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Loof de Heer!
.111l1iddi11g 011 lufis ccn VIII]
dc clc111c11tc11 \';l[] 01120 gu-
111cc11tcl1jkc ~a;1111c11ko111stc11.

H1:t\X/<,10rd v;111 God 1110ti\'cc1't om

01‘ |1o11dc1‘dc11 ken-11 v<m1':‘Lo0t‘dc
Hcc1"!'Als we hct Uudc 011 Nicuwc
Tc\t;1111c11t 102011. n11tdckke11 we 11]
sncl 1111-c1‘ \';111 zulke <1p1"oc‘pc11 '/0;1|.\:
I001. prijs. l11'c11g 1uf.zege11. dunk.
.1;111bid.z111g 0011 11icu\\' licd.\1c1'l1e11g.
cur. diun. \‘c1'|1cc1'li_jk. @112. Stcvds
\\'cc1‘ 0p11ic11\\‘ \\'1_j2c11 do l§i_jl1cl—

\'C|11‘i_j\'c'l‘.\' crop dat dczc 11spc1‘tc11 ucn
1‘1'11c1'.1lc 1'0] v01'111c11 111 hot |cvc11 VJ!)
.11 dc‘ gel0\'igc11. Dc 0p1"oepc11 zijn zu
t;1l1'i_jk_ d;1t wc zu nict k111111c‘11 Zicn .1ls
ivt> \‘1"i_jl1li_j\"c11d> \'()U1' \n111l111gCI1 V1111
011$. Zc \"t;11111 toch nict \'OOl‘ nicts zu
\'.1;1k 111 hct 111cc1‘\‘n11d? AL111b1ddi11g
k;111 11;-cl pc1's00111i_il\' zij11.11111;11' 11.1111"
gcb1"11ikcl1jkc pl.1;1t» ix" 111 dc \.1111u11-
ko111\"t \1111 dc gcl<>\'igcn (vgl. M35118:
*)(1:3).Al1c gcl<1\'igc11.111c111.1nd 1111-
gc~.]utu11. \\"01‘dc11 door dc 11;-iligc

I I “

Gccst uitgc11odigd 0111 11.111 die op-
rocp gcl1110r tc scI1e11k:-11. W;111t God
l1ec1"t Zich 111 01120 tijd nict 111.1;1r 0011
p;1;11' c11kcl111gc11 \'c1‘l0.s"t_ 111-.1111‘ dc: hclc
gc111cc11tc‘ \'c1"\\'111"\'e11, met ;11~ doc]

d;1t'jL1]]1c dc \'<1<11't1'cHl‘lijk|1cdcn \1;111
H;-111 bekcnd zoudcn 111;1kc11 dicjul-
lic uit de d11i<tc1"11i\ 110011 gr:1‘0¢pc11
tut zijn \\'011du1"b;1rc ]icl1t' (|l’tZ:‘)).
Her is nict dc bcdoclixlg dnt \\'c om-
zc|F111ct (lads zv:gc|1i11gc11 1511.111 \'c1"-
<1crc11. Unzc \t1l[US $t.1.1t 111 dicmt V1111
dc \‘c‘1'111‘6idi11g \';111 Gods gocdu 111111111
1111111‘ 01170 0111gc\'i11g.\X/c‘ zijn \‘cr1<1\t
0111 dc \\"c|d.1dc11 \‘.111 0112: Hem" be-
kcnd tc 111.1kc11.Wc \‘c1'ko11digc11 zijn
gncdc k;11'.1ktc1' 1'11 \\’o11dc1"b.11‘c 11.1111-11.
H1c1'\‘0o1‘ l1ccfi H1_| um gc1"ncpc11 uit
dc dui\‘tc1'11is' tut zijn \\'011dc1‘b.11‘c'

l1cl1t_11111 \"1'i_j\\*illig (lauds l1cc1']1jk-
hcid ZiC]1l'l\lJl' tc 111;1kc11 c11 o\'u1' doze

l1c'e1"lijkl1ci<1 t1: \'c1'tc1]c11 (HdZ:| 1:
_]~-13:11). Du \'c1"gcli_1ki11g tus\'c11 du1\—
tcrnis 011 licht die dc .1pn<tcl hicr
111;1.1l\'t. \’i11dc11 \\'c di\'c‘1\r kc1'c11 tcrug

1,! -._. .13;;; '1:

13

in hct Uudc Tcsm111e11t (Sp2:l3:_I<‘): I:
HdZ(1:I?>’; ZK11-l:(1; E1518). F.1‘ i§ can
d111d1:li_jkv scl1cidi11g 111ssv11 heide. E11

puowAeu
die scl1c1di11g is ook zicl1tb.1;1r t11\~:c11
dc vc1'lmtc11 CH dc 11ict—\'c'1'1u>tc11. dc
gclo\'igc11 C11 dc 111ct-gclm'1gc11.\X/c‘ -7

nosneH

hn1'c11 nict mccr bij die d11istc1"11i.\'_
111.1.11' zijn hot licht d.1t dc 11cc1'li_1k—
hcid VJH God 111t~‘t1‘;1;11r. Z0 zijn \\'c
gcruepcn 11111 (}nd~; licht re 1"eflec- —
tum-11.111 om 11616 lc\"c11. E011 I1.-\'c11
d.1t do01'd1"o11gc11 is \';111 0011 11¢-111cl<c
.1.111biddi11g.

We zijn hier bij elkaar
Ecn 11111111111110] \';111 111121: 11;111biddi11g
l1cst;1.1t crin Cod re \*v1'l1l1_jdc11. Hum
blij cn rc\'rcde11 re 111;1kc11. Zmls nu’
den die 111111 ki11dcre11 Ii-:H1cl1bc11 (‘T
\'1"c11gdc .1411 l1cle\~'c11 111s 111111 k111dc1'c11
lwij l11:11 zi_111.\'c1‘l1c11gt uok (Ind Zich
111$ Z1111 ki11dc1‘c11 in 11,11‘. 11.111l1iddi11§_',

011 licfdc \‘c1'011igd zijn CH 111111\\'~.-zig
zijn voor Z1111 ;11111gczic|1t. l)c V.1d::1'
\'c1'|.111w[ c1*11.1.11" d.1t Z111 ki11dcrc11 H0111 >>p _]
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111 (10051 011 \v;1;11'110i11 ;1;111bi1111011. l);1t
g0b0u1‘t 111 0011 101;1ti0 van 110 V;1110r 101
110 g010vig0 1110 11101111" is 111 1101 N1011-
\\~'0 T0s1;11110111.\X/0 v11111011 11111 11101
1011111 111 1101 O11110 T0s1;11110111. 1111111
(1011 0111101 111 \'01‘bi1111111g 11101 1101
g011010 v01k ‘\/111101‘ 5401101111111 \v0r11.
T0011 \vi11011 \v0 110 \/111101‘. 20;1ls 101-11$
;11111g0stip1. 11101 1n11iv1d11001 (‘in 011s
uppic’) ;1;111b11111011.W0 g;1;111 1111111 110
g01110011t0 0111 0110111111111‘ 011 01111011 11111-
010110 10 111t011.\v;11 0115 111 110 11010 \\'00k
111111 011111001 110011 b0z1gg01101111011:
(10015 1100111_1k110111 111 011$ 10\'011. E111
g0111CC11t011(1 \'00g1 111111 1110 c1.1111-;baar-
110111 011 001 van (B011 1015 100.C;11vij11
zcgt 20111 ~11‘110rp 11111 111-g011011 1110 11101
111 110 110111110 s;1111011l<.0111s1011 biddcn,
0011 11101 \\'01011 \\';11 1101 11010110111 0111
1111115 .1111-011 10 11111111-11.' D0 H001’ mag
v01-11001'lijk1 \v0r11011 111 01120 s;1111011-
k0111s1.110111 11;11g0110 \\*;1t \v0 1111 01120
01g011 p01's00111ij110 w11111101 11101 110
H001 1101011 11101 110 1110110g010vig0n.
Z0 \v0111r 1101 0011 g01110011s011;1pp0li_1k0
;1.11111i1111111g.W0 st11;111 op 11111 11101110111
V001‘ G011 011 21111 11010111 0111 H0111 111$
11101111;11"s 10 111011011 011 v0111001"11jk1-11.
W0 111001011 111111 110 111111010 1111111 11101
1110111 1:111 G011 11011k011.V001 g010\'i-
11011 1101111011 11111 11011111111. (1011 \\'01"111
$01115 p1'01'10s 111 011$ \'11kj0 gcstopt
011 110011 110011 1-1111010 0\'0r0011k0111s1
111001‘ 11101 110 G011 \'1111rW10 110
11;111b1111101s 111 110 B11110] 11001\'i0l011
11101 110 \\-'001"11011: ‘110i1ig. 11011114. 1101-
l1g' (].~(>:3). 1)0 \v110r11011 1110 P011115
11i1sp1;1k 101 110 H001']0211s:'(§11 \\'0g
12111 1111j!W;1111 ik 11011 0011 20111110
1110115. H0011 ([15:11). 110111011 011$ 111111
v1'0011111 V001‘. E011 1100110 v1'11;1g 1110
\v0 1111112011“ 1110g011 51011011 1s:\X/111111001
11011 ik v00r 1101 11111151 0011 1101111: 10$-
p001 v001 (1011 01'v;11'011? O1-: W111111001‘
11011 ik 11001 110 1;1;11s10 11001" v0rb.1;1s11
g0\\'00s1 0v01 (10115 k;11';1k101 011 21111
111111011 111 1111111 10v011? A15 110 110i1ig0
(10101 011s (1011 20 0p011b;1.1r1 2011ls
Hij w0rk011_1k 111 21_j11 \»'01110111 is. 0111-
5111111 01 l1i_j 011s 20'11 g1'010 v0r\\'011110-
ring 11111 \\~'0 011s \1'1111z011_ \'01b;1z011 011
011111011s111st V001‘ H0111 w01'11011.

110110 011101101‘ 211117

Meet dan gevoelens
W0 11020011011 110 s;11110nk0111st011 ni01
2011111111. H01 is 110 plants waar we sa-
111011k0111011 0111 11101 11110 a;111w0zig0n
1101 a.111g0zicht van God 10 20011011.
H0111 w1l1011 we 0111111001011. Hij al-
10011 mag op 11:11 11101110111 01120 101
011 001 0111v;111g011.W0 b0zo0k0n 110
s;11110nk0mst ni01 0nk0] om 2011“ p01-
s001111_jk0 0pb011w 10 v111d011 011 10
1uist0r011 naar 110 p1'00k, 11111.11 0111 0011
samcn 010 0v01wi1111i11g van Christus
over 110 vij1111c1 10 vie-1011 011 H0111 t0
aa11bidd011.
E011 sleutclprincipc voor 01120 11.111-
bi11di11g111 110 s;1111011k0n1st v11111011 W0
1101d0r v0rw00111 111 D11(1:1(1. waar
w0 0v0r d0 1sr;1011010n 102011 1:110 (1110
11001 p0r_1;1;1r 11;111r_]0r11z;110111 gaan
0111 voor h01 ;11111g02i1"ht van God 10
v0rs0111j11011: ‘Dr1011111;1l p0rj'.1;11 zul
101101 di0 011d0r u van h01 1111111110lijk
geslacht is, voor 1101 aa11g0zi1‘ht van
]al1w0h,11w God. v0rschi_jn011 0p 110
plants 1110 Hij v011<i020n 2111: op 1101
f00s1 d0r o11g0z11urd0 broden, op 1101
f00s1 1101 \v0k011 011 op 1101 100111111-
1011f00s1.’V0rv11lg011s v00g1 d0 s1'h11j-
v0r d0 0011 voor 0115 belangrijke
\v001c1011 100: ‘M11111 hij 2:11 111111 11101
11101 10g0 h;111110n v00r 1101 aangezicht
v;111]1111w0h v0rsc111j110n: 100101 mar
zijn \'011110g011, 1111111 d0 z0g011 di0
_1;111\v011.11\v God. u g0g0v011 110011’
(D110: 1 (1b- I 7).
Ala" 110 1§1'.101i0t 1111111" 110 101np01 10
_]01'11z;110111 ging. 110011 11i_j 1111 0111 G011
10 01011. Hij \v11110 H0111 .1;1111111111011.
11111111011 011 101011 11101 zijn 111101 \v11;11"-
11100 11ij V001 1101 ;1;111g02i1‘111 van 110
H001" \‘01‘s0110011. D0 sl011t0lg1-111101110
v;111 2i_111 13011511101151 was ‘v001 G011‘.
A15 \\'0 11101 1110 111111111111; v001 (1011
10150111111011. v01';1111101"t 0115 p01'sp01‘-
1101_\'1111011ig. D-.111 2111 ik b1j\'001b00111
11101 t010111'g0st0lc1 1111 110 s11111011k11111st
110111011. 111$ 110 p1'00k 1110 11101 110011
;1;111g0sp1'01<011 01';11s 111 1110ts 111111 110
Zang 11011 540111111. lk 2111 11101 1010111-
g0.\‘t0111 zijn .1ls 1k 11101 110 110510 011
1110pg.1;11111s10 g0sp1'0k11011 11101 1111111
1110110g010\'ig011 11011 15011011 — 1100
b01;111gr1j1< 1110 g0spr01<k011 0011 V001‘

d0 gelovigen zijn. 111 2111 11101 1010111"-
g0st01d zijn 315 1k 110 t0g011w001'111g-
l101d van G011 n101 00111 110b‘g0v00111'
01-‘g01110rk1’.Van;1f 1101 ogcnblik 11111
God van ons v0rl;111gt 11111 w0 H0111
;1z111b1d11011,mOg0n we 11101 wac111011
101 wij 0115 01 2011‘ g00d bij v001011
01-1101 ‘logisch’ v111d011. N01 zoals we
n101 w;10h10n 11101 h01 b01:110n van
01120 110111s1i11g0n 31111 110 0v0rh0i11 101
W0 011s 01 lmppy bij vo0l011.1n0g011
\Vt‘ 11115 0011 11101 wach10n 101d;11 W0
ons lmppy v001011 of 0011 v01'1;111g0n
v001011 0111 God 10 010n.
Waar onze 11;111bidding 21110011 nog
g0ijkt wordt arm h01 v001-ik-111i_j-
01--2011‘-g00d—b1jg0v00l, houdt 20 0p
g00s101ijk 10 2ijn.V001 van d0 10f- 011
z1a11biddings110d0r011 111 d0 Bijbel
011 geschicdcnis on1s1ond011 111 0011
p01i0110 van v00l 511111111 0n 100d. Z0
w0rd 110 k0s1b11r0 lofprijs van Paulus
011 Silas g02011g011 in d0 gcvangcnis
van Filippi (Hd1(>:25).W111 0011 01101
b111c11t011 d020 1w00 111an11011! 101101-
een k:111 zingen als 110 g0v;111g0111s-
010111011 21011 0p011011 011 j0 v1'1jg01;11011
w0rc11. Maar 11020 1w00 g0ds111:1n11011
2011g011 20110 10011 20 vastzaten in 110
gevangcnis 0n 11u11 1101121111011 g0k011-
1110rkt w;11011 door 110 v010 g0s01111gC11
(vs22-23). A15 W0 01120 ‘0ff01p1i_js'
v0rg01ijk011 11101 1110 v:111 Pnulus 011
Silas. of 11101 110 prijs 1110 v0l0n van
01120 g00s101ijk0 v00rv;1d01011 110111.11-
11011 v001 1101 a;111b1dd011 van 110 0111g0
011 \v;1;11;1ch1ig0 God. 111111011 01120 ‘01-
F01's' v;1~.111 111 1101 11i0t.V01011 van 11011
11011111111011 11101 h1111 10v011 0f'w0r11011
\v0gg0v001c1 111 110 v01-ba11n111g van-
\v0g0 110 1100111211110 111111 0011 01111510-
11_jk0 s;1111011k0111s11 H01 10011 11:11 11020
g010vig0n 11100111011 d00rs1aa11 voor
111111 ;1;111b1d11111g. 11111111011 we 101 op
110d011 110g 10111gvi11110n 111 110 g0-
s011i011k1111111g0 110011011 011 his1orisc110
1011111115. H01 ging 111111 0011101‘ 11101 0111
110 0114011 001. 11111.11 0111 G011s 001. A1105
11111111011 20 0r\'00r 0v01 0111 voor 1101
11;111g0211*11t van G011 10 v01's1"l1ij11011;
v0111r11kk111g. 110111101‘ 01‘ 1101 z\\';1111'11
— 111015 11011 11011 01‘\'.111 50110111011. D111
is pas 001110 ;111111111111i11g1
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Z0 \v0111r 1101 0011 g01110011s011;1pp0li_1k0
;1.11111i1111111g.W0 st11;111 op 11111 11101110111
V001‘ G011 011 21111 11010111 0111 H0111 111$
11101111;11"s 10 111011011 011 v0111001"11jk1-11.
W0 111001011 111111 110 111111010 1111111 11101
1110111 1:111 G011 11011k011.V001 g010\'i-
11011 1101111011 11111 11011111111. (1011 \\'01"111
$01115 p1'01'10s 111 011$ \'11kj0 gcstopt
011 110011 110011 1-1111010 0\'0r0011k0111s1
111001‘ 11101 110 G011 \'1111rW10 110
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Hem z1_] alle eer
ln de aanbidding gaat het om de eer
en aanbidding die we God tez-amen
met het oog op zijn Persoon geven.
Het gaat om datgene war Hij voor
hen is die Hem eren en aanbiclden.
God heelt Zich een volk verwor-
ven dat zijn heerli_jkheid erkent (vgl.
EH14-14). Het hart van de gelovige
mag ernaar uitgaan om God te
aanbidden en eren. l)at is de ware
sanienkonist voor de gelovigel Hij
erkent cl-at er een hoger\X/ezen is,
almachtig_ alwetend en alomtegen-
woorclig, en beseft dat hij zich ne-
clerig voor deze hoogste Autoriteit
moet buigen. Maarten Luther zei:
‘Een God hebben,betekent die God
te aanbidden.' En de vroegere l<erk-
vader Aurelius Augustinus sclireef in
zijn Bi'h_';'dci1iss('r: de woorden: ‘Heer.
U hcbt ons voor Uzelfgescliapeii. en
ons hart is onrustig. tot het rust vindt
in U.’ En: ‘We kunnen alleen dan
volledig mens zi_jn.a1s we God nan-
bidden, van Wie wij het evenbeeld
dragen.'
De mens heeft een aangeboren be-
hoet-te om zich toe te wijden aan
doelen die hoger zijn d-an hijzelf.
Sommigen hebben de niens dan
ook een ‘religieus we2en' genoemd.
Overal waar mensen leven, bestaan er
religies. En als de mens niet de on-
vergankelijke en heerlijke Schepper
aanbidt, dan aanbidt hij de schepping:
‘van een vergankelijk mens, van vo-
gels, van viervoetige en van kruipen-
de dieren’ (Rml :23).Als mensen hun
Schepper niet aanbidden_ aanbidden
ze onherroepelijk een realiteit die
de aanbidding niet waard is.\X/at is
clan nog het nut van ons leven? ‘Laat
ons eten en drinken. want moi-gen
sterven \ve_' is dan het enige wat ons

u SJ
_>nog inspireert (lKol - . ._) Op deze

wijze aanbidden velen bijvoorbeeld
hun huis. auto. partner ot‘porte1non—
nee. De mensheid lijkt slechts twee
alternatieven te hebben: oiiwel God
aanbitlden en waarli_jl< niem zijn, of-
wel iets antlers aanbidden en zichzelf
als niem vernietigen.

U bent waardig
Met de woorden ‘U bent \va.irdig'
aanbidden de vier levende wezens en
vierentwintig oudsten in het hock
Openbaring de Heer:‘U bent waa1'd.
onze Heer en God, te ontvangen de
heerlijkheid en de eer en de kracht.
want U heht alle dingen geschapen,
en door uw \vil bestonden zij en
zijn zij geschapen‘ (Op-1:1 1). En het
Lam ontvangt daarbij dezelfcle eer en
aanbiclding:‘U bent waard het boek
te nemen en zijn zegels te openen:
want U bent geslacht en hebt voor
God gekocht met uw bloed uit elk
geslacht en taal en volk en natie, en
hebt hen voor onze God geniaakt
tot een koninkrijk en tot priesters;
en zij zullen over de aarde regeren'
(Op5:9-1(')).Alleen al in deze lofprijs
vinden we vier redenen waaroni dc
Heer het waard is door ons aanbeden
te Worden: (1) Hij is de Sthepper van
alle dingen; (2) Hij wercl geslacht:
(3) Hij heeft uit dc gehele wereld
mensen gekocht met zijn hloed: en
(4) Hij heeft hen gemaakt tot een
koninkrijk en tot priesters.
De gelovigen aanbidden en prijzen
God. Ze weten in hun hart wat Hij
voor deze wereld doet. Ze kennen de
rijkdom van hun God, doordat Hij
Zich aan hen geopenbaarcl heeit door
zijn Woord. Ook als wij God wil-
len aanbidden, doen we er goed aan
dit\X/oord in aeht te nemen en onze
respons daarop te geven. Gods open-
baring staat immera niet los van zijn
aanbidding_ Daarom staat de opdracht
'eet dit hoek!' (OplH:‘)) niet los van
de opd1"at'ht:‘aanbid God!’ (01319: lll).
Alles war minder is dan het ve1'lan-
gend verslinden van “Gods hock’ is te
weinig: aan God de Vader moeten wij
zijn plaam geven als Auteur.-‘ (loci nan-
lwidden betekent: Hem te zeggen hoe
wonderhaar en waardevol Hij voor
mij persoonlijk i<. Die aanhidding
hoeft zich nog niet eens in woorden
uit te drnkken: ze kan zich ook heel
eenvoudig in een re\"peet\'olle he-
\\'onele1'ing uiten die als antwoord op
Gods openbaring nit ons ophorrelt.

A15 ik mijn dienst voor God wil be-
g1'ijpen.moet ik God, zijn schepping.
mijzelf. de gemeente en de dienst
die ik voor God uitoefen begri_jpen.7‘
Onze dienst voor Hem is immers
een ant\voo1‘d op de openbaring
van God in de tijd. Op die wijze
hrengen we als gemeente dank en
eer aan (iod en \=e1'l-eondigen we de
heilsdaden Gods meteen aan do hele
Schepping. Het is dan ool< vanuit (lit
perspectiefbegrijpelijk waarom op
sommige kerkgebouwen tie slogan
staat:‘T1"eed hinnen om te aanbidden
— ga naar buiten om re dienenf
Z0 gebeurt het. Heel eenvoudig.
Heel normaal en heel ecl1t.'En elk
schepsel Llllt in tie heme] en op de
zlarde en onder ale aartle en op de zee
is, en alles wat daarin is, hoorde ik
zeggen:“He1n die op de troon zit. en
het Lam, zij de lofen de eer en tie
heerlijkheid en dc macht tot in alle
eeuwiglieidf" Hem zi_j alle maeht!
Niet enkel in de toekomst.n1aar ook
nu. En wij mogen als gemeente nu
al dit geweldige Lam vere1‘en.loven,
lietliehben en tiienen in om dage—
lijkse le\=en.\X/ant alleen Hij is onze
diepste aanhidcling waard. Daaroin:
‘Loofde HFER. roep luid zijn naam_
maak zijn daden bekend onder do
volken, Zing en speel \'oor Hem,
spreek vol lot‘ over zijn womleren_
beroeni u op zijn heilige naan1.En
wees blij van l1a1'r.u die klt‘ Hem
zoel<t' (PslU5: 1-3). I
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