
De Kerk, deel 3! Verbonden in aanbidding

Deel 1 en 2 in de serie over de kerk gingen over:
1. De kerk, het verlangen van Gods hart
2. De kerk, het verlangen van ons hart

1. Aanbidding, het doel van je leven
In deel drie komen die twee verlangens bij elkaar.
Gods hartsverlangen brengt ons in beweging en de beweging 
van ons hart gaat naar God. 
Ten diepste is dat het doel van ons leven, het doel van de kerk, 
het doel van de geschiedenis. Uiteindelijk loopt het uit op één grote 
lofzang van aanbidding voor de God van hemel en aarde.
Mozes leidde Israël uit Egypte om het volk in de woestijn God te laten eren. Bevrijding, met als 
doel de verering van God. De bijbel eindigt met visioenen. Daarin wordt zichtbaar dat engelen en 
gestorven heiligen in de hemel God eren en aanbidden.
Aanbidding doen we niet vanzelf. Daarin moeten we oefenen. Meegenomen worden. Daarvoor 
hebben we kerkdiensten.

2. Aanbidding, binnenstebuiten
Aanbidding is misschien wel ander woord dan gewend. Meestal hebben 
we het over God loven en prijzen. Toch laat aanbidding meer zien dan 
dat. Het laat zien dat er een meerdere is die aanbeden wordt (bij loven en 
prijzen is dat niet noodzakelijk). Aanbidden impliceert een houding van 
heel je wezen. Vol ontzag en vreugde opzien naar. Alles in je gaat uit naar 
die Ander. Aanbidding keert je dus binnenstebuiten.

3. Aanbidding, het vormt en verbindt
Het engelse woord ‘Worship’ laat dat zien. ‘Worth’ en ‘shape’: ‘waarde’ en ‘vorming’. Dat wat voor 
jou de hoogste waarde heeft dat aanbid je en dat vormt je. De eerste twee van de tien geboden 
richten ons helemaal op God. Hij moet zo waardevol voor ons zijn dat Hij heel ons leven gaat 
vormen. Aanbidding vormt ons hart/leven in relatie tot God en ook in relatie tot elkaar. Het verbindt 
ons ook opnieuw aan elkaar. 
Aanbidding vormt je vertrouwen in God. Niet angst en zorgen vullen je hart maar de echte stand 
van zaken, namelijk dat God koning is voor altijd, dat vormt je hart. Door te aanbidden wordt dat 
opnieuw scherp en wordt je hart er opnieuw door gestempeld.
Voorbeeld in de preek van Martin Lloyd Jones: militair in een loopgraaf.
Jonathan Edwards: we zingen om onze affectie tot leven te brengen. We zingen waarheden om 
delen van binnen te bereiken die anders nooit bereikt zouden worden.
Bono (zanger U2): woorden en muziek deden met me wat een stevige argumentatie nooit voor 
elkaar zou krijgen: ze brachten me in contact met God!

4. Aanbidding, hoe ontstaat het?
(a) Gerichtheid op Gods grootheid
(b) Indrinken van Gods grootheid
(c) Erkenning van wie jij bent en mag zijn
(d) Heiliging van je leven
(e) Benut het door God gegeven muzikale spectrum

----

Verwerking
1) Deel met elkaar wat God je in deze dienst heeft aangereikt.
2) Hoe werkelijk/aantrekkelijk is aanbidding als doel van jouw/

ons leven?
3) Muziek en lied zijn erg belangrijk; ze vormen en verbinden. Deel met elkaar voorbeelden van 

liederen die dat effect op jou hebben (gehad).
4) Hoe zouden onze kerkdiensten kunnen groeien in (besef van) aanbidding?
5) Bid voor heiliging van je leven zodat aanbidding niet geblokkeerd wordt.
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