Tilbud om fagligt forårstilbud i homiletik
FUV arrangerer en række faglige efteruddannelseskurser for præster, der er berammet til at finde sted
om foråret og skal afholdes lokalt. Det er tanken, at disse efteruddannelseskurser skal omfatte de
pastoralteologiske fag på skift. I foråret 2020 lægges der ud med et kursustilbud i homiletik med Kjeld
Slot Nielsen som ansvarlig faglektor.
Homiletisk eksegese
Overskriften for kurset er ”Homiletisk eksegese”. ”Kompetenceprofil for præster” anfører at ”homiletisk
eksegese” som en prædikantens kvalifikationer. Med ’homiletisk eksegese’ antydes det, at sigtet med
tolkningen af prædiketeksten på sin vis adskiller sig fra den eksegese, der finder sted bag ved teksten
(”den historisk kritiske eksegese”), og i teksten (semantiske og retoriske analyser af teksten). Den
homiletisk eksegese finder i udgangspunktet sted foran teksten – i det møde mellem tekst og nutidig
tilhører, hvor prædikenen har sin plads og funktion. Denne del af teksttolkningen har kaldt på mange
forskellige former for kreative læsestrategier og benspænd, der har haft til hensigt at udsætte
prædikanten for teksten, og give prædikanten lejlighed til at bemærke sig de reaktioner, som teksten
vækker, for ad denne vej at finde et tema og en hensigt med prædikenen.
Der er imidlertid en vis fare for, at afgørende forhold bagved og i teksten bliver glemt – at det med andre
ord bliver ved reaktionen på teksten – og at reaktionen og dermed den prædiken, den kan give anledning
til, ikke bliver understøttet af en mere tilbundsgående og righoldig eksegese af hele prædikenperikopen.
Hermed fremmedgøres teksten ikke i tilstrækkelig grad til, at den rent faktisk kan kaste noget sig.
Teksten står i fare for kun at danne afsæt for præstens prædiken.
”Homiletisk eksegese” har således til opgave at fremme, at prædikant kommer i en udbytterig samtale
med den og give mulighed for kritisk at afprøve de reaktioner, som teksten vækker. Målet med kurset
er at kursisterne får blik for, hvad en læsning bagved og i teksten kan bidrage med i
prædikenforberedelsen. Kurset tager afsæt i en bestemt model for en homiletisk eksegese, Thomas G.
Longs fra hans bog ”The Witness of Preaching”.
Kursusplan
Der er tale om et forløb, der afvikles på Aalborg stift, Thulebakken 1, den 21.januar 2020 og den
4.februar 2020. Selve kurset forløber over to dage med fjorten dages mellemrum, hvor kursisterne
arbejder hjemme. Den nærmere skematik fremgår af nedenstående skema.
Kursusdag 1
21.januar 2020

Hjemmearbejde

Kursusdag 2
4.februar 2020

1. Introduktion til homiletisk eksegese ved KJSN. Kursisterne har medbragt en
prædiken over en tekst, der er blevet angivet før kurset
2. Præsentation og gennemgang af en model for en homiletisk eksegese
(Thomas G. Long, ”The Witness of Preaching”)
3. Kjeld foretager en homiletisk eksegese efter Longs model af den tekst, som
svarer til kursisternes prædikentekst.
1. Kursisterne foretager en homiletisk eksegese efter Longs model over en
tekst, de skal prædike over. Den homiletiske eksegese skrives ud.
2. Kursisterne skriver og holder den pågældende prædiken hjemme.
Efterfølgende sendes deres homiletiske eksegese til medkursisterne.
1. Prædikerne holdes i grupper. Herefter sammenholder gruppen
prædikantens prædiken og homiletiske eksegese i en styret samtale.
2. Opsamling og afslutning

Tilmelding skal ske til Ane Stoltze Katborg – ANSK@KM.DK – der er maksimalt plads til 16 deltagere og
det er først til mølle.

