
Welkom
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1 – Leren van het verleden
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Altogether Wonderful
Intergenerational Worship Training 

Photo by Katie Moum on Unsplash



Context en inhoud
• We moeten de kerk opnieuw vormgeven om een kerk te creëren 

die duurzaam, aanpasbaar en geschikt is voor de behoeften van 
de komende generaties.

• Intergenerational worship is slechts één aspect van het 
opnieuw vormgeven van kerk en aanbidding. We moeten 
intergenerationeel denken over elk aspect van kerk zijn. 

• Wij zijn van mening dat bij aanbidding tussen generaties rekening moet 
worden gehouden  met de hele gemeente - maar we zullen ons 
concentreren op het betrekken van kinderen, tieners en jongeren bij de 
kerkdiensten, want dat is een gebied dat is verwaarloosd en waar de 
meeste kerken wat frisse ideeën en hulp kunnen gebruiken.
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DE GELIJKENIS 
VAN EEN FEEST 
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DE GELIJKENIS 
VAN EEN FEEST

Het eten werd steeds 
uitgebreider. 
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DE GELIJKENIS VAN 
EEN FEEST

De gesprekken werden
steeds intellectueler. 

66Photo by Thgusstavo Santana on Pexels



DE GELIJKENIS VAN 
EEN FEEST

De volwassenen waren meer
geintereseerd om elkaar te dienen
en vergaten de kinderen. Photo by Christiann Koepke on Unsplash
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DE GELIJKENIS VAN 
EEN FEEST
Soms kregen de kinderen een
kleine speciale traktatie, alleen
voor hen, maar het was niet
genoeg. 

Photo by Danielle MacInnes on Unsplash
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DE GELIJKENIS 
VAN EEN FEEST

De kinderen kregen steeds 
meer honger. 
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Photo by Toa Heftiba on Unsplash
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DE GELIJKENIS VAN 
EEN FEEST

Uiteindelijk werden de kinderen bijna volledig 
genegeerd. Ze wilden niet meer bij het feest zijn 
en gingen op zoek naar eten op andere plaatsen
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DE GELIJKENIS 
VAN EEN FEEST

Er werd een kleine jongen 
gevonden die varkensvoer 
at.

Photo by Jo-Anne MacArthur on Unsplash
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Er werd een klein meisje 
gevonden dat uit de 
prullenbak at. 

DE GELIJKENIS VAN 
EEN FEEST
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DE GELIJKENIS 
VAN EEN FEEST 

Op een dag arriveerde er 
een vreemdeling met een 
nieuwe manier van denken 
over kinderen en vieren...

Photo by Kristyn Lapp on Unsplash
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DE GELIJKENIS VAN 
EEN FEEST

Opnieuw vreugde van 
intergenerationele 
saamhorigheid ontdekken en 
elkaar dienen.

Photo by Mason Dahl on Unsplash
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Discussie
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• Wat vond je het leukst aan deze gelijkenis? 

• Wat was voor jou de belangrijkste boodschap? 

• Herken jij jezelf in deze gelijkenis?  Leg uit!
• Hoe kan onze wekelijkse eredienst een plek 

worden waar iedereen, inclusief kinderen en 
jongeren, zich welkom, gelukkig, geliefd, 
betrokken en geestelijk gevoed worden?

Photo by Ben Duchac on Unsplash



Feedback
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AANBIDDING 
OPNIEUW 
BEKEKEN

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash
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Aanbidding
opnieuw bekeken -
EDEN

Fysieke context:
• Buiten in de natuur
• Oog in oog met God - relationeel
• Zeer multisensorisch en interactief

Focus:
Leren over Gods liefde en Zijn karakter door 
de tijd met Hem en Zijn schepping door te 
brengen. 1818



Aanbidding opnieuw
ontdekken – Nomadische
Abraham

Fysieke context:
Nomadische en zwervende levensstijl 
Altaren opzetten en offers brengen 

Focus:
Een vertrouwensrelatie met God opbouwen 

Gastvrijheid – God en anderen verwelkomen 

Het geloof doorgeven 
Royaal leven
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Aanbidding opnieuw
ontdekken – Wildernis
Tabernakel

Fysieke context
• Reizen door de woestijn
• Aanbidding vindt plaats in een 

uitgebreide en draagbare tentstructuur 

Focus
Zorgvuldig gestructureerde rituelen en 
diensten die een glimp van Gods karakter 
en verlossingsplan geven 
Gods instructies onderwijzen 
Geloof doorgeven aan volgende generatie 
Gemeenschapsfestivals
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Aanbidding opnieuw
ontdekken – In het 
gezin
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Fysieke context
• Gezinnen en dagelijks leven
Focus
Gods liefde doorgeven aan de 
volgende generatie 
Leren over God vond plaats in 
het dagelijks leven van het gezin 
In dagelijkse gebeurtenissen 
geestelijke lessen ontdekken

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash



Gods richtlijnen 
voor 
intergenerationee
l discipelschap
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1 Dit zijn de wetten en leefregels die ik jullie van de Heer God
moet leren. Daar moeten jullie je aan houden als jullie straks in
het land wonen dat jullie nu gaan veroveren. 2 Want dan zullen
jullie diep ontzag hebben voor jullie Heer God. En jullie zullen
ontzag hebben voor al zijn wetten die ik jullie geef. Jullie, jullie
kinderen en jullie kleinkinderen moeten zich daaraan houden,
alle dagen van je leven. Want dan zullen jullie lang leven.
3 Luister dus, Israël, en houd je hier ijverig aan. Dan zal het
goed met jullie gaan. Dan zullen jullie een heel groot volk
worden in een prachtig en vruchtbaar land. Want dat heeft de
Heer, de God van jullie voorvaders Abraham, Izaäk en
Jakob, beloofd. 4 Luister, Israël, de Heer is onze God. De Heer is
Eén. 5 Houd van Hem met je hele hart, je hele ziel en alles wat
je hebt. 6 Bewaar in je hart wat ik jullie vandaag leer. 7 Leer het
aan je kinderen. Praat er met hen over als je thuis bent, als je
onderweg bent, als je opstaat en als je naar bed gaat. 8 Bind het
als een teken om je pols en als een herinnering om je
voorhoofd. 9 Schrijf het op de deurposten van jullie huizen en
op de poorten van jullie steden.
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Aanbidding opnieuw
ontdekken – Tempels
and Synagogen
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Photo by Alex Gorham on Unsplash
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Aanbidding opnieuw ontdekken
- Op een heuvel of op het strand

Photo by Claudio Testa on Unsplash
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Ellen White, Ministry of Healing, chapter 3: With Nature and With God

“Christus hield ervan de mensen om Hem heen 
te verzamelen onder de blauwe hemel, op een 
met gras begroeide heuvel of op het strand 
naast het meer. Hier, omringd door de werken 
van Zijn eigen schepping, kon Hij hun gedachten 
van het kunstmatige naar het natuurlijke 
veranderen... Allen die onder de opleiding van 
God zijn, hebben het stille uur nodig voor 
gemeenschap met hun eigen hart, met de 
natuur en met God.”



Aanbidding opnieuw ontdekken
- Op een heuvel of op het 
strand

Fysieke context
Individuen, groepen of menigten buitenshuis 
Omgeven door de natuur en dagelijkse 
activiteiten 
Kinderen spelen en kijken naar de natuur 

Focus
Luisteren naar korte verhalen en gelijkenissen 
Elke dag geestelijke lessen 
Intergenerationeel samen zijn- eten, wandelen, 
luisteren, praten

Photo by Claudio Testa on Unsplash 25



Aanbidding opnieuw ontdekken –
Nieuwe Testament - Huisgroepen

Fysieke context
In een huis – gastvrijheid en eenvoud 
Multigenerationeel

Focus
Aanbidding 
Een spirituele gemeenschap opbouwen 
Gezonde relaties koesteren 
Missionair 2626ZMPhoto by Kevin Schmid on Unsplash



Discussie in 
groepen
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Denk samen na over enkele 
van de verschillende soorten 
aanbidding die in de Bijbel 
worden ervaren. 

Wat kunnen we hiervan 
leren over 
intergenerationele 
aanbidding?



Aanbidding

• De vormgeving past zich aan de behoeften 
aan van de gemeenschap en context -
verandert voortdurend 
• Omvat gastvrijheid/verwelkomt alle 

leeftijden
• Is Multi sensorisch om effectief leren 

mogelijk te maken 
• Omvat vieren/is een feest voor alle leeftijden  
• Omvat de hele gemeenschap – niet 

opgesplitst in leeftijdsgroepen  
• Is idealiter een plek waar we Gods liefde 

kunnen ervaren - zodat we worden gevoed 
om van Hem en anderen te houden
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Denk aan individuele verschillen in 
plaats van generatielagen
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* Verschillen in leerstijlen en persoonlijkheden
• Verschillen in geestelijke gaven
• Verschillen in aanbiddingsvoorkeuren
• Verschillen in aandachtsspanne en energie niveau
• Verschillen in het vermogen om te zien en te luisteren
• Verschillen in het vermogen om theologie en complexe ideeën 
te begrijpen
• Verschillende redenen waarom mensen naar de kerk komen



Wat bedoelen we met 
intergenerationele aanbidding?

GENERATIES DIE SAMEN AANBIDDEN

Elke persoon die aanbid heeft een eigen leerbehoefte/leerstijl

Elke persoon wordt aangemoedigd en gevormd als discipel van Jezus

Elke persoon die liefde van God en anderen ervaart – en liefde geeft

Elke persoon is tolerant en accepteert dat iedereen anders is

Elke persoon ontdekt zijn gaven en taak binnen de gemeenschap
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