
Wil jij een workshop houden over het onderwerp 
‘generaties verbinden in de kerk’? Het is zo’n vier jaar 
geleden dat ik deze vraag kreeg. Ik wist toen nog niet 

dat er een wereld voor mij zou opengaan. 

Tijdens mijn verkenningen ontdekte ik dat het SCP in 2010 
al had geconstateerd1 dat er buiten de gezinnen weinig 
contact was tussen de diverse generaties in Nederland, 
het risico op isolement toenam en dat er rond 2013 
diverse inspirerende maatschappelijke initiatieven waren 
al gestart om generaties met elkaar te verbinden. De 
Europese overheid gaf zelfs subsidies voor projecten die 
de verbinding tussen generaties als doel hadden.2 Maar 
waar was de kerk in Nederland? Dachten ze soms dat dit 
niet voor komt in de kerk of dat ze hierin geen functie 
heeft buiten de kerk?

Het viel mij op hoe gemakkelijk en creatief, maar ook hoe 
gedegen en evenwichtig de intergeneratieve benadering 
was ontwikkeld buiten de Nederlandse grenzen. Zo vond 
ik daar een schat aan informatie over ‘Intergenerational 
Church’. In Engeland maakte ik kennis met vormen in de 
Anglicaanse kerk, zo ontdekte ik de interessante visie van 
Fresh Expression of Church en vormen van Messy Church 
die al rond 2004 zijn ontwikkeld. Vanuit de (ana)baptisten 
kwam ik daar Steward Murray tegen met zijn ‘Multi-voiced 
Churches’ en daarna stak ik virtueel de grote plas over 
naar Amerika om mij te kunnen laven aan de schatten 
van blogs en websites als ‘Building Faith’, ‘Sticky Faith’ en 
‘Reimaging Faith Formation’ en ontdekte ik diverse boeken 
over Intergeneratieve gemeente. Ik vond zelfs twee 
complete toolkits voor een intergeneratieve kerk. Wat een 
rijkdommen! 

Waarom niet in Nederland?
De eerste vraag die mij dwarszat was: ‘waarom is dit zo 
enorm ontwikkeld in de VS en nauwelijks in Nederland?’  
Komt dat door onze geringe grootte of ligt dat misschien 
aan een gepolariseerd kerkelijk klimaat waarbij we 
enerzijds toch erg gehecht zijn aan traditionele liturgische 

vormen en anderzijds de behoefte aan spontaniteit van 
de Geest zonder systematisch overdraagbare vormen? Dit 
kunnen boeiende hypothesen zijn voor verder onderzoek 
naar positieve factoren voor een intergeneratieve kerk. 
De belangrijkste ontdekking vind ik nog steeds, dat 
intergeneratieve kerk veel meer kan zijn dan een keer 
per kwartaal een jeugddienst, een ‘running diner’ of een 
kindermomentje vooraf aan de ‘eredienst’. Ik ontdekte 
ook dat er een schat aan mogelijkheden zijn dichtbij 
huis, wanneer we gaan ontdekken dat wij zelf als diverse 
generaties belangrijke schatten zijn die God aan de kerk 
heeft gegeven om zijn volheid in Jezus Christus op het 
spoor te komen. Dat vraagt om veel ontvankelijkheid van 
ons.

Wat kunnen we dan onder intergeneratieve 
kerk verstaan? 
Wanneer ik met mensen in gesprek raak over een 
intergeneratieve kerk, hoor ik soms dat ze zichzelf al 
zien als een intergeneratieve kerk. Er zijn toch diverse 
generaties in de kerk en iedereen heeft een eigen groep 
of catechisatie? Maar trekken ze ook met elkaar op en 
komen ze dan in contact met elkaar? Dan hoor ik terug dat 
er gezamenlijke vieringen zijn, een kindermoment vooraf 

Natuurlijk had ik wel gehoord van allerlei 

prachtige vormen waarin jong en oud elkaar in de 

kerk ontmoeten, maar ik ontdekte toen dat een 

intergeneratieve kerk toch heel veel meer kan 

betekenen dan dat.

Het hing in de lucht
Toen ik op onderzoek uitging ontdekte ik dat er in 
Nederland nog zeer weinig methodisch was nagedacht 
en ontwikkeld op dit gebied. Er ‘hing van alles in de lucht’, 
maar er was nog geen Kliederkerk en ook had de HGJB 

nog geen Generator besteed aan dit onderwerp. Wel 
kwam ik wat boeken tegen met verwante thema’s zoals 
intergeneratieve communicatie in de kerk. JOP had al 
de dvd ‘Win-Win’ ontwikkeld met diverse werkvormen, 

werkvormen te integreren. Op die manier ontdekte 
dat ik intergeneratief moest zeggen, in plaats van 
intergenerationeel. Dit had ik spontaan overgenomen van 
Engelstalige websites.
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jeugdwerker doet er dan goed aan om zich inspirerend 
met jongeren te verbinden in hun eigen sfeer en groep, 
maar heeft daarnaast ook oog voor verbinding tussen 
de generaties en zet zich hier actief voor in. In een 
team vullen we elkaar aan en kunnen we deze taken 
ook verdelen. Dit kan ook worden toegepast op andere 
leeftijdsgroepen in de kerk.

Maar waarom is dit nu allemaal nodig? 
Het beste heb ik voor het laatste bewaard, want de 
belangrijkste vraag is natuurlijk waarom we al deze moeite 
zouden doen. We hebben toch onze waardevolle tradities 
die in de loop van de tijd zijn ontstaan? Moeten we onze 
eredienst nu aanpassen zodat jongeren daar ook met 
hun geloofsbeleving een plek krijgen? Straks komen ze 
nog met trommels de kerk binnen of krijgen we rappers 
op het podium. Laat ze toch lekker in hun eigen honk 
hun feestje vieren! Jezus zegt tegen zijn leerlingen als zij 
dezelfde afwerende houding hebben naar de kinderen: 
‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want 
het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’ 
(Markus 10 vers 14) Een duidelijk argument om open te 
staan voor wat we van kinderen kunnen leren. Als we 
goed naar hen kijken en dit van hen overnemen, dan 
behoort het koninkrijk van God aan ons allemaal toe.

Paulus legt in zijn brief aan Efeze het geheimenis uit van 
Christus en de gemeente. Vervolgens bidt hij dat we 
persoonlijk geworteld mogen zijn in de liefde van Christus 
en deze ook met elkaar in volle omvang zullen vatten. Hij 
bidt dat we mogen volstromen met Gods volkomenheid, 
tot eer van God in de kerk tot in alle generaties (Efeze 
3 vers 19-21, NBV). Ik lees hierin dat we elkaar als 

verschillende generaties hard nodig hebben om te groeien 
in de liefde van Christus. We kunnen niet zonder elkaar 
en als God ons zo aan elkaar geeft, dan is het toch zonde 
dat we dag aan dag, zondag aan zondag niet de kansen 
benutten om tot uitwisseling te komen en zo voor elkaar 
tot zegen te zijn? 

Mijn gebed is met Paulus dat er de komende tijd een 
beweging op gang komt die verlangt om te groeien in de 
liefde van Christus en op allerlei niveaus en op allerlei 
manieren wegen vindt om de diverse generaties in de 
gemeente te verbinden aan elkaar. Dat we zo van elkaar 
mogen leren en van elkaar mogen genieten zodat we 
steeds voller worden van God, tot een missionaire zegen 
voor onze omgeving. 

aan de eredienst of jeugddiensten, waaruit ze de indruk 
hebben dat hun kerk al best intergeneratief is. Maar is 
dit dan een inter-generatieve kerk?  Wanneer kun je nu 
zeggen dat een kerk intergeneratief is? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden maak ik gebruik 
van een verhelderende indeling uit het boek van Mel 
Walker3: 

Bij one-generational ministries gaat het om diverse 
generaties op diverse plekken in een kerkgebouw of 
ergens anders. Bij multi-generational gaat het om 
diverse generaties die in één kerkgebouw zijn en samen 
in de dienst of viering zijn. Bij inter-generational gaat 
het om de diverse generaties die met elkaar in één 
kerkgebouw, samen in een dienst en viering zijn en waarin 
er intentioneel de verbinding- en de uitwisseling tussen 
diverse generaties wordt gestimuleerd. Er worden vormen 
toegepast waarbij er in gelijkwaardigheid aan elkaar 
wordt gegeven en ontvangen. Dit kan plaatsvinden in de 
eredienst of aanbidding, maar ook als leerproces, verhalen 
delen, samen iets doen (activiteiten), kleine groepen, etc. 
Een volgende uitdaging is om dit ook in de organisatie een 
plek te geven, zodat er zo mogelijk teams, commissies of 
werkgroepen ontstaan die zijn samengesteld uit diverse 
generaties of overlegmogelijkheden waarin er tussen 
generaties uitwisseling is (bijvoorbeeld een ‘schaduwraad’ 
waarin jong en oud gehoord kunnen worden voor advies). 

Intergeneratieve kerk houdt dus in dat er op alle niveaus 
van de kerk niet alleen diverse generaties zijn 
vertegenwoordigd, maar dat ze ook bewust met elkaar 
in contact worden gebracht en er zo betekenisvolle 
uitwisselingen ontstaan waarin God merkbaar kan 
worden.

Wat is hiervoor nodig?
Dit brengt mij tot de volgende stap: wil een gemeente 
optimaal intergeneratief zijn voor de langere termijn dan 
kunnen de volgende bouwstenen helpen:

intergeneratief wil zijn;

intergeneratief wordt aangemoedigd;

niveaus uitwisselen en meehelpen;

centraal staat.

Dit kan al in de gezinnen beginnen en kan ook worden 
toegepast in bestaande of nieuw te ontwikkelen 
programma’s in de kerk, voor zowel grote en kleine 
groepen en voor online/sociale media toepassingen. 
Als deze bouwstenen samengaan met een open en 
ontvankelijke houding van iedereen, zou je kunnen 
spreken over een intergeneratieve cultuur. Een cultuur 
waarin men taal vindt om met elkaar uit te wisselen, 
gezamenlijk ervaringen op kan doen, gezamenlijk 

en met elkaar viert. Zo ontwikkel je gezamenlijke ritmes en 
bouw je aan een gezamenlijke traditie, die overdraagbaar 
is op de langere termijn. 

Maar moet nu dan gelijk alles samen worden 
gedaan? 
Het is belangrijk dat er naast het verbinden tussen 
generaties ook voldoende ruimte is om met eigen 
leeftijdsgenoten of gelijkgestemden uit te wisselen. In een 
evenwichtig programma is er met regelmaat verbinding 
tussen generaties, maar is er ook ruimte voor groepen 
met eigen thema’s en eigen verwerkingsvormen. Een 
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