, die de geschiedenis tot voltooiing zal brengen, ons allen helderheid van G/geest geven. 
 
Een hartelijke groet namens het team van Areopagus, 
 
Kees van Ekris 
 

P.S. ‘Praatpaal’.  
Dertien predikanten in het land hebben zich beschikbaar gesteld om er te zijn voor collega’s. Verkijk je er 
niet op: deze tijd vraagt veel van je. En naar het zich laat aanzien gaat het nog wel even duren. Lucht je 
hart, deel je ervaringen, doe inspiratie op aan elkaar. 
 

Gerrit van den Berg dsgvandenberg@gmail.com 

Zegert de Graaf zegertmaria@tele2.nl 

Henk de Graaff hgdegraaff47@gmail.com 

Dinand Kamphuis g.kamphuis@planet.nl 

Barbara Lamain belamain@hotmail.com 

Bert de Leede h.de.leede@planet.nl 

Anja van Maanen pvph-rijssen@solcon.nl 

Klaas van Meijeren k.vanmeijeren@izb.nl 

CorBert de Rooij dsrooij@outlook.com 

Aafke Rijken-Hoevens dsrijken@pknoverlangbroek.nl 

Henk van der Veen h.j.vanderveen@solcon.nl 

Wim Verboom wverboom1@solcon.nl 

Trinette Verhoeven t.verhoeven@protestantsekerk.nl 
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