Aanbidding
In de Bijbel komen drie begrippen voor die met de verering van God te maken hebben:
-

dankbaarheid

-

lofprijzing

-

aanbidding

Ik heb drie notities samengesteld om deze begrippen in een huiskring / gespreksgroep te
bespreken. Deze notitie is de derde in deze serie en gaat over aanbidding.

Het begrip aanbidden komt in het Nieuwe Testament onder andere voor in
Lukas 4:7 / Mattheüs 14:33 / Marcus 15:19 / Openbaring 4:10

Als je die teksten doorleest welke antwoorden haal je daaruit op de volgende vragen?
Wat betekent aanbidden?
Wat wordt er bij het aanbidden vaak ook genoemd / waarmee gaat het vaak gepaard?
Wie aanbidden?
Wie worden aanbeden?
Welke relatie bestaat er tussen degene die aanbidt en degene die wordt aanbeden?
Wordt er ook gezongen of gesproken?

Als je deze aspecten van aanbidding ziet, vind je dan dat er aanbidding is in de
erediensten van gelovigen?

Kun je voorbeelden noemen van aanbidding in onze tijd? Wie - wat - hoe?

Een belangrijk gedeelte uit de Bijbel voor onze tijd is Johannes 4:19-24.
Wat vroeg de vrouw zich af?

De Heer Jezus zegt dat je in waarheid moet aanbidden, dat is op de ware plaats of op de
plaats van het ware heiligdom. Waar is dit?
Hebreeën 8:1-5

Wat is de tabernakel van Israël volgens de volgende gedeelten uit Hebreeën?
Wat voor soort heiligdom is dat?
Wat is het ware heiligdom?
Waar is dit?
Wat is de weg naar dit heiligdom?
Hebreeën 9: 8-12
Hebreeën 9:23-24
Hebreeën 10:19-22
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In de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw noemt de Heer Jezus behalve over de
plaats van aanbidding nog een belangrijk kenmerk van ware aanbidding. Wat is dat?
Johannes 4:19-24

De Bijbel stelt de geest tegenover het vlees. In Hebreeën 9:10 worden de voorschriften
voor de dienst in de tabernakel bepalingen voor het vlees genoemd. In de tabernakel
gingen de priesters lichamelijk naar binnen. In de ware tabernakel mogen alle gelovigen
in de geest naar binnen gaan.

Hoe kun je in je geest het ware heiligdom binnengaan? Ken je dat?

Wat kan een rol spelen bij het in de geest in het heiligdom binnengaan?
2 Koningen 3:11-15

In het oude testament mochten alleen de priesters het heilige binnengaan. De gelovigen
onder het nieuwe testament worden allen priesters genoemd. Openbaring 1:4
Wat betekent het dat elke gelovige nu een priester is? Welke voorrechten en
verantwoordelijkheden brengt dat met zich mee?
1 Petrus 2: 5

Deze notitie is samengesteld aan de hand van het volgende iBoek. Daarin kun je meer
lezen over het onderwerp van deze notitie.

http://www.klaaswebsites.nl/bijbelcursus/studies/praise-en-worship.pdf
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