
Liturgie ochtenddienst over Johannes 4,23 (transcript) 
-GKv Loppersum-Westeremden, 23-11-2014 

Welkom en mededelingen door ouderling 

Komen tot de Here 
Voorzang, Psalm 95,1-2 ‘Kom, laat ons juichen’ 
Stil gebed 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-JdH 722 ‘Kroon Hem met gouden kroon’ 
-Psalm 27,1.3-4.7  ‘God is mijn licht’ 
Wet van God 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Luisteren naar de Here:  
Bijbellezing(en), zie onder  
Zingen Psalm 119,66 ‘Geef leven aan mijn ziel’ 
Verkondiging, thema, zie onder 
’Amen’-zang, Psalm 147,1-2.7 ‘Lof zij de Heer’ 
  

Geven aan de Here: 
Dank- en voorbedegebed: 
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

Gaan onder de zegen van de Here 
Zingen Opw 331 ‘Breng dank aan de Eeuwige’ 
Zegen 

Leesgedeelte(n): Joh 4,1-26 
Tekst: Joh 4,23 
Preekthema: ‘Als het evangelie in de kerk centraal staat, zijn we een aanbiddende 
gemeente!’ 
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We zijn als gemeente bezig met een prakkeseerde over gemeente zijn en steeds draait het om 
twee vragen; hoe ben je als gemeente naar binnen en hoe ben je als gemeente naar buiten, die 
twee dingen hebben alles met elkaar te maken. 
Heel kort; Als je wilt weten wat de kerk is, hebben we gezien, dan zien we dat je direct aan het 
begin van de Bijbel al terecht kunt, Genesis 3. 
Direct aan het begin van de Bijbel in Genesis 3, zegt de Here dat Hij mensen opzoekt; Adam 
en Eva, ze waren zich aan het verstoppen en de Here God die zoekt hen op en dat is typisch 
voor wie zijn, voor wat wij zijn, wij zijn verstoppers staat er in de Bijbel, verbergen ons. 
Verbergen ons achter problemen, achter ons verdriet en de Here die komt en niet altijd lost 
Hij het op, maar hij zoekt ons op terwijl wij problemen hebben en de Here zoekt ons op als 
wij verdriet hebben en daarin helpt Hij ons en draagt Hij ons. 
De Here is een zoeker om het zo maar eens te zeggen, Hij zoekt het hart van mensen, dat 
zagen we met Hosea. 
Het tweede dat we gezien hebben; de Here zoekt niet alleen mensen en laat ze daarna aan 
hun lot over, nee, Hij zet ze ook bij elkaar in de gemeente. 
Het eerste was Genesis 3; Hij zoekt mensen op, met Handelingen 2:42-47 hebben we gezien 
dat de Here God die mensen die Hij opgezocht heeft en die gevonden zijn door Hemzelf en 
die zich hebben laten vinden door Hemzelf, bij elkaar worden gezet in een gemeente. 
En die mensen die zitten bij elkaar in een kerk en die worden door de Heilige Geest tot een 
gemeenschap gemaakt, dat doen we zelf niet, dat doet de Heilige Geest en het is de 
vernieuwende kracht van de Heilige Geest (Pinksteren) dat een groep mensen een 
gemeenschap is in de Here Jezus, ze horen bij elkaar, maar ook dat het meer mag worden.  
Zonder de Gods Geest, zegt de Bijbel, kan die groep mensen nooit een gemeenschap worden, 
dat is het in de Here Jezus, maar het mag er ook in groeien. 
Zodra een kerk Gods Geest niet meer nodig heeft om kerk te zijn, zodra een kerk niet meer 
vraagt aan de Here, smeekt aan de Here, roept aan de Here; Here help ons een gemeente van 
U te zijn, zoals het U past, zodat het U de glorie brengt, dan wordt het een sleur, dan wordt 
een kerk naar binnen gericht en dan wordt het een dode boel. 
Dat klinkt misschien hard maar het is wel zo; als een kerk niet meer bij zijn Heiland, bij de 
Here Jezus zelf , bij de Heilige Geest te rade gaat om kerk te zijn, dan zijn wij bezig met onze 
eigen dingen en dan loopt het uiteindelijk dood. 
Lees Openbaring 2 en 3; daar zegt de Here op een gegeven moment; jullie denken dat Ik 
binnen ben? Ik sta aan de deur en Ik klop, Ik sta buiten en Ik klop. 
Wat willen jullie, willen jullie dat Ik binnen kom of willen jullie dat Ik buiten blijf staan? 
Die vernieuwende kracht van Gods Geest, die hebben wij gewoon altijd nodig. 
De Heilige Geest moet ons persoonlijk vernieuwen, maar ons ook als gemeenschap 
vernieuwen, zodat we meer en meer hebben de eer brengen. 
Verwachten we ook? Dat is een vraag. 
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Verwachten we ook, verwachten we ook dat de Here ons persoonlijk aanspreekt, hoe zit je 
vanmorgen in de kerk? 
1 Kor 14; de Here is vanmorgen in ons midden, Hij wil ons persoonlijk aanspreken en Hij wil 
ons samen aanspreken. 
Wie ben ik? Wat is mijn taak in de gemeente? Hoe mag ik Hem de eer brengen met mijn 
gaven? Zie ik mijn broeder en mijn zuster? Zie ik het genoeg? 
Dat zijn de 2 polen waar we steeds naar gekeken hebben; evangelie en gemeenschap. 
Vanmorgen gaat het over aanbidding. 

Thema: Als het evangelie centraal staat in de kerk, zijn we een aanbiddende gemeente!’ 
1. Wat is aanbidding? 
2. Hoe aanbidt je God? 
3. Wat betekent dit voor ons? 

1. 
We gaan vanochtend vanuit Johannes 4 alleen naar vers 23 kijken, het is goed om je Bijbel 
erbij te pakken, vers 23. 
Ik lees het met u; Maar er komt een tijd en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt 
aanbidt, Hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo 
aanbidden. 
Eerst maar eens bij vers 23 stilstaan bij het woord ‘aanbidden’, wie de Vader aanbidt. 
Dat si de eerste vraag vanmorgen; wat is aanbidding?  
Eerst maar eens deze vraag; wat is aanbidding niet? 
Soms heb je dat, dan weet je in ieder geval wat het niet is en dan kun je aandacht besteden 
aan wat het dus wel is. 
Wat is aanbidding niet, want wij hebben daar bepaalde beelden van in ons hoofd. 
Als u het woord aanbidding hoort, als ik het woord aanbidding hoor, dan is het eerste waar u 
aan denkt: zingen, toch? 
Ik heb het vanmorgen thuis nog gevraagd; wat is het eerste waar je dan aan denkt, en dan 
komt dat eruit, ik ook, het is het eerste waar we aan denken bij het woord aanbidding en dat 
is zingen. 
Wij denken bij aanbidding aan dat we samen zingen en dat we misschien ook nog met de 
handen omhoog zingen, toch? 
En het eerste gevoel wat we dan hebben; wij zijn gereformeerd en we doen dat niet, wij doen 
zeker wat fout? 
Doen we eigenlijk wat fout, nou het eerste wat we vanmorgen gaan zien is dat aanbidding 
veel meer is dan zingen. 
Aanbidden is veel meer dan zingen alleen, aanbidden is ook veel meer dan zingen met 
geheven handen. 
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Wij kunnen zo snel denken dat iets beter is, dat als iemand met zijn handen omhoog staat te 
zingen. dat het een teken is van meer overgave en van meer geloof en dat is helemaal niet zo, 
dat hoeft niet zo te zijn, het kan, maar het hoeft niet zo te zijn, het een is niet beter dan het 
andere. 
Als je gewoon als strakke gereformeerde dat niet gewend bent en het past niet bij je, ga jezelf 
dan niet dwingen alsof het zo zou moeten en als het niet bij je past, dan past het niet bij je en 
er zijn anderen daar past het wel bij. 
De Here vraagt het niet van ons; het een is niet beter dan het andere. 
Wat is aanbidding wel? 
Het woord wat hier gebruikt wordt voor aanbidding is proskyneo, dat mag je vergeten, het 
betekent; neervallen of neerbuigen en het woord proscenia heeft in de hele Bijbel deze 
betekenis; datgene waarvoor jij je neerbuigt, dat aanbidt je en als je dat even tot je door laat 
dringen dan besef je dat aanbidding veel meer is dan zingen. 
Het is namelijk iemand, of iets, waar je zoveel respect voor hebt, die zo waardevol is, dat je 
dan een passende houding aanneemt; neerbuigen. 
Een paar voorbeelden; iemand die net een baby heeft gekregen die pakt haar baby heel 
voorzichtig op, die vindt haar kindje zo lief dat ze niet kan stoppen met naar haar kind te 
kijken, ze knuffelt ermee, ze verzorgt hem met alle liefde en aandacht, niets is teveel, ze 
geniet van alles wat haar kind doet, het eerste geluidje, ze is gewoon verliefd op haar baby en 
zo geeft ze haar baby datgene wat het haar waard is, dat is aanbidden. 
Al haar tijd, al haar aandacht, al haar zorg, ze drukt er haar liefde mee uit, ze geeft terug wat 
het haar waard is, het is haar iets waard en dat geeft ze terug en dat laatste dat is aanbidden. 
Een muziekstuk dat vindt je prachtig, je krijgt er de tranen van in je ogen als je het hoort, 
bijvoorbeeld Bach, en je draait het vaak en je bent stil als je het hoort en als iemand in de 
kamer komt zeg je; ssssshht. 
Je bent bezig met een verbouw project aan je huis of je hebt net je auto gewassen en je gaat 
erbij zitten want het is klaar om ervan te genieten; wow, mooi geworden. 
Dat is aanbidden; iets de waarde aan teruggeven die jij er voor voelt, die het jou toekomt, iets 
enorm waardevol vinden en dan geef je dat terug in de aandacht, in de tijd en in het geld wat 
jij het waard vindt. 
En je snapt wel uit de voorbeelden, het is veel meer dan zingen, het is doortrokken in je hele 
leven, aanbidding is doortrokken in je hele leven. 
Zonder dat je het doorhebt en zegt; wow, dit vind ik gaaf, dat is datgene waar je hart naar 
uitgaat, dat aanbidt je, dat zegt de Bijbel, datgene waar je voor neerbuigt. 
Genesis 3 zegt; wat voor alle mensen geldt is dat ze wegvluchten, als de Bijbel het over 
aanbidding heeft dan zegt de Bijbel dat is nu ook iets wat voor alle mensen geldt, niet alleen 
voor christenen, maar voor alle mensen. 
Alle mensen hebben iets in hun leven waarvoor ze zich neerbuigen, wat hun hart heeft 
gepakt. 
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Ga eens bij jezelf na, wat is datgene? 
Dat kan van alles zijn; je sport, je werk, je hobby, je look, hoe je overkomt, maar ook de 
lastige dingen, de moeilijk dingen waar je aandacht naar uitgaat, of naar je verslaving, hoe je 
hier aan geketend zit. 
De Bijbel wil onze ogen openen met het woord aanbidden, met deze vragen; 
wie is je God? Aan wie heb je alles te danken? Wie zorgt er voor je? Van wie heb jij je verstand 
gekregen? Van wie heb jij je look gekregen?  
Zo leert de Bijbel ons neer te buigen voor de Here, want wat is je God? 
Is dat je werk, is dat hoe je overkomt, is dat hoe je eruit ziet, nee, jouw God is jouw God. 
Het eerste gebod. 
Steeds maar weer moeten wij onszelf die vraag stellen, die praktische vraag, steeds maar weer 
moet je onder elkaar die vraag stellen; waar leef je eigenlijk voor, is je hart nog bij de Here? 
Wij zitten zo in elkaar, zo staat in Genesis 3, dat we ervoor wegvluchten, dat ons hart 
wegloopt bij de Here en dan pakken we iets anders. 

2. 
Tweede vraag; hoe aanbidt je de Here? 
Vers 23; er komt een tijd en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem 
aanbidt in Geest en in waarheid. 
Heel klein iets over de vertaling; ziet u het staan? 
Geest staat hier met hoofdletter, maar het is gewoon met kleine letter, onze geest. 
Je hebt twee woorden die hier staan; wie de Vader echt aanbidt, aanbidt Hem in Geest en in 
waarheid, die twee woorden, zegt de Here Jezus, die horen bij elkaar. 
Als je de Vader echt aanbidt, dan horen daar twee dingen bij; de Vader aanbidden in de Geest 
en de Vader aanbidden in de waarheid, wat betekent dat? 
Je kunt dus niet echt aanbidden als je die twee dingen niet bij elkaar hebt, als je die twee 
dingen los van elkaar maakt, als je die niet samen hebt. 
Wat is dat eerste; de Here aanbidden in de Geest, wat is dat? 
Wie de Vader echt aanbidt, aanbidt Hem in de geest, in ons denken en in de waarheid. 
Aanbidden is dit; als je zingt en je hebt een prachtige psalm voor je -psalm 96, zing een nieuw 
lied voor God de Here- dan heb je die psalm voor je, dan heb je die woorden voor je en dan 
laat je die woorden tot je geest inwerken en overdenk je die woorden. 
Zing een nieuw lied voor God de Here, zing aarde, zing Zijn naam ter ere, zing voor de Heer 
met diep ontzag. 
Wat je dan doet, dan zie je die woorden, dan zing je die woorden, dan overdenk je die 
woorden en dan ga je met die woorden mee. 
Zing voor de Heer met diep ontzag en dat zet jij je hart en geest op die woorden; hoe is het 
met mijn ontzag voor de Here, Here help me ontzag te hebben voor U, zo ga je met die 
woorden mee. 
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Dan kauw je, zoals Luther zegt, op die woorden, dan neem je die woorden tot je, dat is 
aanbidden in de geest. 
Dan zie die waarheidswoorden en die neem je tot je in je hart. 
Aanbidden in de geest heeft een tegenovergestelde en dat tegenovergestelde van aanbidden 
in de geest is dit; het is op je stoel zitten en je zit er alleen maar en je laat het allemaal over je 
heen komen, het is allemaal van buiten, maar je hart is er niet bij betrokken. 
Formeel, het is allemaal van buiten, maar in de geest is dat je het laat binnenkomen, dat 
komt in je geest, dat is aanbidden in de geest. 
Tweede; aanbidden in de waarheid wat betekent dat? 
Aanbidden in de waarheid is dat je de woorden van de psalm op het scherm ziet staan en je 
ziet staan; zing een nieuw lied voor God de Here, zing aarde zing Zijn naam ter ere, zing voor 
de Heer met diep ontzag en dan zie je de diepe waarheid van die woorden en dan zie je die 
woorden die de waarheid over God hebben en die woorden geven je weer een sterk beeld van 
wie de Here is. 
Want het zijn, het is Zijn waarheid die er staat, daarom hebben wij psalmen nodig, hebben 
wij liederen nodig waarin het beeld van de Here groot en niet soft is, daar heb je niets aan, 
dat is voor je hart ook niet goed. 
Psalmen en liederen waarin je een waar beeld krijgt van wie de Here is, de waarheid moet 
erin staan, de Here is een rots, de Here is sterk, kom voor de Here met ontzag, niet doe maar 
wat, Here ik ben klein, Here ik heb U nodig, Here ik ben zondig. 
Liederen waarin duidelijk wordt wie de Here is, zegt Calvijn in de eerste institutie, en waarin 
duidelijk wordt wie wij zijn; Hij is groot en wij zijn klein, Hij is Vader, wij zijn Zijn kinderen, 
aanbidden in geest en in waarheid. 
Wat is de Here God echt in aanbidden? 
De Here Jezus zegt het zelf hier in het gesprek met de Samaritaanse vrouw; dan aanbidt je in 
geest en in waarheid. 
Vorige week stonden we stil bij 1 Kor 14 en daar ging het over dat Paulus tegen de gemeente 
zegt; God is in jullie midden. 
Als een niet gelovige buitenstaander bij jullie is, dan ziet hij jullie zingen, dan ziet hij hoe 
jullie met elkaar omgaan en dat zegt de niet gelovige buitenstaander; God is in jullie midden, 
geweldig! 
Wat dat betekent is dit, mag ik dat tweede punt eens praktisch maken: 
Als we openstaan voor de Here, daarom hebben we ook stil gebed, als je de Here verwacht in 
ons midden, dan kan de Here op Zijn tijd, zoals Hij deed bij de Korinthiers, dan kan de Here 
op Zijn tijd, de Here is daar vrij in, de Here is daar soeverein in, dat dwingen we niet af met 
onze emoties, dat dwingen we niet af met muziek, dan kan de Here komen en dan kan de 
Here tot je hart spreken en dat doet Hij bij die niet gelovige buitenstaander in 1Korinthe 14 
die belijdt; werkelijk God is in uw midden. 
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Doet de Here dat alleen bij niet gelovige buitenstaanders, nee dat doet de Here ook bij ons, 
dat doet de Here ook bij u. 
Hoe doet de Here dat dan bij ons? 
Als jij je niet afgesloten hebt van de Here en je hebt je opgesteld voor God; Here ik ben in de 
kerk, wilt U tot mij spreken, Heer ik verwacht U dat U tot mij spreekt, wilt U tot mij spreken, 
dan kan het gebeuren dat je tijdens het zingen van een lied, dat je ineens, dat ineens een 
bepaalde waarheid heel erg binnenkomt. 
Heel duidelijk voorbeeld; psalm 103, zoals een vader liefdevol zijn armen en op dat moment 
en ju kunt het al 100 keer gezongen hebben, maar opeens op dat moment besef je het is waar; 
Hij is mijn Vader en ik ben Zijn kind, Hij is het die altijd voor mij zorgde. 
Wat gebeurt er dan op zo’n moment? 
Dan komt de aanbidding in geest en in waarheid, dan komt de waarheid door Gods Geest die 
werkt, door de woorden van de psalm, die komt ineens heel hard binnen; ik ben je Vader, jij 
bent mijn kind. 
Het kan ook bij een bijbeltekst zo zijn; ik was laatst uit de bergrede aan het lezen, maak j geen 
zorgen voor de dag van morgen en ik dacht; zo is het! 
Wat er dan gebeurt is dit; de Heilige Geest maak gebruik van die woorden, de middelen die 
God geeft en heel duidelijk krijg je op je hart; dit is waar, en je weet het en het effect is dat je 
de Here dieper en meer gaat aanbidden, het doordringt je van de waarheid. 
Het is waar; Hij is mijn God, Mijn Vader, Here wat bent U groot, Here Jezus wat hebt U een 
geduld met mij zondaar, wat ben ik blij met U, ik ben zo vaak ontrouw, wat ben ik blij met U 
dat U mij steeds weer opzoekt, geweldig, ik hou van U! 
Ziet U mijn verdiet, ziet U mijn zorgen om mijn kinderen, ik bid zoveel om min kinderen, dat 
weet U toch, U bent bij mij, help mij me nu mijn vertrouwen op U te stellen. 
Aanbidden kan dus niet zonde onze emoties. 
Heb je dat ook wel eens dat je een lied aan het zingen bent en ineens, daar zijn de tranen, niet 
onderdrukken, daar maakt de Here gebruik van, van het gevoel dat je beseft; het is waar! 
De Here raakt dan met de waarheid van Zijn Vaderliefde je hart en dan besef je de waarheid 
van wat je zingt, dat is aanbidden in geest en in waarheid. 
Gods Geest gebruikt de waarheid en legt het op je geest, op je denken zodat jij je Heer meer 
gaat liefhebben en aanbidden. 

3. 
Wat betekent dit voor ons als gemeente? 
wat hebben we gezien; aanbidden is veel meer dan zingen, aanbidden is doortrokken in je 
hele leven, wij zetten ons hart op dingen maar we moeten ons hart op de Here zetten. 
Het tweede wat we gezien hebben is dat de Bijbel wil dat we God aanbidden, Hij is de meest 
liefdevolle, dat die waarheid op ons hart komt. 
Wat betekent dit voor ons; 3 dingen, praktische dingen om mee te nemen naar huis: 
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Zie dat je de hele komende week voor Gods aangezicht leeft; als je je werk doet, als je naar 
school gaat, de hele week leef je voor Gods aangezicht en dan mag je zoals in Romeinen 12:1,2 
, je hele leven een aanbiddingsoffer voor de Here zijn. 
Aanbidding is dus gewoon een houding waarmee je leeft, dat je in alles met vallen en opstaan 
en dat vallen is niet erg, omdat de Here je weer wil oprichten, dat je met vallen en opstaan 
leeft voor de Here, dat is aanbidden. 
Paulus schrijft in Romeinen 12:1 en 2: de ware eredienst voor U en dan gaat het niet over de 
zondag, maar dan gaat het over je hele leven, je levensstijl. 
Die verandert door de Heilige Geest steeds meer en meer, als jij je hart openzet, openstaat 
voor de Here en de waarheid op je laat inwerken. 
Als je ’s ochtends opstaat en naar je werk gaat; Here wilt U bij mij zijn, wilt U mij helpen om 
mijn werk goed te doen, wilt U mij op school helpen, wilt U met mijn kinderen zijn, mag mijn 
leven tot Uw eer zijn in alles wat ik doe, of ik nu thuis ben of ergens anders, dat het mag zijn 
tot Uw eer? 
Het tweede; in de mate dat heel je leven aanbidding is, zul je die houding ook meenemen 
naar de kerk, de zondag in en dan zul je ook meer meekrijgen van wat er zondags gezegd en 
gezongen wordt, dan is naar de kerk komen niet negatief, nee mijn hele leven voorafgaand 
aan de zondag is al aanbidding en dan is het niet meer afhankelijk van de zondag, nee dan is 
heel mijn leven aanbidding. 
Dan zijn die psalmen en die liederen die we zingen het opstoken van het vuur, als we samen 
aanbidden, als we elkaar aanmoedigen om samen voor God te zingen. 
In de mate waarin je weet dat heel je leven openligt voor de Here, ga je ook je leven 
teruggeven aan de Here, ga je ook je hart meer en meer openzetten voor God en ontdek je wat 
de Here met je leven wil, wat Hij graag bij je wil veranderen, wat Hij graag bij je wil genezen. 
Derde; Johannes 4:23, als hier staat waarheid, dan hebben sommigen hier moeite mee, 
sommigen zijn vroeger om de oren geslagen met het woord waarheid. 
Waarheid werd vroeger misschien gebruikt als een machtsmiddel om jou in een hoek te 
zetten; zo moet het en niet anders. 
Wat staat hier, wat is waarheid? 
Waarheid is hier een persoon, waarheid is nooit een regel, een zweep erover, waarheid is 
nooit een regel. 
Hier staat; de Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden. 
Waarmee zoekt de Vader ons mensen? Dat weet u, met uw Heiland, met Jezus. 
Daarmee zoekt de Vader uw hart. 
Je geeft je niet over aan een regel, je geeft je over aan een persoon, daarom zegt de Here 
Jezus; kom bij Mij. 
De Vader zegt; Ik geef je de Here Jezus, je kunt bij Hem komen, je ziet hoe betrouwbaar Hij 
is, dat is zo mooi. 
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Hier staat niet; zo dwingt de Vader mensen Hem te aanbidden, nee, zo zoekt de Vader 
mensen om Hem te aanbidden en dat betekent dit: 
Heel praktisch; de Vader weet, door de Geest, waar jij staat in je geloof, de Vader ziet jouw 
tranen en jouw zorgen, de Vader ziet dat jij aan het zoeken bent naar Hem en Hij zoekt je 
daarop waar je staat, niet verder dan je bent, iet achterop, maar daar waar je staat, daar zoekt 
Hij je op. 
En de Vader die zoekt je om je hart te vullen, door je te laten zien dat hoe groot je verdriet 
ook is, hoe groot je gemis ook is, hoe groot je vragen ook zijn, de Vader stelt je bloot aan de 
waarheid van Zijn Woord. 
En de Vader die zegt; Ik ben groter dan jouw problemen, Ik ben machtiger dan jouw 
problemen, als je in je eigen cirkel blijft ronddraaien dan zul je de antwoorden niet vinden, 
als jij je vragen bij Mij neerlegt dan zal Ik je de antwoorden geven, Hij zoekt je op. 
Misschien krijg je eerst geen antwoorden, maar door Hem te aanbidden krijg je antwoorden. 
Het laatste; toch nog een vierde. 
Voor de ouders; we hebben de laatste tijd vaak dopen, vorige week hebben we het ook nog 
gezien en toen is u als gemeente gevraagd om een voorbeeld te zijn. 
Hoe kunt u een voorbeeld zijn in zingen? 
Zou u een goed voorbeeld zijn als u niet meezingt, hoe zou dat opgepikt worden door uw 
kinderen? 
Ik weet, aanbidden is meer dan zingen, maar als je niet meezingt, je mag een voorbeeld zijn 
om te mee te zingen voor de Here en dat pikken je kinderen op, want daarin zien ze dat je 
met al je zorgen en met al je vragen naar de Here gaat en tegen de Here zegt; U bent mijn 
rots, U bent mijn Heiland, U bent mijn Koning. 
Als het gaat over een voorbeeld zijn in ons geloof, dan gaat het daarom; wees een voorbeeld 
voor onze kinderen, laat zien dat je de Here liefhebt, houdt van de Here. 
De Here Jezus had zijn Vader lief en de Here Jezus aanbad zijn Vader en dat deed Hij 
volmaakt en dat deed Hij volmaakt voor ons, zodat wij zonder angst voor de Here mogen 
komen, zonder angst voor de Here mogen zingen. 
Het is goed, want door de Here Jezus is het goed. 

We gaan bidden! 
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