
Eredienst door de eeuwen heen 
Je bekijkt de verschillende vormen van samenkomst in de geschiedenis. Maak een lange tijdbalk op 
een strook papier en schrijf info daarbij. Je kunt: 

- of: de bijbelteksten verdelen, laten opzoeken en vertellen wat daar staat over samenkomsten 
en dat invullen in de tijdbalk (voor de teksten zie uitvoering A) 

- of: informatie op kaartjes uitdelen en die op de tijdlijn plaatsen (uitvoering B) 
 
 
Tijdbalk: 

 
 
 
 
uitvoering A: 
Deel de onderstaande teksten uit. Ieder (of ieder tweetal) zoekt op wat daar staat over de dienst aan 
de Here en in welke tijd dit zo was. Schrijf het op de tijdbalk. 
Gen. 4:26 - Ex. 25:8,9 - Lev. 23 – Deut. 12:4-7 – Luk. 4:16,17,20,21 – Hand. 2:4-47 – 1 Kor. 14:26 – 
Op. 21:22-24 – Op. 22:3-5. 
 
 
 
uitvoering B: 
Verdeel de kaartjes. Leg ze op de goede plek op de tijdbalk. (Evt. kun je de teksten die bij uitvoering A 
genoemd worden er bij gebruiken). Hoe zag de dienst aan God er uit door de tijd heen? 
 
 

 
 
Bespreking uitvoering A+B:  

- Hoe ziet de dienst aan God er uit in de verschillende perioden? 
- Wat heeft dat te maken met het werk van Jezus? 
- Verandert de lof aan God in de loop van de (heils)geschiedenis? 
- Welke plek hebben wij in de eredienst? 
- Hoe geven wij de eredienst nu vorm?  
- Past die vorm bij het verleden? 
- En bij de toekomst? Leg uit. 

 

nu 0 

In de synagoge nam men 
de boekrol en las daaruit 
en sprak daarover. 

Wanneer u samenkomt draagt 
iedereen wel iets bij: een lied, 
een onderwijzing, een 
openbaring, een uiting in 
klanktaal of de uitleg daarvan. 

Ga met offerdieren naar de plaats 
die ik U wijs. 

Men kwam trouw in de tempel, 
brak het brood aan huis en loofde 
God eensgezind. 

In de dagen van Enos ging 
men de naam van de Here 
aanroepen. 

Vier de sabbat, het 
loofhuttenfeest, het oogstfeest, 
het Pascha enz. 

Maar een tempel zag ik niet 
in de stad, want God, de 
Heer, de Almachtige, is haar 
tempel, met het lam. 

De troon van God en van het lam 
zal daar in de stad staan. Zijn 
dienaren zullen hem vereren en 
hem met eigen ogen zien, en zijn 
naam staat op hun voorhoofd. 

De Israëlieten moeten een 
heiligdom voor mij maken, 
zodat ik te midden van hen 
kan wonen.  


