Zondag 1 april 2018
Paasdienst
Verbondenheid in Christus – G2G
Hoe zien wij de kerk?
1. Kerk als gebouw
2. Kerk als Gemeente
3. Kerk als Lichaam
4. Kerk als de Bruid van Christus
Dit is alles bepalend voor de
verbondenheid in Christus
Van generatie op generatie
Wat is een generatie?
Generatie =(leef)tijdgenoten
verbonden door:
 opvoeding;
 cultuur;
 reactie op vernieuwing;
 ontwikkeling.
Welke generaties zijn er?
1. Vooroorlogse generatie (19101925)
2. Stille Generatie (1925-1940)
3. Protestgeneratie (1940-1955)
4. Generatie X (1955-1970)
5. Pragmatische generatie (19701985)
6. Generatie Y (1985-2000)
7. Generatie Z (2000-2015)
De Bijbel spreekt ook over generaties
1. Grootouders (G1-G2)
2. Ouders (G3-G5)
3. Kinderen (G6-G7)
 Psalm 71: 17-18
 Genesis 18: 17-19
 Psalm 78: 1-7
 Hebreeën 12: 1
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Samenwerking
• elke generatie voltooid zijn ronde
EN draagt de baton over aan de
volgende generatie
• Het gaat om samenwerking
• het belangrijkste moment in een
estafette is het laatste moment dat
de baton wordt doorgegeven
• de harten van beide generaties
verlangen samen naar God
• Handelingen 2: 17
• Deze belofte vermeldt drie
generaties:
1. zonen en dochters
2. jongeren
3. oude mensen
De baton laten vallen
Een voorbeeld uit de Bijbel
• Richteren 2: 7, 10-12
Doorgeven wat we hebben
• Wat je niet hebt kan je niet
doorgeven
• Zelf goed onderlegd zijn
• Gehoorzaamheid en discipline
• Bruggen bouwen
• 2 Koningen 20: 16 - 19
• Kortzichtige houding met vreselijke
gevolgen
• Veel gelovigen hebben dezelfde
instelling
• Plaats de baton stevig in de handen
van de volgende generatie
Generatiekloof
• Geef elkaar niet de schuld

Het mes snijdt aan twee kanten
• Jongere generatie zal respect
moeten hebben
• Oudere generatie zal bereid moeten
zijn verandering te accepteren
Een succesvolle overgang
• Samenwerken
• Volharden
• De prijs van het laten vallen van de
baton is veel te hoog
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3. Opstanding en het leven
Johannes 11: 25
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de Opstanding
en het Leven. Wie in Mij gelooft zal
leven, ook wanneer hij sterft”
Betekenis= Jezus is het leven.
4. Lam van God
Johannes 1: 29
De volgende dag zag Johannes Jezus
aankomen. Hij zei: ‘Kijk, daar is het
Lam van God, dat de zonde van de
mensen wegneemt.”
Betekenis= Jezus is ons Offer

Daar is Kracht in de Naam van Jezus
Hebreeën 13:8
Jezus Christus is gisteren en heden
dezelfde en tot in eeuwigheid.
Betekenissen
1. Immanuël
Jesaja 7:14
De Heer zelf zal u een teken geven.
Een jonge vrouw zal zwanger worden
en ze zal een Zoon krijgen. Ze zal haar
Kind Immanuel noemen.
Betekenis= God is met ons
2. Eeuwige Vader
Jesaja 9:5
Want een Kind is ons geboren, een
Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij is op Zijn schouder; en
men noemt Zijn naam Wonderlijk,
Raad, Sterke God, Vader der
eeuwigheid, Vredevorst
Betekenis= Jezus is eeuwig.

5. Licht van de wereld
Johannes 8: 12
Later sprak Jezus opnieuw tegen de
mensen. Hij zei: ‘Ik ben het Licht voor
de wereld. Als je Mij volgt, leef je niet
meer in het donker. Dan hoor je bij het
Licht dat leven geeft.’
Betekenis= Jezus is het Licht.
6. Messias
Johannes 1: 42
41 Vlak daarna kwam hij zijn broer
Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij
hebben de Messias gevonden’ (dat is
Christus, ‘gezalfde’),
Messias = ‘de Gezalfde’
Betekenis: Jezus Christus is de
Messias.
7. Opgestane Heer
Lukas 24:6
6 Hij is hier niet, maar Hij is
opgestaan.
Betekenis: Jezus heeft de dood
overwonnen

