
Zondag 27 november 2022 – Aanbidding als ons Getuigenis

Onlangs stelde iemand uit ons midden de vraag of onze aanbidding op zondagmorgen niet
al te vaak erg mensgericht is. Het gaat dan over onze noden, onze gevoelens, onze 
beleving, etc. Zou aanbidding niet juist vooral of wellicht uitsluitend gericht moeten zijn op 
God Zelf? Aanbidding is toch zeggen wie God is, hoe groot Hij is, wat Hij heeft volbracht, 
dat Hij alles draagt, en dat Hij de hoogste Heer is. Zo vinden we dat bijvoorbeeld in het 
boek Openbaring - de Koning op de Troon - waar enorme menigten engelen Hem dag en 
nacht loven en prijzen. Veel van deze tekstgedeelten uit het boek Openbaring zijn ook nu 
onder de mooiste en meest indrukwekkende aanbiddingsliederen. En door dat te doen, 
doen we ook iets goeds voor onszelf - iets dat gebeurt in ons binnenste - in onze geest. 

Toch zijn andere aanbiddingsliederen ook heel mooi en bemoedigend – zoals: “Ik heb U 
nodig”, of “zweven op de wind”, of “kom en vul ons met uw Geest”, en zo veel meer. Veel 
oudere nummers in de Opwekkingsbundel zijn overwegend lofprijzing en gaan over God 
en zijn gericht tot God. Veel nieuwere nummers raken directer het hart en komen echt bij 
je binnen. Is dat goed of hebben we daarmee de verticale gerichtheid van aanbidding veel 
te horizontaal gemaakt? Ik heb de laatste dagen met deze vraag rondgelopen en ervoor 
gebeden.

Ik sloeg de Bijbel er op na. En ik kwam bij de Psalmen terecht. Deze zijn tot stand 
gekomen in de tijd van koning David, toen er een heel krachtige bediening van muziek en 
aanbidding ontstond rond de tabernakel en de Tent des Heren. Later werd dat onder 
koning Salomo een grote en imposante tempel. Maar in de tijd van David was het nog wat 
bescheidener. Maar de aanbidding was des te krachtiger. De meeste psalmen die we nu 
hebben in de Bijbel waren toen dus het liedboek van de gelovigen. Zij hadden dat niet op 
papier, maar kenden het al zingend meestal wel uit hun hoofd. 

En zo kwam ik terecht bij Psalm 23. Reken maar dat dat ook toen een tophit was onder de
liederen die gezongen werden tijdens de aanbidding in het Huis van de Heer. Hoe 
verticaal is dat lied of juist hoe horizontaal? En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En wat 
kunnen wij daar van leren over wat God bedoelt met aanbidding?

Ik zal de Psalm voorlezen. Deze is natuurlijk super bekend. Maar probeer het toch als 
nieuw tot je te laten spreken - door Gods Geest in jouw binnenste - probeer het als het 
ware wat voor je te zien.

De Heer is mijn herder,
mij zal niets ontbreken.
Hij brengt mij naar groene weiden,
laat me rusten aan het water.
Hij geeft mij kracht
en leidt me langs veilige paden,
zoals hij beloofd heeft.
Al ga ik door een diepdonker dal,
ik hoef geen gevaar te duchten,
want u, Heer, bent bij me,
uw staf en uw stok beschermen mij.
Heer, u nodigt mij uit aan uw tafel,
mijn tegenstanders moeten het aanzien;
u zalft mijn hoofd met balsem,
u vult mijn beker tot de rand.



Uw goedheid, uw liefde ervaar ik,
mijn leven lang,
in uw huis mag ik wonen,
tot in lengte van dagen.

En wat zien we? Deze aanbidding is super-horizontaal! Het gaat over dat wat ik nodig heb 
van God en wat ik van Hem mag verwachten - en wat God inderdaad ook geeft. Het gaat 
zelfs over een situatie waarin niets ontbreekt, waarin de tafel met overvloed is gedekt en 
de beker zo vol is dat de inhoud over de rand gaat.  Heerlijk horizontaal. Dus daar is niets 
mis mee.

Nee, dat is toch wat te oppervlakkig. Want wat is het kernpunt van deze Psalm? Is de 
beleving van de psalmist hier in die groene weiden zoals we lezen in het begin van de 
psalm, of is deze in het huis van God waarmee deze psalm eindigt? Meestal staat de kern 
van de boodschap in liederen of gedichten in de Bijbel in het midden. En daar is de 
psalmist in een diepdonker dal. In sommige vertalingen begint vers 4 met ‘zelfs al ga ik…’. 
Dat is op zich een correcte vertaling. Maar een betere vertaling is toch ‘Al ga ik’. De 
psalmist heeft het hier niet over een uitzonderingssituatie. Zo van, het gaat met God 
overwegend geweldig - en als je dan zo gezegend en gelukkig bent, dan kom je ook wel 
door dat dal heen waar je bij uitzondering mogelijk ook wel eens mee te maken krijgt. Nee,
de schapen in die tijd werden zelfs door de herder met opzet door dat dal heen geleid, 
omdat de herder wist dat ze alleen langs die weg bij die groene weiden en rustige wateren
zouden kunnen komen - aan de andere kant van dat donkere dal.

David is hier degene die de Psalm heeft gemaakt en hij kijkt terug op hele moeilijke tijden. 
En wat heeft David in die moeilijke, gevaarlijke en vijandige tijden ontdekt? In dit geval 
staat dat helemaal in het midden - zelfs in het numerieke midden van de psalm. Tel maar 
eens tien regels van boven of tien regels van onderen. Waar kom je dan uit? Daar staat: 
“U, Heer bent bij mij!”

Het is in de moeilijkste tijden dat we de diepste zegen ervaren afkomstig van God. Daar - 
in dat dal - leren we de belangrijkste lessen en maken we de grootste stappen in ons 
kennen van God. Dat kan zijn in ziekte, of in armoede, of in gevaar, of in depressie, of in 
wanhoop of verdriet. Herkennen jullie dat? Ik heb die momenten en die tijden gekend. En 
die vergeet ik nooit meer. Zoals die keer dat ik in een burn-out raakte op het zendingsveld 
- toen iemand in mijn stafteam zich onverwacht en op zeer vijandige wijze tegen mij 
keerde en tegen het werk wat we daar deden. Ik wil dat liever nooit meer meemaken, 
maar aan de andere kant zijn het achteraf ook de meest kostbare momenten. Denk zelf 
maar eens terug. Wat waren in jouw leven deze momenten? Ben je toen dichter bij God 
gekomen of ben je Hem juist kwijt geraakt? 

David was hier God niet kwijtgeraakt - gelukkig niet. Juist dwars door die dalen heen was 
er bij hem een hele diepe innerlijke zekerheid gegroeid: Samen met God is er altijd 
genoeg, dan ben ik veilig, en mag ik leven met zijn zegen - op alle momenten van mijn 
leven en zeker ook in die moeilijke diepe dalen die er sowieso van tijd tot tijd zullen zijn.

Dus wat is nu eigenlijk aanbidding? Dat was de vraag waarmee ik begon. Is de aanbidding
in Psalm 23 nu ook zo horizontaal? Waarbij het toch weer gaat om wat ik nodig heb en wat
God voor mij mag betekenen? Of is het juist heel verticaal, omdat het uiteindelijk gaat om 
de relatie met God, een verdieping in het kennen van God? Het antwoord is duidelijk: Je 
kunt deze twee niet scheiden. Die horizontale en verticale aanbidding zijn twee kanten van
dezelfde medaille.



Wat is aanbidding? De aanbidding die God zoekt is de aanbidding die Hem de eer geeft - 
die Hem in het zonnetje zet. En dat gebeurt wanneer wij kunnen getuigen van de liefde en 
de trouw van God vanuit onze eigen ervaring. Aanbidding is ons getuigenis. 

Dan is het niet zomaar mooie woorden die we zingen op zondagmorgen: God is groot - Hij
is almachtig - U zit op de troon - wij verhogen U. Helemaal waar – en dat moeten we ook 
blijven doen. Nee, maar nu spreken we uit eigen ervaring. We zingen als het ware over 
onze levenservaring. En dat hebben de schrijvers van de mooiste aanbiddingsliederen ook
gedaan: U geeft rust! Uw liefde raakte mij aan! U tilt mij op en nu zweef ik met U als een 
adelaar! En, zoals David dat zei: Heer, U bent bij mij!

We zullen nu een tijd van aanbidding hebben met prachtige nummers. Ik hoop dat er 
krachtige lofprijs nummers bij zijn, waarmee we God verhogen en als het ware met onze 
woorden op de troon zetten. Dat doet wat in de geestelijke wereld. Dat doet wat in ons 
hart. Maar ik hoop ook dat we liederen zullen zingen die resoneren met de ervaring van 
ons hart, met de worstelingen van het leven, en de diepte van de ervaring met God dwars 
door de diepste dalen heen.

En wanneer we dat doen, maak het dan jouw eigen aanbidding. Laat Gods Geest je dan 
omhullen (ook zo’n mooi lied) en laat Hij zijn werk van herstel, genezing, verzorging, 
bemoediging en troost doen in jouw hart. Laat je tranen desnoods maar gaan. Hij is er 
voor jou. Dwars door de aanbidding heen is Hij er voor jou in het dal van jouw leven - daar 
waar jij nu mee worstelt. Juist in de aanbidding is er de kracht en de liefde van God.


