
 

 

Kerk zijn 1.0 Kerk zijn 2.0 Kerk zijn 3.0 
De kerkdienst is een Troonzaal. 
God is de koning van de hele 
aarde, machtig en vol glorie. De 
kerkdienst is een ontmoeting met 

hem. Vol ontzag komen we voor 
zijn troon. 

De kerkdienst is een 
Familiereünie. God is onze Vader 
en door Jezus zijn wij broers en 
zussen van elkaar. Als we samen 

komen dan is dit een soort 
familiereünie. 

De kerkdienst is een Werkplaats. 
Iedereen heeft de Geest 
ontvangen (jong en oud) die ons 
allemaal gaven geeft om die te 

gebruiken. 

Algemeen 
 Traditionele manier van kerk zijn. 

 Kerkdienst centrale moment en hier 
ontmoeten generaties elkaar. 
(mogelijk met nevendienst). 

 eenzijdige communicatie van de 

boodschap (kennisoverdracht). 
 Kerk en cultuur staan tegenover 

elkaar (kerk is veilig baken). 
 Kinderen en jongeren moeten zich 

aanpassen. 
 Antwoorden geven. 

 Accent ligt op kennisoverdracht. 

 Moderne manier van kerk zijn. 

 Kinderen hebben hun eigen 
samenkomst (en als het kan jongeren 
ook). 

 Wie is de ander en hoe communiceer 

ik met de ander. 
 Kerk staat positief tegenover de 

cultuur. 
 Kerk past zich aan de kinderen en 

jongeren aan. 
 Mogelijkheden geven. 

 Vanuit kennisoverdracht activiteiten 
opzetten. 

 Post moderne manier van kerk zijn. 

 Klassieke kerkdienst verdwijnt of past 
zich aan en gemeenteleden worden in 
hun eigen groep/ kring bediend. 

 Wederkerigheid in communicatie met 

de ander. 
 Kerk als instituut vervangen voor het 

Koninkrijk,  iedereen is welkom. 
 Leeftijdsgebonden thema's opzetten en 

die behandelen. 
 Doorvragen. 

 Getuigen, dienen, pastoraal zijn, staan 
centraal, hoe je geloof vorm te geven in 
het dagelijks leven. 

 

Gezinnen 

 Gezinnen deel van gesloten 

gemeenschap. 
 Gezin, kerk en school hebben 

dezelfde gewoontes en regels. 
 Men gaat er vanuit dat inhoud en 

vorm door kinderen (mogelijk na 
protestfase) wordt overgenomen. 

 Ondersteuning en geloofsoverdracht 
gaat vanzelf. 

 Open gemeenschap. 

 Triangel school-kerk-gezin niet meer 
(prominent) aanwezig. 

 Geloofsoverdracht is niet 

vanzelfsprekend. 
 Behoefte aan ondersteuning en doet 

beroep op kerk om met kinderen in 
gesprek te kunnen. 

 Netwerk gemeenschap (kerk kleur doet 

er niet toe). 
 Kinderen bewust met andere religies en 

geloof kennis laten maken. 
 Geloofsoverdracht kan niet. 

 Ouders helpen kinderen hun eigen 
inzicht te ontwikkelen en helpen eigen 
keuzes te maken. 

Ondersteuning kerk richting de gezinnen 

 Gezin geen prominente rol. 

 Korte cursussen waarin ouders leren 
hoe ze hun geloofsopvoeding vorm 
kunnen geven. 

 Zondagschool. 

 Gezin zou centraal moeten staan. 

 Organiseren van cursussen (huwelijks, 
geloofsopvoeding en doopcatechese). 

 

 Gezin heeft prominente rol. 

 Ouders worden in alles ondersteund en 
gevormd (verplicht!) in levensthema’s 
en relevante onderwerpen. 

Verantwoordelijk 

 Ambtsdragers en kadervrijwilligers. 
 Eer om functies te vervullen. 

 Mag pas wat doen als je je geloof 

openbaar hebt beleden. 
 

 Ambtsdragers vrijwilligers en ouders,  
 Functies met vacatures die moeten 

worden ingevuld. 
 Jongeren nog niet geschikt, geloven te 

weinig, geen zin. 
 Mag pas echt wat doen als je 

belijdenis gedaan hebt, gedoopt bent. 

 Bent verantwoordelijk voor iedereen in 
jouw netwerk. 

 Gezin centraal, vacatures irrelevant. 

 Volwassen (mentor, coach) begeleiden 

jongeren bij de uitvoering van hun 
activiteiten die ze zelf organiseren. 

Jeugdwerk 

 Duidelijk gestructureerd jeugdwerk. 

 Jongeren zijn lege vaten die gevuld 
moeten worden met kennis. 

 Geen apart jeugdwerk tijdens 

kerkdienst. 
 Jeugdwerk richt zich op dogma’s 

(leer) en kerk. 
 In het pastoraat geen doelgroep. 

 Diaconaat is geld geven. 

 Autoritair leiding geven van 
jeugdleiders/ catecheten. 

 Missionair? 

 

 Jeugdwerk is flexibel en structuren 

doelmatig met visie als uitgangspunt. 
 Geen lege vaten, maar jongeren met 

eigen ervaringen en ideeën. 
 Alternatief bieden voor de wereld. 

 Jeugdwerk richt zich op 
basisbeginselen geloof. 

 Jeugdleiders authentiek en investeert 

in relaties met jongeren. 
 Er is jeugdpastoraat. 

 Diaconaat is geld geven of je inzetten 
voor. 

 Activiteiten organiseren die aansluiten 

bij cultuur. 

 Vloeibaar en geen vaste vormen en 

structuren, wel duidelijke visie. 
 Geen kennis overdracht, maar jongeren 

leren hoe ze zelf kennis kunnen vinden. 
 Leven in de wereld, nadruk ligt op doen 

en levensstijl van jongeren. 
 Relaties geen middel, maar doel 
 Jeugdleider is bron, ondersteunend, 

authentiek maar hoeft niet alles te 
weten. 

 Geen doelgroepen, maar natuurlijke 

leefomgeving. 
 Diaconaat, missionair geen activiteiten, 

maar aanwezigheid. 

 


