Kringmateriaal VEZ november 2018
Thema: Kom laten wij aanbidden
Inleiding
In november en december staan wij stil bij het thema: Kom laten wij aanbidden. Wat gebeurd
er wanneer wij God samen aanbidden in de gemeente? Waarom ruimen we elke dienst
zoveel tijd in om samen te zingen en te bidden? Deze maanden verdiepen we ons in het
karakter van God en het wezen van aanbidding, zodat we zowel in ons persoonlijke leven als
ook in de gemeente een groei kunnen doormaken in aanbidding.
Hoofd
Lees onderstaande teksten samen door en noteer wat deze Bijbelteksten zeggen over
aanbidding:
-

Openbaring 7:9-11
Ezechiël 1:28
Daniël 10:15

Lees onderstaande teksten samen door en noteer wat deze Bijbelteksten zeggen over God:
-

Jesaja 42:8; 44:6; 46:5; 46:9
Jesaja 48:9-11

In welke opzichten is God anders dan wij mensen?
Om welke redenen is God onze aanbidding waard? Welke redenen kun je bedenken?
Hart
Elke dienst is er een tijd van aanbidding, onder leiding van een aanbiddingsleider en band.
Met welke gevoelens ten opzichte van de tijd van aanbidding kom jij doorgaans de dienst
binnen? Heb je zin om God te aanbidden? Of vaak niet? Geniet je van de samenzang? Of
juist niet?
Wat doet de tijd van aanbidding tijdens de diensten van de VEZ met jou?
Wat doet jouw aanbidding tijdens de diensten denk je met God?
Handen
Hoe kun jij in je dagelijkse leven uiting geven aan jouw aanbidding van God? Deel met elkaar
hoe je dit doet en wat misschien goede ideeën zijn om hierin te groeien.
Hoe wil jij de komende weken deelnemen aan de tijden van aanbidding in de VEZ?

Kringmateriaal VEZ november 2018
Thema: Aanbidding die de hemel raakt
Inleiding
In november en december staan wij stil bij het thema: Komt laten wij aanbidden. Wat
gebeurd er wanneer wij God samen aanbidden in de gemeente? Waarom ruimen we elke
dienst zoveel tijd in om samen te zingen en te bidden? Deze maanden verdiepen we ons in
het karakter van God en het wezen van aanbidding, zodat we zowel in ons persoonlijke
leven als ook in de gemeente een groei kunnen doormaken in aanbidding.

Hoofd
Lees samen Psalm 51:16-20
Welke redenen heeft David om God te aanbidden?
Lees samen Johannes 4:20-25
Wat zegt Jezus in deze verzen over aanbidding?
Lees samen Openbaring 4
Wat roept dit hoofdstuk bij je op, als het gaat om aanbidding?

Hart
Psalm 50 spreekt over een verbrijzeld hart en een verbroken geest. God nodigt ons uit om te
komen zoals we zijn, met al onze gebrokenheid en verlorenheid. Heb je ervaring met het
aanbidden van God vanuit je gebrokenheid?
Wat doet het aanbidden van God met jouw ziel?
Wat betekent het voor jou om God in de gemeente vol overgave te aanbidden? Hoe ziet dat
er uit?

Handen
Neem als kring samen de tijd om God te aanbidden voor wie Hij is. Maak bijvoorbeeld eerste
een rondje waarin iedereen één zin van dankbaarheid mag uitspreken:
‘Dank U wel voor… ‘
En vervolgens nog een ronde waarin iedereen God mag aanbidden voor wie Hij is:
‘Ik aanbid U God, omdat U… ‘
Zing samen enkele liederen en beëindig de tijd van aanbidding met open gebed.

