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Jou aanbidding Your Worship
O Mijn kinderen, wat een vreugde vind Ik in jou 
aanbidding van Mij.

Als je bij Me bent en omgang met me hebt dan 
verheugt Mijn hart zich in jou liefde en bewondering,
en heel de hemel verheugt zich met Mij. Er is geen 
verzoek, wat ik niet beantwoord voor hen die Mij 
aanbidden.

Kom en aanbid je Koning.

Openbaringen 5:11-14

Oh, My children, what joy I take in your worship of 
Me!

When We commune together, My heart rejoices in 
your love and adoration, and all of heaven is joyful 
with Me. There is no request I will not answer for 
My worshippers.

Come and adore your King!

Revelation 5:11-14
11 And I beheld, and I heard the voice of many angels 
round about the throne and the beasts and the elders: and
the number of them was ten thousand times ten thousand, 
and thousands of thousands;
12 Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was 
slain to receive power, and riches, and wisdom, and 
strength, and honour, and glory, and blessing.
13 And every creature which is in heaven, and on the 
earth, and under the earth, and such as are in the sea, 
and all that are in them, heard I saying, Blessing, and 
honour, and glory, and power, be unto him that sitteth 
upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.
14 And the four beasts said, Amen. And the four and 
twenty elders fell down and worshipped him that liveth for
ever and ever.

Exodus 34:14 For thou shalt worship no other god: for 
the Lord, whose name is Jealous, is a jealous God:
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Toelichting:
Aanbidding van God de Vader is een bijzonder thema. Aanbidding van de vader zorgt er voor dat onze focus 
is op het goede, op de waarheid en op de liefde. Het houd je af van aanbidding van krachten uit de 
duisternis. Het Verheugt de vader als we ons rein houden door onze aanbidding op Hem te richten. 
Aanbidding van Hem heelt onze ziel, aanbidding van dingen in deze wereld beschadigd onze ziel. De vader 
heeft het goede met ons voor, daarom verheugt het Hem als we Hem aanbidden. Daarnaast is een werkelijk 
geloof gebaseerd op een relatie met God. Aanbidding en gebed, communiceren met je Vader is inhoud geven 
aan die relatie. Verder is aanbidding een krachtig erkennen dat God de Vader in kracht en wijsheid ver boven
ons staat, het brengt je in een goede positie waarin het zoeken van Gods wil en het Volgen van Zijn wil een 
natuurlijke vanzelfsprekende reactie is op wie Hij is.
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