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Welkom!

Photo by LeeAnn Cline on Unsplash
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Altogether Wonderful
Intergenerational Worship Training 

Photo by Katie Moum on UnsplashVerschillende modellen/niveaus van intergenerationele aanbiddingVerschillende modellen/niveaus van intergenerationele aanbidding

Verschillende modellen/niveaus 
van intergenerationele 
aanbidding
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Iedere Sabbat 
Evangeliseren

Iedere sabbat is een kans de 
harten van iedereen voor
Jezus te bereiken…

…of een ervaring die hen 
van Jezus afkeert…

Photo by Il Vano on Unsplash 3
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Hoe vaak
zouden we 
een IGW 
dienst
moeten
houden?

• Bij elke dienst moet, waar mogelijk, iemand uit 
elke leeftijdsgroep worden betrokken.
• Probeer kinderen en tieners bij de dienst te 

betrekken, zelfs als het geen volledige IGW-
dienst is - vooral bij het lezen van de Schrift of 
in een deel van de preek - een illustratie, enz.
• Veel kerken zullen slechts maandelijks een 

volledige IGW-dienst hebben.
• Begin langzaam – Eens per kwartaal? Eens per 

maand?
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Wie zou de 
organisatie
op zich
moeten
nemen?

Vorm en train een speciale team, inclusief 
creatieve mensen van alle leeftijden. Geef elk 
teamlid een speciale taak die past bij hun gaven 
– Muziek, de schriftlezing, het gebed, de 'preek', 
enz. Betrek mensen van alle leeftijden en ook 
alleenstaanden.
Bijvoorbeeld: in één kerk wordt elke maand de 
IGW-dienst geleid door een ander gezin - dus elk 
gezin hoeft maar ongeveer één keer per jaar de 
leiding te nemen.
De families nodigen ook mensen van andere 
generaties en alleenstaanden uit om hen te 
helpen plannen en leiden. Dit biedt meer 
mogelijkheden voor intergenerationele relaties 
en gemeenschap.
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Wie zou de 
organisatie
op zich
moeten
nemen?

• In sommige kerken werken het 
kinderpastoraat en jeugdteams samen om 
de dienst te plannen.

• In één land werden predikanten opgeleid in 
IGW. Elke predikant werkte een dienst uit en 
op een website gezet voor algemeen 
gebruik.  
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Hoe zet je het in elkaar?

1

Kies je 
onderwerp/thema

2

Breng het onderwerp in 
gebed en denk erover na

3

Verken het creatief, pas de 
lessen toe op het leven van 
kinderen en jongeren van 
vandaag, maar ook op 
oudere generaties

4

Herleef het 
verhaal/gebeurtenis met al 
je zintuigen om de 
verschillende dimensies te
ervaren
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Kinderen en tieners
betrekken bij de dienst

• .

Photo by Luke Porter on Unsplash

Gebruik hun gaven en talenten waar 
mogelijk
Stillere kunnen hun ideeën 
opschrijven zodat anderen ze kunnen 
lezen, kunstwerken kunnen maken of 
video's kunnen maken, enz.



9

Kinderen en tieners
betrekken bij de 
schriftlezing

Photo by Valario Davis on Unsplash

Plan een maand vooruit.
Begeleid het kind/de tiener om de 
bijbelverzen te verkennen en de betekenis 
voor zichzelf te ontdekken.
Help ze na te denken over hun eigen 
creatieve manier om de verzen te 
presenteren: aankleden, muziek, kunst, 
voorwerpen, video's, PowerPoint, enz.
Overweeg om de volwassenen te 
begeleiden om ook interessantere 
schriftlezingen te maken...
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Kinderen en tieners
betrekken bij het 
gebed

Photo by Jude Beck on Unsplash

Nodig kinderen uit om te bidden voor 
specifieke gebedsverzoeken of  behoeften 
van mensen in de gemeente.
Uitstaltafel 'Dingen waar we dankbaar voor 
zijn'.
Vraag een groep tieners om samen een 
gebed te maken
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Alfabet lofprijzing

Photo by Amador Loureiro on Unsplash
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Kinderen en tieners
betrekken bij muziek

• Voeg per dienst minimaal één kinder-
of eigentijds aanbiddingslied toe.
• Nodig mensen van alle leeftijden uit 

om lofzangen en liedjes te kiezen en te 
vertellen waarom ze die hebben 
gekozen.
• Laat ze hun eigen instrumenten 

bespelen.
• Nodig ze uit om liedjes te illustreren 

met hun eigen foto's, video's of 
PowerPoint-presentaties.

Photo by Siniz Kim on Unsplash
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Kinderen en tieners
betrekken bij de 
kollekte

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Kinderen kunnen tienden enveloppen versieren 
en aanbieden.
Ze kunnen kleine munten verzamelen voor hun 
eigen serviceprojecten.
Ze kunnen bedankbriefjes schrijven om met 
hun geld in het offer te doen.
Tieners kunnen een korte creatieve video of 
sketch maken over geven, of hoe het geld 
wordt gebruikt, enz.
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Kinderen en tieners
betrekken bij de 
preek

Photo by Melissa Askew on Unsplash
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Nodig kinderen en tieners uit om deel 
te nemen aan de preek.
Gebruik de 5 zintuigen.
Verberg afbeeldingen van objecten in 
PowerPoint-dia's die kinderen kunnen 
vinden.
Tieners - video, sketch, mime, verhalen, 
enz.
Geef kinderen activiteitenbladen.
Creativiteit – play doh en kunst.
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Kinderen en tieners
betrekken om creatief
kerk te zijn

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Nodig kinderen en tieners uit om de 
bijbelverzen in de Schriftlezing te illustreren 
met afbeeldingen - en neem ze vervolgens op 
in een PowerPoint
Kinderen en tieners kunnen omslagen en 
banners voor bulletins ontwerpen, enz.
Creatieve ouderen kunnen de jongere 
begeleiden.
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Jullie ideeën!

Photo by Ameen Fahmy on Unsplash
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Waarom
hebben wij
verschillende
modellen
nodig?

• Elke kerk bevindt zich in een ander stadium van haar 
aanbiddingsreis en verschillend tolerantie niveaudingen.
• Verandering kan voor sommige mensen moeilijk zijn.
• Veel mensen houden heel sterk vast aan traditionele 

aanbiddingspatronen, ook al zijn ze geen bijbelse
modellen maar zijn in de loop der tijd ontstaan.
• We hebben een stapsgewijze routekaart nodig om ons 

te helpen verstandig en voorzichtig vooruitgang te 
boeken, zodat we iedereen samen vooruit kunnen 
helpen.
• Verschillende contexten vragen om verschillende 

benaderingen.
• Het is handig om een verscheidenheid aan opties te 

hebben om aan verschillende contexten en behoeften te 
voldoen.

17
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Verschillende
modellen van  

intergenerational 
worship

! Elke week is er één kind/tiener betrokken bij de dienst

! Kinderen begeleiden en trainen om op een zinvolle manier 
deel te nemen

! Zorgvuldig geplande intergenerationele eredienst

! Flow Church – Semi-gestructureerde dienst met een keuze 
aan activiteiten

! Op verhalen gebaseerde aanbidding - het overzicht van de 
'dienst' volgt het verhaal

! ‘Messy Church’ – een levendig verhaal en creatieve dienst met 
een maaltijd

! Een dienst buiten

18
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Kinderen/tieners
elke week erbij
betrekken

• Dit is het eenvoudigste model.
• Betrek elke week zorgvuldig een kind 

of jongere bij de dienst om kinderen 
en jongeren te helpen zich 
gewaardeerd, speciaal en betrokken 
te voelen.
• Uit een onderzoek bleek dat kerken 

waar elke week minstens één kind of 
jongeren betrokken is, sneller 
groeien.

Photo by Michelle McEwan on Unsplash 19
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Begeleid en train 
kinderen/tieners om zinvol deel 
te nemen

Photo by Adam Winger on Unsplash
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! Plan een maand van tevoren wat het kind/de tiener gaat 
doen.

! Nodig een veilige en opgeleide mentor uit om met hen af te 
spreken, te bidden, ideeën te onderzoeken en samen te 
bespreken wat zij zullen doen.

! Bij het gebruik van de Bijbel is het belangrijk om 
een Bijbelversie te gebruiken die het kind/de tiener kan 
begrijpen.

! Daag ze uit om creatieve manieren te bedenken om zich 
voor te bereiden op hun betrokkenheid bij de dienst.

! Kinderen en tieners halen het meest uit hun betrokkenheid 
als ze daarin worden begeleid.  
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Flow church – semi-
gestructureerd met keuzen

Photo by Nick Fewings on Unsplash
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De "dienst" vloeit tussen volledige groepsactiviteiten, 
zoals zingen, gebed, schriftlezing en een korte 
gedachtepreek (5 minuten), en een keuze uit kleine 
groepsactiviteiten.
Mensen kiezen uit verschillende opties voor 
aanbiddingsactiviteiten, die aan het begin van de 
dienst worden geïntroduceerd.
Deze activiteiten duren elk 5-7 minuten, zoals een 
Bijbelspel/quiz; een interactief actieverhaal; creatieve 
gebedstafels; iets creatiefs; een stilte ruimte voor 
reflectie; een service projekt; een Bijbelvers creatief uit 
het hoofd leren, enz.
Alle activiteiten zijn gekoppeld aan het thema van de 
dienst.
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STORY BASED CHURCH

Photo by Anna Earl on Unsplash 22

Deze stijl van 
interactieve 
intergenerationele 
aanbidding gebruikt 
het verhaal om de 
structuur van de 
dienst vorm te geven 
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Messy Church

• Dit is een vorm van kerk die is ontworpen om de 
families in de gemeenschap te bereiken.

• Het omvat een tijd van levendige aanbidding en zang en 
een reeks rommelige ambachten voor kinderen en 
ouders om samen te doen.

• Daarna volgt een eenvoudige maaltijd die de groep 
samen eet.

• Gestart door Lucy Moore in het VK

• Veel boeken met Messy Church-ideeën online die uw 
aanbidding kunnen inspireren.

Photo by Taylor Heery on Unsplash 23
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DIENSTEN BUITEN HET 
GEBOUW

• Jezus hield veel diensten buiten.

Photo by Ben White on Unsplash 24
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Team Discussion

Welke nieuwe mogelijkheden zijn
er bij je opgekomen tijdens deze
workshop? Wat heb je geleerd?

Welk model past het beste in 
jouw situatie?

25ZM


