NLEG ZOMERBIJBELSTUDIE 2016
Een leven van aanbidding
“God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest en in waarheid” (Joh. 4:24)

Les 1: IK AANBID EN LOFPRIJS NAAR GODS WIL
INLEIDING
Na onze bekering geeft God het verlangen in ons opgewekt om Hem te aanbidden. Dat kan op veel
verschillende manieren. De praktische uitwerking daarvan heeft vaak verdeeldheid in de kerk gebracht.
Niet alleen vandaag maar ook al tijdens de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de
bron (Joh 4:19-20) was er een discussie hoe en waar we moeten aanbidden.
19 De vrouw zei tegen Hem: Heere, ik zie dat U een profeet bent. 20 Onze vaders hebben op deze
berg aangebeden; en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. 21
Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze ber g, en ook niet in Jeruzalem
de Vader zult aanbidden. 22 U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten; want de zaligheid
is uit de Joden. 23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in
geest en waarheid; want de Vader zoekt immers wie Hem zo aanbidden. 24 God is Geest en wie Hem
aanbidden… .. Het leert ons iets over de onwetendheid (vers 22) en de zelfzucht die voorkomt uit onze
menselijke natuur en dat we in naam van God onze eigen gewoonten, voorkeuren, religie uze
opvoeding en tradities en zelfs muziek en voorkeuren boven echte aanbidding kunnen stellen. Wat is
dan aanbidding en lofprijs? De moeite van het onderzoeken waard in deze Zomer Bijbel Studie!
AANBIDDING
Het NT leert dat elke gelovige 1Cor 6:19 uw lic haam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is…
Aanbidding drukt allereerst het karakter uit van een relatie tussen het eindige schepsel en de
oneindige Schepper. Uit onze aanbidding van God stroomt al het ware (be)dienen en onze dagelijkse
levenstijl! Direct al in Genesis zien we de ultieme vorm en kern van aanbidding. Gen 22:1 Hierna
gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier
ben ik. 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt , Isaak, en ga naar het land
Moria, en OFFER hem daar tot een brandoffer op een der bergen die Ik u noemen zal.
R. Warren omschrijft ware aanbidding als volgt: 'U bent bedoeld om God voldoening te geven'
(Doelgericht leven)
DE STRIJD OM AANBIDDING
Het doel van aanbidding vinden we op vele plaatsen in de Bijbel van Genesis tot Openbaring zoals in
Op 4:11 U bent waardig, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle
dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Er zijn echter allerlei krachten aan
de gang om aanbidding te blok-keren en dikwijls herkennen wij die niet omdat we nog niet goed
begrepen hebben wat aanbidding is. Daarom:
ENKELE VOORBEELDEN VAN DE STRIJD OM AANBIDDING
 Het begon al in de hof van Eden waar Adam en Eva zich uit angst verborgen voor God en alleen
hem konden tegemoet konden komen met een ”bedekte vijgenbladaanbidding”
 We lezen in het O.T. hoe het volk Israel telkens opnieuw verleid werd om valse goden, gewijde
palen, het gouden kalf, te aanbidden. Wij zullen die verleiding ook in ons dagelijkse leven
meemaken…..
 In Ps 115 lezen we de strijd om de aanbidding en begint met HB Ps 115:1 HERE, wij verdienen
geen eer. alleen uw naam komt alle eer toe wegens uw goedheid, liefde en trouw. Vers 3 benoemt
God’s positie en vers 4-8 benadrukt dat het zinloos is om afgoden te aanbidden. In plaats daarvan
is er 3 maal een oproep om de Heer te vertrouwen (vers 9-11) en te leven in Zijn zegeningen (vers
12-15). De afsluiting is dat niet de doden maar levende mensen hem op aarde zullen prijzen (vers
17-18). Daar de vraag: zijn we geestelijk dood of levend?
 In Rom 1 lezen we hoe mensen van kwaad tot erger beland zijn omdat ze Rom 1:21 Want zij
hebben, hoewel zij God kennen, Hem als God niet verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd
in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.
 We lezen hoe Jezus zelf verleid werd door satan om niet God, maar de boze te aanbidden (Mat 4 en
Luk 4).
 De apostelen maakten duidelijk dat men niet zomaar altijd de schuld aan de duivel kan geven. Het
kan ook aan onszelf of onze religieuze afkomst liggen leert NBV Han 7:51 halsstarrige ongelovigen,
u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al
deden.
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Ultieme aanbidding vindt b.v. plaats wanneer iemand vervuld wordt met Gods Geest, zich in tongen
uit en dan zo blij en dankbaar is dat men door de emoties overweldigd kan worden. Johannes was
op Patmos en raakte “in de geest op de dag des Heeren… .” (Op 1:10) en kon daardoor profetisch
horen en zien en opschrijven hoe de aanbidding van het Lam was in de troonzaal (Op 4 en 5). De
geest van Johannes was vol van Gods Geest om “profetisch te zien en horen”. Denk aan wat
Paulus zegt in 2Cor 5:13 Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God; en wanneer
wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u.
Johannes vernam welke strijd er is om aanbidding (Op 9:20-21, Op 16:9 &11, Op 13) en dat “het
beest” die opeist: Op 13:7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de
heiligen, en om hen te over-winnen, en hem werd macht gegeven over elke stam en taal en volk. 8
En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de naam niet is geschreven
in het Boek des levens van het Lam dat geslacht is.

CONCLUSIE
Er is een enorme strijd om onze aanbidding en we kunnen snel afgeleid worden. Dat gebeurt b.v. als
dingen anders lopen in ons leven als we verwacht hadden. Ook b.v. in de samenkomst als de muziek
de verkeerde toonhoogte gebruikt, men liederen zingt die men niet kent, het geluid niet juist is, etc.
Als dat het geval is, dan hebben we “oprechte aanbidding” verward met “een lied zingen volgens onze
religieuze beleving, verwachting”.
Door de hele Bijbel heen worden we opgewekt om God te eren, loven, danken en prijzen met onze
handel, wandel, daden, liederen, handen klappen, juichen, devotie, dienen, tongen, profetie, etc.
Psalm 95 nodigt ons uit in vers 1 Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE, laten wij juichen voor de
rots van ons heil. 2 Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met lofzangen, laten wij voor Hem
juichen met psalmen… ..
HOE KUNNEN WE DAT REALISEREN? IN GEEST EN WAARHEID!
We zullen eerst (denk aan bekering!) moeten erkennen dat Ps 95:3 de HEERE is een groot God, ja, een
groot Koning boven alle goden. Er zijn verschillende Hebreeuwse woorden die bepalend zijn in onze
lofprijzing tot God.
YADAH - (strong 3034 = LOVEN)
Zoals in 2Kron 20:21 Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig! Wordt zo’n 90 keer in
het OT genoemd en is een dankbare uitdrukking van lofprijzing. De grondbetekenis is "de hand
opheffen" (YAD=hand) als teken van eerbied en dit is een prachtige uiting van lofprijzing! Onze handen
zijn a.h.w. een verlengstuk van onze persoonlijkheid en is ook een teken van overgave. Zie b.v. Gen.
29:35, Neh. 8:7, Ps 63:5.
TOWDAH - (strong 8426 = DANKZEGGING)
Jes 51:3b Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dank zegging en luid psalmgezang. Het
is een danklied en enkele keren vertaald als lofprijzing. Het offer van dankzegging omvat ook het
opheffen van de handen. Het woord wordt dikwijls gebruikt in het boek Leviticus in samenhang met het
offer van dankzegging dat al onderzocht is op reinheid. De belangrijkste Bijbelteksten zijn: Lev. 7:1113 & 15, Lev 2:5, Ps. 50:14 & 23.
HALLAL - (strong 1984 = PRIJZEN)
Ps 35:18 Dan zal ik U loven (yadah) in de grote gemeente, onder machtig veel volk zal ik U prijzen.
Wordt zo’n 100 keer in het OT gebruikt en betekent: schijnen, pochen, roemen, vieren, lofprijzingen
zingen, duidelijk zijn, loven, uit je dak gaan voor Hem! Belangrijke teksten: 2 Kron. 31:2, 1 Kron.
23:5, Ezra 3:11, Neh. 5:13, Ps. 22:23 & 26, Ps. 63:6. God roept ons op om ee n levensstijl van HALLAL
te leven. Dankbaarheid is nauw verweven met liefde voor iets of iemand Hoe kan je pochen over
iemand die je niet kent? Het heeft alles te maken met relatie. Als we pochen over onze God dan is dat
lofprijzing voor God en een getuigenis voor de mensen.
ZAMAR - (strong 2167 PSALMZINGEN)
Jes 12:2 Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is
de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. Een lied onder begeleiding van een snaarinstrument
(Zimrath; met instrumenten). Muziek en zang helpen ons ons geloof te beleven en geeft nieuwe hoop,
nieuwe moed. Want Hij is ons lied onze Psalm (Zarnar). Of Psalm 33:2 Jubelt (7442), Psalmzingt Hem
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(Zarnar). Het boek Psalmen kan je zien als Zamar en de liederen werden gemaakt om met snarenspel
te zingen. In het Grieks wordt ook wel het woord Psallo, Psalmos gebruikt. Rom. 15:9, 1 Cor. 14:15 en
Ef. 5:19 en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere
en loof Hem in uw hart,.
SHABACH - (strong 7623 LUID LOVEN, BEROEMEN)
Op luide toon roemen over Gods bevrijding en redding in ons leven zoals in Ps 106:47 en ons
beroemen in Uw lof. Beroemen is Shabach; luid roepen en juichen. Psalm 145:4 van generatie op
generatie: roemen, groot maken, prijzen, op luide toon. Ps 63:4, Op 5:12 en Hand. 2:47 en zij loofden
God en vonden genade bij heel het volk.
LOFRPIJS & AANBIDDING
Lofprijs is een vorm van aanbidding, uiterlijk tonen, wat in het hart leeft. Ik kan geen aanbidder zijn,
als ik geen lofoffers breng, en visa versa. Er is verschil tussen lofprijs en aanbidding; lofprijzing is een
werking van ons geloof. We zien in Gods Woord dat er o.a. in allerlei probleemsituaties lofprijzing
wordt "geofferd" aan God. Lofprijzing omvat dikwijls een offer, maar bij aanbidding is dit niet het geval
en dus zullen we nergens in de Bijbel een offer van aanbidding vinden. Mijn levensstijl zal zijn, dat ik
24 uur per dag verlang te leven in liefdesrelatie met mijn Heer. Aanbidding is dichtbij God zijn, voor
Zijn Zoon staan, Zijn liefde ontvangen en die Liefde beantwoorden. Aanbidding is een uiting is van
onze liefde - uit ons hart - naar de Heer en ons diepe verlangen om Hem te willen vertellen hoe
bijzonder Hij is! Wat God voor mij doet en deed, is vaak bepalend bij onze lofprijzing, maar onze liefde
voor God - voor wie Hij is - is bepalend bij onze aanbidding. Lees daarom Zijn Woord!
SHACHAH – (strong 7812 NEERBUIGEN)
In het OT wordt vaak het Hebreeuwse woord Shachah gebruikt voor aanbidde n wat o.a. betekent dat
je je neerbuigt en desnoods voorover voor Hem op de grond valt als uiting van respect. Zie b.v. Rich
7:15 En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in
aanbidding neerboog. Je kunt het vergelijken met hoe men zich buigt voor een koning. Gods
tegenwoordigheid werd serieus genomen hoewel men Hem niet echt kon zien. Een uitzondering was
b.v. Mozes. De OT aanbidders kenden God alleen als God en Koning, maar wij mogen Hem ook kennen
als “Vader”!
PROSKENUO – (strong 4352 NEERBUIGEN)
In het NT (b.v. Op 15: Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen
bent heilig. Want al de naties zullen komen en zich voor U neerbuigen… .) wordt het Griekse woord
“proskuneo” gebruikt wat letterlijk betekent, "iemand (toe) kussen". Het wordt vaak vertaald met
neervallen, op je knieën gaan, aanbidden, bewonderen, eren. Je merkt wel dat tussen de woorden van
het Oude Testament en het Nieuwe Testament enige verschillen zijn te ontdekken. Het woord
aanbidden in het Nieuwe Testament is veel intiemer. We lezen, dat God als Vader gekend wil worden
en de relatie tussen Hem en ons heeft hersteld door Zijn Zoon Jezus.
DE HEER “ZOEKT” AANBIDDERS
Joh 4:23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en
waarheid; want de Vader ZOEKT immers wie Hem zo aanbidden. 24 God is Geest en wie Hem
aanbidden moeten Hem aanbidden in Geest en in waarheid”. Nu begrijp je misschien beter waarom de
Heer aanbidders “zoekt”. We kunnen “de weg zijn kwijtgeraakt” of misschien zijn we “religieus”
geworden in onze aanbidding of hebben een religieuze erfenis van onze voorouders of zijn bang voor
het werk van de Geest…
Ef. 1:12 leert dat wij “tot lof van Zijn heerlijkheid zijn”, wij, die al eerder onze hoop op Christus
gevestigd hadden. Laat de gehele NLEG, van jong tot oud, van pas-bekeerde tot geestelijk volwassene
zal zijn “ tot lof van Zijn heerlijkheid"! Een baby of tiener geeft de ouders een geweldige voldoening als
het opgroeit en leert te gehoorzamen, zich ontwikkelt. De ouders zijn – net als God de Vader – blij en
trots! Aanbidt de Vader!
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VRAGEN Les 1: IK AANBID EN LOFPRIJS NAAR GODS WIL
1

Wat sprak je aan tijdens deze eerste studie, de inleidin g? Wat zou je de Heer willen
geven?

2

Zie je w elke strijd er afspeelt rond aanbidding? Dit zal later nog uitgediept
w orden. Maar vandaag is het al belangrijk om te zien dat er een strijd is
om jouw aanbidding. W elke belemmeringen kun je tegenkomen in je
leven?

3

'U bent bedoeld, om God voldoening te geven' Ziet U dit als doel van uw leven? Hoe kan ik
God voldoening geven?

4

Hallal betekent pochen over onze God. Wat zou je over Hem willen zeggen tegen
anderen?

5

Towdah - zijn we dankbaar genoeg?

6

Kun je enig verschil uitleggen tussen 'shachah'en 'proskenuo'?

7

Verlang je naar een leven van lof en aanbidding, tot "lof Zijner heerlijkheid"

DE HEER ZOEKT AANBID DERS HEBBEN WE GELEZ EN!
 Vertel de Heer dat je graag een aanbidder wil zijn in Geest en Waarheid en dat dit (n og
meer) realiteit mag worden in je leven.
 Vraag of de Heilige Geest je inzicht wil geven in de barrieres die kunnen ontstaan in jouw
aanbidding.
 Vraag de Geest – net al Johannes in Openbaringen – om dieper inzicht in de troonzaal en
om profetische zalving te ontvangen voor de Gemeente!
 Aanbid hem! We zullen in deze serie facetten uit Gods Woord leren van lofprijs in het persoonlijk
leven, in de gemeente, als wapen, etc. Ook wie, waar, wanneer, waarom, hoe we aanbidden en dat
daarbij de Geest nodig is voor profetische aanbidding, de Iofprijs- en aanbiddingsdienst in de NLEG,
thuis, etc.
 Laat dit onderwerp meer dan ooit realiteit worden in uw leven!
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Les 2: LOF & AANBIDDING, met mijn handen
'Laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel' Klaagliederen 3:41
Handen tonen onze innerlijke gesteldheid. Het zijn werktuigen van ons hart. Heeft de Heer
heerschappij in mijn hart, dan zullen mijn handen dat tonen.
Adam en Eva hadden hun Schepper lief, en dienden Hem met de handen (Gen. 2: 15) Door wat we
met de handen doen, behoren we Jezus te eren (Mat 25:31-46).
Als we elkaar helpen, zegenen, de handen uitstrekken naar elkaar, doen we dat tot Zijn eer. We
kunnen niet de hemel verdienen met onze daden, maar we kunnen onze Schepper en Redder wel eren
door onze handen te gebruiken. Hij wil mijn handen gebruiken als Zijn handen op aarde. Sta ik dat toe,
dan dien ik Hem.
Psalm 47:2 -> Alle gij volken, klapt in de handen, juicht God toe met jubelroep







Klappen is o.a.: handslag geven, stoot geven, opslaan, blazen, drijven, stoten, vastslaan,
handslag. Klappen geeft de Koning, Overwinnaar eer.
Klappen brengt de lucht in beweging. De Wind gaat waaien.
Het laat de Boze zijn nederlaag horen.
Klappen alleen is niet voldoende. Met het klappen zullen we onze stemmen gebruiken door te
juichen, jubelen. Juichen is o.a.: aanheffen de strijdkreet, aanheffen een (luid) gejuich alarm
maken aanheffen een krijgsgesc hreeuw, blazen signaal, schreeuwen, blazen alarm, jubelen,
komen gejuich tegemoet, schreeuwen luide, toejubelen toejuichen
Het opheffen van de hand of handen is ook een teken van het doen van een eed. (Deut.32:40;
Dan.12:7; Openb.10:5). "De hand opheffen" heeft daarom ook de betekenis van zweren. Ik
belijd door handopheffing dat ik de Waarheid zal dienen.

Psalm 134 -> Komt, prijst de HERE, alle gij knechten des HEREN, die des nachts in het huis des HEREN
staat. 2 Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst de HERE. 3 De HERE zegene u uit Sion, Hij, die
hemel en aarde gemaakt heeft. Deze regel geldt voor alle knechten van de Heer. Velen missen de
zegen van vers 3, omdat ze vers 1 en 2 niet toepassen.
Het gebed als reukoffer aan de Heer gaat samen met het opheffen van de handen (Ps. 141: 1-2)
Handopheffing wordt hier beschreven als een avondoffer.
Smeken en roepen om hulp gaat samen met opheffen van handen (Ps. 28:2). Ik hef mijn handen op
naar het binnenste heiligdom. Mijn handen reiken naar de hemel. De SV zegt: als ik mijn handen
ophef naar de aanspraakplaats Uwer heiligheid. Mijn handen reiken naar Gods aanspraakplaats (troon,
kruis) en naar Zijn heiligheid.
Het bloed van het kruis reinigt mijn handen – mijn handel. Alleen met geheiligde handen kan ik hem
eren.
Handopheffing: je raakt de Bron aan; je stelt je open om met gaven van de Geest gebruikt te worden.
Eerst richt je je handen tot God, en dan pas tot de wereld, tot de nood.
In Exodus 17 lezen we over het opheffen van de handen van Mozes: .. zal ik op de heuveltop staan
met de staf Gods in mijn hand.
Op Gods heilige berg, de autoriteit van het Woord in mijn opgeheven hand. 10 ... maar Mozes, Aaron
en Chur hadden de heuveltop bestegen. Gezamenlijk, ik, Jezus, en de gemeente.
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11 En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet
zakken, had Amalek de overhand. Handopheffing geeft overwinning! De duivel haat dit.
12 Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zod at
hij daarop kon gaan zitten; en Aaron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de
ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang.
Wij zullen elkaars handen omhoog houden, samen de Heer verhogen. 15 Toen bouwde Mozes een
altaar en noemde het: de HERE is mijn banier. 16 En hij zeide: De hand op de troon des HEREN!
Ik belijd zijn Almacht. Ik leg mijn handen op Zijn troon, gemeenschap, aanraking. Dan zal ik in staat
zijn om de ander aan te raken.
Handopheffing is beeld van overgave. Mijn handen zijn leeg. Als ik ze ophef, kan ik niets meer. Alleen
mijn hart is in mijn handen, om dat over te geven in aanbidding aan Hem.
Ik toon expressie, ben geen standbeeld. Mijn lichaam richt zich naar de hemel.
Ik wil, dat Hij mij aanraakt; Hij verlangt, dat wij Hem aanraken (Marc 5:31). Aanraken is beeld van
tederheid, liefde.
Handopheffing
Waarom hef ik mijn handen niet op?







Schaamte (besef, dat Hij uren lang aan het kruis zijn handen uitstrekte)
Zonde, onreine handen (belijd, en ontvang vergeving)
Geen toewijding (laten jouw handen Zijn handen zijn; hef je hele hart op tot Hem)
Trots en hoogmoed (bekeer je van deze afgoderij (1 Sam 15:23)
Traditie (doe, wat het Woord ons leert.)
Een gebondenheid (roep Hem aan; Hij maakt je handen vrij:

Ps. 81:6 Ik heb zijn schouder van de last ontheven, zijn handen werden vrij van de draagkorf)
Wacht niet op de ander, voordat je je handen gebruikt om Hem te eren.
Hij wacht op jouw handen!
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VRAGEN Les 2: Lof en aanbidding, met mijn handen
1

Wat sprak je vooral aan in deze les?

2

Hoe kunnen we met onze handen de Heer aanbidden in ons dagelijks leven?

3

Waarom is handen klappen en juichen zo belangrijk?

4

Eer jij God ook, door je handen op te heffen? Waar? Wanneer?

5

Besef je, waarom je handen opheft?

6

Zijn er dingen, die het opheffen van handen tegenhouden bij jou?

Wat ga je daaraan doen?

Bid met elkaar, dat God aanbeden zal worden door onze handen, en breek iedere belemmering af in
Jezus' Naam.
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Les 3: LOF & AANBIDDING in de samenkomst
‘Toen zij tezamen trompetten en eenstemmig een lied lieten horen, om de HERE te loven en
te prijzen , en de
stem verhieven bij trompetten , cimbalen en andere
muziekinstrumenten, en de HERE aldus prezen: Want Hij is goed, want zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, toen werd het huis, het huis des HEREN , vervuld met een wolk,’
(2 Kronieken 5:13 – 14)
De Heer woont in de hoge (de hemel), in het heilige (de gemeente) en in de nederige, de verbrokene
van hart (toegewijde aanbidder) (Jes57:15).
In zijn huis zal Hij geloofd en aanbeden worden. Wij zijn met elkaar zijn huis! Hij woont in ons.
Hoe bewust ga ik naar de samenkomst? (lees Prediker 5:1-6 en Psalm 122). Ben ik klaar om de Heer
te ontmoeten; heb ik mij geheiligd, mijn offers voorbereid? (Psalm 50:14). Wat is mijn motivatie om
naar de samenkomst te komen?
Alles in de samenkomst moet zijn tot lof van de Heer; Hij moet aanbeden worden door: zingen,
klappen, loven, juichen, geldoffers brengen, 10-en, preek, mededelingen, voorbede, bediening,
ontmoeting, gesprekken…. Ook geldt dit natuurlijk voor de kinder-, tiener-, jeugdsamenkomsten,
huisgroepen, pastoraat, vergaderingen, oefenavonden, studies.
Aanbidding in de samenkomst is niet een periode van 10 minuten, maar is het leven van de individuele
gelovige en van de gemeente van zondag t/m zondag (168 uur per week).
Ook na de zang, lof en aanbidding behoort de gemeente een aanbiddende gemeente te zijn: hoe
reageren we op de preek, op de oproep tot offeren? Hoe spreken we over elkaar? Respecteren we
elkaar, respecteren we zijn dienaren? Brengen we nieuwe, onbekeerde mensen binnen?
De zangers, muzikanten, aanbiddingsleiders, geluidsmensen hebben een belangrijke bediening. Zij
vervullen bediening in het huis van God.
In 1 Kronieken 25 staan een paar belangrijke principes:
1

ze moeten geheiligd, afgezonderd zijn tot de dienst

2

Asaf = verzamelaar/bijeenbrenger, Heman = (ge)trouw, Jedutun = lovende

3

ze profeteerden bij het spel (onder invloed van Gods Geest)

4

ze waren geroepen om dienstwerk te verrichten

5

ze functioneerden onder leiding van anderen (koning, oversten, leiders)

6

ze profeteerden, daartoe door de koning aangewezen, onder het loven en prijzen

7

ze ontvingen onderricht (geleerd, instructies ontvangen), volleerd (=onderscheid, inzicht,
verstand) (oefenen, leren, techniek, nieuwe liederen, leren van de Geest)

In de samenkomst zullen wij hem prijzen, lofzingen: Psalm 22:23, 26:12.
In Psalm 95 (en Psalm 100) staat een weg (van horizontaal naar verticaal) beschreven, van
binnenkomen in Gods huis tot het aanbidden van Hem, het ervaren van de beweging van de Heilige
Geest, het spreken, het aanraken van de Heer.
Wij komen zijn poorten binnen, voorhoven, heilige, om binnen te gaan in het Heilige der heilige.
(Prijzen omdat Hij de Deur is, het Offerlam, het Woord, het Licht, het Brood, mijn Voorspraak,
Hogepriester, mijn aanbidding waardig, aanbidden om Wie Hij is).
Natuurlijk waait de wind, zoals Hij wil, moet een samenkomst niet passen in een keurslijf. De Heer
moet is staat gesteld worden, om de samenkomst van begin tot eind op de kop te zetten, geheel
buiten onze liturgie! (dit is dan geen mensenwerk, maar de liturgie van de Geest!)
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Er is eerst aanmoediging (sommigen moeten hun aardse visie los gaan laten)



Bemoedigende, opbouwende, feestelijke liederen, jubelen, juichen, dans…



Proclamatie, Hij is …



Gebed, voorbede, dankzegging



Overgave, buigen, knielen, nieuw lied (lied van de Geest), …



De Heer alle vrijheid geven zijn werk te doen, spreken, …

Zowel het aanbiddingsteam als de gemeente moet als doel hebben, dat de Heilige Geest volkomen kan
werken in overgegeven, aanbiddende harten, in heel de gemeente.
Daarom is afstemmen op de leiding van de Geest uiterst belangrijk. Hij is als een duif. Verstoringen
moeten zo veel mogelijk vermeden worden.
De liedkeuze, wat gezegd wordt, wanneer wel of niet hardop bidden, wannee r werken de gaven van de
Geest? Dit zijn heel belangrijke punten. Soms wil de Heilige Geest bewegen, spreken, aanraken,
genezen, en dan wordt Hij verstoord door iets.
We hebben allemaal meer fijngevoeligheid nodig om zijn leiding te ervaren!
Het is belangrijk, dat de gemeente bidt voor aanbiddingsleiders, muzikanten, zangers en
geluidsmensen. Zij zijn geroepen, om de Heer de juiste plaats te geven, en de gemeente wordt
aangespoord om zich bij hen aan te sluiten. Iedere zondag om 9.30 uur bidden we, dat Gods Geest zal
werken door iedere gelovige; je bent welkom om mee te komen bidden!
Het aanbiddingsteam zal ook veel voor elkaar bidden, voor de zalving van de Geest.
Ook bidden de leden van het team, dat zij, in eenheid met de gemeente de Heer alle eer en vrijheid
zullen geven.
Zij waken over zichzelf en elkaar, zodat de duivel op geen enkele wijze de eer van God kan roven door
onenigheid.
Zij stellen de Heer van de bediening boven de bediening en aanvaarden het gezag van de gemeente.
Zij verlangen, dat de gemeente een strijdvaardige gemeente zal zijn, overwinningen zal behalen door
de kracht van proclamatie, lof-prijs, enz.
Op de onderwerpen: aanbidding en profetie, het lied van de Geest, en overwinning door lof -offers
komen we in latere studies terug.
Als de gelovigen samenkomen in eenparigheid en liefde, zal de olie van de Geest gaan stromen (Psalm
133) en zal Gods zegen aanwezig zijn.
De Heer roept u om een lover en aanbidder te zijn, ook in zijn huis. Als u zich aansluit in het
aanbiddingskoor van de gemeente, zal de Heer tronen op de lofzang van zijn volk (Psalm 22:4).
Als u liever afstandelijk, passief bent, zal uw plaats in dat koor leeg blijven.
Laat alles, wat in de samenkomst, de gemeente gebeurt tot lof en aanbidding zijn!
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VRAGEN Les 3: Lof en aanbidding in de samenkomst
1

Wat sprak je vooral aan in deze les?

2

Ervaar je, dat het belangrijk is om je goed voor te bereiden als je naar Gods huis gaat?

3

Heb je tijdens deze les geleerd, dat aanbidding in de gemeente meer is, dan 15 minuten op een
zondagmorgen?

4

Kun je de betekenis van de namen van Asaf, Heman en Jedutun toepassen op jezelf?

5
Zie je, dat de bediening van het aanbiddingsteam erg belangrijk is? Hoe kun je dit team
bijstaan, helpen?

6
Ervaar je, dat de Heer jou, en de hele gemeente wil ontmoeten in zijn heilige tegenwoordigheid,
dat Hij wil spreken, aanraken, als je aanbidt? Verlang je naar een diepere aanbidding, ook tijdens de
samenkomst?

Bid met elkaar, dat de Heer alle vrijheid in ieders leven mag hebben. Bid, dat iedereen in de gemeente
(beginnend bij jezelf) verlangend en zoekend zal zijn naar een dieper aanbiddingsleven, tot eer van
God.
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Les 4: IK LOOF DOOR HET PRIJZEN VAN ZIJN NAAM
‘La te n w e door Je zus v oortdure nd a a n God e e n lofoffe r bre nge n door zijn na a m
ope nlijk te prijze n. ’
(He br. 1 3 :1 5 GNB)
Het uitspreken van de naam van God is voor veel mensen het ‘ijdel’ gebruiken van zijn naam
(Exodus 20:7). Als Gods kinderen de naam van de Heer uitspreken, zal het gevolg zijn o.a.:
redding (Hand. 2:21), gebedsverhoring (Joh. 16:23), bescherming (Spr.18:10).
Als ik met eerbied en ontzag de naam van de Heer noem, dan eer ik Hem daarmee.
Psalm 8:1 - > ‘O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.’
Zoals zijn naam is, zo is Hij! (lees o.a. Psalm 18:2-3) Hem eren door het noemen van zijn
naam is niet een vanzelfsprekendheid, het is een offer van lof! Hebr. 13 zegt: ‘voortdurend!’
Als ik Hem wil aanbidden door zijn naam te belijden, is het noodzakelijk, dat ik zijn naam ken.
Mozes vroeg bij de brandende braamstruik naar zijn naam. (Exodus 3:13).

In het O.T. wordt de Heer in de Hebreeuwse taal met verschillende namen genoemd:
Adon a i
Betekent: Heer, meneer, o.a. Gen. 15:2 -> Here, HERE
(mijnheer Jaweh)
El
Betekenis: sterk, krachtig zijn; onze God is sterk, krachtig
Eloha e n Elohim
Enkelvoud en meervoud. Betekenis: ‘God’ Gen 1:1
‘Elohim’ Voorwerp van aanbidding (bijv. ook afgoden..)
El Eljon
Betekenis: ‘God de Allerhoogste’ (o.a. Psalm 9:3)
El Sja dda i
Betekenis: ‘God de Almachtige’ (o.a. Gen. 17:1)
El Ola m
Betekenis: ‘God, de Eeuwige’ (o.a. Jesaja 40:28)
El Roï
Betekenis: ‘God des aanziens, die zich openbaart en mij
ziet’
(o.a Gen 16:13)
JHWH
4-letterwoord -> tetragrammaton.
De mensen lazen waarschijnlijk tot de 3e eeuw v.Chr. deze
naam hardop. Daarna las men in de plaats: ‘Adonai’. JHWH
werd uitgesproken als: Jaow eh, Yabeh. In
de vroege Middeleeuwen ging men in de Hebr. bijbel
klinkers schrijven en plaatste men de klinkers van Adonai
tussen de
mede klinkers JHWH, en ontstond Jahovah (bij ons:
Jehovah).
De juiste naam van God is door de eeuwen heen
weergegeven met: Jahweh.
Betekenis: ‘Ik ben die Ik Ben’, de Bestaande,
Ik ben er voor jullie (Ex. 3:14). De Algenoegzame God.

Een naam geeft identiteit, herkenning, erkenning. Gods identiteit toont Hij o.a. in zijn Naam: IK ben!
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Jahwe Jireh

D e H ERE zal voorzie n

Jahwe Rofe ka

De HERE uw Heelmeester

Jahwe Nissi
Jahwe Me kaddishke m

De HERE mijn Banier
De HERE die u heiligt

Jahwe Sjalom

De HERE is Vrede

Jahwe Sebaoth

De Here der heerscharen

Jahwe Elj on

De HERE de Alle rhoogste

Jahwe Roï

De HERE mijn Herder

Jahwe Tsidke nu
Ja hwe Sjammah

De HERE onze gerechtigheid
De HERE is aldaar

Trekken we de lijnen door van het OT naar het NT, dan zien we dat de Here God nóg verder
is gegaan met het openleggen van zijn hart. Is de Naam Jahweh de knop van de bloem, in
de namen ‘ Jezus - Christus – Immanuël’ bloeit de roos helemaal open. Hij heeft de Naam
volledig laten zien in zijn leven en sterven. En Hij doet dat nóg van Pasen en Pinksteren tot
de voleinding van de wereld. In Christus zien we Wie de Vader is.
Ee n aantal namen van de Here Jezus: Mensenzoon / Zoon van God / Vriend van zondaars /
Sterke God / Afdruk van Gods wezen / Heer (Kurios) / Meester / Blinkende Morgenster /
Wonderbare Raadsman / Beeld Gods / Lam van God / Ware Wijnstok / De Opstanding en het
Leven / Knecht / Christus / Geheimenis / Rechtvaardige Rechter / Bruidegom / Eeuwige Vader /
Hoeksteen / De Deur / Gekruisigde / Heelmeester / Broeder / Zon der Gerechtigheid /
Zielsbeminde / Leeuw uit de stam Juda / Woord / Profeet / De Weg, de Waarheid en het Leven /
Hoop / Goede Herder / Voorspraak / Brood des Levens / Koning / Ontfermer / Schepper / Licht
der wereld / Naam boven alle naam / Ik Ben / Redder / Heiland / Middelaar / Geliefde / Bevrijder
/ Verlosser / Leidsman / redevorst / Zoon van David / Getrouw / Overwinnaar / Rots / Bron /
Gezalfde / Wijsheid / Die is, Die was, Die komt / Alfa en Omega / ………
Ee n aantal name n van de Hei li g e Ge est: Parakleet: Helper, Trooster, Leraar, Advocaat,
Gids










Ik loof en aanbid de Heer door zijn naam te (ook hardop) belijden.
Ik loof en aanbid de Heer door in zijn naam Hem beter te leren kennen.
Ik loof en aanbid de Heer door zijn naam te eerbiedigen, heiligen.
Ik loof en aanbid de Heer door in zijn naam te geloven.
Ik loof en aanbid de Heer door in zijn naam te wandelen, leven.
Ik loof en aanbid de Heer door in zijn naam van zijn naam te getuigen
Ik loof en aanbid de Heer door in zijn naam het Woord te bewaren (Joh.17:7)
Ik loof en aanbid de Heer door in zijn naam één te zijn (Joh. 17:12)
Laten we meer dan ooit de naam van de Heer op onze lippen dragen!

De tegenstander siddert voor die Naam (Jac2:19). Wat is die Naam boven alle namen een machtig
wapen!
De Naam van de Heer heeft ook een profetische boodschap. ‘Zijn Naam zal zijn: Jezus; Hij zal
redden van zonden..’ Zjin Naam zal zijn: Wonderbare Raadsman… (Jes.9:6). Zijn Naam openbaart
zijn wil, zijn missie, zijn hart.
Wij zijn de dragers van Zijn Naam op aarde: ‘christenen’, gezalfde dienaren van Christus. Wij
hebben hiermee een grote verantwoordelijkheid. Wij aanbidden Hem, door die Naam 24 uur per dag
te heiligen en uit te dragen.
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VRAGEN Les 4: IK LOOF DOOR HET PRIJZEN VAN ZIJN NAAM

1. Wat sprak je vooral aan in deze les?

2. ‘Zoals zijn naam is, zo is Hij….’ Wat betekent dat?

3. Wat betekent de naam JAHWEH?

4. Als je bidt, prijst, gebruik je dan veel verschillende namen van God?

5. Probeer bij een aantal namen van Jezus een Bijbeltekst te vinden.

6. Is hetgeen wat over onze lippen komt tot lof van de Heer?

7. Hoe en waar kan ik nog meer zijn naam belijden?

Bid met elkaar, laat ieder dat zoveel mogelijk hardop doen. Ga met lof en aanbidding namen van de
Heer belijden. Geloof, dat zoals zijn naam is, Hij zo voor ons zal zijn.
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Les 5: LOFPRIJS ALS WAPEN IN DE STRIJD
INLEIDING
Er is een geestelijke oorlog gaande tussen het rijk van de duisternis en het Koninkrijk van God. De
Bijbel benoemt duidelijk vanuit welke richtingen deze aanvallen komen en wel vanuit drie niveaus,
namelijk:
1. De wereld en haar opinies en ideologieën,
2. Satan en zijn demonen
3. Ons vlees met haar eigen natuur, begeerten en egoïsme .
Deze drie krachten zijn als drie koorden van een touw met elkaar verstrengeld. De Bijbel schrijft hoe
het vroeger werkte in ons leven en ons nu nog bedreigt, dus onderken hoe het werkt en lees HB Ef 2:1
ook u bent door hem tot leven geroepen; u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals god
wilde. 2 U liep met de grote massa van deze WERELD mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U
gehoorzaamde SATAN, de leider en vorst van de GEESTELIJKE MACHTEN in de lucht, die nu nog aktief
is in de mensen die vijanden van de Here zijn. 3 zo was het ook met ons. wij hebben allemaal aan
onze SLECHTE BEGEERTEN toegegeven. wij hebben allemaal gedaan wat ons EGOISME ons ingaf. door
naar onze EIGEN NATUUR te leven, hadden wij Gods oordeel over ons gehaald.
GEESTELIJKE STRIJD
Ons verlangen om God te aanbidden en lofprijzen dient samen te gaan met het verlangen om op te
staan tegen het kwaad en het rijk van de duisternis zodat Gods Koninkrijk kan doorbreken. We moeten
dus onze positie innemen en ons geloof hebben in het wapen van Bijbels gebaseerde lofprijs Ps 149:6
Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand. We strijden niet tegen
mensen volgens Ef 6:12 niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten,
tegen de machthebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke
boosheden in de lucht.
DE OORSPRONG VAN DE STRIJD EN WAT TE DOEN
Bovennatuurlijke, demonische krachten proberen ons aan te vallen als we tot geloof gekomen zijn. De
Bijbel leert dat de oorsprong daarvan ligt in de opstand van Satan en zijn engelen tegen God. Satan
was het hoofd van de aanbidding in de hemel (Ezech 28:13-15) maar uit de hemel geworpen. Hij
probeert God aan te vallen door de mens heen, maar door de dood en opstanding van Jezus Christus
en de vervulling van de Geest hebben we wapens ontvangen om het rijk van de duisternis terug te
drijven. Enkele zijn b.v. het bloed van Jezus, de naam van Jezus, gebed, vasten, de geestelijke
wapenrusting, het Woord van God en ook lofprijs. Daarmee wordt de gevallen “opperaanbidder”
bestreden.
 HSV Ps 149:5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk zingen
op hun slaapplaatsen. 6 Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun
hand, 7 om wraak te oefenen over de heidenvolken, bestraffingen over de natiën, 8 om hun
koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijken met ijzeren boeien, 9 om het beschreven
recht aan hen te voltrekken.
 Dit gedeelte beschrijft dat twee geestelijke wapens: lofzangen en het Woord van God. Wij strijden
dan ook
tegen een geestelijke vijand. Wij verlammen, onderwerpen en binden de vijand door het Woord en
lofprijs. De vijand is al veroordeeld en overwonnen; wij moeten hem boeien, onder het oorde el
houden.
 HB Psalm 8:3 U hebt de kleine kinderen geleerd U volmaakt te prijzen. Hun voorbeeld zal uw
vijanden en hun die op wraak zinnen, beschaamd doen staan en tot zwijgen brengen! Onze lofprijs
is allereerst voor de Heer maar dit vers geeft nog een belangrijk doel van lofprijs aan: om de vijand
en de wraakzuchtige te doen verstommen. Ik moet worden als een kind, puur, ongedwongen om
dit gaan praktiseren. Lofprijs vraagt een ongedwongen overgave aan God de Vader leert Jezus in
HSV Luc 18:17 Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal
daarin beslist niet binnengaan. Satan had in de hemel een bediening van lof en aanbidding. Deze is
hem afgenomen (o.a. Jes. 14:10-14). Daarom haat hij het als wij lofoffers brengen. Omdat hij de
tegenstander van God is, treffen wij hem met onze lofoffers aan de Heer. Het woord ‘verstommen’
is in het Hebreeuws ‘Sjabath’ - > ophouden, rusten, afschaffen, wegdoen, staken, vernielen, einde
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aan maken, rusten, verdwijnen, vernietigen, verstommen , uitroeien, verwijderen, zwijgen, stil
leggen, stopzetten, vieren, weg zijn, weren.
Zowel Ef 6:10-18 als 2Cor 10:3-6 roepen ons op om te strijden tegen demonische beïnvloeding met
“geestelijke wapens” die de wereld niet kent. Ef 6:17 noemt zo’n wapen waarmee we onze
gedachten beschermen en strijden: "het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord". Wanneer en
hoe? 18 Bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest . Doe het bij elke
gelegenheid dus niet alleen in de strijd. In 2Cor 10 wordt ons gevraagd om "bolwerken (v4) af te
breken" (b.v. wereldbeelden, aannames, religieuze gedachten, filosofieën, gevoelens, meningen,
onreinheid, gemakzucht, etc.) die in strijd zijn met het Gods Woord. Vers 3 leert dat we niet
vechten met wereldse wapens maar geestelijke! In deze les benoemen we het wapen van lofprijs;
dat zijn geestelijke liederen (Ef 5:16 en Col 3:16). Lofprijs is allereerst om God te loven maar helpt
ons ook weerbaar te maken tegen werelds denken, anti-christelijke invloeden valse leer, etc.

MOBILISATIE
Joel 3:9 Roep dit uit onder de heidenvolken: Verklaar de oorlog! Wek de helden op! Laten zij aantreden
en oprukken, alle strijdbare mannen! 10 Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot
speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held.
Joël 3:9-10 roept ons op tot een geestelijke oorlog, dat de ploegscharen tot zw aarden en de
snoeimessen tot speren moeten worden gesmeed. Ploegen (lofprijzingen) maken ons hart klaar, om
het Woord te ontvangen, snoeimessen maken ruimte voor het werk van de Geest. Dit omsmeden doet
Hij door openbaring. Ik moet openbaring hebben in en over mijn lofprijs; wat zeg ik? Ben ik een held in
lofprijs? ‘Held’ - > Hebr: ‘gibbor’= krijger, tiran. Ik moet een tiran (alleenheerser, onderdrukker) zijn
over het werk van de duisternis. Zo geeft de Heer wapens aan ons en zal ik mij betonen als een held.
DE HEER TREKT TEN STRIJDE EN WEKT ONS OP DAT OOK TE DOEN
 1Ti 6:12 Strijd de goede strijd van het geloof.
 Jesaja 42: 13 De HEERE zal uittrekken als een held. Hij zal de strijdlust opwekken als een strijdbare
man, Hij zal juichen, ja, Hij zal het uitschreeuwen, Hij zal Zijn vijanden overweldigen
 Psalm 68:26 De zangers gingen voorop, de snarenspelers daarachter, in het midden de
trommelende meisjes. 27 Loof God in de samenkomsten, loof de Heere, u die voortkomt uit de
bron van Israël. 28 Daar is Benjamin, de kleine, die over hen heerste, daar zijn de vorsten van
Juda, hun gezelschap, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali. 29 Uw God heeft uw kracht
aan u geboden; versterk, o God, wat U aan ons gedaan hebt!
 Jesaja 30:29 Er zal een lied bij u zijn, als in de nacht waarin men zich heiligt voor een feest; en
blijdschap van hart, als bij iemand die met fluit spel voortgaat om te komen tot de berg van de
HEERE, tot de Rots van Israël. 30 De HEERE zal Zijn majestueuze stem doen horen, Hij zal het
neerkomen van zijn arm doen zien in grimmige toorn: een vlam van verterend vuur, slagregens,
een vloed, hagelstenen. 31 Want door de stem van de HEERE zal Assyrië verpletterd worden, hij
die met de roede sloeg. 32 En over al waar de door God beschikte staf voorbij is getrokken, overal
waarop de HEERE die heeft doen rusten, zullen er tamboerijnen en harpen zijn, want met alles in
beroering brengende strijdhandelingen zal Hij hen bestrijden.
ENKELE VOORBEELDEN VAN DE KRACHT VAN LOFPRIJS:
 ‘Juda’ (=looft God) gaat voorop in de strijd! (Richteren 1).
 Ps 22:4 Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël.
 Jezus trekt ten strijde tegen religie, goddeloosheid als Hij geprezen wordt (Luc 19:28-48).
 De muren van Jericho vielen, nadat men in gehoorzaamheid ging juic hen. (Rich 5 en 6)
 De Midianieten worden verslagen door de 300 van Gideon, nadat men o.a. juichte (Richt 7).
 Het woord ‘gejuich’ (Hebr-> Ruwa) betekent o.a. ‘oorverdovend geluid ’/ ‘vernietigen door iets te
breken.
 Ook in het NT vinden we de uitwerking van lofprijs. De gevangenisdeuren sprongen open en
gevangenen werden bevrijd toen Paulus en Silas in hun cel de Heer gingen prijzen (Han16:23-26)
 Petrus werd wonderbaarlijk bevrijd toen de Gemeente bad (Hand 12). Het woord lofprijs wordt er
niet direct genoemd, maar de Gemeente voerde een geestelijke gebedsstrijd (v5) op afstand die
uitwerkte ten goede!
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EEN MODEL VOOR DE GEESTELIJKE STRIJD
In 2Kron 20 lezen we hoe Jozua de overwinning behaalt op de vijand. We kunnen er een heel aantal
belangrijke Goddelijke principes in vinden: 1 Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de
Ammonieten, en met hen een deel van de Meünieten, ten strijde trokken tegen Josafat. 2 Toen kwam
men Josafat de boodschap brengen: Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant v an de
zee, uit Syrië, en zie, zij zijn bij Hazezon- Thamar. (Dat is Engedi.) 3 Josafat werd bevreesd en zette er
zijn zinnen op om de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. 4 En Juda werd
bijeengeroepen om bij de HEERE hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de
HEERE te raadplegen. 5 Toen ging Josafat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het
huis van de HEERE, vóór de nieuwe voorhof, 6 en zei: HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die
God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand
is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden. 7 Hebt U, onze God, niet de inwoners
van dit land van voor de ogen van Uw volk Israël verdreven, en dat voor eeuw ig aan het nageslacht
van Abraham, die U liefhad, gegeven? 8 Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor U een
heiligdom gebouwd, voor Uw Naam, en gezegd: 9 Als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het
gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor Uw aangezicht staan, omdat Uw
Naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot U roepen, en U zult verhoren en verlossen. 10
Welnu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte, tegen wie U Israël niet
toestond op te trekken toen zij uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken zij bij hen vandaan en
vaagden hen niet weg, 11 en zie, zij vergelden het ons, door ons te komen verdrijven uit Uw bezit dat
U ons in bezit hebt gegeven. 12 Onze God, zult U geen gericht ov er hen oefenen? In ons is immers
geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten
doen, maar op U zijn onze ogen gericht. 13 Heel Juda stond voor het aangezicht van de HEERE, ook
hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. 14 Toen kwam de Geest van de HEERE in het midden
van de gemeente op Jahaziël, de zoon van Zecharja, de zoon van Benaja, de zoon van Jeïel, de zoon
van Mattanja, de Leviet, uit de zonen van Asaf, 15 en hij zei: Sla er acht op, heel Juda, in woners van
Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo zegt de HEERE tegen u: Weest u niet bevreesd en wees niet
ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. 16 Ga morgen
op hen af. Zie, zij trekken nu over de pas van Ziz. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal,
vóór de woestijn van Jeruel. 17 Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en
zie het heil van de HEERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld .
Trek morgen tegen hen op, want de HEERE zal met u zijn. 18 Toen boog Josafat zich met het gezicht
ter aarde, en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de HEERE neer
en bogen zich neer voor de HEERE. 19 En de Levieten van de nakomelingen van de Kahathieten, en
van de nakomelingen van de Korachieten, stonden op om de HEERE, de God van Israël, met luide stem
ten hoogste te prijzen. 20 De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn
van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van
Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan
zult u voorspoedig zijn. 21 Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers aan en
mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uit trokken en
zeiden: Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig! 22 Juist op de tijd dat zij met
gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de
bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen. 23 De
Ammonieten en Moab vielen namelijk de bewoners van het Seïrgebergte aan door hen met de ban te
slaan en hen weg te vagen. Zodra zij de bewoners van Seïr hadden vernietigd, hielpen zij elkaar in het
verderf. 24 Toen Juda bij het uitkijkpunt in de woestijn gekomen was, keerden zij zich naar de
troepenmacht. En zie, het waren dode lichamen, ter aarde neergevallen, en niem and was ontkomen.
25 Toen Josafat en zijn volk aankwamen om hun buit te roven, troffen zij een grote hoeveelheid last
dieren, bezittingen, kleding en kostbare voorwerpen bij hen aan, en zij plunderden voor zichzelf zo
veel, dat zij het niet meer dragen konden. Drie dagen lang roofden zij de buit, zo groot was die. 26 Op
de vierde dag kwamen zij bijeen in Emek- Beracha. Omdat zij daar de HEERE loofden, gaven zij deze
plaats de naam Emek- Beracha. Tot op deze dag heet die zo. 27 Toen keerden alle mannen van J uda
en Jeruzalem om, met Josafat aan het hoofd van hen, om met blijdschap naar Jeruzalem terug te
keren, want de HEERE had hen verblijd over hun vijanden. 28 Zij kwamen in Jeruzalem aan met luiten,
met harpen en met trompetten, en gingen naar het huis van de HEERE. 29 Grote vrees voor God kwam
over alle koninkrijken van de landen, toen zij hoorden dat de HEERE tegen de vijanden van Israël
gestreden had, 30 en het koninkrijk van Josafat had rust, want zijn God gaf hem rust van rondom.
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GODDELIJKE PRINCIPES OM TE STRIJDEN VOLGENS 2 KRONIEKEN 20:
1. Actief waarnemen (v1-2)
2. Jozua besloot de Heer te raadplegen (v3)
3. Vasten (v3)
4. Hij riep het volk ook op dat te doen (v4)
5. Belijden, proclameren voor Gods aangezicht wie Hij is (v6 e.v.)
6. Vragen aan God of Hij tussenbeide wil komen (v12)
7. Alle familieleden doen mee (v13)
8. Luisteren naar de profetische stem van de Heer (v14 e.v.)
9. Het is niet onze strijd maar Gods strijd, dus wees niet bang (v15-17)
10. Overgave, aanbidding, lofprijs (v18-19)
11. Handelen in gehoorzaamheid en geloof in de Heer en zijn profeten (v20)
12. Overleg met elkaar en trek de heilige feestdos aan, bekleed zijn met Hem (v21)
13. Zingen, loven, jubelen (v21-22)
14. Wapens van de Heer worden gebruikt (v22-23)
15. Zie de overwinning (v24)
16. Beroof de vijand (v25)
17. Verblijden over de verslagen vijanden (v27)
18. Hem danken in de gemeente (v28)
19. Het gevolg was grote vrees voor God en rust (v29-30)
De wettige positie van onze vijand lezen we in Rom 16: 20 En de God van de vrede zal de satan
spoedig ONDER UW VOETEN verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.
Daarom zijn onze voeten (o.a. dans) belangrijk instrumenten om de Heer te prijzen en om te heersen
over de vijand.
Laten we KRIJGERS, HELDEN, STRIJDERS voor de Heer zijn!

VRAGEN Les 5: LOFPRIJS ALS WAPEN IN DE STRIJD
1. Wat sprak je vooral aan in deze les?

2. Wie zijn onze geestelijke vijanden (Ef 2:1-3) en in hoeverre werken ze samen?
3. In hoeverre heb je wel eens meegem aakt dat lofprijs de vijand doet ‘verstomm en’
(‘sjabat h’)?

4. Wat spreekt je aan in Joël 3:9-10?

5. Wat betekenen de woorden: held, krijger, tiran t.a.v. geestelijke strijd voor jou?

6. Kun je een paar redenen noemen waarom men zich soms niet zo durft te uiten in lofprijs?

7. Kun je de principes uit 2 Kronieken 20 toepassen op strijd in je eigen leven? Hoe?

Bid met elkaar, dat de Heer ieder zal maken tot strijder, pas de geleerde principes toe. Kom
elkaar te hulp in de strijd, en geloof in overwinning!
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Les 6: IK LOOF EN AANBID DOOR MUZIEK
INLEIDING
Volgens het woordenboek betekent muziek: “het kunstzinnig ordenen van klanken”. Muziek zijn
trillingen in de lucht, golven van geluid die onzichtbaar zijn, maar voortgebracht worden op zichtbare
instrumenten. God heeft muziek geschapen als een ontmoetingspunt, een plaats van gemeenschap
met de onzichtbare God. Het ultieme doel van muziek is Gods glorie en grootheid zichtbaar te maken
evenals Zijn liefde voor de mens. Muziek is aan de mens gegeven om waardering en lie fde voor God te
kunnen uitdrukken en bedoeld om de zichtbare en onzichtbare wereld samen te brengen zodat Gods
glorie over de mens komt. Muziek beïnvloedt de atmosfeer. Denk maar aan het ontspannen muziekje
bij de tandarts of in een winkelcentrum, men probeert u daar in een “koopstemming” te brengen.
Muziek kan ook misbruikt worden om een demonische atmosfeer te creëren; denk aan groepen die
muziek misbruiken om satan te vereren met namen als Black Sabbath en Grateful Dead. Zij brengen
geen leven maar dood.
‘Eert God in zijn heilige hemel, eert Hem om het machtige firmament, om zijn krachtige daden, om zijn
onmetelijke grootheid. Eert Hem met hoorngeschal, met harpen, lieren en trommen, eert Hem met
vreugdedansen, met spel op gitaren en fluiten, sla de bekkens, de luidklinkende bekkens. Laat alles
wat adem heeft de lof zingen van de Heer, Eer aan de Heer!’ Psalm 150
DE OORSPRONG
De oorsprong is van muziek is God. Hij heeft muziek geschapen voor zijn eer. God stelde een engel
aan met muziekbediening, Lucifer genaamd. Hij was verantwoordelijk om de engelenscharen te leiden
in aanbidding voor God. Muziek was geboren en geplant in Lucifer om aanbidding te brengen aan de
Almachtige God. We lezen het volgende over hem in HSV Ezech. 28:13 u was in Eden, de hof van
God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier,
smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u
geschapen werd, waren ze gereed. 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt.
Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen.
15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u
gevonden werd.
Tamboerijnen en fluiten waren bij u staat er; Lucifer bespeelde niet alleen een instrument, nee hij was
het ook!
Jesaja 14:11 -> ‘de trots is in het dodenrijk geworpen, de klank uwer harpen..’ Lucifer had in de hemel
een fantastische muziekbediening samen met 1/3 van de engelen (Job 38:7). Hij was de meestermuziekmaker in de hemel. Satan stond echter op tegen God (Jes 14:13-14) en is uit de hemel
geworpen (Luc 10:18 en Openb 12:4). Hij gebruikt muziek sinds de zondeval voor zijn eigen eer. Mick
Jaggar: ‘Wij zijn er altijd op uit om de wil en de gedachte van mensen een bepaalde richting op te
sturen, en de meerderheid van andere groepen doen hetzelfde’. De Heer heeft het anders bedoeld,
lezen we in Jesaja 42:8 ‘Ik zal mijn glorie aan niemand anders geven’. Als er in de hemel strijd is over
muziek, zullen we dat op aarde ook tegen komen. Daarom is het belangrijk om ons te verdiepen in de
muziek.
HET DOEL
Het doel van muziek blijft om God te eren, en door melodie en ritme te uiten wat binnen in het hart
leeft. Het toont gevoel, beleving, gedachte, cultuur. God heeft dit vermogen in de mens gelegd. Het
kan positief en negatief gebruikt worden. Wij kijken in deze les vooral naar muziek zoals God die
bedoeld heeft.
HET HOOGSTE DOEL IS AANBIDDING
Satan probeert de eer van God te stelen, zich toe te eigenen. Hij beïnvloedt de muziek, brengt lust,
geweld, overspel; wil onze geest vervuilen en wil onze focus van God af halen. Hoe kritisch zijn we?
Mag de Heer meeluisteren met je muziekkeuze; geniet Hij ervan? Het is goed, als wij opruiming
houden. (Handelingen 19:19)
Sleutel: ‘Ik mag alles, maar niet alles is zinvol. Hoewel alles mag, mag niets mij overheersen’ (1 Kor.
6:12)
NLEG ZBS 2016 – Een leven van aanbidding – Ik loof en aanbid door muziek - Bladzijde 18

NLEG ZOMERBIJBELSTUDIE 2016
Een leven van aanbidding
“God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest en in waarheid” (Joh. 4:24)
MUZIEK OM GOD TE EREN RAAKT HET HART VAN GOD
Er is grote diversiteit in: instrumenten, volume, bewegen, locatie, doel, gelegenheid, tijd, houding van
het lichaam. Hij heeft recht om de juiste plaats te krijgen. (Psalm 22:4)
In de hemel is aanbidding door muziek, ook hier op aarde moet de klank hemels zijn. (1 Kron. 16:4, 6,
41, 42)
De glorie van God komt als zang en muziek samen - eenparig - God groot maakt (2 Kron 5:12-14).
MUZIEK BRENGT VREUGDE VOORT, TOONT DROEFHEID
2 Sam 6:15 -> David had vreugde om de ark des Heren. In de Psalmen staan veel lof - en ook
treurliederen.
Genesis 4:21 -> Jubal, de vader van allen die citer en fluit spelen.
MUZIEK BRENGT KALMTE, RUST, BEVRIJDING
1 Sam. 16:23 -> David speelde zo, dat de boze geest week van Saul en rust kwam.
MUZIEK, ZANG IS EEN DUIDELIJKE PROCLAMAT IE
 1 Kron. 16:9 -> ‘maak muziek voor Hem en zing; vertel over al zijn wonderen’
MUZIEK BRENGT OVERWINNING BIJ STRIJD
 2 Kron. 20:21 -> de muziek voorop in de strijd, lofprijs
 Rich. 1:1 -> ‘wie zal het eerst optrekken (in de strijd)? Juda (lof).
MUZIEK BRENGT EEN PROFETISCHE ZALVING IN BEWEGING
 1 Sam. 10:5-12 Profetische muziek, Saul onder de profeten.
 2 Kon 3:15-19 lezen we dat een bespeler van een snaarinstrument een profetische zalving brengt
over Elisa.
 1 Kron 25:1 Voorts zonderden David en de legeroversten tot de dienst af de zonen van Asaf,
Heman en Jedutun, die profeteerden bij het spel van citers, harpen en cimbalen… . 6 Die allen
namen, onder leiding van hun vader, deel aan het gezang in het huis des HEREN met cimbalen,
harpen en citers, bij de dienst in het huis Gods, op aanwijzing van de koning; Asaf, Jedutun en
Heman; 7 en hun aantal bedroeg, met inbegrip van hun broeders die onderricht waren in de zang
voor de HERE, allen die volleerd waren: tweehonderd achtentachtig.
 1Cor 15:39 Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en belem mert het spreken in
tongen niet.
MUZIEK HEEFT REDDEND EFFECT
Denk aan bv. een concert van gospelgroep Petra in Bogota, waar ruim 800 mensen tot geloof kwamen.
MUZIEK HEEFT GENEZENDE WERKING
Wist u dat muziek gespannenheid in het zenuwgestel kan verlichte n en iemands geest kan herstellen
wanneer deze verslagen is? Dat het vrede en vreugde kan brengen in een hart dat ontsteld en gekweld
is? Dat muziek zelfs ziekte kan doen keren en genezing kan brengen? Zelfs in het natuurlijke is dat
mogelijk; laat staan onder de zalving van de Heilige Geest als het door gezalfde muzikanten gespeeld
wordt! Daarom worden sommige evangelisten begeleid door gezalfde muzikanten en zangers (denk
aan Billy Graham, Benny Hinn, etc.).
MUZIEK IN HET OUDE EN NIEUWE TESTAMENT
Er zijn talloze teksten in het Oude Testament te vinden over muziek, instrumenten, muzikanten,
liederen en er is zelfs een heel Bijbelboek met Psalmen; liederen die geschreven zijn om te zingen.
Lees b.v. de inleiding van de Psalmen waar men een korte instruc tie en of omschrijving kan vinden. In
het Nieuwe Testament vinden heel wat minder teksten dan in het Oude Testament, misschien wel
omdat men er van uitging dat het tot het – als vanzelfsprekend – al tot de eredienst behoorde en ook
thuis beoefend werd, zoals bij het feest van de teruggekeerde jongste, verloren jongste zoon in:
 HSV Lucas 15:25 Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde
hij muziek en reidans… …
 HSV Col 3:16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; v onderwijs
elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere
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met dank in uw hart. 17 En alles wat u doet met woorden of met werken, doe dat alles in de Naam
van de Heere Jezus, w terwijl u God en de Vader dankt door Hem.
HSV Rom 12:1 Ik roep u er dan toe op, broeders, op grond van de ontfermingen van God, om uw
lichamen aan God te wijden als een levend slachtoffer, heilig en voor God welgevallig, dat is uw
redelijke godsdienst.
HSV 1Cor 13:1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde
niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.
HSV 1Cor 14:7 Dat geldt ook de levenloze dingen die geluid geven, of het een fluit is, o f een citer,
als zij zich niet onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat op de fluit of op de citer
gespeeld wordt?

MUZIEK & ZANG IN DE HEMEL
Muziek is niet alleen van vroeger of nu maar ook in de hemel zullen we muziek horen: hemelse
muziek!
 Openb 14:2 En ik hoorde een geluid uit de hemel, als b een geluid van vele wateren en als het
geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen.
3 En zij zongen als d een nieuw lied vóór de troon, en vóór de vier dieren en de ouderlingen. En
niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht
waren.
 Openb 5:8 En toen Het de boekrol nam, vielen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen vóór
het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de
heiligen. 9 En zij zongen een nieuw lied: U bent waardig om de boekrol te nemen, en zijn zegels te
verbreken, want U bent geslacht en hebt ons voor God k gekocht met Uw bloed, uit elke stam en
taal en volk en natie. 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij
zullen als koningen regeren over de aarde. 11 Ik zag toe en hoorde een geluid van vele engelen
rondom de troon, van de dieren en de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizend groepen van
tienduizend en duizend groepen van duizend. 12 En ze zeiden met een luide stem: Het Lam Dat
geslacht is, is waardig om te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en
heerlijkheid en dankzegging.
DEZE TIJD
Muziek gaat met de tijd mee; besef, dat we niet kunnen stellen, dat God alleen verheerlijkt wordt met
één bepaalde stijl. De Heer is geweldig creatief; Hij is de Schepper. Laat de Heilige Geest inspireren,
zoals in de tijd van Besaleël en Oholiab. (Ex. 31:1-3)
WAT KIES IK?
Er is een strijd om wie we aanbidden. Jezus ervaarde dit in HSV Mat 4:10 Toen zei Jezus tegen hem:
Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen
dienen… .. Wij zullen die strijd om wie we aanbidden ook ervaren en de juiste keuzes moeten maken.
B.v. “wie is de beste muzikant?”. Dat is die muzikant, die ervoor kiest om de muziek aan de Heer terug
te geven, muziek behoort Hem toe, Hij behoort ermee geloofd en aanbeden te worden. Natuurlijk heeft
Hij ook recht, dat we Hem eren met het BESTE instrument of compositie. Maar het beste komt vooral
uit ons hart. Zelf kunnen we volop muziek maken, zingen, instrumenten, cd’s afspelen of muziek via
het internet streamen (b.v. Spotify). Laten we radicaler zijn in onze muziekkeuze, geef de duivel geen
eer, hij is de dief. Onze Koning Jezus komt toe alle eer!
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VRAGEN Les 6: IK LOOF EN AANBID DOOR MUZIEK
1. Wat sprak je vooral aan in deze les?

2. Welke muziek spreekt jou aan?

3. Eert deze muziek de Heer? Leg uit waarom?

4. Waarom is het belangrijk om keuzes te maken t.a.v. muziek beluisteren?

5. In hoeverre heb jij wel eens genezing, bevrijding, overwinning, rust ervaren, toen muziek
gespeeld werd?

6. Heb je tijdens muziek ook wel eens de zalving van de Geest ervaren? Wanneer? En wat deed het aan
je?
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Les 7: AANBIDDING in geest en in waarheid
‘ Maar er zal een uur kom en, ja het is e r al, dat de war e aanbidde r s de Vader zulle n
aanbidden in geest en waar heid. De Vader toc h zoekt mensen die Hem zo aanbidden. God is
geest , e n wie Hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid aanbidde n’
(Johanne s 4:23 - 24 W V)
In de afgelopen 8 lessen hebben we een aantal aspecten gezien van lofprijs en aanbidding.
Daarbij kwamen vele uitingen aan de orde. Jezus geeft aan, dat uitingen alleen tot Gods eer zijn,
als ze komen uit een toegewijd en een zuiver hart.
De vrouw in Johannes 4 begint een discussie met aanbidding als onderwerp. De Heer verlangt dat
we waardige aanbidders zijn. Aanbidding begint niet op een rituele plaats of met een rituele vorm,
maar aanbidding begint in ons hart! Ware aanbidding begint bij de Bron van Levend Water.
Aanbidders kunnen niet zonder de overvloed en de volheid van de Heilige Geest.
Aanbidden in geest
‘Wie zich echter met de Heere verbindt, is één geest met Hem’ (1 Korinthe 6:17)
Aanbidden in Geest en Waarheid betekent ons leven. Ons leven verheerlijkt God, ons leven is leven in
de Geest en niet meer het vlees. Want met het vlees kunnen we God niet behagen, maar in de Geest
zijn we een met God.
Dank zij de wedergeboorte staat onze geest rechtstreeks in contact met God. Nu is de tijd dat we
kunnen drinken van het Levend Water. Daar begon het gesprek met deze vrouw ook over (Joh. 4:1314) en in Joh. 7:37 komt het terug. Het Levend Water gaat over de Heilige Geest (Joh. 7:39). Door de
Heilige Geest kunnen we God aanbidden op een niveau dat uitstijgt boven alleen maar kennis van God.
Als we b.v. zeggen: ‘Ik aanbid U, want u bent de Machtige’, dan is dat goed, maar nog altijd vanuit
kennis. In het OT. lezen we dat ook. Het valt onder ‘wij aanbidden wat wij weten’ (vs. 22). Aanbidden
in geest duidt op een andere kwaliteit, op ontmoeting van geest tot geest. Er staat geen lidwoord bij,
dus niet 'in de geest', maar 'in geest'. In het Grieks staat er 'en pneumati' , wat aangeeft met welk
'middel' je iets doet. Hier dus: 'aanbidden door middel van geest'.
Aanbidding is niet een kwestie van de juiste woordjes uitspreken op de juiste plek (Gerizzim,
Jeruzalem, of waar dan ook), maar God zoekt aanbidding vanuit een echte ontmoeting met Hem.
De ge e st e lijke me ns
‘..wat uit de Geest geboren is, is geest..’ (Joh. 3:6) ‘..de geestelijke mens..’ (1 Kor. 2:15) ‘En Hij,
de God des vredes, heilige u geheel en al, en uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van
onze Here Jezus Christus blijke in alle dele onberispelijk bewaard te blijven’. (1Tess. 5:23)
De Drie-enige God, Die Geest is, woont in mijn geest. Hij ma nifesteert zich door mijn ziel en houdt
het lichaam onder z i j n heerschappij. Mijn lichaam zal dan Gods tempel zijn. Als ik me aan de Heer
hecht, ben ik één geest met hem (1 Kor. 6:17).
Mijn geest is het centrum van mijn wezen. Ik sta toe, dat de Geest troont in dat centrum. Als mijn
geest onder de heerschappij is van de Heilige Geest, dan zal ik ook mijn ziel (wil persoonlijkheid,
denken, et c .)en mijn lichaam onderwerpen aan zijn wil.
Lofprijs is een keuze; ‘Ik WIL de Heer prijzen….(Psalm 34:2) dat is een offer; ik voel niet om mijn
handen op te heffen, maar mijn keuze is om het wel te doen.
Aanbidding ontstaat in de relatie van Gods Geest en van mijn geest. Het is een samensmelten. Het is een
gevolg van deze relatie.
Welke aanbidding neemt God aan?
Zowel Kaïn als Abel hebben een offer aan God gebracht, maar het offer van Kaïn werd niet door
Hem aanvaard omdat hij onrechtvaardig was (Genesis 4:4 t/m 7; Hebr.11:4; 1Joh. 3:12).
Nadab en Abihu hebben reukwerk geofferd, maar God heeft hen gedood omdat deze mannen
‘vreemd vuur voor het aangezicht des Heren’ hebben gebracht, ‘hetgeen Hij hun niet geboden had’
(Lev. 10:1).
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Het feit dat wij op één of andere wijze aanbidden, wil nog niet zeggen dat God zomaar onze
aanbidding aanvaart. Onze aanbidding moet met zijn wil in overeenstemming zijn.
Da a r o m mo e t d e Heilige Geest zijn wil in mijn leven bekend kunnen maken, zodat ik Hem
beantwoord in mijn geest met overgave en gehoorzaamheid. Hij stort Gods liefde uit in mij
(Rom.5:5), en ik beantwoord die liefde door mijn geest over te geven in liefde.
Bij he t aanbidde n moe t e n wij God ge hoorza me n.
Aan de oppervlakkige godsdienstige mensen van Zijn tijd zei Jezus: ‘Terecht heeft Jesaja van u,
huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun
hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen
zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen’ (Marc. 7:6 t/m
8).
De aanbidding in de eerste gemeenten is eenvoudig en geestelijk. De eerste gelovigen hebben
gebeden en lofliederen gezongen. Op de eerste dag van de week kwamen zij samen om aan de
tafel des Heren deel te nemen (Hand. 2:42; 20:7; 1 Kor. 14:15; 16:1,2; Kol. 3:16).
In de loop der eeuwen hebben wereldse mensen wereldse praktijken aan de oorspronkelijke
aanbidding toegevoegd, zoals, het vereren van beelden en iconen, het branden van wierook en
gebedskaarsen, enz., dingen die vreemd zijn aan het Woord en aan de Geest van Christus.
Ook in de ‘evangelisch wereld’ kunnen dingen binnensluipen, die als doel hebben de Heer te
aanbidden, maar niet in overeenstemming zijn met het W oord. Sommigen willen bijv. terugkeren
naar oude Joodse gebruiken of andere wettische zaken.
Laten wij God aanbidden in geest en in waarheid. Waarachtige aanbidding komt u i t h e t h a r t
v o o r t en moet in overeenstemming zijn met de geopenbaarde wil van God.
God aanbidde n in waarhe id
De uitdrukking ‘in waarheid’ is in het Grieks van dezelfde stam als het woord ‘ware’. Het betekent dus
oprecht, eerlijk en ontdaan van schijn.
Aanbidding is een bewust verheerlijken van God als levenshouding die voortvloeit uit een innerlijke
houding van ontzag voor Zijn majesteit en van nederige onderwerping aan Zijn gezag.
Waarachtige aanbidders aanbidden in geest en in waarheid. Om God te behagen moeten wij in
overeenstemming met Zijn woord aanbidden. Jezus is de Waarheid (Joh. 14:6) We moeten in de
waarheid wandelen! (2 Joh.4)
In 3 Joh. 2-8 zien we, dat het wandelen in de waarheid aanbidding is. Jezus openbaart zich als de
Waarheid in zijn woord. Leef ik zuiver, in overeenstemming met zijn woord? Ben ik transparant?
Neem ik het niet zo nauw met zijn Wil of verlang ik ernaar toe doen wat Hij zegt?
‘Heilig hen in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid’ (Joh. 17:17)
Laten wij ‘God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is
een verterend vuur’ (Hebreeën 12:28,29).
‘Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van
handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. Die zal
van de Here een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils.’ (Psalm24:3-5)
In Handelingen. 5 staat een ernstige waarschuwing. Ananias en Saffira wilden uiterlijk eren en
aanbidden, terwijl ze de waarheid op alle fronten geweld aan deden. De Heer wil eer ontvangen in
waarheid!
Daarom is het zo belangrijk, dat de Geest kan werken door gaven. Hij wil profetisch, openbarend,
onderscheidend spreken. Wordt Gods volk geleid door de Geest en door de Waarheid?
De Heer ZOEKT aanbidders
Lofprijzers zijn er blijkbaar wel in grote aantallen. In samenkomsten, concerten, enz. wordt volop
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geprezen.
Aanbidders moeten gezocht worden. Jezus spreekt over aanbidden in geest en in waarheid. Is
mijn geest onderworpen aan de leiding van de Geest? Stroomt het Levende Water door mi j en
uit mij? Heb ik Hem lief, niet alleen met woorden, uiterlijkheden, maar allereerst met mijn hele
hart?
‘Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw
verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste
liefhebben als uzelf’.
(Matt. 22:37-39) Wandel met de Heer en met je naaste in waarheid.
In Johannes 4:20 gebruikt de vrouw het woord 'moet', m.a.w.: 'Wat moet er gedaan worden om juist
te aanbidden?' Zij denkt daarbij aan een plaats waar er moet worden aanbeden. In vers 24 gebruikt de
Heer Jezus ook het woord 'moeten' en zegt hier: Het enige dat moet, is dat het 'in geest' is (niet
materie-gebonden en vrij van schijnrituelen) en 'in waarheid' (met een waarachtig hart, in
overeenstemming met de waarheid van God zoals de Geest die door de Bijbel aan ons leert).
Aanbidden in geest en waarheid is dus niet iets dat onbereikbaar is, het is eenvoudig met een oprecht
hart God aanbidden zoals je Hem kent. Hem steeds meer en beter leren kennen, Hem gehoorzamen en
door zijn Woord en Geest geleid worden leidt tot het aanbidden van God de Vader en van de He er
Jezus Christus in meer facetten van Wie Hij is.
DE HEER IS NU AAN HET ZOEKEN NAAR AANBIDDERS! VINDT HIJ MIJ; HEEFT HIJ MIJ AL
GEVONDEN?
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VRAGEN Les 7: Aanbidding in geest en in waarheid
1

Wat sprak je vooral aan in deze les?

2

Wat zoekt de Heer op dit moment? (lees Joh. 4)

3

Hoe is je relatie met de Heilige Geest? Verlang je ernaar om een aanbidder te zijn?

4
zien?

Aanbidding komt vanuit het hart. Wat is daarvan aan de buitenkant (leven, gedrag, enz. ) te

5.

Hoe aanbid ik in waarheid? Hoe ken ik de waarheid?

Bid met elkaar, dat de Heer ons nu allemaal zal vinden als aanbidders in geest en waarheid.
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LES 8 - IK AANBID MET EEN NIEUW LIED
Zingt de HERE een nieuw lied… .(NBG Psalm 96:1).
Zing voor hem een nieuw lied. Maak vrolijke muziek en juich van vreugde (GNB Psalm 33:3).
Niet alleen Ps 96 en 33 dagen ons uit om een nieuw lied voor de Heer te zingen maar ook Ps 98:1, Ps
149:1 en Jes 42:10. Waarom zouden we dat doen? Meestal zingen we bekende liederen uit een bundel,
dat is op zich prima. Deze liederen zijn allereerst voor God bedoelt maar bouwen ook ons geloof op,
geven uiting aan onze dank, verdriet, blijdschap, brengen inspiratie in de strijd, etc. Het zijn liederen
waar zowel de tekstdichter als de componist inspiratie voor kregen en op dat moment was het een
nieuw lied voor hen. Het is ook nieuw voor ons als we het voor de eerst maal horen en zingen. Muziek
en liederen tonen het innerlijk van de mens. Wat in het hart is, komt er uit door woorden, zang en
muziek. We denken na over “nieuwe liederen” die niet in een bundel staan, maar spontaan “ontstaan”
onder leiding van de Heilige Geest als inspirator. In deze les bespreken we:
1. Wat is een nieuw lied?
2. We zingen een nieuw lied omdat God dit van ons vraagt
3. We zingen een nieuw lied om de Heer in de taal en cultuur van onze t ijd verstaanbaar te maken
4. We zingen een nieuw lied omdat wij vernieuwde mensen zijn!
5. We zingen een nieuw lied als een profetische uiting
1. WAT IS EEN NIEUW LIED?
ER IS EEN OUD EN EEN NIEUW LIED.
Het oude lied vertelt van het oude leven: gevangenschap, onde rdrukking, etc. Lees Ps 137. In Ps 126
wordt verteld van het nieuwe lied, het lied van Sion. Het getuigt van de machtige Bevrijder,
Overwinnaar! Nieuw leven!
HEMELSE MUZIEK
In de hemel is ook muziek en worden liederen gezongen. Daar is de stijl van muziek de stijl van de
Heer. Het boek Openbaringen laat ons daarvan een glimp zien o.a. in 4:9 heerlijkheid, eer en
dankzegging wordt gebracht.
Het volume van lofprijs zal in de hemel vaak uitbundig en luid zijn!
 Openb 5:9-14
“zij zongen een nieuw lied”
 Openb 14:3
“een nieuw gezang”
 Openb 15:3
“het lied van Mozes en van het Lam”
HET NIEUWE EN HET OUDE
HSV Mat 13:52 Hij zei tegen hen: Daarom, ieder schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen
onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorra ad nieuwe en oude dingen tevoorschijn
haalt.
Deze tekst is allereerst bedoeld voor de prediking van het Woord en spreekt over nieuwe en oude
dingen. Het is belangrijk het Nieuwe Testament in het verlengde van het Oude Testament uit te
leggen. Zonder oud is er geen nieuw! Het nieuwe van deze nieuwe dingen is heilshistorisch bepaald.
Het is de proclamatie dat in Jezus het Koninkrijk gekomen is en de Gemeente de boodschapper is van
Gods Koninkrijk. De Geest wil Zijn werk doen in alle gelovigen in tegenstelling tot slechts enkele
geroepenen in het Oude Testament. Het nieuwe kan echter niet zonder het oude en wordt in het licht
van het oude gezien en worden daarom ook in deze volgorde genoemd. We worden uitgedaagd om de
nieuwe dingen, dus de nieuwe liederen te omarmen!
TRADITIE EN VERNIEUWING - OUDE EN NIEUWE LIEDEREN
Hoewel veel liederen prachtig en krachtig zijn en belangrijk in onze lof en aanbidding, is het belangrijk
om niet vast te zitten aan traditie. Er was een periode, dat Gregoriaanse liederen “nieuwe liederen”
waren. Er zijn daarna massa’s nieuwe liederen gekomen. Denk aan de Johannes de Heer en
Glorieklokken bundel die in de vorige eeuw tot grote zegen waren voor de evangelische wereld.
Inmiddels is de Opwekkingsbundel daarbij gekomen. Elk jaar komen er weer uitbreidingen van dikwijls
vertaalde “nieuwe liederen”, soms vanuit Hillsong, e.d. De Geest van God is creatief, scheppend! Hij
wil zijn creatieve, scheppende werk in ons doen. Het doel: lofprijs en aanbidding! Dit betekent niet, dat
we andere liederen direct overboord moeten zetten. Deze liederen brengen vaak nog steeds zegen,
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bemoediging, devotie, correctie (Col 3:16). We moeten wel beseffen, dat liederen niet in de eerste
plaats bestemd zijn voor ons genoegen, onze zegen, maar dat het allereerste doel is: de eer van God!
2. WE ZINGEN EEN NIEUW LIED OMDAT GOD DIT VAN ONS VRAAGT IN ZIJN WOORD
Een nieuw lied is een nog nooit eerder gezongen lied. Een nieuwe melodie en nieuw tekst. De Heer
geeft aan mensen talenten, bedieningen en zalving om nieuwe liederen te maken. Deze worden
geboren in het hart, door de Heilige Geest. Het vraagt moed en geloof en zalving van de Geest dit te
doen. Niet alleen in het OT maar ook in de NT geeft Hij die opdracht Col 3:16 Laat het woord van
Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; v onderwijs elkaar en wijs elkaa r terecht, met
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart . Waarom zou de
Heer dat vragen? Allereerst om Hem te eren met de spontaniteit van ons hart! Als ons hart echt voor
God is, zal dat uit onze mond stromen leert Jezus ons in Mat 12:35 De goede mens brengt goede
dingen voort uit de goede schat van het hart. We laten met een nieuw, spontaan lied niet alleen God
weten wie Hij is maar ook de mensen om ons heen! Dat heeft uitwerking zowel op onszelf als onze
omgeving.
Psalm 96 wordt geopend met een zeer bekende woorden: "Zingt den Heer een nieuw lied." Het is een
prachtige opdracht van God. Als je weet dat Jezus Christus jouw Heer en Verlosser is, dan is dit een
opdracht voor jou. We kunnen dit zomaar langs ons heen laten gaan als gelovigen en bijvoorbeeld
zeggen: "Zing voor de Heer, als je een goede stem hebt." Dat staat er niet! God wil dat wij de stem die
Hij aan ieder van ons gegeven heeft, gebruiken voor Zijn glorie en daarmee terug geven aan Hem. Het
is een natuurlijke reactie om Gods eer te bezingen! Als je wel eens in een samenkomst zit en geen zin
hebt om te zingen, dat is een goede tijd om jezelf af te vragen: "Heer, waarom heb ik geen zin om te
zingen?”. Er kunnen momenten zijn waarop we het niet kunnen opbre ngen wegens vermoeidheid,
afleiding, of onbeleden zonde, maar we hebben een verantwoordelijkheid en het voorrecht om te
zingen. God wil dat en hij verdient het! Zelfs als je geen kind van God bent, (nog) niet bekeert, zelfs
dan is dit ook jouw opdracht volgens Psalm 150:6 "Alles wat adem heeft, love de HERE".
In Ps 96:5 lezen we: "want alle goden der volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel
gemaakt”. De valse goden zijn niet echt, ze bestaan niet. Ze zijn alleen maar verzinsels van de
verbeelding. De lucht die we inademen is reëler dan de valse goden. Let op het gedeelte "...maar de
HERE heeft de hemel gemaakt". Wat een contrast! Wat een verschil! Valse goden kunnen niets en
onze God is zo echt, Hij schiep onze wereld waarin wij leven! Begrijpelijk dat satan de evolutieleer wil
promoten!
3. WE ZINGEN EEN NIEUW LIED OM ONS IN ONZE TAAL & CULTUUR VERSTAANBAAR TE
MAKEN
Allereerst zijn onze liederen in de 1e plaats bedoelt om God te eren maar ook om ons geloof in Hem te
proclameren en belijden voor onszelf en omgeving. Elke taal en cultuur bezingt God in haar eigen
woorden en muziekstijl. Denk b.v. aan de praisemuziek die men in India zingt of in Afrika of on der de
zigeuners…. Het is herkenbaar en verstaanbaar voor hun eigen volk. Paulus zegt 1Cor 14:19 In de
gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand om ook anderen te onderwijzen ,
dan tienduizend woorden in tongentaal. Het is belangrijk dat anderen kunnen begrijpen wat we zingen
en spreken.
"Zingt de HERE een nieuw lied...". Wat wil de Bijbel daarmee zeggen? Het woord 'nieuw' is een heel
eenvoudig woord dat op verschillende manieren gebruikt wordt in de Schrift. Allereerst denken w e aan
'nieuw' in termen van chronologie of tijd. Nieuw is iets dat onlangs is gemaakt. Je kunt naar Ikea gaan
en een eettafel en stoelen bekijken die net in een fabriek gemaakt zijn. Of naar een autodealer met de
nieuwste modellen van 2017. Ze zijn nieuw qua tijd. Dit is waarschijnlijk het meest algemene gebruik
van dit woord in de Bijbel. Als we lezen om een "een nieuw lied voor de Heer te zingen" kunnen we
denken aan een nieuwe compositie van tekst en muziek. Ja, we worden aangemoedigd en zelfs
bevolen om nieuwe liederen voor gebruik in de samenkomst te creëren. Ben je niet blij dat we niet
beperkt zijn tot liederen die 50 jaar geleden geschreven, 200 jaar geleden, of 3.000 jaar geleden? Dat
betekent niet dat we die weggooien, want dan zouden we in feite een rijke schat van theologische
expressie en prachtige persoonlijke ervaringen in woorden en muziek kwijtraken. Toch geeft God ons
met deze tekst de opdracht dat elke generatie van gelovigen moet streven naar nieuwe liederen. Elke
generatie, elke stam, geslacht, taal en natie kunnen en moeten nieuwe aanbiddingsmuziek ontwikkelen
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voor de lokale gemeente! Daarbij betreft het ook liederen die ingeblazen worden door de Geest van
God…..
4. WE ZINGEN EEN NIEUW LIED OMDAT WIJ VERNIEUWDE MENSEN ZIJN!
We zingen nieuwe liederen, spontaan, omdat een nieuw lied past bij ons nieuwe leven (Rom 6:4) als
een nieuwe schepping (2Cor 5:17), met ons vernieuwde denken (Ef 4:23) als nieuwe mens (Ef 4:24).
We hebben een nieuwe geest ontvangen en een nieuw hart (Ezech 36:26). We hebben een nieuw
burgerschap inde hemel ontvangen (Fil 3:20) om in te wandelen langs een nieuwe en levende weg
(Heb 10:20) en we zijn onderweg naar het nieuwe Jeruzalem (Op 21:2) en drinken onderweg van de
nieuwe wijn (Mat 9)! En zingen NIEUWE LIEDEREN! Het Hebreeuwse woord “nieuw” lied in Ps 96 is
“chadash” wat betekent: nieuw, iets nieuws, fris, vers! Dit woord omvat niet alleen het idee van
chronologische nieuwheid, maar van superieur, “als nieuw” van kwaliteit. De opdracht om nieuwe
liederen te zingen voor de Heer benadruk dat wat we zingen voor de Heer, van superieure kwaliteit
moet zijn, ongeacht de datum van compositie!
5. WE ZINGEN EEN NIEUW LIED ALS EEN PROFETISCHE UITING
De Geest kan zomaar een lied laten “opspringen” in het hart. In de samenkomst, in persoonlijk gebed,
in de auto, op fiets, etc. Er kan zo maar een melodie en tekst “opborrelen”. Het is vaak persoonlijk, uit
dankbaarheid. Het is belangrijk dat we gaan geloven in dit werk van de Geest. Met de gelovigen
tezamen zal dit een harmonieuze lof zijn, tot eer van God. Tijdens de lofprijs en aanbidding in de
gemeente zullen vaak eerst bekende (oude!) liederen gezongen worden. Toch wil de Heer het
persoonlijke, nieuwe liederen, rechtstreeks uit het hart horen. Hij heeft dit bedacht en daagt ons uit in
Zijn Woord! Welke soorten van liederen kunnen dit zijn?
EEN PROCLAMEREND LIED
Dit omvat een belijdenis, het vertelt Wie God is, wat Hij deed en doet. Psalm 96:1-4. Het lied van
Mozes (Ex 15). Het zet de Heer de juiste plaats en erkent Zijn almacht. Ook het noemen van Zijn
naam is ook proclamerend.
EEN PROFETISCH LIED, PROFETISCHE MUZIEK
2Kon 3:15 Nu dan, haalt mij een citerspeler. En het geschiedde, toen de citerspeler speelde, dat de
hand des HEREN op hem kwam. Dit spreekt over gezalfde muzikanten die een profetische zalving
laten komen waardoor God zich kan openbaren en iemand profetisch gaat spreken.. Muziek van de
Geest, laat de Geest geboren doen worden. We lezen in 1Sam 1:5 over een groep profeten die in
vervoering van de offerhoogte afdalen, vooraf gegaan door harp, tamboerijn, schalmei en lier . Door de
Geest van God kon de zwangere Maria een lofzang aanheffen in Lucas 1:41-55 evenals Zacharia in
vers 67-79.
EEN LIED VAN DE GEEST, ZINGEN IN DE GEEST
Paulus beschrijft zijn eigen ervaring met het spreken en zingen (van waarschijnlijk nieuwe liederen!) in
tongen. Hij schreef in 1 Cor 14:14 Want als ik in tongentaal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand
ontvangt er geen vrucht van. 15 Wat is dan het geval? Ik zal met de geest bidden, maar ik zal ook
met het verstand bidden. Ik zal met de geest lofzingen, maar ik zal ook met het verstand lofzingen. Je
weet en ervaart dat je bidt, maar je verstaat niet wat je bidt. Je weet en ervaart dat je de Heer prijst
en aanbidt, maar je verstaat niet wat je tot Hem zingt. Het verstand helpt je dus niet. De Geest
passeert op dat moment het verstand en dat wordt ongebruikt gelaten…. door de Geest, die alle talen
spreekt (Han 2). Paulus zei echter niet: “Ik zet mijn verst and stil, ik denk niet na!”. Nee, hij liet de
Geest door hem werken, ook al verstond en begreep hij zelf niet wat de Geest door hem zei. We lezen
dat in Rom 8:26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij
bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Zo weten wij vaak niet hoe we de Heer vanuit de diepte van ons hart alle eer moeten geven of hoe we
zullen bidden. Bidden in tongen, spreken in tongen en zingen in t ongen zijn daarom een geweldige
kracht en kunnen een vervolg zijn op het spontaan gezongen eenparige nieuwe lied in de gemeente.
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SAMENGEVAT
WAT IS SPREKEN/ZINGEN IN TONGEN NIET?
- Niet spreken / zingen tot mensen
- Geen mens verstaat het
- Geen verstandswerking
- Zonder vertolking niet voor de gemeente
- Zonder vertolking zacht voor jezelf

BIJBELTEKST
1Cor 14:2
:14
:14,15
:2 en
16:2
:9
:16
:27, 28
:4
:22

EN WAT IS HET WEL?
Spreken, zingen tot God (geheimen)
Het spreken, zingen tot God
Bidden, zingen tot God, met mijn geest
Kan dankzegging zijn
Het sticht jezelf
Teken voor ongelovige

DE UITWERKING VAN EEN NIEUWE BOODSCHAP EN EEN NIEUW LIED OP BUITENSTAANDERS
Als we de Heilige Geest de ruimte geven om te werken, te bewegen dan heeft dat niet alleen invloed
op ons maar ook op buitenstaanders. We lezen de uitwerking van een profetische boodschap of een
profetisch lied prachtig beschreven in HSV 1Cor 14:24 En stel dat allen profeteerden, en er kwam een
ongelovige of niet-ingewijde binnen, dan zou die door allen terechtgewezen en door allen geoordeeld
worden. 25 En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar en zo zal hij zich met het
gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Laten
profetische liederen niet zo maar onderbroken worden door een ‘mooi’ lied uit Opwekking of door een
voorbede-gebed. (behalve als de Geest dit leidt). Laat het bij Gods volk niet steeds het ‘oude liedje’
zijn. Leef en zing het NIEUWE LIED VAN EN VOOR DE HEER!
Onze God die zegt in GNB Jes 43:19 Let op, ik begin iets nieuws… .. gaat geëerd worden met een
NIEUW LIED!
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VRAGEN LES 8 - IK AANBID MET EEN NIEUW LIED
1. Kun je enkele redenen noemen waarom het belangrijk is om een “nieuw lied” te zingen?

2. Op 4: 9-10 En iedere keer… vallen de vierentwintig oudsten op hun knieën neer voor Hem die op
de troon zit, en aanbidden ze hem die leeft voor altijd, voor eeuwig. Wat betekenen “lof, eer en
dank brengen”?

3. Zing je graag nieuwe liederen? Waarom en wat zegent je daarin?

4. Borrelt er wel eens een “spontaan, nieuw lied” in je op? Wanneer, waar?

5. Hoe kun je het verlangen om in de Geest, en liederen van de Geest te gaan zingen? Als er
blokkades zijn, kun je die dan benoemen?

6. Waarom is spreken / bidden / zingen in de Geest zo belangrijk?

7. Bid met elkaar, dat de Heer geëerd zal worden met nieuwe liederen. Zing het nieuwe lied,
spontaan, proclamerend. Laat de Geest het profetische lied, het lied van de Geest uit je hart en
mond doen stromen!
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