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Overal om ons heen wordt God aanbeden in willekeurig welke vorm en stijl, zowel op aarde als
in de hemel, vandaag net als duizenden jaren geleden.
In de hele wereld en door de hele geschiedenis heen heeft aanbidding een plaats. Ook is er altijd

WAAROM

over aanbidding gesproken: door kerkvaders die worstelden met de vraag hoe aanbidding eruit
moest zien in de jaren na Jezus, tot de hervormers die zich afvroegen wat Gods verordeningen
waren in het licht van de Schrift. En ook vandaag de dag is dit thema nog steeds relevant.
Er zijn mensen die teleurgesteld zijn over aanbidding. Moe omdat zij optredens zagen in plaats

STAAT

van echte lofprijs. Opgebrand door dode religie. Ook kunnen ze huiverig zijn voor de verandering die overal om ons heen plaats vindt, onzeker over waar dit naartoe leidt. Wellicht zijn
we enthousiast om te groeien in aanbidding, maar onzeker over de vraag hoe we een stevig
fundament kunnen leggen voor een leven van oprechte aanbidding?

AANBIDDING

Wat de reden ook is waarom we op dit punt zijn beland, we kunnen allemaal beginnen met een
simpele, maar o zo belangrijke vraag: Waarom staat aanbidding centraal? Vandaag zullen we
kijken naar drie redenen waarom wij geloven dat aanbidding centraal moet staan. Ten eerste,
aanbidding is ons doel.

CENTRAAL?

1. Aanbidding is ons doel

Wij zijn geen wetenschappelijk toeval of kosmische vergissing. Ons leven is niet zonder betekenis en onze keuzes zijn belangrijk. Wij zijn geschapen met een doel. De Bijbel zegt ons dat God
het universum heeft gemaakt en zijn adem blies in de mens. Hij roept ons op om “hem als God
te erkennen” want “wij behoren hem toe” (Psalm 100:3). God heeft jou gemaakt - net zoals Hij
ons allemaal heeft gemaakt - om een levendige relatie met hem te hebben en hem te betrekken
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Welkom
Overal
om ons heen wordt God aanbeden in willekeurig welke vorm en stijl, zowel op aarde als
in de hemel, vandaag net als duizenden jaren geleden.
Fijn dat je de moeite hebt genomen om de Worship Central Course te organiseren.
In deze eerste sessie hebben wij de hoofdlijn en belangrijkste bespreekpunten van je presentaIn de hele wereld en door de hele geschiedenis heen heeft aanbidding een plaats. Ook is er altijd
tie aangegeven. Ook hebben we ruimte gelaten voor eigen voorbeelden en ervaringen. Voel je
over aanbidding gesproken: door kerkvaders die worstelden met de vraag hoe aanbidding eruit
vrij om daar iets persoonlijks van te maken, zodat de cursus iets van jezelf wordt. Wel willen wij
moest zien in de jaren na Jezus, tot de hervormers die zich afvroegen wat Gods verordeningen
van je vragen dat je de essentie van het materiaal bewaart, want wij willen graag is dat mensen
waren in het licht van de Schrift. En ook vandaag de dag is dit thema nog steeds relevant.
- ongeacht waar ze zijn - dezelfde cursus volgen.
Er zijn mensen die teleurgesteld zijn over aanbidding. Moe omdat zij optredens zagen in plaats
Ons gebed is dat deze cursus een geweldige zegen voor jou en je aanbiddingsteam mag zijn.
van echte lofprijs. Opgebrand door dode religie. Ook kunnen ze huiverig zijn voor de veranWij willen je helpen God te ontmoeten, onderwijs te geven over aanbidding en de plaatselijke
dering die overal om ons heen plaats vindt, onzeker over waar dit naartoe leidt. Wellicht zijn
kerk op te bouwen.
we enthousiast om te groeien in aanbidding, maar onzeker over de vraag hoe we een stevig
fundament kunnen leggen voor een leven van oprechte aanbidding?
Tim Hughes & Al Gordon
Wat de reden ook is waarom we op dit punt zijn beland, we kunnen allemaal beginnen met een
simpele, maar o zo belangrijke vraag: Waarom staat aanbidding centraal? Vandaag zullen we
kijken naar drie redenen waarom wij geloven dat aanbidding centraal moet staan. Ten eerste,
aanbidding is ons doel.

1. Aanbidding is ons doel
Wij zijn geen wetenschappelijk toeval of kosmische vergissing. Ons leven is niet zonder betekenis en onze keuzes zijn belangrijk. Wij zijn geschapen met een doel. De Bijbel zegt ons dat God
het universum heeft gemaakt en zijn adem blies in de mens. Hij roept ons op om “hem als God
te erkennen” want “wij behoren hem toe” (Psalm 100:3). God heeft jou gemaakt - net zoals Hij
ons allemaal heeft gemaakt - om een levendige relatie met hem te hebben en hem te betrekken
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Voorwoord
bijwordt
de Nederlandse
Cursus
Overal
om ons heen
God aanbeden in willekeurig
welke vorm en stijl, zowel op aarde als
in de hemel, vandaag net als duizenden jaren geleden.
Bij het lezen van een Engelse Bijbelvertaling zul je om de haverklap het woord ‘worship’ aantreffen. Lees je dezelfde passages in het Nederlands dan kom je het woord ‘aanbidding’ meestal
In de hele wereld en door de hele geschiedenis heen heeft aanbidding een plaats. Ook is er altijd
niet tegen. Hoe kan dat? Is de Bijbel in het Engels anders dan in het Nederlands? Natuurlijk niet.
over aanbidding gesproken: door kerkvaders die worstelden met de vraag hoe aanbidding eruit
En toch een beetje. Elke taal is uniek. Je kunt geen woord écht één op één naar een andere
moest zien in de jaren na Jezus, tot de hervormers die zich afvroegen wat Gods verordeningen
taal brengen.
waren in het licht van de Schrift. En ook vandaag de dag is dit thema nog steeds relevant.
Ken je die mop van twee zwervers die op een bankje in het park zitten? Opeens haalt een
Er zijn mensen die teleurgesteld zijn over aanbidding. Moe omdat zij optredens zagen in plaats
van de twee een euromunt uit zijn zak en legt hem op de zitting. “Waarom doe je dat?” vraagt
van echte lofprijs. Opgebrand door dode religie. Ook kunnen ze huiverig zijn voor de verande ander. “Nou,” zegt de eerste “ik wil ook wel eens weten hoe het is om geld op de bank te
dering die overal om ons heen plaats vindt, onzeker over waar dit naartoe leidt. Wellicht zijn
hebben.” Wij, die de Nederlandse taal beheersen, snappen de grap meteen. ‘Bank’ heeft twee
we enthousiast om te groeien in aanbidding, maar onzeker over de vraag hoe we een stevig
betekenissen. Maar vertel je dit grapje in het bijzijn van een Engelsman en vraagt hij om een
fundament kunnen leggen voor een leven van oprechte aanbidding?
vertaling, dan ziet hij de lol er niet van in. De Nederlandse betekenissen van het woord bank zijn
namelijk anders dan de Engelse betekenissen.
Wat de reden ook is waarom we op dit punt zijn beland, we kunnen allemaal beginnen met een
simpele, maar o zo belangrijke vraag: Waarom staat aanbidding centraal? Vandaag zullen we
Met ongeveer hetzelfde hadden wij te maken toen we de Worship Central Cursus uit het Engels
kijken naar drie redenen waarom wij geloven dat aanbidding centraal moet staan. Ten eerste,
vertaalden. Het woord ‘worship’ heeft een heel breed betekenisveld. Hoe merken we dat in
aanbidding is ons doel.
het vertalen? Neem Filippenzen 3:3. In het Engels (New International Version) staat daar: …we
who worship by the Spirit of God, … In het Nederlands (Nieuwe Bijbel Vertaling) staat er: ...wij
verrichten onze dienst door de Geest van God… Hoe kan dit? Dat is toch totaal iets anders?

1. Aanbidding is ons doel

Bij het vertalen van de Bijbelteksten hadden wij niet alleen te maken met het Engels en het
Wij zijn geen wetenschappelijk toeval of kosmische vergissing. Ons leven is niet zonder betekeNederlands, maar natuurlijk ook met de talen waarin de Bijbel is geschreven (in dit voorbeeld
nis en onze keuzes zijn belangrijk. Wij zijn geschapen met een doel. De Bijbel zegt ons dat God
het Grieks). Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is latreia, dat zoveel betekent als ‘dienen’
het universum heeft gemaakt en zijn adem blies in de mens. Hij roept ons op om “hem als God
en ‘God aanbidden door te dienen.’ Dit is wat je vaak tegenkomt. In het Engels staat worship
te erkennen” want “wij behoren hem toe” (Psalm 100:3). God heeft jou gemaakt - net zoals Hij
terwijl er je in het Nederlands leest wat iemand denkt of doet.
ons allemaal heeft gemaakt - om een levendige relatie met hem te hebben en hem te betrekken

Sessie Eén //
centraal?
// Waarom
Waarom aanbidding
staat aanbidding
centraal?

Sprekersnotities
Sprekersnotities (pagina
(pagina 43 van
van 16)
18)

© 2012 Tim Hughes
Hughes & Al Gordon,
Gordon, auteurs
auteurs van
van de
de ‘Worship
‘Worship Central
Central Course’.
Course’. Alle
Alle rechten
rechten voorbehouden.
voorbehouden. Meer
Meer informatie
informatie op
op WorshipCentral.nl.
WorshipCentral.nl

nederlandse versie

worshipcentralcursus
Dit is nog
één voorbeeld
de teksten
die je tegenkomt
in deenWorship
Central
Cursus.
Overal
ommaar
ons heen
wordt Godvan
aanbeden
in willekeurig
welke vorm
stijl, zowel
op aarde
als
Jede
zult
nog een
aantalnet
andere
Griekse en
Hebreeuwse
in
hemel,
vandaag
als duizenden
jaren
geleden. woorden die aanbidding omschrijven
tegenkomen, maar dat merk je vanzelf.
In de hele wereld en door de hele geschiedenis heen heeft aanbidding een plaats. Ook is er altijd
Zowelaanbidding
wij als Timgesproken:
Hughes endoor
Al Gordon,
de schrijvers
van de
Worship
Central
Cursus, hopen
over
kerkvaders
die worstelden
met
de vraag
hoe aanbidding
eruit
en bidden
jullietotendede
gemeentes
jullie
dienen wat
tot grote
zal zijn.
moest
zien dat
in dedeze
jarencursus
na Jezus,
hervormers
diedie
zich
afvroegen
Gods zegen
verordeningen
Mocht in
je het
meer
willen
weten,
of je
metde
dedag
cursus
e-mail relevant.
ons dan op:
waren
licht
van de
Schrift.
Enervaringen
ook vandaag
is ditwillen
themadelen,
nog steeds
info@worshipcentral.nl. We horen graag van je!
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Veel echte
zegen,lofprijs. Opgebrand door dode religie. Ook kunnen ze huiverig zijn voor de veranvan
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groeien inTeam
aanbidding, maar onzeker over de vraag hoe we een stevig
fundament kunnen leggen voor een leven van oprechte aanbidding?
Wat de reden ook is waarom we op dit punt zijn beland, we kunnen allemaal beginnen met een
simpele, maar o zo belangrijke vraag: Waarom staat aanbidding centraal? Vandaag zullen we
kijken naar drie redenen waarom wij geloven dat aanbidding centraal moet staan. Ten eerste,
aanbidding is ons doel.

1. Aanbidding is ons doel
Wij zijn geen wetenschappelijk toeval of kosmische vergissing. Ons leven is niet zonder betekenis en onze keuzes zijn belangrijk. Wij zijn geschapen met een doel. De Bijbel zegt ons dat God
het universum heeft gemaakt en zijn adem blies in de mens. Hij roept ons op om “hem als God
te erkennen” want “wij behoren hem toe” (Psalm 100:3). God heeft jou gemaakt - net zoals Hij
ons allemaal heeft gemaakt - om een levendige relatie met hem te hebben en hem te betrekken
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Inleiding
Overal
om ons heen wordt God aanbeden in willekeurig welke vorm en stijl, zowel op aarde als
in de hemel, vandaag net als duizenden jaren geleden.
Begin met een persoonlijk getuigenis over de manier waarop God jouw leven heeft aangeraakt
door aanbidding. Voorbeeld: Al Gordon vertelt hoe hij christen is geworden. Hij vroeg God om
In de hele wereld en door de hele geschiedenis heen heeft aanbidding een plaats. Ook is er altijd
zich bekend te maken en pas op het moment dat hij Hem aan het aanbidden was - alleen, ligover aanbidding gesproken: door kerkvaders die worstelden met de vraag hoe aanbidding eruit
gend op zijn bed met zijn oortelefoontjes in, terwijl telkens het lied I Will Offer Up My Life werd
moest zien in de jaren na Jezus, tot de hervormers die zich afvroegen wat Gods verordeningen
herhaald - ervoer hij hoe de levensveranderende waarheid over redding zijn ziel binnenkwam.
waren in het licht van de Schrift. En ook vandaag de dag is dit thema nog steeds relevant.
Tim vertelt een ander verhaal: hij leidde de aanbidding in een streng beveiligde gevangenis en
Er zijn mensen die teleurgesteld zijn over aanbidding. Moe omdat zij optredens zagen in plaats
zong het lied Amazing Grace. Dit bracht een geweldige reactie teweeg: gevangenen kwamen
van echte lofprijs. Opgebrand door dode religie. Ook kunnen ze huiverig zijn voor de verantot inkeer door de liefdevolle kracht van Gods genade die voortvloeide uit de aanbidding.
dering die overal om ons heen plaats vindt, onzeker over waar dit naartoe leidt. Wellicht zijn
we enthousiast om te groeien in aanbidding, maar onzeker over de vraag hoe we een stevig
Laten we samen eens kijken naar Psalm 100:
fundament kunnen leggen voor een leven van oprechte aanbidding?
“Juich de HEER toe, heel de aarde,
Wat de reden ook is waarom we op dit punt zijn beland, we kunnen allemaal beginnen met een
dien de HEER met vreugde,
simpele, maar o zo belangrijke vraag: Waarom staat aanbidding centraal? Vandaag zullen we
Kom tot hem met jubelzang.
kijken naar drie redenen waarom wij geloven dat aanbidding centraal moet staan. Ten eerste,
Erken het: de HEER is God,
aanbidding is ons doel.
Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
Kom zijn poorten binnen met een loflied,

1.
Aanbidding is ons doel
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,

breng hem hulde, prijs zijn naam:
Wij zijn geen wetenschappelijk toeval of kosmische vergissing. Ons leven is niet zonder betekede HEER is goed,
nis en onze keuzes zijn belangrijk. Wij zijn geschapen met een doel. De Bijbel zegt ons dat God
zijn liefde duurt eeuwig,
het universum heeft gemaakt en zijn adem blies in de mens. Hij roept ons op om “hem als God
zijn trouw van geslacht op geslacht.”
te erkennen” want “wij behoren hem toe” (Psalm 100:3). God heeft jou gemaakt - net zoals Hij
ons allemaal heeft gemaakt - om een levendige relatie met hem te hebben en hem te betrekken
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1. Aanbidding
Aanbidding
is onze
1.
is ons
doelbestaansreden
Wij zijn geen wetenschappelijk toeval of kosmische vergissing. Ons leven is niet zonder betekeWij zijn geen wetenschappelijk toeval of kosmische vergissing. Ons leven is niet zonder betekenis en onze keuzes zijn belangrijk. Wij zijn geschapen met een doel. De Bijbel zegt ons dat God
nis en onze keuzes zijn belangrijk. Wij zijn geschapen met een doel. De Bijbel zegt ons dat God
het universum heeft gemaakt en zijn adem in de mens blies. Hij roept ons op om “hem als God
het universum heeft gemaakt en zijn adem blies in de mens. Hij roept ons op om “hem als God
te erkennen” want “wij behoren hem toe” (Psalm 100:3). God heeft jou gemaakt - net zoals Hij
te erkennen” want “wij behoren hem toe” (Psalm 100:3). God heeft jou gemaakt - net zoals Hij
ons allemaal heeft gemaakt - om een levendige relatie met hem te hebben en hem te betrekken
ons allemaal heeft gemaakt - om een levendige relatie met hem te hebben en hem te betrekken
in elke levenssfeer: je hart, ziel en verstand.
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dat wij bij elke ontmoeting met God een gevoel van thuiskomen hebben - dát is aanbidding.
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fundament
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Wat de reden ook is waarom we op dit punt zijn beland, we kunnen allemaal beginnen met een

2.

Aanbidding is onze belangrijkste prioriteit

simpele, maar o zo belangrijke vraag: Waarom staat aanbidding centraal? Vandaag zullen we
kijken naar drie redenen waarom wij geloven dat aanbidding centraal moet staan. Ten eerste,
Wanneer aanbidding onze bestaansreden is en tot uiting komt in ons hele leven, dan is het loaanbidding is ons doel.
gisch dat we een prioriteit moeten maken van aanbidding. We moeten leren wat het betekent
dat we de aanbidding van Jezus Christus centraal stellen. Heel eenvoudig: aanbidding is onze
respons op datgene waar we de meeste waarde aan hechten. Oprechte aanbidding houdt in

1.
Aanbidding is ons doel
dat we alles van onszelf aan God geven. Hij wordt onze eerste prioriteit, die uitstijgt boven elke
andere ambitie, affectie of activiteit.
Wij zijn geen wetenschappelijk toeval of kosmische vergissing. Ons leven is niet zonder betekenis en onze keuzes zijn belangrijk. Wij zijn geschapen met een doel. De Bijbel zegt ons dat God
[voeg hier een verhaal toe]
het universum heeft gemaakt en zijn adem blies in de mens. Hij roept ons op om “hem als God
te erkennen” want “wij behoren hem toe” (Psalm 100:3). God heeft jou gemaakt - net zoals Hij
Vertel hier een humoristisch verhaal van wat het betekent om jezelf helemaal te geven in relaties.
ons allemaal heeft gemaakt - om een levendige relatie met hem te hebben en hem te betrekken
Een voorbeeld: Tim vertelt dat hij tegen zijn aanstaande vrouw Rachel zei dat hij er 99% zeker
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God te aanbidden in dankzegging en lofprijs.
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aanbidding?
te kiezen, namelijk aanbidding stellen boven alles.
Wat de reden ook is waarom we op dit punt zijn beland, we kunnen allemaal beginnen met een
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ervoor
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het werk
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Heer
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boven Vandaag
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hetwe
simpele,
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aanbidding
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aanbidding
centraal
moetMillar
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Ten eerste,
dat hij een conferentie
aanbidding
is ons doel.bijwoonde in Californië in de beginjaren van Vineyard. Hij werd heel erg
geïnspireerd door alles wat gaande was en besloot een strandwandeling te maken om zijn
hart bij God uit te storten. Hij was zo dankbaar voor alles wat gaande was in HTB. Terwijl hij
badAanbidding
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hij doel
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1.
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De Bijbel
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dat God
geven
met allesheeft
wat gemaakt
we zijn: verleden,
heden
enintoekomst.
het
universum
en zijn adem
blies
de mens. Hij roept ons op om “hem als God
te erkennen” want “wij behoren hem toe” (Psalm 100:3). God heeft jou gemaakt - net zoals Hij
ons allemaal heeft gemaakt - om een levendige relatie met hem te hebben en hem te betrekken
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elkteleurgesteld
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“Ditover
vindaanbidding.
ik een mooi
lied,
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doe
ik aan mee”
of:in“Ik
heb
Er
zijn mensen
Moe
omdat
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Heer toe te juichen en tot hem te komen met een loflied.
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onsaanbidding
lichaam te centraal?
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Ten eerste,
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aanbidding
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Dit houdt
in dat wijvergissing.
eerst moeten
Heerzonder
lief te betekehebben
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verheerlijkt.
John
Stott
(1639)
schreef:
“Hetinallerbelangrijkste
zendelingen
niet het
Overal
om ons
heen
wordt
God
aanbeden
willekeurig welkemotief
vormvoor
en stijl,
zowel op is
aarde
als
gehoorzamen
aan de net
Grote
het geleden.
liefhebben van zondaren die zijn afgedwaald en
in
de hemel, vandaag
alsOpdracht,
duizendenofjaren
verloren gaan, maar een vurig en gepassioneerd enthousiasme voor de heerlijkheid van Jezus
Christus”.
Wanneer
ernaar
verlangen
om deheen
naties
opnieuw
het evangelie
te brengen
de
In
de hele wereld
en we
door
de hele
geschiedenis
heeft
aanbidding
een plaats.
Ook is eren
altijd
maatschappij
veranderd
te zien,
moetendie
weworstelden
leren om aanbidding
ophoe
de aanbidding
eerste plaats
te
over
aanbidding
gesproken:
door dan
kerkvaders
met de vraag
eruit
stellen.zien in de jaren na Jezus, tot de hervormers die zich afvroegen wat Gods verordeningen
moest
waren in het licht van de Schrift. En ook vandaag de dag is dit thema nog steeds relevant.

3. Aanbidding is ons bijzondere voorrecht

Er zijn mensen die teleurgesteld zijn over aanbidding. Moe omdat zij optredens zagen in plaats
van echte lofprijs. Opgebrand door dode religie. Ook kunnen ze huiverig zijn voor de veranAanbidding is onze bestaansreden en onze belangrijkste prioriteit en het is het grootste en
dering die overal om ons heen plaats vindt, onzeker over waar dit naartoe leidt. Wellicht zijn
meest bijzondere voorrecht dat we ons kunnen indenken. Degene die het universum heeft gewe enthousiast om te groeien in aanbidding, maar onzeker over de vraag hoe we een stevig
maakt, die de sterren op hun plaats bracht, nodigt ons uit om met dankzegging zijn poorten in
fundament kunnen leggen voor een leven van oprechte aanbidding?
te gaan en hem te naderen.
Wat de reden ook is waarom we op dit punt zijn beland, we kunnen allemaal beginnen met een
[voeg een verhaal toe]
simpele, maar o zo belangrijke vraag: Waarom staat aanbidding centraal? Vandaag zullen we
kijken naar drie redenen waarom wij geloven dat aanbidding centraal moet staan. Ten eerste,
Gebruik een eigen grappig voorbeeld over een moment dat je tot de ontdekking kwam dat je
aanbidding is ons doel.
toch niet zo belangrijk was als je misschien had gewild, of een moment dat je op een humoristische manier een toontje lager zong. Het punt waarom het draait is eenvoudig: toon het contrast
tussen de manier waarop we onze eigen hiërarchieën op aarde opbouwen en het ongelofelijke

1.
Aanbidding is ons doel
gemak waarmee we toegang tot God hebben en hem kunnen aanbidden.

Wij zijn geen wetenschappelijk toeval of kosmische vergissing. Ons leven is niet zonder betekeWat zo geweldig is: wanneer we God aanbidden, dan worden we niet teleurgesteld. Psalm
nis en onze keuzes zijn belangrijk. Wij zijn geschapen met een doel. De Bijbel zegt ons dat God
100 moedigt ons aan om dichtbij God te komen met dankzegging en lofprijs, maar ook om
het universum heeft gemaakt en zijn adem blies in de mens. Hij roept ons op om “hem als God
te genieten van de realiteit dat “de HEER goed is en zijn liefde voor eeuwig duurt”. God heeft
te erkennen” want “wij behoren hem toe” (Psalm 100:3). God heeft jou gemaakt - net zoals Hij
het voor ons allemaal mogelijk gemaakt om binnen te gaan en het voorrecht te ervaren in zijn
ons allemaal heeft gemaakt - om een levendige relatie met hem te hebben en hem te betrekken
aanwezigheid te zijn. In Christus zijn we vrij om,door de heilige Geest, van alles te genieten en
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vraag: Waarom staat aanbidding centraal? Vandaag zullen we
kijken naar drie redenen waarom wij geloven dat aanbidding centraal moet staan. Ten eerste,
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ons doel.aanbidden, ervaren we een kettingreactie aan zegen. We ontdekken
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worshipcentralcursus
Gebed
Overal
om ons heen wordt God aanbeden in willekeurig welke vorm en stijl, zowel op aarde als
in de hemel, vandaag net als duizenden jaren geleden.
Vader, we danken U voor het geweldige geschenk van Jezus. Dank U dat we in hem onze ware
bestemming vinden als aanbidders. We bidden dat U ons helpt om aanbidding tot onze prioriIn de hele wereld en door de hele geschiedenis heen heeft aanbidding een plaats. Ook is er altijd
teit te maken en dat gaan genieten van het geweldige voorrecht om U te naderen in aanbidding.
over aanbidding gesproken: door kerkvaders die worstelden met de vraag hoe aanbidding eruit
Kom heilige Geest, we verwachten U...
moest zien in de jaren na Jezus, tot de hervormers die zich afvroegen wat Gods verordeningen
waren in het licht van de Schrift. En ook vandaag de dag is dit thema nog steeds relevant.

Ten slotte
Er zijn mensen die teleurgesteld zijn over aanbidding. Moe omdat zij optredens zagen in plaats
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deom
vraag
hoe we
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fundament kunnen leggen voor een leven van oprechte aanbidding?
Wanneer het gebed voor elkaar is afgelopen, drink dan met elkaar koffie of thee. De gespreksvragen
aantekeningen
kunnen
bovendien
gedownload
Wat
de staan
reden onder
ook is de
waarom
we op dit en
punt
zijn beland,
we kunnen
allemaal beginnen met een
worden van
WorshipCentral.nl.
simpele,
maar
o zo belangrijke vraag: Waarom staat aanbidding centraal? Vandaag zullen we
kijken naar drie redenen waarom wij geloven dat aanbidding centraal moet staan. Ten eerste,
Wij stellen jeisreactie
op deze sessie op prijs, want wij zijn voortdurend bezig met het schaven en
aanbidding
ons doel.
bijwerken van ons materiaal. Je kunt jouw voorbeelden en illustraties doorgeven op de website.

1. Aanbidding is ons doel
Wij zijn geen wetenschappelijk toeval of kosmische vergissing. Ons leven is niet zonder betekenis en onze keuzes zijn belangrijk. Wij zijn geschapen met een doel. De Bijbel zegt ons dat God
het universum heeft gemaakt en zijn adem blies in de mens. Hij roept ons op om “hem als God
te erkennen” want “wij behoren hem toe” (Psalm 100:3). God heeft jou gemaakt - net zoals Hij
ons allemaal heeft gemaakt - om een levendige relatie met hem te hebben en hem te betrekken
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