Ruimte om te horen
In veel kerken is de preek zelfs het centrale element van
de dienst. Maar wat gebeurt er eigenlijk tussen preek en
luisteraar? Krijgt de preek betekenis voor de hoorders, en
zo ja, hoe dan? Welke rol speelt de psyche van de hoorder?
Dit boek presenteert de resultaten van een empirisch
onderzoek en laat zien, dat de psyche van de luisteraar
diens ruimte om te horen in aanzienlijke mate bepaalt.
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In de meeste kerkdiensten wordt een preek gehouden.

dr. Hanneke Schaap-Jonker

Het benoemt aandachtspunten voor het maken en houden
voorbij wil gaan aan de psychologische factoren in het
hoorproces. Rekening houden met deze psychologische
factoren kan eraan bijdragen dat de preek een ruimte
wordt waarbinnen mensen Gods stem vernemen.
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