


V4. Dankzegging,
lofprijs &

aanbidding!



B25. Laten we Jezus aanbidden in GEEST en WAARHEID!

- Waarom aanbidden we God?

- Hoe aanbidden we God?

B62. De GLORIE is het DOEL!

- Wat is de glorie van God? (shekinah)

- Hoe kom je in de glorie (aanwezigheid) van God?

- Snap je welke glorie nu in jou woont als wedergeboren christen?

B69. MANIFESTATIES van de Geest?!

- Is het “vallen in de Geest” ook van de Geest?

B15. Hoe TOETS je profetieën, tekenen en wonderen? 



De kracht van muziek!

- Muziek vertolkt gevoelens die je niet onder 
woorden kunt brengen. Je kunt er blij, boos, 

energiek of neerslachtig van worden.

- Studies laten zien dat er dopamine vrijkomt bij 
het luisteren naar muziek.

- Muziek wordt gebruikt tegen depressie`s, 
psychotische stoornissen, verslavingsproblemen 

en dementie (muziektherapie)



De oorsprong van muziek

Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en 
zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE : U, toonbeeld van 

volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, 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. 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. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u 

geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. 
Ezechiël 28:12-15 HSV



Muziek is niet neutraal!

- De gemiddelde top 40 nummers gaan over drank, drugs, 
geld en vrije sex. Wat je zingt heeft effect op je leven.

- Sommige artiesten verbergen hun loyaliteit niet:



U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor 
benauwdheid, U omringt mij met vrolijke 

gezangen van bevrijding. Sela 
Psalm 32:7 HSV



Is het verkeerd om een profetische atmosfeer te willen creëren? 

- De nakomelingen van Asaf, Heman en Jeduthun 
profeteerde onder het spel van de harpen, luiten en 
cimbalen (1 Kronieken 25:1-3)

- Pas op voor kerken/gemeentes met alleen mooie muziek 
maar geen zuiver onderwijs!

- Zijn de teksten van de liederen ook in balans met de Bijbel?

- Sommige christenen vinden het herhalen van muziek in 
een trance komen.

- Wie staat er centraal in de aanbiddingsdienst?



1. Wat is dankzegging?

Dankzegging staat in relatie tot Gods goedheid, je bent dankbaar 
voor wat God in leven heeft gedaan.

Laat het woord van Christus in rijke mate in u 
wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs 

elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank 

in uw hart. 

En alles wat u doet met woorden of met daden, doe 
dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u 

God en de Vader dankt door Hem. 
Kolossenzen 3:16-17 HSV



2. Wat is lofprijs?

Lofprijs staat in relatie tot Gods grootsheid, het is een gepaste 
manier om God te benaderen als de Koning op Zijn troon.

Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer 
brengen aan God, namelijk de vrucht van 
lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet 
het weldoen en het onderlinge hulpbetoon 
niet, want aan zulke offers heeft God een 

welgevallen. 
Hebreeën 13:15-16 HSV



3. Wat is aanbidding?

Aanbidding staat in relatie tot Gods heiligheid, de vorige twee stappen 
(dankzegging en lofprijs) zijn onze manier om God te naderen in 

aanbidding. Zodra we in aanbidding zijn zien we dat dit een houding is.

En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op 
hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht 

ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken 
U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en 
Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt 

genomen en Koning geworden bent. 
Openbaring 11:16-17 HSV



Hoe aanbidden we God?

- Knielend: Mattheüs 2:10 - 11, Lukas 22:41 - 42, Efeze 3:12-14, Psalmen 95:6

- Opheffen van de handen: 1 Timotheüs 2:8 Psalmen 28:2, 63:4, 92:32

- Klappen in de handen: Psalmen 47:2 

- Met zang: Psalmen 30:4, 47:7, 71:23, 147:1

- Met muziekinstrumenten: 2 Kronieken 30:21, Psalmen 43:4 , 149:3, 150

- Met reidans: Psalmen 149:3, 150:4

- Met gejuich: Psalmen 107:21 - 22



Zodat de glorie van God zich kan openbaren:

Het gebeurde nu, toen zij eenparig op de 
trompet bliezen en toen zij zongen door met 

een eenparige stem een lied te laten horen 
om de HEERE te prijzen en te loven, ja, toen 
zij de stem verhieven met trompetten, met 

cimbalen en andere muziekinstrumenten, en 
toen zij de HEERE prezen met de woorden : 

Voorzeker, Hij is goed, want Zijn 
goedertierenheid is voor eeuwig,



dat het huis, het huis van de HEERE 
, met een wolk vervuld werd. En de 

priesters konden, vanwege die 
wolk, niet blijven staan om te 

dienen, want de heerlijkheid van de 
HEERE had het huis van God 

vervuld.
2 Kronieken 5:13 - 14 HSV



Vijf kenmerken van een authentiek werk van de Geest:

1. De vrucht van bekering (Bekering was waar Jezus het over had, later ook 

de apostelen)

2. Respect voor de Bijbel (Jezus zegt de schrift kan niet gebroken worden)

3. Verheerlijking van Jezus (Verheerlijking van Jezus, de Geest 

verheerlijkt Jezus)

4. Liefde voor onze medechristenen (Eensgezindheid)

5. Liefde voor de verloren wereld (Zielen winnen voor het koninkrijk)



Reiniging en heiliging gaan altijd vooraf het openbaren van de glorie van God

En het gebeurde, toen de priesters uit het 
heilige naar buiten kwamen – alle priesters 

die te vinden waren, hadden zich immers 
geheiligd, zonder zich te houden aan de 

afdelingen – 
2 Kronieken 5:11 HSV

In 2 Kronieken 7 valt de glorie opnieuw in de tempel 
na het gebed van Salomo over bekering!



Maar verblijd u naar de mate waarin u 
gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, 

opdat u zich ook in de openbaring van Zijn 
heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u 

smaad wordt aangedaan om de Naam van 
Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de 

heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft 
wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt 

Hij verheerlijkt. 
1 Petrus 4:13-14 HSV

De Geest van de heerlijkheid rust na de wedergeboorte op jou!


