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Lofprijzing 

 

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 tweede in deze serie en gaat over lofprijzing. 
 

Wat houdt prijzen / loven in? 

Psalm 150,2 / Psalm 135,3 

 

Prijzen of loven houdt onder andere in dat de naam van God wordt geroepen of 

aangeroepen. Kun je daar voorbeelden van noemen uit onze tijd?  

 

Hoe wordt het aanroepen van de naam van God in de volgende tekst genoemd? 

Hebreeën 13,15 

 

Welke muzikale aspecten ontdek je in de volgende teksten? 

Psalm 33,2 / Psalm 47,8 

 

Welke aspecten van lichamelijke houding zie je in de volgende teksten? 

Nehemia 8,7 / Psalm 149,3 

 

Onder welke omstandigheden kun je God loven? Weet je daar een voorbeeld van? 

Psalm 103,22 / Psalm 74,21 

 

Wat leer je van de volgende verzen over de vraag wanneer / hoe vaak God loven? 

Psalm 119,164 / Psalm 119,62 

 

Zou je hier iets van in de praktijk kunnen brengen? 

 

Hoe was de lofprijzing in de tempel georganiseerd? Stel je eens voor hoe dat was en wat 

dat betekende voor een Israëliet die 's morgens of 's avonds naar de tempel kwam? 

1 Kronieken 23, 5 en 30 

 

Wat wordt er van de eerste christenen gezegd met betrekking tot lofprijzing? 

Handelingen 2,46 - 47 

 

Is het van belang om een gemeente te bezoeken of kun je God ook individueel loven? 

Psalm 35,18 / Psalm 26,12 
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Wat betekent het om je als een steen in Gods huis te laten bouwen en wat is het doel 

daarvan? 

1 Petrus 2,5 / Hebreeën 13,15 

 

Om beter te begrijpen wat lofprijzing is, kun je Psalm 105 doorlezen en aangeven welke 

grote daden van God en welke eigenschappen van God daarin worden genoemd. Hoe 

wordt deze Psalm afgesloten? 

 

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 

 


