
6. Voortdurende aanbidding 

 

Introductie 

In de hemel wordt God voortdurend aanbeden, de hele dag en de hele nacht door. Koning David werd 

geroepen om deze voortdurende aanbidding ook op aarde gestalte te geven, namelijk in de Tempel in 

Jeruzalem. Daar werd God ook voortdurend aanbeden, bij dag en nacht. Wat kunnen wij hieruit leren 

voor de aanbidding in ons leven en onze gemeente? 

 

Wat zegt de Bijbel? 

In Openbaring 4 krijgen we een kijkje in de hemelse aanbidding. Engelen, mensen en dieren aanbidden 

daar voortdurend voor Gods Troon. In vers 8 staat er dan geschreven: En de vier dieren hadden elk 

voor zich zes vleugels rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag 

en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige, Die was, Die is en Die komt! Vervolgens 

stemmen andere stemmen in de hemel in met hun aanbidding. 

Belangrijk is om op te merken dat God kennelijk voortdurend, bij dag en nacht, aanbeden wordt. Vaak 

met dezelfde woorden: ‘Heilig, heilig, heilig!’ Vaak ook met nieuwe liederen en gebeden, zoals uit het 

vervolg van Openbaring blijkt. Er is slechts één pauze in deze aanbidding bekend. Deze staat 

beschreven in Openbaring 8:1: En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in 

de hemel van ongeveer een half uur. De opening van dit zegel betekent dan ook het einde van alle 

dingen. Dit is zo’n belangrijke gebeurtenis dat er een heilige stilte valt van een half uur in de hemel. 

Dat moet zeer indrukwekkend zijn. 

God verlangt dat de aanbidding niet alleen in de hemel voortdurend opstijgt, maar ook op aarde. Jezus 

leerde ons al het gebed bidden: … Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde … Dat geldt 

ook voor de voortdurende aanbidding. God verlangt dat mensen ervoor kiezen om Hem 24/7 

aanbidding te geven. Dit verlangen legde Hij in het verleden op het hart van koning David. God 

instrueerde hem om de voortdurende aanbidding in de Tempel vorm te geven, naar hemels voorbeeld. 

In 1 Kronieken 23:5 staat beschreven dat David 4000 Levitische lofzangers daarvoor aanstelde. Met 

zoveel zangers werd de last van de voortdurende aanbidding verdeeld over velen. Zij deden om 

beurten dienst in de Tempel. In 1 Kronieken 25 staat hier nog meer over geschreven. Er bestond een 

kern van 288 profetische aanbiddingsleiders, die een officiële opleiding hadden voltooid in profetische 

aanbidding. Dit kernteam bestond uit Asaf, Heman en Jeduthun en hun nakomelingen. Zij deden dienst 

in 24 verschillende aanbiddingsteams van 12 personen, die elkaar afwisselden. 

Dat zij God niet alleen bij dag, maar ook bij nacht de aanbidding gaven, blijkt wel uit Psalm 134:1 waar 

wordt gezongen: Kom, loof de Heer, alle dienaren van de Heer, u die nacht aan nacht in het huis van 

de Heer staat! Zelfs in de nachten werd Gods lof voortdurend gezongen in de Tempel. Dag en nacht 

ging dit dus door. Hiermee werd een heilige en hemelse atmosfeer van aanbidding geschapen en God 

wilde tronen op deze lofzangen van Israël.1 Hij wilde wonen en regeren op een plaats waar 

voortdurende aanbidding opsteeg. 

In het nieuwe Testament treffen we profetes Anna in de Tempel. Zij had dit principe van voortdurende 

aanbidding en gebed goed begrepen. Zij was erbij toen Messias Jezus voor het eerst in de Tempel 

gebracht wordt. In Lukas 2:36-38 staat dan geschreven: Ook Anna was er, een profetes, een dochter 

van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven 



jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de Tempel niet 

verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en 

beleed eveneens de Heer, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten. 

Anna was dus voortdurend, dag en nacht, in profetisch gebed in de Tempel. Hiermee legde zij een 

belangrijke steen neer om de Messias welkom te heten in het Huis van Zijn Vader. God verlangt te 

komen wonen en regeren in een centrum van voortdurende profetische aanbidding en gebed. Daar 

voelt Hij Zich thuis, want dit weerspiegelt de hemel op de aarde. Op die manier kan zijn Koninkrijk 

gestalte krijgen op aarde, zoals in de hemel. 

De aanbidding in de Tempel was dan ook meer dan het zingen van liedjes. Het was profetische 

aanbidding, die Gods heilige aanwezigheid in de wereld binnenbracht. Deze aanbidding hielp om de 

wereld overeind te houden en hemel en aarde te verbinden. Een zeer belangrijke taak dus. Vandaag 

de dag heeft God deze taak op het hart gelegd van mensen als Mike Bickle van International House of 

Prayer. Zij geven ook vandaag de dag de 24/7 profetische aanbidding vorm in Kansas City en over de 

hele wereld. 

 

Wat leren wij? 

Maar wat kunnen wij hier nu van leren voor onze persoonlijke aanbidding? En wat leren we hieruit 

voor de aanbidding in de gemeente? We leren in elk geval het grote belang kennen van geïnspireerde 

aanbidding en om dat zoveel mogelijk op te laten klinken in onze huizen, gebouwen en bijeenkomsten. 

Aanbidding en gebed kan de hemel openen over personen, plaatsen en gemeenschappen. 24/7 

aanbidding zal voor velen te hoog gegrepen zijn, maar we kunnen wel op andere manieren proberen 

om de voortdurende aanbidding vorm te geven. 

Een eenvoudige manier om hier deel uit van te kunnen maken is door vaak geïnspireerde 

aanbiddingsmuziek op te zetten in je huis. Misschien heb je zelfs wel een speciale kamer waar je altijd 

muziek voor God kunt laten draaien, zodat je daar God even kunt aanbidden als je zin en tijd hebt. Een 

andere manier is door een houding van aanbidding te zoeken door de dag en nacht heen. Probeer God 

zoveel mogelijk tussendoor de eer en aanbidding te geven. Zend gebeden op tussen je activiteiten door 

en blijf jezelf steeds op God richten. Vaste gebedstijden op een dag helpen hier enorm bij om focus 

aan te brengen. 

In de gemeente kunnen we denken aan een aanbiddings- of gebedsmarathon van 24 uur. Ook kunnen 

we denken aan vaste aanbiddings- en gebedstijden in de dag of de week. Verder kan ook in een 

kerkgebouw aanbiddingsmuziek opgezet worden. Stel je gebouw open voor mensen om binnen te 

lopen en even te bidden of iets te zingen voor God. De Rooms-Katholieke kerken hebben ons daarin 

een voorbeeld gegeven door de jaren heen. 

Zo zijn er manieren om deze aanbidding vorm te geven. Het is belangrijk om Gods wil in deze zaken te 

zoeken. Hij heeft hier Zelf de beste ideeën over, hoe Hij wil dat de aanbidding vorm wordt gegeven, 

zodat Hij ook kan tronen op onze lofgezangen. Willen we meer van Gods aanwezigheid en glorie in 

onze gemeente en in ons leven? Investeer dan in aanbidding, gebed en toewijding aan de Heer! Het is 

de tijd en energie meer dan waard… 

 

 

 



Bijbelteksten 

1. God troont op de lofzangen van Israël:  Psalm 22:4 

2. Voortdurende aanbidding in de hemel:  Openbaring 4:8 

3. Voortdurende aanbidding in de Tempel:  1 Kronieken 25, Psalm 134, Lukas 2:36-38 

 


