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Aanbevelingen voor
D e K o n i n g a a n b i dd e n
‘Ik geloof dat De Koning aanbidden jouw leven volledig kan veranderen; niet
alleen op het gebied van aanbidding, maar op elk gebied van je leven. Ik
weet uit persoonlijke ervaring dat Zach datgene wat hij in dit boek heeft
geschreven echt naleeft. Hij is niet alleen een enorm gezalfde aanbiddingsleider en songwriter, maar zijn passie voor God en voor aanbidding zijn
duidelijk zichtbaar in zijn leven. Zach laat ons, met een aansprekend en Bijbels inzicht, zien dat aanbidding zeer relevant, praktisch en levensveranderend is. Want als wij echt leren onze Koning te aanbidden, zal de wereld
getransformeerd worden!’
Pastor Robert Morris, senior pastor van de Gateway Church en auteur van The
God I Never Knew en The Blessed Life

‘Dit boek van Zach Neese brengt vreugde in mijn hart. Het is ontstaan vanuit het hart van een echte aanbidder en praktisch gemaakt dankzij de omgeving waarin hij dient.
De Amerikaanse Gateway Church in Southlake in Texas is een bron van
aanbiddingsmuziek omdat de leiders putten uit de bron van waarheid, die
levend is gemaakt door de Heilige Geest. Zach maakt deel uit van een leiderschapsteam dat meer doet dan dienen in een bekende gemeente: de leiders richten zich op het opbouwen van mensen die samen een geweldige
gemeente zijn geworden, doordat ze het verschil hebben geleerd tussen het
hebben van geweldige muziek en het aanbidden van onze geweldige God!
Ik beveel De Koning aanbidden van harte aan aan iedereen die oprecht
meer grip wil krijgen op de rijkdom van de heilige heerlijkheid die ons te
wachten staat als we het verschil zien tussen aanbidding als een verplichting en aanbidding die ons brengt in Gods aanwezigheid, zodat we Zijn
goedheid zullen ervaren!’
Jack W. Hayford, hoofd van The King’s University
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‘Zach Neese is zo vol van Koning Jezus dat hij anderen oproept zich volledig aan Hem over te geven. De jaren die hij heeft doorgebracht als aanbiddingsleider en het opleiden van andere aanbiddingsleiders, hebben hem
een perspectief op dit onderwerp gegeven dat een ander licht werpt op een
aantal algemeen geaccepteerde ideeën. Het boek zal je uitdagen dieper na
te denken over aanbidding. De hoop bij elk boek over aanbidding is in de
eerste plaats dat de lezer niet enkel en alleen meer kennis op zal doen over
aanbidding, maar een hernieuwde kijk op Jezus zal krijgen. Als aanbiddingleider en leraar doet Zach dat heel goed.’
Glenn Packiam, uitvoerend pastor van de New Life Church en auteur van Lucky:
How the Kingdom Comes to Unlikely People

‘Deze boodschap die God in het hart van Zach heeft gelegd is opwindend,
enerverend en levens veranderend! Zach vervult al een aantal jaren een
belangrijke rol in de aanbidding hier in de Gateway Church. Hij onderwijst
onze aanbiddingsleiders en onze gemeente over het dynamische Bijbelse
model voor aanbidding en hoe je hierdoor een leven kunt leven dat je hart,
je leven, je familie en je wereld zal veranderen! De boodschap van Zach in
dit boek heeft al heel veel levens van mensen uit de Gateway Church veranderd. Als je God toestaat in je hart te werken terwijl je dit boek leest, zal
je leven voor altijd veranderen. Het gewone zal je niet langer bevredigen,
Gods aanwezigheid zal duidelijker zichtbaar zijn in je leven en je leven van
alledag zal een heel nieuwe betekenis krijgen. Zach is een vertrouwde stem
als het om aanbidding gaat. Laat dit boek en de boodschap die het bevat je
de ervaring van je leven geven!’
Thomas Miller, verbonden senior pastor van de Gateway Church

‘Zach Neese is, op het gebied van oprechte aanbidding, een van de meest
getalenteerde onderwijzers die ik ken. Jarenlang hebben zijn aanbiddingsliederen mij in de aanwezigheid van God gebracht. Met De Koning aanbidden
roept Zach op tot een culturele revolutie die absoluut moet plaatsvinden,
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zodat de kerk kan reageren op Gods verlangen naar een wereldwijd herstel
van Bijbelse aanbidding als het centrale thema van de kerk, de voornaamste activiteit en de belangrijkste motiverende kracht. Iedere gelovige zou
dit boek moeten lezen en deel moeten nemen aan de revolutie!’
Tim Sheppard, aanbiddingsleider/artiest van de Gateway Church en CCM artiest/
songwriter

‘Elke gemeenschap heeft grote geschenken van God gekregen. Het belangrijkste geschenk is het geschenk van de profeten die, als we denken dat
we het gewoon prima doen door Hem te volgen op onze eigen bedachte
manier, ons oproepen terug naar God te gaan. Zach Neese is zo’n profeet.
Of we wel of niet een boodschap van een profeet ontvangen, hangt af van
of we willen dat God een stevig fundament is of gewoon een glanzend fineerlaagje. Tegen Jesaja zei men: ‘Voor ons geen visioenen! Spreek leugens
tegen ons en valse profetieën.’ (Jesaja 30:10) Zach Neese wil alleen maar
waarheden over God spreken. Mensen vinden het moeilijk onderscheid te
maken tussen geweldige muziek en de aanwezigheid van God. Beide kunnen ons raken, maar alleen Hij kan ons veranderen. Als God genoeg van
ons houdt om ons woorden te schenken, zal Hij niet rusten tot deze woorden hun werk in ons hebben volbracht. God is op dit moment aan het werk
in jou. Dit boek is onderdeel van Zijn strategie en zal zowel een beitel als
een poetsmiddel zijn. We moeten op Jezus gaan lijken.’
Marcus Brecheen, uitvoerend pastor van de Gateway Church,
NRH Campus en Campus Expansion

7

DE KONING AANBIDDEN

8

I n h o u d s o p g av e
Voorwoord............................................................................................... 11
Waarom dit boek?.................................................................................... 13
Hoofdstuk 1

Jouw rol in het geheel........................................................ 21

Hoofdstuk 2

Wat moet ik nu doen?........................................................ 29

Hoofdstuk 3

Waarom een tabernakel?................................................... 45

Hoofdstuk 4

Wat is aanbidding?............................................................ 73

Hoofdstuk 5

Een Koning kussen............................................................ 89

Hoofdstuk 6

Wat is lofprijzing?.............................................................. 113

Hoofdstuk 7

Bijbelse uitingen van lofprijzing ......................................... 141

Hoofdstuk 8

Naar binnen gaan.............................................................. 161

Hoofdstuk 9

Het altaar.......................................................................... 171

Hoofdstuk 10 Het wasbekken.................................................................. 187
Hoofdstuk 11 De tafel met de toonbroden................................................ 207
Hoofdstuk 12 De gouden lampenstandaard. . ............................................ 229
Hoofdstuk 13 Lampenstandaard of kandelaar?.. ....................................... 245
Hoofdstuk 14 Het reukofferaltaar............................................................. 261
Hoofdstuk 15 De ark van het verbond...................................................... 279
Hoofdstuk 16 Hoe zit het met David?. . ..................................................... 305
Hoofdstuk 17 Bereid de weg................................................................... 317
Dankwoord . . ............................................................................................ 339

9

DE KONING AANBIDDEN

10

Voorwoord
Ik ken een man die op een dag met veel sneeuw, naar de rand van een veld
wandelde. Terwijl hij daar stond in de witte stilte en uitkeek over de met
sneeuw bedekte bomen, glinsterde de zon op de onafgebroken witte, glooiende heuvels, waar normaal gesproken maïs groeide. De lucht boven hem
was een oneindig blauw schilderij en het veld voor hem glooide als golven
op een witte zee. En de stilte was verbijsterend. Het hart van de man was
vol van de schoonheid van dit alles, dus hief hij zijn handen op naar God,
sloot zijn ogen en aanbad.
Hij was niet alleen. Hij weet niet meer hoeveel tijd er voorbij ging. Hij
kan ook niet het gevoel omschrijven dat hij ervoer toen God tot hem neerdaalde. Zijn ziel was gevuld met een onbeschrijflijke vreugde, terwijl hij
waadde in heelheid. Heelheid? Hoe kan hij het gevoel uitleggen dat hij had
toen hij één werd met de levende God? Het voelt alsof er een stroomstoot
door je lichaam trekt.
Hij verloor zichzelf en elk besef van tijd. Maar op een bepaald moment
werd hij zich bewust van een vreemde, duizelingwekkende gewichtloosheid. Toen deed hij iets waarvan hij heel veel spijt kreeg: hij opende zijn
ogen.
Toen hij naar beneden keek, zag hij dat zijn laarzen een meter boven
de grond zweefden en dat hij langzaam rondjes draaide in de lucht. Als
een jongetje dat door zijn vader opgetild en rondgedraaid wordt, ging hij
langzaam omhoog.
Het gebeurde zo snel dat hij geen tijd had om zijn reactie tegen te houden. De man schrok. En zodra hij schrok, daalde hij langzaam af naar de
met sneeuw bedekte grond tot hij weer alleen op de heuvel stond. Lange tijd
stond hij daar terwijl hij een innerlijke strijd voelde tussen ontzag en spijt.
11
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Wat was er zojuist gebeurd? Had God net met hem gedanst? Wat had hij
gemist door zijn ogen te openen? Verhalen van Henoch, Elia en Jezus schoten door zijn hoofd. Had hij op het punt gestaan van gedaante te veranderen? Zou hij opgestegen zijn naar de wolken, net als Jezus? Zou hij net als
Henoch weggenomen zijn? Wie zou het zeggen?
Nu was hij weer op aarde, in de veiligheid van de zekerheden van de
wereld die hij kende. Hij zou zich opgelucht moeten voelen. Zijn hart zou
vervuld moeten zijn met dankbaarheid. Hij zou zich moeten haasten om
het iedereen te vertellen – als iemand hem zou geloven.
Maar zo voelde hij zich helemaal niet. Hij voelde het gewicht van het verlies
op zijn borst drukken. Hij voelde zich gebroken en verloren. Hij bleef zich
maar afvragen: ‘Wat als…’ en dit was te zwaar voor hem. Hij wist dat zelfs
als hij maar een woord uit zou brengen, hij in kon storten. Daarom vertelde
hij het aan niemand.
Die sneeuwachtige dag ruïneerde hem. Hij wilde geen religie. Hij wilde
geen ritueel. Hij wilde geen theologie, of zalving, of kracht, of profetie, of
applaus. Hij wilde alleen zijn Vader. Hij had iets geproefd waarvan hij de
smaak niet meer uit zijn mond kreeg. En dit wilde hij ook niet. Hij was voor
altijd veranderd. Voor altijd vereenvoudigd.
Tot op de dag van vandaag vraagt deze man zich af wat er gebeurd zou
zijn als hij niet bang was geweest. En hij gaat erachter komen.
  

Dit boek wordt opgedragen aan de aanbidders; degenen die niet zullen
rusten tot ze erachter komen. Aanbidding is de volgende grensovergang.
We denken dat we het mysterie ontrafeld hebben, omdat we het kunnen
definiëren en inplannen, het kunnen opnemen, inpakken, het op de markt
kunnen brengen en het kunnen verkopen. Maar dat is allemaal geen echte
aanbidding. We begrijpen aanbidding niet. Als we het wel zouden begrijpen
… Laat me je zien wat er zou gebeuren als we het wel zouden begrijpen.
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Waarom dit boek?
Waarom nog een boek over aanbidding? Hebben we dit niet allang behandeld? Hebben we niet al zo’n beetje alles gezegd wat er gezegd moet worden
en begrijpen we inmiddels niet alles wat er begrepen moet worden? Zeg nu
zelf, de kerk aanbidt al eeuwenlang en Israël deed het daarvoor al eeuwenlang. Wat kan er nog meer over geschreven worden?
Het is grappig. Christenen hebben elke week duizenden aanbiddingsdiensten over de hele wereld. ‘Aanbidding’ is een apart muzikaal genre geworden met eigen artiesten, schrijvers en een fanclub. Je kunt op de radio
afstemmen op aanbidding. Je kunt aanbidding produceren, opnemen, inpakken, op de markt brengen en verkopen. Er bestaan zelfs opleidingen
voor aanbiddingsleiders. Maar toch heeft de kerk nog steeds geen idee wat
aanbidding is.
Aanbidding is als mist. Zelfs voorgangers en aanbiddingsleiders begrijpen het niet echt. En helaas lijken de meesten dat prima te vinden.
Mijn vraag is, als zelfs de leiders aanbidding niet ten volle begrijpen,
hoe denken ze dan anderen hierover te onderwijzen? En als ze anderen niet
onderwijzen over aanbidding, hoe kunnen ze dan verwachten dat mensen
deel gaan nemen aan de aanbidding? En als mensen niet meedoen met de
aanbidding, hoe nodigen we de aanwezigheid van God dan uit in onze kerken? En als we de aanwezigheid van God niet in onze kerk uitnodigen, hoe
moet Zijn macht dan zichtbaar worden in het leven van mensen? En als
zijn macht niet zichtbaar is in het leven van mensen, hoe kunnen we dan
een levende gemeente zijn?
En als er geen leven is in de kerk, hoe kan de kerk de wereld dan veranderen?
Misschien overdrijf ik, (op de volgende pagina’s kun je lezen dat ik niet
13
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overdrijf) maar ik geloof dat aanbidding de drijfveer is voor alle effectieve
en blijvende christelijke daden en resultaten.
Evangelisatie begint met aanbidding. Onderwijs en de preek beginnen
met aanbidding. Gebed en profetieën, genezing en bevrijding, discipelschap en zending, liefdadigheid en vriendelijkheid, geduld en al het andere
beginnen en eindigen – als het op Gods manier gedaan wordt – allemaal
met aanbidding. Zonder aanbidding zijn we simpelweg religieuze mensen
die plichtmatig werken aan religieuze taken. Aanbidding is de motivatie die
elke taak verandert in een uiting van onze liefde voor God.
Waarom nog een boek over aanbidding? Omdat ik tweeduizend jaar na
Jezus’ opstanding nog steeds de vraag kan stellen: ‘Wat is aanbidding?’ en
nog steeds gekke antwoorden krijg als: ‘langzame, intieme liedjes tot God
zingen.’ Ik heb ontdekt dat mensen, zelfs leiders, geen idee hebben wat de
Bijbel ons leert over aanbidding. Ik hoor voorgangers tegen hun gemeenteleden verkondigen dat het doel van aanbidding is om hun hart voor te
bereiden op het ontvangen van het Woord. Het spijt me, maar dat is niet
wat de Bijbel ons vertelt. De postmoderne persoon antwoordt misschien
met: ‘Aanbidding is een manier van leven’, wat klopt, maar geen antwoord
op de vraag is. Wat voor manier van leven?
Wat is aanbidding? Voor wie is aanbidding? Wat bereik je ermee? En hoe
doen we het? Heeft iemand een gefundeerd, Bijbels antwoord op een van
de belangrijkste vragen in de geschiedenis van de wereld?
We hebben er grotendeels genoegen mee genomen dat onze kerkelijke
gezindten en onze cultuur hebben bepaald wat aanbidding voor ons is. Dat
is waarom er zoveel verschillende meningen bestaan over wat aanbidding
is en hoe je moet aanbidden en waarom er zo weinig kracht zit in aanbidding.
In de Gateway Church is het mijn voorrecht te mogen dienen als een
van de aanbiddingsleiders. We hebben een proces ontwikkeld waarbij we
onze aanbiddingsteams en onze leden helpen aanbidding te begrijpen en
eraan deel te nemen. Waarom? Een aantal jaar geleden, voordat we mensen
onderwezen over aanbidding, hield een van onze voorgangers een opiniepeiling onder de mensen van het aanbiddingsteam van onze kerk. Wat hij
14
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ontdekte was verbazingwekkend. Zelfs onder de mensen die samen elke
week in dezelfde kerk dienden in het aanbiddingsteam, bestonden er meningsverschillen over wat aanbidding is en waar het toe dient. Sommige
leden van het aanbiddingsteam konden zich zelfs niet herinneren zich ooit
dichter bij God te hebben gevoeld tijdens de aanbidding.
Op dat moment wisten we dat er een probleem was. Als het mistig is op
het podium, is het pikzwart in de kerkbanken. Hoe konden we de gemeente
tot de aanbidding leiden als we het niet eens konden worden over wat aanbidding is?
We geloven dat God wil dat onze gemeente een aanbiddende gemeente
is, een gemeente die waarde hecht aan de aanwezigheid van God en dit nastreeft. Maar we hadden onze leden niet toegerust om dat te doen. Daarom
begonnen we over aanbidding te schrijven en te onderwijzen. Dit deden we
eerst voor de aanbiddingsteams en daarna voor de gemeente. We beseften
dat we van de mensen alleen konden verwachten dat ze doen wat wij ze
leren, voordoen en waar wij ze voor toerusten.
Ik schrijf dit boek in de hoop dat leiders over de hele wereld de noodzaak van aanbidding zullen gaan inzien. Mijn gebed is dat ze hun gemeenteleden zullen onderwijzen, zodat ze aanbiddende gemeenten zullen worden en dat de macht en aanwezigheid van God meer zichtbaar zal zijn in
alle kerken.
Ik heb een verborgen agenda tijdens het schrijven van dit boek. Ik wil
dat aanbidding over de aarde zal weerklinken. Ik wil dat je een aanbidder
wordt. Waarom? Omdat ik niet wil sterven zonder dat ik de heerlijkheid
van God weer in Zijn kerken heb gezien. Ik geloof met heel mijn hart dat
het begrijpen van aanbidding een verloren wijsheid is die de wereld kan
veranderen.
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Een historisch perspectief

Hoe weet ik dat Bijbelse aanbidding niet algemeen toegepast wordt in de
Kerk?
Ten eerste hebben we niet herwonnen wat van ons is. Bijna tweeduizend jaar geleden pleegde Lucifer de grootste overval in de geschiedenis.
Hij stal de Schrift, aanbidding en het priesterschap van de kinderen van
God. Helaas waren de leiders van de vroege kerk zijn onbewuste medeplichtigen. Dit was zijn aanpak: hij inspireerde goedbedoelende geestelijken met
een heel slecht idee. We moeten wat heilig is (de Schift, aanbidding, priesterschap) beschermen voor wat gewoon is (de mensen).
Aangezien God Jezus had gestuurd zodat mensen toegang kregen tot
heiligheid en zelfs zodat ze zelf heilig konden worden, zou dit een moeilijke
onderneming worden. De basis was al honderden jaren eerder gelegd toen
Joodse priesters begonnen te denken dat het de taak van de mensen was de
Joodse priesters te dienen. De vroege christelijke kerk nam deze filosofie
bijna meteen over. Hoe meer deze filosofie groeide en geïnstitutionaliseerd
raakte, hoe breder de kloof werd tussen geestelijken en leken.
Het boek Openbaring bevat een waarschuwing tegen deze scheiding
tussen de mensen en het priesterschap. In Openbaring 2:6 en 15 waarschuwt Jezus de gemeente van Efeze en Pergamum tegen de praktijken van
de Nikolaïeten. Wat is een Nikolaïet? Een van de verklaringen is dat het
woord een combinatie is van de twee Griekse woorden Nike (overwinnaar)
en laite (de mensen). Sommige geleerden geloven dat deze twee woorden
samen een filosofie beschrijven die het priesterschap onmogelijk maakt
voor de kinderen van God (de leken). Het is enkel voorbehouden aan de
leiders (de geestelijken).
We zien dit wereldwijd in de kerken. De voordelen van het horen bij
God zijn onmogelijk gemaakt voor de kinderen van God. Ze zitten in hun
kerkbank en observeren alleen maar, terwijl de sprekers op het podium
hun uit de Bijbel voorlezen, voor hen aanbidden en namens hen tot God
bidden. Het enige wat de gemeente nog hoeft te doen is applaudisseren.
We hebben een cultuur gecreëerd waarin aanbidding wordt geconsumeerd.
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En de mensen, die God zelf heeft geroepen om dienaren te worden, worden
toeschouwers in een wereld die zij zouden moeten overwinnen.
Dat is een Nikolaïet – een overwinnaar over de mensen.
De tweede fase van het plan was om de ‘heilige’ bediening ontoegankelijk te maken voor de gewone mens door de Bijbel bij de mensen weg te
houden. De vroege kerk deed dit zeer effectief door het schrijven van de
Schrift en het onderwijzen over de Schrift in een andere taal dan het Latijn
illegaal te maken. Latijn was de taal van de elite: de geleerden en de professionele priesters. De gewone mens had geen toegang tot het onderwijs dat
nodig was om het te leren. Tijdens de duistere Middeleeuwen werd van de
christenen geëist dat ze naar een kerk gingen waar een priester hen in het
Latijn zou voorlezen, terwijl ze dit niet konden verstaan en waar ze Latijnse Hymnes zongen waarvan ze niets begrepen.
Een betere manier om de mensen te verslaan die door God geroepen
zijn te dienen in de wereld dan door het belangrijkste gereedschap – het
Woord – uit hun handen te houden is er niet.
De geleerden bewaakten de Schrift zo goed dat iemand zelfs verbrand
kon worden als diegene in het bezit was van een Bijbel in een andere taal
dan het Latijn. Ze hebben dit in 1535 gedaan met William Tyndale, vanwege de misdaad de Bijbel te vertalen in de taal van de gewone mens. Zijn
vertaling omvatte uiteindelijk meer dan vijfenzeventig procent van de King
James Bible (bedankt Mr. Tyndale).
De kerk ging echter nog een stap verder. Deze gewone mensen bezoedelden namelijk nog steeds de heiligheid van de diensten door het zingen
van gezangen. Daarom maakten de leiders het meezingen door de leken
illegaal. In de vierde eeuw na Christus bepaalde de rechtbank van Laodicea
dat alleen aangewezen zangers mochten zingen in de kerk en ze mochten
alleen voorgeschreven gezangen zingen. Vat je hem? Gezangen. In het Gregoriaans.
Alleen geestelijken mochten zingen en alleen in het Latijn. Om er zeker
van te zijn dat er geen wereldse smet rustte op de muziek zelf, maakte de
Kerk het gebruik van instrumenten in de kerk illegaal. Elke christen met
een gave van God op het gebied van muziek werd gedwongen zijn talenten
17
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te gebruiken in de seculiere wereld of te stoppen met het inzetten van de
gaven die God hem gegeven had.
De duistere Middeleeuwen waren erg duister. De gewone mens werd
geleerd dat hij God niet kon bereiken, behalve dan door bemiddeling van
de geestelijken. Hij kon niet tot deze God bidden, die alleen Latijn sprak.
Hij kon Zijn Woord of Zijn wegen niet begrijpen en hij kon zijn stem niet
verheffen om Hem te prijzen. God was te heilig – ontoegankelijk voor de
gewone mens.
Hartverscheurend. God stuurde Zijn enige Zoon om deze gewone wereld te redden, Zijn kinderen heilig te maken en hun onbeperkte toegang
tot Hem te geven. En de priesters werkten Hem tegen.
De ‘priesters’ hadden de aanbidding van de Kerk gestolen. Alle Bijbelse
voordelen van aanbidding werden eeuwenlang begraven, terwijl de geestelijken, als pestende grote broers, een relatie met Christus hadden, net
buiten het bereik van het hongerige, wanhopige, arme en worstelende volk.
Dit zorgt ervoor dat ik ergens tegenaan zou willen schoppen.
Daarom was de Reformatie zo belangrijk. Dankzij de Reformatie in de
zestiende eeuw was Gods Woord weer beschikbaar voor de mensen door
hun Bijbels in hun eigen taal te geven. Luther gaf de Schrift aan de Duitsers, Calvijn aan de Fransen. Guttenberg vond de drukpers uit en het
Woord van God explodeerde op het toneel van de geschiedenis en deed de
wereld opschudden (in slechts zesendertig dagen waren de ‘vijfennegentig
stellingen’ van Luther in heel Europa bekend). Het deed ook de Kerk opschudden. Het fundament waarop de Kerk was gebouwd – de macht van
de Kerk – was onderuitgehaald. Dat fundament was exclusiviteit. De Kerk
was de enige weg tot God. Opeens konden mensen uit heel Europa tot God
komen zonder bemiddeling van de Paus. Na de opstanding van Christus
was dit de grootste revolutie in de geschiedenis.
Toen begonnen de hervormers, uiteraard, hun eigen manieren te ontwikkelen om religie exclusief te houden, maar die discussie voert te ver
voor dit boek. We moeten begrijpen dat er een algemene misvatting bestaat over de mate waarin de hervormers terugkeerden naar de Kerk. Luther en de oude Calvijn gingen liederen schrijven zodat de mensen in hun
18
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eigen taal konden zingen. Ze gebruikten bestaande melodieën van oude
volksliedjes en kroegliedjes en schreven hier op de Bijbel gebaseerde teksten op. Deze herschreven kroegliedjes zijn het fundament van de ‘kerkmuziek’ die al vijfhonderd jaar in onze zangboeken staat. Grappig, of niet?
Stel je voor dat een van de hits uit de top 40 van dit moment omgetoverd
wordt in een aanbiddingslied. Klinkt dat als heiligschennis? Veel van onze
geliefde gezangen zijn op die manier ontstaan.
Het misverstand is dat deze liederen nooit aanbiddingsliederen waren.
Ze waren nooit bedoeld voor aanbidding. Hervormers hielden zich bezig
met het brengen van het Woord van God in het hart en de gedachten van de
gewone mens. De beste manier om Schriftgedeelten te kunnen onthouden,
voor iemand die geen Bijbel heeft, is door de woorden op muziek te zetten
die hij of zij al kent dankzij seculiere bronnen, en ze steeds weer te zingen.
De gezangen van de Reformatie waren niet bedoeld voor aanbidding; ze
waren bedoeld om doctrine te onderwijzen. Voor de hervormers was het
Woord oppermachtig. Tijdens de hele aanbiddingsdienst stond het verkondigen van het Woord centraal (tot op de dag van vandaag). Deze gezangen,
die geschreven werden met hetzelfde thema als het thema van de boodschap van de predikant, waren in feite preken op muziek. Ze waren een inleiding op de preek. Predikanten lieten de mensen de liederen voorafgaand
aan het verkondigen van het Woord zingen, zodat het hart en de gedachten
van de mensen voorbereid zouden worden op de preek die zou komen. Zo
ontstond de thematische aanbiddingslijst.
Trouwens, de reden dat we de afgelopen vijfhonderd jaren een tijd van
lofprijzing en aanbidding hebben gehad voor de preek begint, is niet Bijbelser dan dit: zo deden de hervormers het.
Dankzij de Reformatie kregen we de Schrift terug, doordat deze in onze
eigen taal werd vertaald. Het gaf ons het gebed terug omdat we leerden
God alle talen spreekt. En het gaf ons de kerkgezangen – de liederen van
de verlosten. Wat de Reformatie niet teruggaf aan de Kerk was aanbidding.
Honderden jaren is de Kerk bedrogen met de gedachte dat we alles terug
hebben gekregen door de Reformatie. Maar ik zeg je dat dat niet zo is. En
het wordt tijd om de rest terug te krijgen.
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Hoofdstuk 1

Jouw rol in het geheel
‘Als we God aanbidden zoals zou moeten, zouden de naties gaan
luisteren.’
Edmund Clowney
  

Toen ik net bekeerd was, had ik het erg moeilijk met de kerk. Er was eerlijk
gezegd een hoop wat me niet aanstond. Kort na mijn afstuderen gaf ik me
over aan Jezus en dook ik in de Bijbel. Ik had geen idee wat ik aan het doen
was, maar ik wist het volgende: wat ik zag als ik een kerk binnenwandelde,
kwam weinig overeen met wat ik zag als ik in de Bijbel las.
Er was een sterk contrast tussen wat ik ervoer in mijn slaapkamer, alleen met God, en wat ik zag als ik in de kerkbanken zat. Ik moet bekennen
dat ik kritischer was dan ik had moeten zijn tijdens die eerste jaren van
mijn reis met God. Uiteindelijk pakte Hij mij en mijn kritische houding op
een niet mis te verstane manier aan. Maar over één ding had ik gelijk.
Als ik alleen was met God, waren we gelijk aan elkaar. Ik diende God
en Hij diende mij en dan trokken we eropuit en dienden we samen andere
mensen. Als ik in een kerk was had ik het gevoel dat ik er niet echt toe deed.
Het maakte niet veel verschil of ik er nu wel of niet was.
Iemand anders leidde de dienst en ik zat achterover.
Het leek alsof de belangrijkste taak van de gemeente was om te zorgen
dat er een publiek was voor het optreden van de predikant.
Het leek onwerkelijk, slaapverwekkend en verkeerd.
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Ik wist niet dat wat ik voelde het resultaat was van Gods roeping voor mijn
leven. God riep mij, net zoals Hij jou roept, om meer te zijn dan een ontvanger tijdens de dienst. Hij heeft ons geroepen Zijn dienaren te zijn. Elk
kerkbezoek waarbij we niet die roeping ervaren zal ons verlammen met
verveling en gemakzucht of ons frustreren omdat we niet gebruikt worden. Dit is de reden waarom veel mensen niets met hun roeping doen. Ze
zijn toeschouwers geworden; ze kijken toe hoe andere mensen Gods droom
voor hen leven.
Maar sommigen laten zich door ontevredenheid tot actie aansporen.
Deze mensen vinden manieren om te doen waartoe ze geroepen zijn, zelfs
als dit betekent dat ze weg moeten gaan uit de traditionele kerk en het in
een andere richting moeten zoeken.
Ik ben ervan overtuigd dat God niet wil dat we tevreden zijn met de
status quo. Hij heeft ons geschapen voor actie, heerlijkheid, overwinning,
kracht en voor Zichzelf.
We zijn gehypnotiseerd geraakt door tweeduizend jaar tweedehandse,
uitgekotste waarheid; tweeduizend jaar alles opgelepeld te krijgen en tweeduizend jaar ondervoeding.
Lieve lezer, het is tijd om wakker te worden en onze lepels tot zwaarden
te smeden. Ik roep je vandaag op tot de bediening. Jij hebt een rol in het
plan van God. Om deze rol te vervullen, moet je leren te aanbidden.
Wie ben ik?

Voordat we in het onderwerp aanbidding duiken, moeten we een fundament leggen waarom het voor een ieder van ons persoonlijk belangrijk is.
Er is veel geschreven over identiteit – de vraag wie we werkelijk zijn en
welke gaven en talenten we hebben – omdat het de voornaamste motivatie
is voor alles wat we in het leven doen. Iemand die zichzelf bijvoorbeeld ziet
als een gitarist zal inspanningen leveren die leiden tot zijn succes als gitarist. Als je tegen die persoon zegt dat hij niet geschikt is om in het aanbiddingsteam te spelen, zal hij zich meer dan afgewezen voelen. Hij zal in een
identiteitscrisis terechtkomen.
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Hij is een gitarist. Als hij geen gitaar mag spelen, waar is hij dan nog goed
voor? Had hij het al die tijd verkeerd?
De meeste mensen geloven dat hun functie hun bestemming bepaalt.
Als ik gitaar speel, moet ik wel een gitarist zijn. Als ik kan voetballen, moet
ik dus wel een voetballer zijn. Als ik een sopraan ben, ben ik voorbestemd
om solozanger te worden tijdens alle bijzondere kerkdiensten.
Maar dat is dwaas. Als mijn functie mijn identiteit is, zou ik ernstige
problemen hebben met iedereen die mij in de weg zit bij het gebruiken van
mijn gaven. Maar dat gebeurt natuurlijk nooit, toch? Integendeel, veel religieuze oorlogen zijn hierdoor begonnen.
Aangezien we vaak een verkeerde of verwarde kijk hebben op onze eigen doelen in het leven, hebben we ook een verkeerde religieuze kijk op
onszelf. Ik wil je een vraag stellen. Wil je door God gebruikt worden?
De meeste christenen zullen antwoorden met een volmondig ‘ja!’
Ik wil je nog een vraag stellen. Wil je gebruikt worden door je partner?
Wil je gebruikt worden door je vrienden? Wil je gebruikt worden door de
Kerk? Wil je gebruikt worden door de overheid?
Echt niet! Als je iemand gebruikt, behandel je diegene als gereedschap,
niet als een persoon. Ik heb goed nieuws voor je. God wil je niet gebruiken.
Hij wil je kennen. Hij wil dat jij Hem kent. God gebruikte de Farao, maar
Hij kende Mozes. God gebruikte Saul, maar Hij kende David. God gebruikte
Judas, maar Hij kende Jezus.
God heeft je niet geschapen zodat Hij je kan gebruiken. Hij schiep jou
zodat Hij je kan kennen.
We zien onszelf als gereedschap in de handen van God – objecten die Hij
kan gebruiken.
Toen ik nog maar net christen was, riep ik het uit tijdens het gebed:
‘God, gebruik mij! Ik wil Uw favoriete hamer zijn. Gebruik mij om Uw koninkrijk te bouwen! Gebruik mij om de bolwerken van de duisternis af te
breken. Gebruik mij om een paal in het hoofd van de duivel te slaan!’ (Ik
ben nogal een gepassioneerd persoon). Ik begreep het verkeerd. God kan
ALLES gebruiken, maar hij stuurde Zijn Zoon zodat Hij een relatie kon
hebben met de MENSEN die geloven – niet met objecten.
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Religie leert ons onszelf als gereedschap te zien. Als we goed presteren,
maken we God blij en zijn we nuttig voor Hem. Als we slecht presteren, zijn
we nutteloos en kunnen we aan de kant gezet worden of weggegooid worden. God zal een gereedschap gebruiken dat beter werkt dan wij. Er is een
probleem met het zijn van gereedschap. Als mijn hamer kapot gaat, wat
kan ik er dan nog mee? Als je niet kunt timmeren met een hamer, als je er
niet mee kunt bouwen en afbreken, waarom zou je hem dan nog houden?
Het is troep, afval. Ruimteverspilling. Ik bewaar mijn kapotte hamers niet.
Ik gooi ze weg, net zoals religie ons leert dat God ons weg zal gooien als we
niet langer goed functioneren.
De reden waarom mensen gekwetst raken door de Kerk is omdat leiders
hen meer zien als objecten dan als individuen. De arme leiders denken dat
mensen vervangbaar zijn.
Dat is religie. Het religieuze hart zegt: ‘Ik moet mijn plicht doen om van
waarde te kunnen zijn voor God.’ Aanbidding is het tegenovergestelde van
religie. Het hart van aanbidding zegt: ‘Jezus bewees dat ik van waarde ben
voor God. Ik dien Hem omdat Hij ook van waarde is voor mij.’
Religie leert ons dat onze functie onze waarde en identiteit bepaalt (ik
ben want ik doe). Aanbidding leert ons dat onze identiteit onze waarde en
onze functie bepaalt (ik doe want ik ben). God bepaalt onze identiteit.
Via de Bijbel probeert God ons heel duidelijk te leren wie we werkelijk
zijn. We zijn kinderen van God, vrienden van God, meer dan overwinnaars,
uitverkoren en ontzettend geliefd, burgers van de hemel, de verlosten,
heiligen, een heilige natie en een koninkrijk van priesters (om er een paar
te noemen). Elke variabele vertelt ons drie dingen: hoe God ons ziet, hoe
waardevol Hij ons vindt en hoe we Hem kunnen dienen.
Op de volgende pagina’s gaan we dieper op deze thema’s in. Maar laten
we, om te ontdekken wat aanbidding is, beginnen met datgene wat eeuwen
geleden van ons is afgenomen. Iedereen die gered is, is een priester van de
allerhoogste God.
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Priester zijn

Je bent een priester. Ik begin mijn verdediging voor deze gedurfde bewering met Exodus 19:5 en 6, waar God zegt:
‘“Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij
houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle
andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk
van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de
Israëlieten over.’
Wist je dat het nooit Gods bedoeling is geweest het priesterschap alleen
voor te behouden aan een paar mensen van een bepaalde stam? Oorspronkelijk riep Hij heel Israël op om een natie gevuld met priesters te zijn, om
de hele aarde te onderwijzen hoe zij God moeten aanbidden.
Wat gebeurde er dus? De mensen gingen een gouden kalf aanbidden. Er
vond afgoderij plaats. De Israëlieten weigerden God en hun roeping in hun
leven toen ze ervoor kozen zich van Hem af te keren en terug te keren naar
hun nutteloze, levenloze, machteloze Egyptische goden.
Hoe gleed Israël af van een land van priesters naar slechts een stam van
priesters? In Exodus 32:25-29 wordt het verhaal verteld. Toen Mozes zag
dat de Israëlieten het kalf aanbaden, riep hij uit: ‘Wie voor de heer kiest,
moet hier komen.’ De Levieten waren de enigen die kwamen. God droeg
hen op hun zwaard te halen en het kamp te doorkruizen en de afgodendienaren te doden. Omdat de Levieten God meer liefhadden en eerden dan
hun volksgenoten, heiligde Hij hen en zegende hen. In Numeri 1:47-53 gaf
God de bediening van de tabernakel, Zijn ontmoetingsplaats, aan de Levieten omdat zij in Zijn heiligheid gewijd waren.
Hoe ben je dus een priester geworden?
In de hele geschiedenis is het priesterschap het meest exclusieve beroep
op aarde geweest. Eerst konden (volgens de mensen, niet volgens God) alleen Joden priester worden, toen alleen de Levieten van Aärons familie. De
vroege Katholieke Kerk besloot dat alleen zij priesters kunnen wijden en
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elke kerkelijke gezindte sindsdien, heeft deze lijn gevolgd.
Maar dit is de waarheid: zodra jij gered was, was je uitverkozen. Je werd
geboren (herboren) om een priester te zijn.
Door de eeuwen heen is de kloof tussen het podium en de kerkbanken
alleen maar breder geworden. Het is een kloof die gecreëerd is door mensen
en niet door God. Een aantal jaar geleden bad ik over een aanbiddingsopname in de Gateway Church. Ik vroeg God wat Hij wilde doen door de aanbidding van onze dienst heen. Terwijl ik aan het bidden was had ik een visioen.
Ik stond, samen met het aanbiddingsteam, op het podium en de gemeente
stond voor ons God te aanbidden. Op de vloer tussen het podium en de
gemeente stond een glazen muur van een halve meter dik. De muur was
ongeveer zes meter hoog en volgde de lijnen van het podium. Terwijl we
God prezen en aanbaden keek ik op en zag de troon van God afdalen vanuit
de hemel. De troon landde bovenop de glazen barrière en verpletterde het
tot zand. Er was geen barrière, geen verschil meer tussen de geestelijken en
de gemeenteleden. De mensen op het podium en degenen op de vloer werden één, terwijl ze samen aanbaden en de troon van God stond te midden
van ons. In Matteüs 18:20 staat: ‘Want waar twee of drie mensen in mijn
naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ En in Psalmen 22:4 staat: ‘U bent
de Heilige, die op Israëls lofzangen troont.’
God haalt de muren tussen de leken en de geestelijken naar beneden.
Hij heeft teruggenomen wat de dief heeft gestolen. Hij brengt het priesterschap terug bij de mensen.
Ik kan bewijzen dat God jou heeft geroepen een priester te zijn. In 1
Petrus 2:5 staat: ‘… en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw
van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.’ (Vetgedrukt
door auteur).
Tegen wie heeft Petrus het? De christenen! Als jij een christen bent,
heeft God jou bedoeld om onderdeel te zijn van iets wat Hij aan het bouwen
is: de Kerk. Hij heeft je geroepen in die Kerk te functioneren als priester.
Waarom? Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn. Ik vertel hier later meer over. Laten we nu eerst even opmerken hoe gaaf dat is!
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Petrus gaat in vers negen verder met de volgende woorden: ‘Maar u bent
een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk
dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem
die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.’ (Vetgedrukt door auteur). Dat vers is geweldig! Wist je dat je uitverkoren bent?
Uitverkoren om een priester te zijn? En niet zomaar een priester, maar een
koninklijke priester en deelgenoot van een heilige natie. Waarom wil Hij
dat je een priester bent? Om de grote daden te verkondigen van de God die
jou gered en bevrijd heeft!
Dit is zo belangrijk voor alles wat je de rest van je leven gaat doen, dat
ik je er de in de rest van dit boek mee ga bestoken. Telkens als ik je vraag:
‘Wie ben jij?’ wil ik dat je (hardop) zegt: ‘Ik ben een priester.’ Zeg het met
overtuiging en dankbaarheid, want het is een van de grootste voorrechten
in de geschiedenis. Wat een wonder, dat gewone gelovigen als jij en ik, zonder te kijken naar ons gevoel van eigenwaarde, afkomst of opleiding, door
God gewijd zijn tot Zijn persoonlijke priester.
Je bent geen loodgieter, bankier, hondentrimmer, of politicus. Het
maakt me niet uit wat je moeder gezegd heeft dat je zou zijn, het maakt
me niet uit hoe de wereld je bestempelt, het maakt me niet uit welke graad
je hebt, of wat voor talenten en tekortkomingen je hebt en het maakt me
niet uit wat de paus zegt. Volgens het Woord van God heeft de Schepper jou
geroepen, jou gekwalificeerd en jou gewijd als priester.
Geweldig!
Dus ik vraag je: wie ben jij?
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