
Groeien in Aanbidding 
 
Uit een workshop voor muziekteams op de ABC-regiodag (2017/2018), gegeven door ABC-
Enkhuizen. 
 
1. Groeien als zangleiders/aanbiddingsleider.  

In ABC-Enkhuizen spreken we elk kwartaal over de uitvoering van de taak van (een van) 
de zangleiders. In een sfeer van bemoediging, samen leren, samen de gemeente leren 
dienen. Voorganger, oudsten en andere zangleiders brengen punten in met als doel Groei 
= bloei! 

 
 

Doel feedback: 
Groei = bloei 

Wat waardeer je? Waar word je blij van?  
 
Welke ontwikkeling zie je? Waarin is hij/zij 
voorbeeld of inspiratie voor jou? 
 
Motiveer of licht toe, bij voorkeur met 
concrete voorbeelden 
 

Waarin kan hij/zij zich ontwikkelen?  
 
Noem aandachts- en verbeterpunten. 
 
 
Motiveer of licht toe, bij voorkeur met 
concrete voorbeelden 

Muzikaal 
(techniek) 

 

  

Inhoudelijk 
(pastoraal/ 
profetisch) 

 

  

Presentatie & 
communicatie 

 

  

Geestelijk 
(houding) 

 

  

Aanwezigheid 
van God, 
leiding v.d. 
Heilige Geest 
 

  

 

2. Enkele dia’s uit de workshop: Aanbidden, in geest en in waarheid 
 

Gods Geest werkt (samen) in en door… 
  
• Openbaring // gebed  

• Geestelijke voorbereidingen  

• Praktische oefeningen, repetities  

• Planning  

• Overleg en afspraken  

• Anderen  

• Aangesteld gezag / autoriteit  

• Doen!  



 
 

De leiding van Gods Geest  
Vormt ons naar het karakter en het portret van Jezus  
1Kor.13 
Waar de Geest van de Heer is, is vrijheid, maar misbruik de vrijheid niet  
2 Kor. 3:17, Gal. 5:13 

 

Eenheid in de dienst 
Gevaren:  
• Twee diensten in één dienst  

• Elkaar niet erkennen  

• Gebrek aan samenspel  

• Versnippering van doelen  

 

 

Risico’s en valkuilen  
 
1.Podium – zelfgerichtheid  

2.Publiek- of mensgericht i.p.v. op God gericht ‘man pleaser’ vs. ‘God pleaser’  

3.Ongeduld, sfeer forceren  

4.Eigen agenda uitvoeren  

5.Te veel in één dienst proppen  

6.Te veel nieuwe (dus onbekende) liederen  

7.Gericht op eigen team, “wij hebben een goede tijd met elkaar”, aansluiting met gemeente 
kwijt  

 
 

Oprechte Aanbidding (‘in geest en in waarheid’) 5 lessen :  
1. Wees een aanbidder, gericht op God de Vader en Jezus zijn Zoon (God zoekt aanbidders, geen 
aanbidding)  

2. Wees onbevangen in lofprijs en aanbidding  

3. Streef naar eenheid in de dienst  

4. Breng focus & flow aan in de samenzang  

5. Zing nieuwe liederen, stimuleer creativiteit  

 


