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Stel je voor: je gaat op vakantie naar Noorwegen en je hoopt het Noorderlicht te zien, dat bijzondere 
natuurverschijnsel. Dan, op een heldere avond is daar dat Noorderlicht: prachtig, geweldig, 
indrukwekkend. Bewondering alom. Geen mens zal op dat moment zeggen: Wauw, wat ben ík toch 
geweldig. Als je onder de indruk raakt van iets dat groter is dan jij, als je onder de indruk raakt van de 
Schepper van hemel en aarde, dan draait het niet langer om jou, maar dan gaat het om HEM. En dat heeft 
alles te maken met aanbidding. 
We zijn in week 6 aangekomen: De Weg van aanbidding, het gaat om HEM. 
 
Vorige week hoorden we over ‘Onze Vader die in de hemel is’, dat Hij een echte Vader is, Die van ons 
houdt, Die ernaar verlangt om ons te ontmoeten. We hebben een inkijkje gekregen in de hemel waar 
Gods troon staat, waar Hij onophoudelijk wordt vereerd en aanbeden. We hebben gezien hoe onze 
gebeden op schalen als heerlijk reukoffer aan God worden opgedragen. 
Vanmorgen gaan we verder op de Weg van aanbidding. 
 
Wat is aanbidding? 
Aanbidden betekent God vereren, je neerbuigen voor Hem, diep respect tonen voor onze Vader in de 
hemel. Vereren betekent ook dienen. Een mooie omschrijving is: ‘Iemand kussen met woorden.’ 
Aanbidding is niet alleen maar een blokje op zondagmorgen, maar aanbidding is een levensstijl. We 
kunnen God aanbidden bij alles wat we doen. Als je goed bent voor je gezin, als je een goede werkgever 
bent, een goede collega, een goede naaste, dan aanbid je God. Als je jouw gaven en talenten gebruikt, 
dan aanbid je God.  
We kunnen Hem op allerlei manieren aanbidden, als levensstijl, maar ook als een bewuste daad van 
aanbidding, als deel van je dagelijkse tijd met Hem.  
 
Er zijn vele redenen om God te aanbidden. We noemen er vier: 
 
 1.  De Bijbel roept ons op om God te aanbidden 
Door de hele Bijbel heen en op allerlei manieren roept God ons op om Hem te aanbidden.  
Lees  eens Psalm 95:1-7: ‘Kom, laten wij jubelen voor de Heer! Hij is een machtige God. Laten wij buigen in 
aanbidding, knielen voor de Heer, onze Maker.’ God roept ons steeds weer op om Hem te eren, Hem te 
aanbidden om Wie Hij is, om wat Hij heeft gedaan en om wat Hij doet en nog gaat doen. 
 
2.  Aanbidding helpt ons te richten op God  
Jezus plaatst de heiliging van Gods naam aan het begin van Zijn gebed. Onze Vader, laat uw naam 
geheiligd worden. Dit is niet zonder reden. Als je gaat bidden, dan gaat zo gauw over jezelf: Ík wil graag 
beter Gods stem verstaan, ík wil iets ontvangen.  
Pete Greig geeft een mooi voorbeeld in zijn boek ‘Hoe moet je bidden?’ (aanbevolen!): Als we God 
opzoeken zijn we geneigd om door een microscoop te kijken en in te zoomen op onszelf, op wat ons bezig 
houdt, op onze vragen. Maar als we God gaan aanbidden dan ruilen we als het ware onze microscoop om 
voor een telescoop om daarmee de grootheid van God te kunnen zien, al die sterren, dat geweldige 
heelal. Je komt onder de indruk van de majesteit van God. Dan denk je niet: Woh, wat ben ík geweldig. Je 
richt je aandacht op Hem. Dan gaat het in je bidden allereerst om Hem.  
 
3.  Aanbidding als we in nood zijn 
Johannes en Petrus verkondigen Jezus Christus en zijn opstanding en mensen worden genezen. De 
mensen zijn enthousiast. Maar de religieuze leiders verbieden hen om over de opgestane Jezus te 
spreken, dreigen met gevangenneming. ‘Toen de leerlingen dit hoorden begonnen ze eensgezind God te 
prijzen: U hebt de aarde en de hemel en de zee geschapen en alles wat daar leeft.’ Pas daarna legden ze 
God hun noden voor en vroegen Hem: ‘Stel ons, uw dienaren in staat om vrijmoedig over uw boodschap 
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te spreken’. Als vervolg op dit gebed werden allen vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over 
de boodschap van God.  Lees Hand.4:23-31.  
Wat een krachtig gebed! Eerst proclameerden ze de plek die God toekomt: Het gaat  om U, om de 
overheden en de machten die strijd voeren Uw plannen. Vanuit deze aanbidding vroegen ze pas aan het 
eind: Help ons om vrijmoedig over uw boodschap te spreken.  
Waarom zou je eigenlijk vertellen wat God toch al weet? Omdat aanbidding je helpt om je focus op God te 
richten, om dan vanuit Zijn perspectief naar je omstandigheden te kijken. 
 
4.  Aanbidding kan een baanbreker zijn 
Aanbidding kan een krachtig wapen zijn om ergens doorheen te breken.  
Lees  2 Kronieken 20. Koning Josafat en zijn volk worden bedreigd door een grote legermacht. Hij is 
kansloos. Hij gaat met zijn nood naar de Heer. De Heer zei: Ik zal jullie de overwinning geven. Als ze 
tegenover de vijand staan zet Josafat zijn aanbiddingsleiders, muzikanten en zangers voorop. Als zij 
beginnen met het loven en prijzen van God, geeft God zijn volk de overwinning (vers.20-22).  
We zien dit vaker. Als mensen God beginnen te loven en te prijzen, wordt God een baanbreker, God geeft 
de overwinning. Als Paulus en Silas besluiten in de gevangenis God te loven en te danken, dan schut 
midden in de nacht de grond en breken de deuren open en komt er vrijheid (Hand.16:25,26). 
Aanbidding is geen toverformule. Maar als je gaat aanbidden verandert je perspectief en geef je God 
ruimte om een wonder te doen. Kijk ook eens naar het filmpje ‘Dance again’ op de landingsbaan. 
 
Praktische tips:  

• het is goed om je tijd met God te beginnen met aanbidding. Vertel God maar dingen die Hij allang 
weet: U bent Schepper, U bent Koning … Het helpt jou om je aandacht op Hem te richten. 

• Als je niet ‘in de stemming bent’, als er misschien niets te prijzen valt, ga het dan toch gewoon 
doen! 
Kies bewust voor aanbidding als startpunt. God is het waard. 

• Wat moet ik dan zeggen?  
- Gebruik de Bijbel als inspiratiebron. De Bijbel staat vol met woorden die je kunt gebruiken 

om God te aanbidden: U bent machtig, U bent betrouwbaar …  
- Je kunt je eigen getuigenis gebruiken. Vertel je eigen verhaal om Hem te prijzen en te 

danken: U bent  bij mij in elke situatie, U bent mijn koning … 
- Je kunt veel inspiratie vinden in de Psalmen, waarin op allerlei manieren God aanbeden 

wordt.  
- Lees eens hardop: Psalm 8, psalm 19, psalm 33, psalm 95. David geeft zijn ziel de 

opdracht: Loof de Heer, mijn ziel (o.a Ps.103:1). Zet je ziel aan tot aanbidding. 
• Zoek een manier van aanbidding die bij jou past, wandelen, schrijven, schilderen, dansen, zingen. 

Of maak een ABC’tje over de namen en eigenschappen van God: de A van almachtig, de B van 
betrouwbaar, de K. van Koning, de X van ..? 

 
Het gaat om HEM. Geef aanbidding een plek in alle dingen die je doet. En geef aanbidding een plek aan de 
voorkant in je tijd met God, met allereerst de focus op Hem. Ga zo de Weg van aanbidd 


