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Laten wij buigen
in aanbidding,
knielen voor
de HEER,
onze maker.
PSALM 95:6 (NBV)

AANBIDDING
Aanbidding. In tweeduizend jaar tijd zijn we er nog niet in geslaagd om de kronkels eruit te halen. We zoeken nog steeds
naar de juiste woorden in ons gebed. We klungelen nog steeds
met de Schrift. We weten niet wanneer we moeten knielen of
wanneer we moeten staan. We weten niet hoe we moeten bidden.
Aanbidden is een ware opgave.
Daarom heeft God ons de psalmen gegeven – een lofboek voor
Gods volk. Deze verzameling hymnen en verzoekschriften
heeft een rode draad: een hart dat hongert naar God.
Sommige zijn uitdagend. Andere zijn eerbiedig. Sommige moeten worden gezongen. Andere moeten worden gebeden. Sommige zijn uiterst persoonlijk. Andere zijn geschreven alsof de
hele wereld ze zou gebruiken.
De enorme variatie zou ons eraan moeten herinneren dat aanbidding iets persoonlijks is. Er bestaat geen geheime formule
voor. Wat jou in beweging zet, kan een ander hinderen. Ieders
aanbidding is anders. Maar iedereen moet aanbidden.
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De HEERE
is mijn Herder,
mij ontbreekt
niets.
PSALM 23:1

GODS NAAM
‘Wil jij weten wie God werkelijk is?’ vraagt David. ‘Lees dit dan.’
En hij schrijft de naam Jahweh op. ‘Jahweh is mijn herder.’
Hoewel deze naam ons niet bekend in de oren klinkt, had
hij voor David een rijke betekenis. Zo rijk zelfs, dat David
Jahweh verkoos boven El Shaddai (Almachtige God), El Elyon
(Allerhoogste God) en El Olam (Eeuwige God). David had de
beschikking over deze en vele andere titels voor God. Maar
nadat hij alle opties had overwogen, koos David voor Jahweh.
Waarom Jahweh? Omdat Jahweh Gods naam is. Je kunt mij
predikant noemen of schrijver of halfbakken golfer – allemaal
accurate omschrijvingen, maar niet mijn naam. Ik zou jou vader
kunnen noemen of moeder of dokter of leerling. Dit zouden
allemaal termen kunnen zijn om jou te omschrijven, maar het
is niet je naam. Als je mij bij mijn naam wilt noemen, zeg je
Max. Als ik jou bij je naam noem, spreek ik je naam uit. En als jij
God bij zijn naam wilt noemen, zeg je Jahweh.
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Al voor de bergen
geboren waren

en U de aarde
en de wereld

voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid
tot eeuwigheid
bent U God.
PSALM 90:2

GOD IS ONVERANDERLIJK
Ken jij iemand die loopt te verkondigen dat ‘Hij is’? Ik ook niet.
Wanneer wij zeggen ‘Ik ben’, voegen we altijd nog een woord
toe. ‘Ik ben blij.’ ‘Ik ben bedroefd.’ ‘Ik ben sterk.’ ‘Ik ben Max.’
God is anders. Hij stelt heel duidelijk: ‘IK BEN’ en voegt niets
toe.
‘Wat bent U?’ willen wij vragen. ‘IK BEN’, antwoordt Hij. God
heeft geen omschrijving nodig, omdat Hij nooit verandert. God
is wie Hij is. Hij is wie Hij altijd al geweest is. Zijn onveranderlijkheid zette de psalmist aan tot deze uitspraak: ‘Maar U blijft
Dezelfde.’ (Psalm 102:28) De schrijver zegt: ‘U bent de God die
ís. U verandert nooit.’ Jahweh is een onveranderlijke God.
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