
Aanbid met heel je hart 



Davids tabernakel 
 

Tabernakel zonder voorhangsel 

Tabernakel zonder offerdienst 

24/7 loven en prijzen, aanbidding  

Muziek, zang, profetie, aanbidding 

4000 Levieten 

288 zangers 

 

 
 



1 Kronieken 16: 8-12 

Loof de Heer, roep luid Zijn naam, 

Maak Zijn daden bekend onder volken, 

Zing en speel voor Hem 

Spreek vol lof over Zijn wonderen 

Beroem u op Zijn Heilige naam. 

Wees blij van hart, u die de Heer zoekt 

Zie uit naar de Heer en Zijn macht 

Zoek voortdurend Zijn nabijheid 

 



Hart van David 

Davids verlangen naar Gods aanwezigheid. 

 

Psalm 27 vers 4:  

‘Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik 
verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van  
mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, 
Hem te ontmoeten in Zijn tempel’ 

  



Hart van David 

Aanbidding van JHWH, Hij is de enige God. 

 

Deut 6 vers 4:  

‘Hoor Israël: de Heer onze God is de enige! Heb daarom 
de Heer lief met heel je hart en ziel en met inzet van al 
uw krachten.’ 

  



Hart van David 

David kende Gods verlangen om onder de mensen 
Zijn rustplaats te vinden 

Psalm 132 vers 7 en 13-14 
‘Laten wij Zijn woning binnengaan, ons neerbuigen aan Zijn 
voeten. Trek op, Heer, naar uw rustplaats, U en Uw 
machtige ark.’ 
‘De Heer heeft Sion verkozen en als woonplaats begeerd: 
Dit is voor altijd mijn rustplaats, hier verlang Ik te wonen.’ 

 
 



Hart van David 

David verlangde om voor God een huis te bouwen, 
een tempel 

 

Psalm 132 vers 5: 
‘Ik zal mijn tent niet binnengaan noch mij te ruste 
leggen op mijn bed, mijn ogen niet overgeven aan de 
slaap noch mijn wimpers aan de sluimer, voordat ik 
een plaats vind voor de Heer, een woning voor de 
Machtige van Jacob” 

 



Gods antwoord 

 

2 Sam 7:  

‘Ik heb niet gevraagd om een huis’  

 

2 Kronieken 6:  

‘Je hebt er goed aan gedaan een huis te willen bouwen voor Mijn 
naam.’ 

 

 

 
 



God sluit een verbond 

1 Kron 17 vers 11-14  

 

‘Ik zeg je dat de Heer voor jou een huis zal bouwen:  Wanneer je 
leven voorbij is en je met je voorouders verenigd wordt, zal Ik je 
laten opvolgen door een van je eigen nakomelingen en hem een 
bestendig koningschap schenken. Hij zal voor Mij een huis bouwen 
en Ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt . Ik zal een Vader 
voor hem zijn en hij voor Mij een zoon, en Ik zal hem nooit mijn 
gunst ontnemen zoals je voorganger. Ik zal hem voor eeuwig 
aanstellen in Mijn huis en in Mijn Koninkrijk en zijn troon zal nooit 
wankelen’. 
 

 



David gaf hele hart, ziel en al zijn kracht 

1 Kron 29: 
• Met heel mijn kracht heb  de voorwerpen gereed gemaakt 
• Met behagen geef ik alles van mijn persoonlijke vermogen 
• Draagt Salomo op: Dien God met overgave.  
• David gaf al het materiaal voor de bouw  
• David gaf al zijn persoonlijke goud en zilver 
• Alles wat we geven, komt van God 
• David bad dat het volk hun hart op God zouden richten 
• Ze bogen neer en daarna droeg hij hen op God te loven 

 

 
 



Gods zegen 

Psalm 132: 

• Voedsel 

• Overvloed 

• Eer 

• Vreugde 

• Aanzien 

• Vrede  

• Overwinning 

• Licht 

 



Davids tabernakel 

•Een beeld van de hemelse werkelijkheid 
•Een beeld van Jezus  
•Een beeld van de gemeente van Christus 
•Een beeld van Koninkrijk van God 
•Een beeld voor jou, ons persoonlijk 
•Praktische toepassing  
 

 

 



Beeld van hemelse werkelijkheid 

Openbaring 4 vers 8-11 

Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de 
Almachtige, die was, die is en die komt. Telkens als de wezens lof, eer 
en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in 
eeuwigheid leeft, werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor Hem 
die op de troon zit en aanbidden Hem die leeft tot in eeuwigheid, en 
leggen hun kransen voor Zijn troon met de woorden: U komt alle lof, 
eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: Uw wil 
is de oorsprong van alles wat er is’ 



Beeld van Jezus 

 

Johannes 1 vers 14:  

‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons 
gewoond’  

 

Immanuel God is met ons 
 



Beeld van de gemeente van Christus 

 

Amos 9:11/ Handelingen 15: 16-18 

 

‘Dan keer Ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis 
(tabernakel) van David herbouwen, uit het puin zal Ik het weer 
opbouwen, Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die 
overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle heidenen onder 
wie Mijn naam is uitgeroepen’ 



Beeld van Koninkrijk van God 

Openbaring 5:  

Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de 
troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, 
tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. Met luide 
stem riepen ze: ‘Het Lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en 
wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank.’ Elk schepsel in de hemel, 
op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik 
zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de 
eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ De vier wezens 
antwoordden: ‘Amen’, en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. 

 

 



Beeld van Koninkrijk van God 

 

Openbaring 21: 

 

‘Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 
‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen 
wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun 
God bij hen zijn’ 
 



Beeld voor jou, ons persoonlijk 

1 Kor 6: 19-20  

 

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de 
Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt 
van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent 
gekocht en betaald, dus bewijs eer met uw lichaam. 

 



Wat betekent dit voor jou? Voor ons? 

  

• 1 Johannes 5 vers 21:  
Vrienden, houd je ver van alles wat Gods plaats in jouw hart zou 
kunnen innemen 

 

• Johannes 4 vers 23  
Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader 
echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt 
mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest en wie Hem 
aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid. 

 
 



Praktische toepassing: zing  

• Efeze 5:18-20 

‘..laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en 
liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de 
Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van de 
Heer Jezus Christus.’ 

• Kolossenzen 3:16  

‘Laat Christus’woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en 
vermaan elkaar in alle wijsheid (door te) zing met heel uw hart psalmen 
en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.’ 

 



Praktische toepassing: 

 
Lichaamshoudingen in aanbidding 
 
Handen omhoog heffen 
Handen uit strekken 
Buigen   
Knielen  
Voorover liggen  


