C. van der Leest, Korte preek in trefwoorden
Tekst: Psalm 34:6
Voorafgaande aan de viering van het avondmaal

Hieronder volgt een preek-in-trefwoorden zoals ik die gewoonlijk
maak. Deze preek omvat één A5 en duurt dan plm. 10 minuten.
In de preek haal ik bijbelteksten aan; die heb ik altijd uitgeschreven
op een apart blaadje staan, zie hieronder na de preek.
Ik gebruik altijd flink wat trefwoorden en ook andere symbolen:
daarmee bereik ik dat de structuur en elk gedachteblok gepland is,
terwijl de invulling en aankleding gebeurt op het moment van het
preken zelf. Uiteraard kun je deze methode ook anders toepassen.
Ik geef dit voorbeeld niet omdat ik denk dat dit dé methode is. Ik
weet bijv. dat Ron van der Spoel in 'Preken is prachtig' bepleit om
Mindmapping te gebruiken voor het noteren van de preek. Iedereen
moet zelf uitzoeken wat hem het beste ligt en hoe hij in zijn geval
het beste contact maakt met z'n hoorders. Daarbij kunnen concrete
voorbeelden helpen.
=========================================
- Psalm 34:6, p.1 Kern-chr-zijn?, =→: kern HA?: opzien→ God:
a) ± Moeite:
- David, ←opschrift-vs.1, = vijanden, = volk-Goliat, ±≠→ leven.
- Wij, ←moeiten: ziekte/dood/verlies; verbijst ←wereld-gaande.
→:

- ± Gefixeerd, ≠→: ruimte-blik→ God, ↔: alleen→ moeiten.
- Vrágen: 'Help/HG→ U!', →: gericht→ God, ± moeiten.

b) Betekenis = ?:
- // Num.21:9: geteist-giftig.slangen, →: koper.slang→ paal,→ !
- =↔ Trots: 'Onsz.redden', ↔// kind: graag→ op.armen-mo/vad.
=→: - Bidden: hulp-vragen/onsz.uitspreken/handen-op.
- + Vertrouw: 'Wat nodig; gedragn-U!,dag-dag,←kunt/wilt!'
c) ≠→ Bedrogen:
- ←: ± Kijken→ God, =→ JX,←: zz // koper.slang→ paal,Jh.3:14.
- ± Blik/uitstrekken→ God/X, =: ± geloven/vertrouwen, → zin:
ca) // Davids ervaring:
- Vastgeklampt→ God, → aanwijsb.effect, vs.5,7.
- ≠→ Filistijns.gevangenschap; ≠ slachtoffer-Saul,↔ glor.koning.
cb) // Onz.ervaring: ± richten/afh→ X, ≠→ verloren, ↔:
- Uitkomst: - ±: Kort.termijn ≠ verand; ±≠ perspect, // vs.20a.
- ↔ Iets-to,←altijd: kwijt→ God; vergev; beloft-toek.
- + Lang.termijn: →// prachtbestaan: ≠ gericht-God,↔ nabijheid!
d) Besef dat ≠-teleurgesteld, → uiterl.effect:
- Vs.6b1: ≠ rood, ≠→ reden: handen→ gezicht, ←verbergen. ↔:
- Stralen ←vreugde:
- // Baby: ± vriend.toelachen, → blij, = weerspiegeling.
- ± Gelovv→ God: - →: Vriendelijk→ ons, → weerspiegeling:
- = Aflezen-ons: blij→ vergev/beloft/band.
e) ±: Altijd→ enerzijds/anderzijds:
- ±: - Moeil.gevoelens, ←problemen, → begrijp: somb.blik.
- Binnenvetters: grondtoon ±= vreugde, ↔≠ eruit.
- ↔: ± Doordringen: 'Verb-X/God, = bevoorrecht!', ±→ zichtb !?
+++++++++++++++

De teksten waar in de preek naar verwezen wordt:
Numeri 21
9 Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die oe staak.
En iedereen die dr een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven.
Psalm 34
Van David, toen hij zich ah hof van Abimelech als een krankzinnige
voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg.
5 Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord,
hij heeft mij van alle angst bevrijd.
6 Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
7 In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.
20 Al blijft de rechtvaardige niets bespaard....
Johannes 3:
14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden,
zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft,
15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.

