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De Vader zoekt echte aanbidders
Aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:23-24)
Ben je een aanbidder? Verlang je ernaar een aanbidder te zijn?
Die vraag is belangrijk als we Jezus horen zeggen dat de Vader
mensen zoekt die hem echt aanbidden. De Vader zoekt geen
aanbidding: geen liturgie, geen muziek, geen rituelen, geen
programma’s, geen liedteksten, geen woorden. Hij zoekt mensen
die zijn kinderen willen zijn en die hem als Vader willen
aanbidden. Aanbidden is allereerst een houding van een hart dat
verlangt naar God zelf.
Wat is aanbidding?
Het is goed om te weten wat er wordt bedoeld met aanbidden.
Een paar definities:
 ‘Aanbidding is: vanuit ons innerlijke wezen met lofprijzing
reageren op alles wat God is, door onze houding, onze daden,
gedachten en woorden, gebaseerd op de waarheid die God
over zichzelf heeft geopenbaard.’
 ‘Aanbidden is: ons geweten zuiveren door de heiligheid van
God, ons verstand voeden met de waarheid van God, onze
verbeelding inspireren door de schoonheid van God, ons hart
openen voor de liefde van God, onze wil toewijden aan het plan
van God.’
 ‘Aanbidding is: een innerlijk gevoelde houding van
verwondering, eerbied, dankbaarheid en liefde voor God die de
vrucht is van het besef die God is en wie wij zijn.’
De Vader zoekt
God heeft een sterk verlangen: dat zondaars aanbidders
worden. Want daar zijn we als mensen voor gemaakt: ‘het
voornaamste doel van de mens is God aanbidden door voor
eeuwig van hem te genieten’. Wat Gods verlangen is, moet onze
prioriteit zijn! De vrouw die Jezus ontmoet stelt vragen over de
plaats waar we moeten aanbidden, maar Jezus’ antwoord gaat
over het soort ménsen dat nodig is voor aanbidding.

Aanbidding is dan ook geen optie voor liefhebbers: het móet.
Jezus brengt dit onderwerp ter sprake in een missionair
contact. Aanbidding zou misschien niet ons eerste thema zijn.
Maar voor Jezus dus wel! Het gaat in het christelijk geloof om
mensen die echte aanbidders worden: maskers af dus, geen
hypocrisie, maar vanuit het hart, met God zelf als het enige
‘publiek’.
Echt aanbidden: in geest en waarheid
Jezus zegt twéé keer: aanbid in geest en waarheid.
Geest
| Het gaat om onze geest die samenwerkt met Gods
Geest. Het moet komen vanuit een zuiver hart. Het is
belangrijk dat onze emoties meedoen omdat Gods Geest ons
wil aanraken. En: God is Geest! Zonder Geest is aanbidding
levenloos, dode orthodoxie. Het lichaam doet trouwens ook
zeker mee: 
proskuneoo
(aanbidden) betekent neerknielen.
Waarheid
| Het gaat om God zoals hij zichzelf in zijn Woord
heeft geopenbaard als schepper, redder, koning: in zijn
majesteit, heiligheid, genade, liefde, glorie en nabijheid. Het
gaat om God zoals hij zichzelf geeft in Jezus Christus die de
waarheid in eigen persoon is: zonder Jezus is aanbidden
onmogelijk. Zonder waarheid wordt aanbidding afgoderij of
beeldendienst.
Hoe word ik een echte aanbidder?
Een echte aanbidder word je door steeds opnieuw deze drie
stappen te zetten waartoe ons Petrus aanmoedigde op de
Pinksterdag (Handelingen 2:3738):
1. kom tot inkeer
: laat zonde los, zoek wat boven is, open je
hart voor Gods koninkrijk als allereerste prioriteit in je leven!
2. leef vanuit je doop
: besef steeds opnieuw dat je met
Christus bent gestorven én opgestaan!
3. ontvang de heilige Geest
: laat de Geest je leiden in alles!

Voor een geloofsgesprek
1. Wat zijn jouw ervaringen met
aanbidding?
2. Wat betekent het voor jou dat
God echte aanbidders zóekt?
3. Wat heeft evangelisatie met
aanbidding te maken?
4. Welke rol speelt de Geest en
welke rol speelt het Woord in
onze aanbidding (en in ons leven)?
5. Welke stappen kun je zetten
om te groeien in het zijn van een
echte aanbidder?
Websites
www.josdouma.nl
www.levenindekerk.nl
www.plantagekerkzwolle.nl

