
Eenvoudig christelijk | Handout 12 | Verering 
 
Deel 1 Echo’s van een stem Deel 2 In de zon kijken Deel 3 Het beeld weerspiegelen 
1 gerechtigheid 
2 spiritualiteit 
3 relaties 
4 schoonheid 

5-6 de God van Israël 
7-8 Jezus en het koninkrijk 
9-10 de Geest en de nieuwe schepping 

11 verering 
12 gebed 
13 de schrift 
14 het verhaal 
15 de kerk 
16 de nieuwe schepping 

TEKENS VAN HET KONINKRIJK HET VERHAAL VAN HET KONINKRIJK BINNENGAAN IN HET KONINKRIJK 

 
(A) Voor wie of wat heb jij diepe bewondering? Hoe breng je die bewondering tot uitdrukking? 
 
 
 
 
 
 
 
(B) De openingszin van deel 3 van ‘Eenvoudig christelijk’ luidt zo: ‘Wanneer je een glimp begint op te vangen 
van de werkelijkheid van God is de natuurlijke reactie hem te vereren’ (blz. 129). Voor het woord ‘vereren’ 
wordt in het Engels ‘worship’ gebruikt. Andere Nederlandse woorden die hier passen zijn: eren, aanbidden, 
eredienst, kerkdienst. ‘Verering betekent dat je de waarde erkent van iets of iemand, erkennen en zeggen dat 
iets of iemand lof waard is, iets of iemand prijzen dat of die zo ver superieur aan jou is dat alles wat je kunt 
doen, is zijn waarde erkennen en die verheerlijken’ (blz. 130) 
 
Openbaring 4 en 5 bieden een indrukewekkende beschrijving van de verering van God zoals die in de (dimensie 
van de) hemel plaats vindt: 
 

1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur 
open in de hemel. De stem die me eerder had 
toegesproken met het geluid van een bazuin, zei 
nu: ‘Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er 
hierna gebeuren moet.’ 2 Op hetzelfde moment 
raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de 
hemel en daarop zat iemand. 3 Degene die daar 
zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en 
rond de troon was een regenboog die eruitzag als 
smaragd. 4 Om de troon heen stonden 
vierentwintig andere tronen, waarop 
vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte 
kleren en hadden een gouden krans op hun 
hoofd. 5 Van de troon gingen bliksemschichten  

uit en donderslagen en groot geraas. Voor de 
troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de 
zeven geesten van God. 6 Ook lag er voor de 
troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden 
voor de troon en eromheen waren vier wezens, 
die van voren en van achteren een en al oog 
waren. (…)En ze zetten een nieuw lied in: 
‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en 
zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en 
met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht 
uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 
10 U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk 
gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen 
als koningen heersen op aarde.’  
 
 

1. Wat valt je in dit Bijbelgedeelte op? 
2. Hoe kunnen wij meedoen in deze verering? 
3. De oproep om God te vereren moet je niet vergelijkene met een dictator die een verjaardagsparade 

organiseert, maar met het ovationele applaus van het publiek na een schitterend concert. Herken je dat? 
 
(C)  Tom Wright formuleert twee belangrijke gouden regels in het hart van spiritualiteit (het leven in de Geest 
van Jezus): 
 

 Je gaat lijken op wat je vereert! (Je wordt wie je bewondert) 
 Verering maakt je meer werkelijk mens! 

 
1. Wat vind je van deze gouden regels? 
2. Werken ze zo ook in de praktijk? 
3. Hoe kun je deze regels integreren in je alledaagse leven? 

 



(D) Als we over verering nadenken vanuit de kerkdienst, dan moeten we 
aandacht hebben voor twee kernen: de Schrift en de Tafel, of: de 
Woordverkondiging en de Avondmaalsviering. Deze twee vormen de 
brandpunten van de eredienst van de samengekomen gemeente. Oftewel: in 
onze gezamenlijke verering van God nemen het Woord en het Avondmaal de 
belangrijkste plaats in. 
 

1. Beleef jij dat ook zo? 
2. Op welke manier ervaar je dat het Woord centraal staat in de eredienst?  
3. Welke plaats neemt het Avondmaal in in de erediensten die je meemaakt? 
4. Welke andere elementen zijn volgens jou belangrijk in de eredienst? 
5. Wat leer je uit onderstaande vraag en antwoord uit de Heidelbergse Catechismus? 

 
Vraag 65: Nu alleen het geloof ons aan Christus en aan al zijn weldaden deel geeft, waar komt dit geloof 
vandaan? 
Antwoord: Van de Heilige Geest, diedie het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het heilig 
evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten.  

 
(E) Tom Wright: ‘Het verhaal vertellen, de machtige daden van God herhalen, ligt vlakbij het hart van 
christelijke verering. (…) We kennen God door wat hij heeft gedaan in de schepping, in Israël, en boven alles in 
Jezus, en in wat hij heeft gedaan in zijn volk en in de wereld door de heilige Geest’ (blz. 134). De volgende 
uitspraken geeven daar nog wat meer invulling aan: 
 

 Het hardop lezen van de Bijbel staat altijd centraal in de christelijke verering. Hierop bezuinigen mist de 
kern van waar het om gaat. 

 Het lezen van de Schrift in de eredienst is, eerst en vooral, de centrale manier om te vieren wie God is en 
wat hij heeft gedaan. 

 Dat is hoe een basisliturgie geconstrueerd wordt: een vitrine voor de Schrift, een manier om er zeker 
van te zijn dat we haar behandelen met de ernst die ze verdient. 

 In het bijzonder heeft de christelijke eredienst van de vroegste tijd af goed gebruik gemaakt van de 
psalmen. Geen christelijke gemeente hoort zichzelf het geregelde en diepgaande gebruik van de 
psalmen te ontzeggen. 

 De Bijbel is, kortom, het hoofdvoedsel van de christelijke eredienst, niet maar van het christelijke 
onderwijs. 

 
Welke van bovengenoemde uitspraken roept vragen bij je op? 
 

(D)  Volgens Wright is nog meer de dan Schrift het Avondmaal het ware 
centrum van de eredienst: ‘Toen de opgestane Jezus twee leerlingen 
ontmoette onderweg naar Emmaüs, brandden hun harten in hen toe hij de 
Bijbel uitlegde, Maar hun ogen werden geopend en ze herkenden hem toen 
hij het brood brak’ (blz. 137). Over het heilig avondmaal (of: maaltijd van de 
Heer, mis, eucharistie) zegt Wright: 

 We breken brood en drinken samen wijn omdat Jezus het ons gezegd 
heeft. Deze handelingen leggen zijn dood uit. 

 Het avondmaal is een handeling is een van de plaatsen waar hemel 
en aarde samenvallen. 

 Het avondmaal is niet slechts terugdenken aan wat er was: verleden 
en heden komen samen. Het gaat om een van de sleutelmomenten 
waarop de dunne afscheiding tussen hemel en aarde transparant wordt, waarop Gods toekomst het 
heden binnentrekt. 

‘Jezus – de echte Jezus, de levende Jezus, de Jezus die verblijft in de hemel en net zo goed regeert over de aarde, 
de Jezus die Gods toekomts het heden in heeft gebracht – Jezus wil ons niet maar beïnvloeden, maar ons 
redden; ons niet maar informeren, maar ons genezen; ons niet maar iets te overdenken geven, maar ons 
voeden, en ons voeden met zichzelf. Dat is waar de maaltijd helemaal om gaat’ (blz. 138). 
 

1. Wat verwacht jij te ervaren als je Avondmaal gaat vieren? 
2. Wat wil God gegeven in het Avondmaal? 


