
God aanbidden/ lofprijzen, danken  

André (10 – 15 min) 

Inleidende vragen:  
- Hoeveel ben je opgevoed met en/of heb je gezien van God loven, prijzen en 

aanbidden? 
- Stelling: wij Nederlanders zijn niet zo van de complimenten geven. Zou dit een 

reden kunnen zijn voor ons moeite om God te loven, prijzen en danken in onze 
gebeden? 

Focus: God wil een relatie van liefde met ons/jou. Het gaat Hem er niet in de eerste 
plaats om de juiste dingen te zeggen, maar om een juiste gezindheid van Vader-kind. 

Ik wil vanavond: Functie en nut van loven, aanbidden, danken uitleggen. We gaan 
het straks doen in de groepen dat je gebeden de juiste balans krijgt i.p.v. alleen 
vragen en schuld belijden. 

Relatie klagen en lofprijzen, aanbidden en danken. 
Antwoord: God lofprijzen en danken is de sterkste wapen die er bestaat. De Heilige 
Geest werkt in onze gebeden. Zie de veranderingen in klaagpsalmen naar vertrouwen 
aan het eind. 

Voorbeeld - klagen, vragen, loven, aanbidden 
2 Kronieken 20:6-12, 21-22 - koning Josafat 
Kopieer 2 kronieken 20:6vv en onderstreep de volgende dingen: met blauw: wat 
Josafat doet en wat de levieten doen, met rood: hoe Josafat God aanspreekt God 
aanspreekt, hoe hij Hem ziet, met groen: wat God antwoordt en wat God doet. 
Beantwoord dan de volgende vragen: welke rol spelen vasten en lofprijzing in de 
overwinning op de Moabieten en Ammonieten? Hoe bouwt Josafat zijn gebed op? 

Andere Bijbelgedeelten: 
Psalm 145 
1 Koningen 18:21-29l 31-39, vooral :36-37 
Johannes 17 
Handelingen 4:23-31 
Efeziërs 1:15-23, en 3:14-21  
Filippenzen 1:9-11  
Kolossenzen 1:9-14 

Manieren voor lofprijzing en aanbidding: 

Aanspreekvormen voor God als lofprijzing en aanbidding. Lofprijs is onbegrensd 
omdat God onbegrensd is: God is zo groot als Hij goed is, God is zo goed als Hij groot 
is. 
Oude Testament meer dan 24 namen voor God - Gods namen beschrijven wie Hij is in 
combinatie met wat Hij zegt en doet. Bij elke naam kun je een uitwerking op jou/ons 
bedenken. 

Trouwe God - ik voel me gesteund en serieus genomen 
Almachtige God - ik voel me veilig 
Eeuwige - Hij is er altijd voor mij 
Maar ook - Vader...! 



Heer 
Schepper 
Heer van de hemelse machten 
Herder 
Bruidegom -  ik ben zijn geliefde bruid 
Levende 
U bent er (Jhwh) 
Vredevolle God (Samuel) 
God van gerechtigheid 
Rechtvaardige 
Ongeziene 
Nog… 

Wat het doet met je / wat kun je bidden als je Gods aanspreekvorm/naam 
aanpast op de situatie waarin je bent…? 

- Erkennen, wie God is, buigen voor God Ps 95 
- Belijden wie wij zijn, zondaars, Ps 32, 51 
- Getuigen, Ps 103, 105 
- Dankzeggen, Ps 28 
- Echt/ eerlijk zijn, klagen is ook lofprijs: Ps 42,43, 145 
- Overgave, Lc 1:38 
- Vertrouwen, “U bent mijn God” Ps 143 
- Danken bij beproeving/uitdagingen - Jn 6 - vermeerdering van brood 

Lofprijzing op één 

Verschil prijzen en danken: woorden vinden 
- Ze zijn verwant aan elkaar. Danken leidt tot loven en prijzen. En vice versa. 
- Danken: geef eer dat God geeft/heeft gegeven/steeds geeft/doet… 
- Prijzen: je eert God om wie Hij is. Los van wat Hij aan je geeft. 
- Lofprijzing richt zich helemaal op God. 
- Prijzen kun je leren. Neem bijv Psalm 145* om het te leren zeggen. 
- Je zoekt naar woorden om God groot te maken. Je zegt: Grote God ik wil u 

prijzen. Terwijl je het verlangen uitspreekt doe je het eigenlijk al. 
- Belangrijk dit te oefenen, Je spreekt Hem rechtsreeks aan. 
- Je vindt soms weinig woorden. Dat is normaal. Het kan helpen God te 

prijzen met woorden uit de bijbel. Het kan helpen God te prijzen met 
woorden uit de Bijbel. Neem de woorden tot jezelf, maak hen je eigen. Bijv 
Open 4:11: "‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U 
hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’”(NBV21). 
""Heer, alle macht en eer en kracht is voor U. [d] Dat bent U waard. Want 
U heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn er omdat U wilde dat ze er waren 
en omdat U ze heeft gemaakt.” (Basisbijbel). 

- Kies/gebruik ook eigen woorden. Daarvoor nadenken, stil worden, luisteren 
naar de HG in je hart en gedachten. 



- Gaat niet om mooie of goede woorden. Laat het uit je hart komen. Eerlijk. 
Leer je hart te laten spreken. 

- Gebed is het voornaamste in de dankbaarheid die God van ons eist; 
bovendien wil God zijn genade en zijn Heilige Geest alleen geven aan hen 
die van harte en zonder ophouden Hem daarom bidden en daarvoor 
danken 

- AJ: Danken als eerste bij wakker worden/opstaan voor 3 dingen. Oefent en 
begint dankbare dag. Ook bij uitdaging. 

Lofprijzing moet je doen. 
- Mag vast onderdeel van onze gebeden zijn. Omdat God het waard is, niet 

zozeer omdat het fijn is. 
- Het is goed bewust te lofprijzen wanneer je door zorgen (bijv 2 Kron 20) 

overmand wordt en daarvoor wilt bidden, Als je wilt groeien in je gebeden 
is het belangrijk je te oefenen in lofprijzing. 

- Doe het ook samen met anderen. 
- Samen prijzen we God in liederen en gebeden. Wie zelf geen woorden meer 

vindt om God te prijzen, wordt als het ware meegenomen door de 
anderen. 

- Goede muziek waarin God wordt grootgemaakt. Is dubbel bidden. 
- Oefen maar in het prijzen van God, desnoods tegen je gevoel en dat 

stemmentje in je. 

Onze Vader 
- Drie delen: 1st voor wie God voor ons is. Voordat we aan ons zelf toekomen, 

eerst plaats maken voor God. Zo wil Jezus het. 
Voor Jezus is de aanspraak van God als Vader eigenlijk de enige die Hij gebruikt. 

Deze aanspraak brengt een grote mate van intimiteit naar voren en 
tederheid die wij hebben in onze relatie met God.  

- Eerst alle aandacht op God. Van Hem verwacht je verhoring in vertrouwen. Dit 
voedt je lof. 

- Doxologie: 
• Het einde van het Onze Vader. Afsluiting met een lofprijzing. Dat is waar het 

God om te doen is: Hij wil door ons geëerd en geprezen worden. Alleen zo 
kan je je gebed echt passend afsluiten. 

• Joodse gebeden worden altijd met een lofprijzing op God afgesloten. 
• Voordat het gebed wordt bevestigd wordt God uitgebreid geprezen. Hiermee 

neem je een voorschot op de grote Praise bijeenkomst die er in de Hemel 
al gaande is (Openb. 4 : 8; 4 : 11; 5: 13; 7 : 12; 11: 17; 14 : 7; 15 : 3, 4 
19 : 6, 7)  en geef je daarmee duidelijk aan dat je alles wat je hiervoor 
gebeden hebt, bidt met het vertrouwen op een toekomst waarin Gods 
Koninkrijk, Kracht en Heerlijkheid is volle hevigheid zullen schijnen. 

• Voorbeeld (zondag 52): "Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid tot in eeuwigheid". 
Dit alles vragen wij van U, omdat U ons al het goede wilt en kunt geven, 
want U bent onze Koning en hebt alle dingen in uw macht. Wij bidden U dit, 



opdat daardoor niet aan ons maar aan uw heilige naam eeuwig lof wordt 
toegebracht. 

• Nadruk op woorden. Wissel de nadruk. 
• Oefenen: Heidelbergse Catechismus zondag 45-48; 52. Makkelijke vertaling - 

website GKV.nl of vertaling Verboom. 
• Voorbeeld “Uw naam wordt geheiligd” 

Onze Vader, Geef ons eerst dat wij U naar waarheid kennen en U heiligen, 
roemen en prijzen in al uw werken, waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, 
gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk stralen. 
Geef ons ook dat wij ons hele leven - onze gedachten, woorden en werken - 
daarop richten, dat uw naam om ons niet gelasterd, maar geëerd en 
geprezen wordt.  
Varieer hierop, maak praktisch. 
Bijvoorbeeld: “…in al uw werken” - ik prijs u, dat u mij gezond gemaakt 
hebt; dat u (klein)dochter Roos hielp aan een goede vriendin. 

Werkvorm in groepen: (20 minuten) 
- God wil een relatie  
- Voorwaarde: niets vragen, klagen. Alleen lofprijzen, loven en danken. 
- Psalm 145: 1-10 lezen. Proeven wat loven en prijzen is. 
- Kaarten op Tafel: 2-3 plaatjes uitzoeken die uitbeelden waar jij God voor wil 

loven en prijzen. In eigen woorden hardop bidden. Iedereen mag 
aanvullen. Doel: niet alleen uit je hoofd, maar uit je hart en relatie. 

- Daarna hetzelfde herhalen met danken. 
- Als tijd over is: Onze Vader in eigen woorden. 

* 145 Een danklied van David. (BB) 

Ik zal U eren, mijn God, mijn Koning! 
Ik zal U voor altijd en eeuwig prijzen. 
2 Alle dagen zal ik U prijzen. 
Ik prijs U voor altijd en eeuwig. 
3 U bent geweldig. 
U verdient het te worden geprezen. 
U bent zó machtig, het is niet te begrijpen. 
4 Door de eeuwen heen 
zullen de mensen blij zijn over wat U heeft gedaan. 
Ze zullen vertellen wat U voor geweldige dingen heeft gedaan. 
5 Ik zal vertellen over uw macht en majesteit 
en over uw wonderen. 
6 Dan zullen mensen spreken 
over de geweldige dingen die U heeft gedaan. 
Ik zal over uw macht vertellen. 
7 Ze zullen vertellen over uw grote goedheid. 
Ze zullen juichen over uw rechtvaardigheid. 

8 De Heer is vriendelijk en vol medelijden. 
Hij is geduldig en vol liefde. 
9 De Heer is goed voor iedereen. 
Aan alles wat Hij doet is te zien dat Hij liefdevol is. 

http://GKV.nl



