
Preek Sondag 8 Februarie Jan Steyn 

Tema: Aanbidding 

Teks: Psalm 95, Eksodus 17:1-7 en Johannes 4:23-24 

 

Inleiding: Wat is aanbidding? 

Aanbidding is een van daardie woorde wat ons maklik in ons geloofstaal gebruik. Amper outomaties. 

Net soos geloof of hoop. En daar is niks fout met hierdie woorde nie. Maar sulke  woorde wat ons so 

maklik en onnadenkend gebruik raak later uitgehol, verloor hul betekenis. En as iemand ons sou vra 

wat hierdie woord beteken kom ons agter ons weet nie meer helder en duidelik wat hierdie woord 

beteken nie. Hier is so vyf van ons grootste tradisionele sieninge oor wat aanbidding is: Ons gaan 

vandag sien dat die bybelse siening van aanbidding veel groter en dikwels anders as hierdie paar 

stellings is. 

Aanbidding het net met sang en musiek te make 

Lofprysing geskied met die sing van vinnige liedere en aanbidding met die sing van stadiger en 

gewyde liedere. 

Aanbidding is grotendeels ´n emosie van liefde en eerbied vir God wat oor die gelowige kom. Jy 

moet dus Sondag in die kerk eers tot aanbidding gebring word- die band of die sang saam met dier 

orrel of die boodskap moet jou eers in daardie mood of emosionele toestand kry. 

Aanbidding is iets wat  net in die kerk en in jou stiltetyd plaasvind, maar dis nie veronderstel om 

deel van jou daaglike lewe en alledaagse doen en late uit te maak nie.  Aanbidding is dus beperk 

tot sekere  tye en plekke.  

Tim Keller die Amerikaanse predikant het hierdie baie mooi definisie vir aanbidding of worship: "To 

worship is the act of describing ultimate value to someone or something." Die oorsprong van die 

engelse woord worship is eintlik die woord worth-ship. By hierdie worth-ship element, wat iemand 

werd is, sluit Rick Warren aan in sy boek Doelgerigte Kerk: 

Aanbidding is die uitdrukking van ons liefde vir God vir wie Hy is, wat Hy gesê het en vir wat Hy 

doen. God, nie die mens, is die fokus van aanbidding- Rick Warren 

 



Ek wil vanuit Psalm 95 by hierdie laaste gedagte aansluit: 

Vir ware Bybelse aanbidding is God, nie die mens nie, in die sentrum of die middelpunt. Natuurlik 

kan ek en jy as mens ook in die middepunt van aanbidding staan. Dan gaan aanbidding oor my 

gevoelens en emosies, oor wat ek beleef, oor hoe dit my opbou, oor wat ek daaruit kry. Kyk, as ek en 

jy die middelpunt van aanbidding is, dan sit ek gou met ander mense vas as hulle liedere sing wat nie 

in die styl is waarvan ek hou nie. Dan is ek kwaad vir die dominee as ek nie ´n helder en duidelike 

boodskap vir die week gekry het nie. Dan irriteer dit my so gou as die kinders moet verdaag in die 

middel van die diens en dis nou nie heeltemal soos ek daarvan hou in reguit rye nie. Dan pla dit my 

as mense sing met hul hande in die lug want dis nie soos ek in die kerk groot gemaak is nie. As ek en 

jy as mens en ons behoeftes alleen maar die middelpunt van aanbidding is, gaan dit so maklik oor 

selfbevrediging en selfvervulling en selfverryking. Dan staan die eie-ek maar so maklik in die 

middelpunt. 

In die Psalm 95 is God in die sentrum van die aanbidding. Kom laat ons jubel tot eer van die Here, 

laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind, laat ons na Hom toe gaan met lof, laat ons Hom 

toejuig met lofsange. Want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Dan gaan 

die psalmskrywer verder en loof en aanbid die Here vir alles wat aan Hom behoort: die see, die land 

en Sy volk wat Sy kudde is en van Wie Hy die Herder is. Die Here is sentraal. Dit gaan oor Hom- oor 

wie Hy is en oor alles waaroor Hy mag het en wat Hy besit. Aanbidding is om met hy hele lewe voor 

God te buig. Bybelse woord aanbidding se agtergrond onderdane laag afbuig en grond voor koning 

soen of sy voete soen.  

 

Wat het ons alles nodig om te aanbid? Wat leer ons teksgedeeltes ons? 

 Die eerste is die gemeenskap van gelowiges: 

Ons dink as moderne Westerse mense soms baie individualisties oor God- dit gaan oor my as 

individu en my verhouding met God. Daarom kan ek maar Sondagoggend by die huis bly en Andries 

Enslin of Dirkie van der Spuy se diens op TV volg. Ek mis niks as ek nie kerk toe gaan nie. Dit sê 

mense maklik vir jou: Ek het nou wel by die huis TV gekyk maar ek het mos my kerk gehad. Dis 

vreemd aan die Bybel. Kyk hoeveel kere staan die woordjie ons hier: Kom ons val in eerbetoon voor 

Hom neer. Kom ons buig. Hy is ons God en ons is Sy skape.  In die Bybel is aanbidding van God 

eerstens iets wat saam met ander gelowiges gebeur. Want ons elkeen het hierdie unieke verhouding 

met God en elkeen sien en beleef iets nuuts van God. Ons kan mekaar net verryk as kinders van die 

Here. Dis hoekom ons by die doop altyd daarop wys dat jou doop jou inlywing by die liggaam van 



Christus is. En hoe meer diversiteit of verskeidenheid daar in hierdie liggaam van Christus is, hoe 

beter en hoe groter ons geleenthede vir groei. 

 

 

 

Jy het ook waarheid nodig om te aanbid: 

Die Psalms onderskryf van God wat die profete en die Torah, daardie eerste vyf boeke van die Bybel 

ook van Hom sê. Ons het die volgende in Johannes 4:23 en 24 gelees: 

"Daar kom ´n tyd en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid 

sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen." 

Jesus is die een wat hierdie woorde praat: Hy het vir mense die waarheid oor God kom  leer en wys. 

Maar voor Sy koms het die Woord vir ons die waarheid oor God geleer. En na Sy hemel vaart doen 

die Woord dit steeds. Jy kan God nie waarlik aanbid sonder om Sy Woord te ken wat ons vertel Wie 

God waarlik is en hoe Jesus Sy liefde aan ons kom wys het nie.  

Die derde ding wat ons nodig het vir ware aanbidding is die Heilige Gees.  

Die Gees ken die hart van God want Hy is self God en Hy ken die harte van mense, jou en my harte. 

Ek dink hier altyd aan Romeine 8: 26: "Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat 

en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde 

gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy 

pleit volgens die wil van God vir die gelowiges." Hy ken God se hart en ken jou en my hart en bring 

my en God by mekaar uit. Hy bring God se bedoelings en my nood en behoeftes by mekaar uit. Die 

Heilige Gees kom maak jou en my telkens bewus van God se teenwoordigheid in ons lewens en 

omstandighede.  

Hoekom die vreemde waarskuwing vanaf die tweede deel van vers 7 tot aan die einde? 

Die tweede deel van die Psalm waar die volk gewaarsku word amper op hierdie profetiese manier 

teen afvalligheid en ongehoorsaamheid aan God klink vreemd in die lig van die eerste deel wat so 

fokus of lofprysing en aanbidding. Ons hou van die goedjies mooi in pakkies- lofprysing en 

aanbidding hierdie kant en vermaning of profesie aan daardie kant. Hoekom is hierdie laaste deel 

van die Psalm met sy aanhalings uit Eksodus 17 hoegenaamd daar ingesluit? Die toets wat vir die 



Israeliete in die woestyn aangelê was, het hulle geglo, is of God wel by hulle teenwoordig is. Toe 

daar nie water is om te drink nie, dop hulle die toets en begin vra: IS die Here by ons of nie? Op die 

ou end blyk dit die grootste vraag vir die Israeliete in die woestyn was toe nie Is God by julle en kan 

God vir Sy mense voorsien nie, maar sal God se mense Hom vertrou en Hom gehoorsaam? Wat was 

die groot sonde van Israel? Dat hulle nie wou aanvaar dat God dit goed met hulle bedoel nie, dat 

God die beloofde land en nie die woestyn vir hulle voorberei het nie. Dat dit was waarheen Hy met 

hulle op pad was nie. Hulle het geweier om te glo dat God hulle by ´n rusplek of eie vaderland sou of 

wou of kon uitbring en so het hulle die rus gemis of verpas.  

Die laaste deel van die psalm is so belangrik en nodig want dit herinner ons lof en aanbidding is meer 

as woorde wat oor ons lippe kom. Aanbidding is uitdrukking van ons totale geloof en moet daarom 

ook in ons lewe uitgeleef word in vertroue op God en in getrouheid aan God. Die Israeliete in die 

woestyn se geloof en aanbidding het gou verdwyn toe die omstandighede teen hulle draai. Om te 

leer uit die Israeliete se foute moet ons besef dat aanbidding en gehoorsaamheid alles met mekaar 

te make het. Soos iemand skryf: True worship is a matter of the heart expressed through a lifestyle 

of holiness. Ek kan nie God aanbid as ek nie bereid is om gehoorsaam te leef aan Sy wil nie. In 

hierdie laaste deel van Psalm 95 is God die groot Rusverstoorder. Lofprysing en aanbidding word 

onverwags opgevolg met hierdie profetiese waarskuwing of vermaning. Maar Hy kom en versteur 

ons rus sodat ons ware rus kan vind. Sodat ek en jy nie ons sonde en plekke waar ons nie wil 

verander nie soos die ou Israeliete sal toesmeer met lofprysing nie.  

 

Wat het ons vandag oor aanbidding gehoor? 

Aanbidding gaan nie oor iets wat net op sekere tye en plekke gebeur nie. Aanbidding het met my 

hele lewe en my daaglikse doen en late te make. Aanbidding is nie iets wat net Sondag beoefen 

moet word nie, maar elke dag. Aanbidding nie aktiwiteit vir sommige dae en tye, maar 

lewenswyse van op God gerig te wees te alle tye. Rick Warren: Lewenswyse van toewyding aan 

God. Romeine 12:1 dalk belangrikste teks oor aanbidding: Gee julleself aan God as lewende en 

heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens- kan ook vertaal- 

die wesenlike van die aanbidding wat julle moet beoefen. 

Ons kan ons inoefen in aanbidding- nie gawe en talent. Ons kan leer om meer en meer God se 

betrokkenheid in my lewe of ander se lewens raak te sien. Practising the presence of God. Om my 

in te oefen in hierdie bewus wees van God se teenwoordigheid. Dan groei en ek jy in aanbidding. 



Aanbidding nie alleen met emosies te make nie. Want dan sê: nie vandag lus vir aanbidding- 

stiltetyd of bid nie. Daarom nie doen nie. Aanbidding is eerstens gehoorsaamheid. Daaruit vloei 

die emosie en die ervaring baie keer. Dit het die Israeliete in die woestyn op die harde manier 

uitgevind. 

Psalm 95 is hierdie verskriklike sterk waarskuwing teen vormgodsdiens- doen die regte dinge 

godsdienstig maar my hart is ver van God af en ek wil nie werklik aan Hom gehoorsaam wees in 

my dag tot dag lewe nie. Ons kan amper sê ek is bereid om God Sondag te aanbid maar verseker nie 

elke dag nie. En dis juis wat ware aanbidding beteken. 

Slot: 

Hierdie psalm praat soos Hebreërs 3 en 4 later oor rus. My en jou rusplek, ons tuiskomsplek by God 

is Christus Jesus. In Hom het ons die ware rus van die evangelie. Aanbidding is daarom om altyd net 

meer en meer dankbaar te word vir wat God vir my in Jesus kom doen het. Aanbidding is om al meer 

te hoor en te weet dat Hy die onbeweeglike Anker is van Hebreers 6 waaraan ek by God vasgemaak 

is. Dat deur Hom niks my ooit uit God se hand kan ruk nie. Aanbidding is om te glo God bedoel dit 

goed met jou en my. Ook daardie dae wat die lewe ons platslaan en ons voel soos die Israeliete 

sonder water in die eindelose woestyn. Aanbidding is so nodig in ons lewens want dit herinner my ek 

is ook een van God se skape en Hy is ook my Herder. Iemand skryf: aanbidding herinner my ek is 

handmade and hand held. Ek is deur God se hand geskape en word deur Sy hand vasgehou. My en 

jou lewe van aanbidding en gehoorsaamheid is hoe ons Hom daarvoor eer en dank. 

Amen 

 

  


