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“Echte aanbidding is God koesteren boven alle andere dingen.” 

- John Piper 

Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij 

Mij vandaan;  maar tevergeefs eren [sommige vertalingen: aanbidding] zij Mij, omdat zij leringen 

onderwijzen die geboden van mensen zijn. 

Mattheüs 15:8,9 

Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en 

waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, 

moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 

Johannes 4:23,24 

In de hedendaagse evangelische cultuur wordt er vaak gesproken over aanbidding als synoniem voor 

christelijke muziek: aanbiddingsmuziek, aanbiddingsleiders, worship-cd’s, etc. Hoewel hier niets mis 

mee is, is het niet direct wat de Bijbel verstaat onder aanbidding. Het woord aanbidding dat in het  

Nieuwe Testament wordt gebruikt, is een woord dat “diep knielen” betekent. De grond kussen, als 

een uiting van nederigheid en toewijding. 

Aanbidding kent twee aspecten. In de eerste plaats is er de bron, in ons hart, ziel en geest. Hier 

begint ware aanbidding. Vanuit deze plek komt aanbidding tot uiting. Aanbidding is iets praktisch, 

zoals knielen een daad is. Als een bron ontspringt, dan moet het ook ergens heen stromen. Voor 

Jezus is de bron van aanbidding enorm belangrijk, want slechts uitingen van aanbidding doen is het 

“eren van God met de lippen”, terwijl het hart Hem niet werkelijk aanbidt. 

Echte aanbidding is het koesteren van God boven alle andere dingen, dat Hij je grootste schat is en 

uiting geven aan je ontzag, liefde en dankbaarheid voor Hem en Zijn goede werken voor jou. Dit kan 

een mens niet uit zichzelf, leert Jezus: hier hebben we de Heilige Geest voor nodig. Jezus zegt dat 

ware aanbidders Hem zullen aanbidden in Geest en waarheid. Als we dit afzetten tegen de 

vermaning van Jezus uit Mattheüs 15:8,9, dan zien we dat juist het probleem van het hart dat ver van 

God is, is dat de Schriftgeleerden van alles onderwezen behalve Gods waarheid. Voor aanbidding is 

Gods Waarheid van essentieel belang. Het is daarom ook de Waarheid, Gods woord, die mensen 

heiligt (Joh 17:17). Liefde voor de Bijbel stimuleert ware aanbidding. 

Gespreksvragen 
Deze vragen vormen handvatten om een gesprek te hebben over onze motieven en verlangens naar 

ware aanbidding. Het is belangrijk om het over uitingen te hebben, maar verlies niet de nadruk op de 

bron van die uitingen uit het oog. 

- Welke definitie zou je ware aanbidding geven en wat is het niet? 

- Wat is aanbidding voor jou? Hoe ziet dit eruit op zondag? 

- Wat is aanbidding in relatie tot het leven van alledag, op het werk of in het gezin? 

- Vind je jezelf een aanbidder? 

- Koester je God boven alles?  

- Heb je verlangen naar meer/diepere aanbidding en overgave richting God? 



- Herken je jezelf erin dat je God soms eert met je lippen, maar dat je hart ver van Hem is? 

Wat doe je hiermee? 

- Welke vormen en uitingen van aanbidding passen bij jou? 

- Welke ervaringen zou je willen delen met anderen ter bemoediging? 

Bid voor elkaar. Jezus laat zien dat geen enkel mens uit zichzelf een ‘ware aanbidder’ kan zijn. Nodig 

de Heilige Geest uit in de levens van de anderen om verlangen naar aanbidding aan te wakkeren. 

Neem hierna bijvoorbeeld moment van rustige muzikale aanbidding, door bijvoorbeeld muziek op te 

zetten, en kies ervoor op gefocust te Zijn op het uiten van je dankbaarheid en ontzag voor God, of 

neem een moment om met elkaar (oprecht) te knielen, om zo de letterlijkheid van het woord 

aanbidding in praktijk te brengen. 

 


