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Les 6: aanbidding die God welgevallig is 

 

 

Exodus 34:14 - "Want gij zult u niet nederbuigen voor een andere god, immers de Here, wiens naam Naijverig is, is een 

naijverig God." 

 

Op het einde van deze les vindt u enkele vragen.  Gelieve deze te beantwoorden en de oplossingen naar dit 

(peter@gemeentevanchristus.be) emailadres terug te sturen, waar uw antwoorden zullen worden nagezien.  Dit zal snel 

gebeuren.  Indien het antwoord niet juist is zal dit worden aangetoond en het juiste antwoord zal tot uw attentie gegeven 

worden.  Wij hopen van harte dat deze bijbelstudie u zal bevallen.  

 

I.  INLEIDING 

 

Er komt een tijd dat men moet beslissen wat men wil : 

God dienen of zijn eigen weg gaan.  Dat komt het best tot uiting in de manier waarop men aanbidt.  Aanbidding bestaat 

uit verschillende dingen.  Ze erkent een hogere macht en drukt de wil uit deze te dienen.  Ze moet ook de uitdrukking 

zijn van wat in het hart omgaat.  Ze moet God welgevallig zijn.  Neemt men dat niet in acht, dan kan aanbidding tot 

uiting komen, zowel in het eenvoudigste gebed als in het gooien van zijn eigen kinderen voor de krokodillen.  Hier 

volgt een lijst van dingen die als aanbidding in verschillende godsdiensten worden gedaan. 

 

GEBED ALS NAUWGEZET RITUEEL 

WELBEPAALDE MUZIKALE UITVOERINGEN 

OPTREDEN VAN KOREN 

SOLOZANGEN 

DANSEN IN DE ZIJBEUKEN 

SERMOENEN 

STEEDS HERHAALDE LEZINGEN EN GEBEDEN 

OPZEGGEN VAN HET GEBED VAN DE HEER 

OPZEGGEN VAN GELOOFSBELIJDENISSEN 

GEVEN VAN GETUIGENISSEN 

ENZ.   

 

Wij mogen zeker de fout niet maken met te denken dat wat wij doen, God noodzakelijkerwijze aangenaam is.  In feite 

kan wat ik goed vind, soms God helemaal niet bevallen.  Christus probeerde nooit te doen wat Hem beviel, maar kwam 

om de wil van Zijn Vader in de Hemel te doen. 

Matteus 4:10 

Wij moeten er  naar streven en groeien naar de juiste houding in het aanbidden van God, in alles wat we doen.  Als we 

wat doen niet in het Nieuwe Testament geleerd wordt of er een voorbeeld van wordt gegeven, doen we wat de mensen 

leren en dienen wij juist daardoor deze mensen en niet God. 

 

II. ER IS ALTIJD EEN JUISTE EN EEN VER KEERDE WEG 

 

A. VOORBEELDEN UIT DE BEGINPERIODE 
      1. KAÏNS ZONDE 

Genesis 4:3-5 

Wat deed Kaïn hier om zijn aanbidding onaanvaardbaar te maken voor God?  Klaarblijkelijk  had God de manier en de 

bestanddelen van het offer gespecificeerd.  Kaïn zei tot zichzelf : "Het doet er niet toe als ik maar MIJZELF UIT."  Als 

God echter door gebod of voorbeeld Zijn onderrichtingen specificeert, doet het er wel toe hoe wij ons in onze 

aanbidding gedragen. 

      2. ABELS OFFER AANGENOMEN 

Hebreeën 11:4 

Abels hoofdbekommernis was of hij God ja dan niet welgevallig was.  Het interesseerde  hem niet of het hem beviel of 

niet, als hij maar deed wat God aangenaam was.  Er is slechts één maatstaf ... WAT ZEGT GOD ER VAN?  Juiste 

aanbidding was een uitdrukking van aanvaardbaar geloof in God. 

 

B. GEVAAR VAN VERWAANDHEID 
Trachten Gods weg te vervolmaken is verwaand.  Hoe kunnen wij, die onvolmaakt zijn, verwachten het volmaakte te 

verbeteren?  DAT KUNNEN WIJ NIET!  Het is net alsof wij zouden zeggen dat God niet verstandig genoeg is om mij 

te voorzien van al de nodige inlichtingen tot waarachtige aanbidding. 
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      1. BIJVOEGEN OF WEGLATEN 

Deuteronomium 4:2 

Dit idee is overheersend heel de Bijbel door.  God is helemaal niet gediend met 's mensen begeerte om Zijn instructies 

te veranderen.  De Wet werd door God zelf veranderd van Oud naar Nieuwe, niettemin is Gods houding tegenover hun 

die liever hun eigen weg gaan, niet veranderd.  Bijvoegen is iets ongeoorloofds toevoegen, speciaal als het de Schrift 

betreft.  Weglaten is een welbepaalde instructie uit de Schrift verwerpen of schrappen als men ze niet volgen wil. 

      2. BEGINSELOVERTREDING 

Leviticus 10:1-2 

Dit is een goed voorbeeld van hoe God zal handelen met hun die Zijn instructies veranderen.  Nadab en Abihu zeiden 

bij wat ze deden : "Het doet er niet toe wat God zegt, vuur is vuur."  Het probleem was dat God er wel om gaf. 

      3. TEVERGEEFSE AANBIDDING 

Matteus 15:6-9 

Menselijke tradities en leringen beroven Gods woord van zijn kracht en maken 's mensen aanbidding vruchteloos of 

nutteloos.  De door de mensen ingestelde wijze van aanbidden veroorzaakt al deze verwarring.  De mens is het die Gods 

leer onteert door wat hij graag in de plaats te stellen heeft.  Als er in onze aanbidding maar één enkel element van 

menselijk onderricht of begeerte te vinden is, DAN IS DE AANBIDDING TEVERGEEFS! 

      4. VERKEERDE MOTIEVEN 

Matteus 6:2 

Om het even wat we doen in onze aanbidding of dienst, als we het doen om door de mensen gezien te worden, dan is 

het niet aanvaardbaar in Gods ogen.  Veel van de hedendaagse aanbidding is om indruk op de mensen te maken, ofwel 

door zijn schoonheid of door zijn ritueel.  God kan deze dingen niet goedkeuren.  In feite keurt Hij deze oppervlakkige 

manier van aanbidden, om de mensen te behagen, ten strengste af.  Deze wijze van aanbidden ontvangt haar beloning, 

de mensen zien ze en verheugen er zich over.  MAAR GOD NIET! 

 

III. AANBIDDING DIE GOD AANGENAAM IS 

 

A. WAT MAAKT ONZE AANBIDDING AAN VAARDBAAR? 
      1. WAT GOD VERLANGT 

Johannes 4:23-24 

Jezus toont ons de wijze van aanbidden die God bevalt.  In feite zijn zij die hier het geheim vinden, zij die God letterlijk 

zoekt om Hem naar welgevallen te aanbidden.  "IN GEEST" betekent dat het ganse hart is betrokken in deze 

aanbidding.  Vorm en ritueel ontnemen bij hun die zo bidden, het hart.  Echte aanbidding grijpt plaats als de ganse geest 

van hen die aanbidden er in betrokken wordt.  Maar de aanbidding moet ook "IN WAARHEID" geschieden.  Dat houdt 

in dat elk aspect van aanbidding afgestemd moet zijn op Gods waarheid in het Nieuwe Testament.  De aanbidding is 

niet aanvaardbaar tenzij beide delen er in gevonden worden. 

      2. GROEPSACTIVITEIT 

Matteus 18:20 

Wat we hier lezen toont aan dat God is, waar er veelvoud van personen samen komen om te aanbidden of andere 

diensten te houden.  Maar de aanwezigheid van God of Christus wordt hier voorafgegaan door de woorden : "IN ZIJN 

NAAM", wat inhoudt bij hen die Zijn wil in alles volbrengen.  De zonde zal Gods aanwezigheid verhinderen.  Als we 

samenkomen om te aanbidden en deze aanbidding is niet wat God begeert of beveelt, dan zal God geenszins aanwezig 

zijn. 

      3. BESCHREVEN GROEPSACTIVITEITEN 

Handelingen 2:42 

Deze gemeenschap en deelname in groep hoort er bij sinds de stichting van de Gemeente van Christus.  Deze eerste 

Christenen BLEVEN VOLHARDEN in de leer van de apostelen.  Dit was niet zo maar een af en toe gehouden 

bijeenkomst, maar een veelvuldige en regelmatige samenkomst.  Het was iedere keer dat de Gemeente vergaderde.  Niet 

slechts als de nieuwe Christenen lust hadden om te vergaderen of niet anders de voorkeur gaven, dat hun meer 

interesseerde. 

      4. GEWAARSCHUWD OM ER AAN DEEL TE NEMEN 

Hebreeën 10:25 

Het is de dag van vandaag bij sommigen een gewoonte om de voorgeschreven diensten in de Gemeente niet bij te 

wonen.  Paulus vraagt hun speciaal deze gemeenschap niet te verzuimen.  De samenkomsten van de Christenen moesten 

de centrale gebeurtenis in hun leven zijn.  Wij KUNNEN NIET VERZUIMEN de diensten in de Gemeente bij te wonen 

en dan willen groeien zoals Christus van ons verwacht.  In feite verwijdert dit verzuim ons van een betere verhouding 

met Christenen en Christus, in plaats van ons dichter bij elkaar te brengen.  Iemand die zich niet verheugt in het 

regelmatig samenkomen met zijn medechristenen hier op aarde, is zeker dat het samenzijn voor eeuwig in de hemel 

hem ook niet zal verheugen.  Er dient ook op gewezen dat dit schriftgedeelte zelfs verwijst naar meer dan eens per week 

samenkomen.  Als de Gemeente waar u samenkomt er verschillende diensten heeft, dan moet u als trouwe Christen aan 

alle diensten deel te nemen, afgezien zelfs van het feit of het u past of moeite kost. 
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B. VERSCHILLENDE BESTANDDELEN VAN ONZE AANBIDDING 
      1. HET AVONDMAAL VAN DE HEER 

            a. WANNEER 

Handelingen 20:7 

In deze passage is het lidwoord "DE" gebruikt om aan te duiden wanneer het avondmaal van de Heer plaats zal vinden.  

"DE" betekent speciaal "Iedere" eerste dag van de week.  Er is slechts één eerste dag in elke week. Door hun voorbeeld 

worden wij aangetoond dat de belangrijkste gebeurtenis in hun leven het GEDACHTENISMAAL van Christus' dood, 

voor hun zonden, was.  De geïnspireerde schrijver gebruikte het onbepaalde lidwoord "EEN" niet om te zeggen "op 

EEN eerste dag", dat een keuze van eerste dagen zou hebben opengelaten.  Het toont aan dat iedere zondag speciaal 

"DE" dag voor Christus was en om ons aan Zijn offer te herinneren.  Dit voorbeeld toont ook aan dat, als we het 

GEDACHTENISMAAL op een andere dag houden ('s zaterdags of 's donderdags, enz...) gaan we het in de Schrift 

gegeven voorbeeld te buiten.  Dit wordt ons aangerekend als ongeoorloofde toevoeging of improvisatie en daarom God 

niet welgevallig. 

            b. VOORSCHRIFTEN VOOR HET HOUDEN VAN HET GEDACHTENISMAAL 

1 Korintiërs 11:23-30 Dit is de GEDACHTENIS van Christus' dood, begrafenis en opstanding.  Het is de belangrijkste 

gebeurtenis in ons leven.  Paulus gebruikt hier het woord "DIKWIJLS" in de bedoeling van regelmatig houden van het 

GEDACHTENISMAAL.  De instructie werd gegeven om regelmatig onderhouden te worden.  Hij zei niet "ZELDEN", 

wat zou inhouden hebben : maandelijks, eens per kwartaal of halfjaarlijkse deelname aan het gedachtenismaal. 

Wij moeten ook noteren dat elk voor zichzelf verantwoordelijk is.  Iedereen moet zijn eigen geweten onderzoeken of 

hij/zij er aan zal deelnemen of zich onthouden.  Er is ook geen Schriftplaats te vinden dat zegt dat er een leider in de 

Gemeente het gedachtenismaal moet uitdelen, iedere broeder (man) kan dit doen. 

Het woord "SACRAMENT" door velen gebruikt, wordt ook niet in het Nieuwe Testament gevonden, in verband met dit 

feest.  "Sacrament" betekent "eed" of "belofte" en dit is het ook niet, het is ENKEL EN ALLEEN een plechtige 

gedachtenis van Christus' groot offer.  Dit gedachtenismaal is een GEBOD VAN CHRISTUS dat in zijn stuwkracht een 

voortdurende herinnering aan Gods genade voor ons heeft. 

      2. ONZE VRIJWILLIGE GAVE 

1 Korintiërs 16:1-2 en 2 Korintiërs 9:7 

De regelmatige bijdrage wordt "IEDERE ZONDAG" gegeven.  Dit wordt gedaan "om te groeien" en "met blijdschap."  

In het Nieuwe Testament staat er nergens dat er in de Gemeente werd gezegd hoeveel geld men gaf of hoeveel diensten 

men verleende.  Het tegenwoordige systeem van "TIENDEN GEVEN" werd uit het Oude Testament ingevoerd en zoals 

we gezien hebben binden de wetten uit het Oude Testament nu nier meer (les 4).  In feite verhindert het "TIENDEN 

GEVEN" systeem onze vrije keus en bekwaamheid in het geven.  Het wordt een verplichte gewoonte die te kort doet 

aan de wet van GEEST EN WAARHEID. 

      3. GEBED 

Filippenzen 4:6 

Het gebed is een centraal deel van het Christelijk leven en een zeer belangrijk deel van de aanbidding.  Jezus 

onderrichtte Zijn discipelen hoe ze moesten bidden.  Het was nooit de bedoeling dat Zijn model-gebed een steeds 

herhaald ritueel zou worden.  Ook dit moet geregeld worden naar de onvervalste (geest) en ware voorbeelden (het 

Nieuwe Testament).  Het gebed in onze aanbidding is een gemeenschap van de vergadering met God, en een smeekbede 

om Zijn hulp en leiding.  Het is er om onze harten met Zijn wil te verenigen.  Het is er om onze dank te betuigen voor 

ontvangen zegeningen en redding.  Het was nooit een samenspraak met God.  Ook was het nooit de bedoeling om een 

ritueel te worden van steeds maar herhaalde woorden, zonder betekenis.  Het was nooit de bedoeling dat het iemands 

anders woorden zouden zijn, die wij maar steeds moesten aframmelen (gebedenboek).  De gebeden van het Nieuwe 

Testament waren spontaan en kwamen uit het hart. 

      4. AANVAARDBARE MUZIEK IN DE AANBIDDING 

            a. MONDELINGEN OF INSTRUMENTAAL 

Er waren altijd twee soorten muziek.  Elk van deze is afzonderlijk en dient verschillende doeleinden.  Men moet zelf 

beslissen of men er de voorkeur aangeeft alles te doen zoals God 't wil, of men daarentegen zijn eigen weg wil gaan.  

Willen wij ons zelf vermaken of willen wij God aanbidden in GEEST en in overeenstemming met ZIJN WAARHEID? 

            b. DE SOORT WORDT AANGEDUID 

1 Korintiërs 14:15, Efeziërs 5:19-20 en Kolossenzen 3:16-17 

Hier zijn de schriftplaatsen over 't gebruik van muziek in de Gemeente.  In de onderrichting van Paulus, een apostel, 

wordt speciaal zingen vernoemd.  Moest de Heilige Geest alleen de algemene term "muziek" gebruikt hebben, dan 

zouden wij de vrije keuze gehad hebben over deze twee of een combinatie van de twee.  God verwacht evenwel van ons 

dat we bekwaam zijn om al Zijn speciale instructies te verstaan.  God moet geen boekdelen vol schrijven om ons te 

zeggen wat Hij niet hebben wil, als Hij ons maar vertelt wat Hij wil.  Automatisch worden zo alle andere mogelijkheden 

uitgesloten.  God specificeerde "GOFERHOUT" voor Noach en het "VREEMD VUUR" van Nadab en Abihu, tonen 

ons aan hoe we God alleen aangenaam kunnen zijn, door Zijn onderrichtingen stipt te volgen.  De toepassing van de 

BIJVOEG- EN WEGLAAT regel veroorlooft niet deze passage te veranderen in "Ik zal zingen en een instrument 

bespelen in de geest," omdat dit een zondige toevoeging is. 
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Het zingen moeten wij als volgt omschrijven : 

MET MIJN GEEST (geestdriftig) 

MET MIJN VERSTAND 

SPREEKT ONDER ELKANDER 

ZINGT EN JUBELT VAN HARTE 

ALS LERING 

VERMANENDE 

IN ALLE WIJSHEID 

MET DANK 

IN DE NAAM (autoriteit) VAN DE HEER 

 

Slechts vocale muziek kan aan al deze vereisten voldoen.  Het is iets dat iedereen kan, zonder daarom bijzonder begaafd 

te zijn.  Het is iets dat over gedaan kan worden, zonder de hulp van een of ander materiaal.  In de catacomben, de 

gevangenis, thuis, vergaderingsplaats, enz... Er wordt niets vermeld over de schoonheid van het lied.  Het is wat men in 

't hart voelt, door de lippen omgezet in een lied. 

Het gebruik van instrumenten werd in de 7de eeuw in de Rooms Katholieke Kerk ingevoerd omdat, zei men, het volk 

niet mooi genoeg kon zingen.  Het duurde niet lang vooraleer er koren optraden en daarmee werd de samenzang van de 

vergadering helemaal tegengewerkt.  Deze verwarring werd door de verschillende denominaties in hun wijze van 

aanbidding overgenomen, zonder te overwegen wat God er over dacht.  De bedenking die wij moeten maken is en moet 

altijd zijn, IS GOD DAARMEDE GEDIEND?  In geen enkele omstandigheid kan ik mijn mond openen om geestelijke 

liederen te zingen begeleid door een instrument en daar mede God aangenaam zijn.  Het doet er niet toe wat ik denk.  

Wij kunnen allemaal zingen, onze godsdienst moet dan ook een zingende zijn. 

            c. GEVOELENS ZIJN ONBETROUWBAAR 

Spreuken 14:12  

Men kan zeggen dat het juist "SCHIJNT" te zijn, of "IK VOEL MIJ GOED OP DE MANIER WAARIN IK AANBID."  

Ook nog, "IK GEVOEL DAT HET ZO GOED IS, DUS IS HET GOED."  Wij mogen zeker niet de fout maken dat de 

God van hemel en aarde zich door onze persoonlijke gevoelens zal laten leiden.  Salomo waarschuwt er voor dat deze 

gevoelens onze ondergang kunnen betekenen. 

      5. OPENBAAR ONDERRICHT 

1 Timoteus 4:13 

Het aan de Christenen gegeven onderricht is een deel van de regelmatige aanbiddings-activiteiten.  Dit onderricht heeft 

de Schrift als middelpunt.  Alle delen van dit onderricht zijn voor het leren van de zondaar, tot opwekking en vermaning 

van de Christenen.  Dit onderricht moet niet als middelpunt hebben : wereldse zaken, politiek, burgerrechten, oorlog, 

enz...  Het onderwijs van de Schrift is dat de nieuwe mens in Christus Jezus geschapen, de enige en beste plaats is om 

de maatschappij te beginnen hervormen. 

2 Timoteus 4:2-5 

De voortdurende bereidheid van de onderrichters en predikers dient als bescherming tegen hun die het evangelie willen 

veranderen in een speeltuig om hun eigen ambities te dienen.  Hier worden mensen aangehaald die leraars willen 

uitkiezen die zeggen wat zij gaarne willen horen.  Zo zullen zij van Christus afvallen.  De Schrift, recht onderwezen, is 

de enige bescherming waarover wij beschikken tegen dergelijke gebeurtenissen. 

Efeziërs 3:10-11 

De centrale plaats om Christenen te onderwijzen, is in de Gemeente.  Het is van de Gemeente dat de wereld Gods wil 

moet leren kennen. 

 

C. WARE AANBIDDING DE ENIGE WEG 
Johannes 9:31 

Dat is het getuigenis van de blinde, die door Christus werd genezen.  Hij had de boodschap die God aangenaam is, 

gevonden.  God zal met de aanbidder zijn die ZIJN WIL DOET.  Mogen wij trachten God te compromitteren door ons 

eigen systeem van aanbidding aan anderen op te dringen?  Deze gegevens zijn zeer eenvoudig, en iedereen kan ze 

onderhouden.  Er is geen stand of speciale talent voor nodig om deze te kunnen doen. 

WAT VERKIEST U?  Herzie de lijst die in het begin van de les was.  De gegevens die niet in het Nieuwe Testament te 

vinden zijn KAN GOD NIET AANVAARDEN.  Wat zullen wij met deze onaanvaardbare gegevens doen?  Is de 

manier waarop u God aanbidt Hem welgevallig? 

 

AANBIDDING DIE GOD WELGEVALLIG IS 

 

OEFENINGEN 

 

A. VRAGEN OVER DE INHOUD : 
1. Wie moeten wij in onze aanbidding aangenaam zijn? 
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2. Welke manier van denken is ongewenst in onze aanbidding? 

 

 

3. Mogen we op onze gevoelens voortgaan om vast te stellen welke aanbidding aanvaardbaar is? 

 

 

4. Noem de enige waarheidsstandaard waaraan wij onze aanbidding toetsen kunnen. 

 

 

5. Wie is de beoordeler van aanvaardbare aanbidding? 

 

 

B. WAAR OF VALS? 
[Zet 'W' (waar) of 'V' (vals) bij het geschikte antwoord.] 

 

_____  1. God is zeker niet gediend met allerhande ritueel in 's mensen aanbidding. 

_____  2. God zal iemands manier van aanbidden aanvaarden, zelfs als hij niet de minste inspanning doet om zijn 

zondig leven te verbeteren. 

_____  3. God is tevreden over ons als we maar getrouw onze gebeden opzeggen. 

_____  4. Het is niet nodig dat men al de diensten in de Gemeente bijwoont. 

_____  5. Wij kunnen het Avondmaal nemen op om het even welke door ons gekozen dag. 

 

C. ONDERSTREEP HET JUISTE ANTWOORD : 
1. Door wat moeten wij ons in onze aanbidding laten leiden? 

a. Door onze goede gevoelens. 

b. Tradities. 

c. De wetten van de gemeente. 

d. Geest en waarheid. 

 

2. Welke rol speelt de menselijke traditie eigenlijk in onze manier van samenkomen? 

a. Geen enkele. 

b. Maakt dat de samenkomst tevergeefs is. 

c.  Maakt dat de samenkomst mooi is. 

d. Geeft ons iets waar we op kunnen vertrouwen. 

 

3. Wat veroorzaken de menselijke leringen aan onze relatie met God. 

a. Niets. 

b. Geeft ons alleen maar een andere manier om te aanbidden en te studeren. 

c. Maakt dat God erg ontevreden is, zodat Hij ons niet wil aanhoren. 

d. Ze verruimen onze kennis. 

 

4. Welke soort muziek is goed in de Gemeente? 

a. Van harte zingen. 

b. Deze die ons geweldig aangrijpt en emotioneel aanspreekt. 

c. Om 't even, wat ons 't best bevalt. 

d. Om 't even wat in de Gemeente wordt voorgesteld. 

 

5. Wat is de juiste betekenis van de woorden "geest" en "waarheid" in toepassing op onze aanbidding? 

a. Datgene wat wij voor waarheid houden. 

b. Dat wat de Heilige Geest in ons inspireert. 

c. Wat uit ons hart komt en dat overeenstemt met Gods geopenbaarde waarheid in het Nieuwe Testament. 

d. Alleen maar oprecht zijn. 

 

D. PLAATS VOOR UW EIGEN VRAGEN : 


