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preek 6 november 2022 

serie Wandelen met God 

thema Week 2: De bidkapel in 

tekst Psalm 4:9: “In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, HEER, laat 

mij wonen in een vertrouwd en veilig huis” 

liturgie:  

votum en groet = Sela: Votum en groet (Onze hulp en onze verwachting is van God, 

onze Heer) 

gebed luisterlied (Cynthia Liggins Thomas: Wade in the water; 

https://youtu.be/7_euSS86dvE) 

uitleg van de doop Opwekking 428 (Amazing grace) 

bediening van de doop Kinderopwekking 185 (De Here zegent jou) 

kinderen naar hun club  

preek deel 1  

lezen Psalm 4 DNP Psalm 4 (Wil antwoord geven op mijn vragen) 

preek deel 2  

lezen HC 1:1 Opwekking 717 (Stil, mijn ziel, wees stil) 

gebed  

kinderen komen terug  

(collecte) LvdK Gezang 44 (Dankt, dankt nu allen God) 

zegen  

 

preek deel 1 

Wie gaat wel eens een bidkapel in? Ik niet! 

Als we met vakantie zijn gaan we wel eens een mooie oude kerk binnen maar ik moet 

bekennen dat ik daar nooit ga staan bidden. Misschien doe jij dat wel, maar ik niet. En 

hier in Driebergen zie ik regelmatig een bordje dat de weg wijst naar de Lourdesgrot 

maar ik ben er nog niet heen gegaan voor gebed; misschien moet ik er toch maar eens 

een kijkje nemen. 

Daardoor is voor mij persoonlijk het thema van deze dienst een beetje lastig. 

Ik heb het overgenomen uit het boek dat we dit jaar bespreken. Het is de titel van week 

2: ‘De bidkapel in’. Ik heb het één op één overgenomen als thema voor deze dienst. 

Het thema op zich zegt me niet veel maar de uitwerking ervan vind ik stimulerend. 

In week 2 klinkt het pleidooi om door de week bewust contact met God te zoeken. 

Het is mooi om op zondag ‘bij te tanken’; dat is echt waardevol. Maar als dat alles is, 

dan moet het vandaag wel gebeuren. Dan leg je een enorme druk op mij omdat je dan 

van mij (en natuurlijk ook van de organist en de pianist en de mensen van de techniek) 

een mooie dienst verwacht, een dienst waar je de hele week weer mee toe kunt. 

In het themaboek klinkt de oproep om je contact met God niet tot de zondag te beperken! 

Plan door de week momenten in om bewust bij God te zijn. Ik besef dat dat moeilijk is 

want we hebben het heel erg druk. De lat ligt hoog: er moet gewerkt worden en dat 

vraagt al heel veel van ons; daarnaast moet het thuis gezellig zijn; er moet tijd zijn voor 

sport; er moet gelegenheid zijn om onderuit te zakken en te relaxen; er moet uiteraard 

ook tijd worden ingeruimd om erop uit te gaan en leuke dingen te doen … Er moet van 

alles en nog wat; misschien wordt het je haast te veel. En dan krijg je ook nog te horen 

dat je momenten in zou moeten plannen om bewust bij God te zijn. Dat is makkelijk 

gezegd maar misschien heb je gewoon geen idee waar je die tijd vandaan zou moeten 

halen want je dag zit al zo vol. En toch: bewust bij God zijn is belangrijk voor iedereen, 

https://youtu.be/7_euSS86dvE
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zeker als je door de week eenzaam bent als gelovige. Als je in de klas de enige bent die 

in God gelooft of als je in je vriendengroep de enige bent die naar de kerk gaat of als je 

op je werk een uitzondering bent omdat je christen bent of als je in je leven heel vaak te 

maken hebt met mensen die niets weten van het christelijk geloof of daar een heel 

negatief beeld van hebben, juist dan is het belangrijk om van God kracht te ontvangen, 

om bij God bemoediging te vinden, om afgestemd te zijn op God en voor je woorden en 

je daden inspiratie op te doen bij God. Maar hoe doe je dat? Waar haal je de tijd 

vandaan? 

In het themaboek krijgen we de tip om regelmaat in te bouwen. 

Dat kan lastig zijn als je alleen woont want dan is er niemand om je te ondersteunen in 

de regelmaat van het contact met God. 

Dat kan ook lastig zijn als je als gezin bij elkaar bent want ’s morgens is het spitsuur: 

iedereen moet op tijd op school of op het werk zijn; en ’s avonds is het opnieuw spitsuur: 

vader of moeder komt later thuis van het werk, één van de kinderen heeft zwemles tot 

zes uur, een ander kind moet om half zeven bij de sporttraining zijn en weer een ander 

zit op hete kolen want morgen is er een belangrijke toets waar hij nog voor moet leren. 

Probeer dan maar eens de regelmaat te houden in het contact met God. 

Het is een hele uitdaging, voor iedereen. Zoek het in wat haalbaar is. Zoek het in wat bij 

jou past. Zoek het ook in dat waar je van geniet. Want als het contact met God alleen 

voelt als een verplicht nummer, is het moeilijk vol te houden. Maar als je ervaart dat je er 

blij van wordt, dat je bemoedigd wordt, dat je sterker wordt, dan krijg je er ook steeds 

meer zin in om bewust contact te zoeken met God: dan wil je graag horen wat Hij jou te 

zeggen heeft en dan wil je graag tegen God zeggen dat je blij bent met dit en verdriet 

hebt van dat en hoopt op dat en dat. 

Week 2 wordt in het themaboek afgesloten met een korte bespreking van Psalm 4 vers 9: 

“In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, HEER, laat mij wonen in een 

vertrouwd en veilig huis”. Daar wil ik zo meteen wat over zeggen. Maar we lezen nu eerst 

Psalm 4 in zijn geheel en we gaan deze psalm daarna ook zingen. 

preek deel 2 

In de laatste zinnen van Psalm 4 gaat het over een huis, een huis waarin je veilig woont en 

waarin je rustig kunt slapen. 

Jarenlang heb ik verlangd naar zo’n huis maar was het er niet. Dat kwam door wat we een 

keer meemaakten in Congo. 

’s Nachts voelde ik me best wel veilig in het huis waarin we toen woonden. De deuren 

waren op slot; er was overal tralies voor de ramen; op het perceel waakte de nachtwaker 

en hij had daarbij assistentie van twee honden; rondom het perceel was een muur en 

bovenop die muur waren glasscherven gemetseld en was prikkeldraad bevestigd. (Wij 

baalden ervan dat we zo moesten leven maar het was noodzakelijk omdat je niet kon 

rekenen op bescherming door de politie maar wel rekening moest houden met heel veel 

criminaliteit. Daarom was ons huis een soort van fort). Ons kon niks gebeuren, dacht ik. 

Tot ik op een nacht gerammel hoorde. Ik dacht dat het één van de kinderen was, 

misschien wel gevallen toen ‘ie naar de wc ging. Ik ging maar eens kijken. En toen 

hoorde ik snelle voetstappen. Ik liep door de woonkamer naar de keuken om te kijken 

wie van de kinderen daar liep. Ik voelde dat het tochtte: het raam stond open, nee: het 

raam was geforceerd en de tralies waren verbogen. Ik rook dat er inbrekers binnen waren 

geweest maar die waren nu weg: op de vlucht geslagen toen ze mij hoorden aankomen. 

Ik ging naar buiten maar ik zag de nachtwaker en de honden eerst nergens. Ik vond ze 

tenslotte samen in een huisje op ons erf. Daar lagen ze te slapen, genietend van de 

warmte van een houtskoolvuurtje. Ik maakte ze wakker en ik liep met de nachtwaker 

rond over het perceel. Op één plek was het prikkeldraad bovenop de muur doorgeknipt. 

Sindsdien voelde ik me niet meer veilig want ik besefte dat de inbrekers terug konden 

komen omdat bij ons altijd iets te halen viel. Dat is inderdaad gebeurd: een tijdje later 
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waagden inbrekers een nieuwe poging; dat was een nare ervaring. Jarenlang (ook na 

terugkeer in Nederland) vond ik het lastig om rustig te gaan slapen. Als ik iets hoorde, 

ging ik in het donker voor het raam staan kijken: probeert er weer iemand binnen te 

komen? 

Gelukkig is het gevoel van onveiligheid gesleten. 

Maar Psalm 4 vers 9 kan achteraf als een verwijt voelen. Herken je dat? Heb jij dat ook? 

Misschien heb je net als ik een hele periode gehad waarin je je thuis onveilig voelde 

(misschien net als ik door inbrekers maar misschien heeft jouw gevoel van onveiligheid 

te maken gehad met iets heel anders). Of misschien heb je er nu nog steeds mee te 

kampen. En dan hoor je David zeggen: “Ik hoef niet bang te zijn, ik kan rustig gaan 

slapen”. Probeer dat David maar eens na te zeggen als je angstig op je bed ligt, rusteloos 

draait van de ene zij op de andere en weer terug. Psalm 4 vers 9 is een mooie tekst maar 

hij kan je ineens heel erg pijn doen, ontmoedigen, bij God vandaan jagen. 

Dat hoeft niet als je het geheel van de psalm bekijkt! 

In Psalm 4 begint het voor David met het gevoel dat hij in de knel zit. Daarom zegt hij: 

Goede God, als ik om hulp roep, geef mij dan antwoord (vers 2). 

Vervolgens roept hij de mensen om zich heen op om hem niet langer voor paal te zetten. 

Het kan best wezen dat ze gemeen behandeld worden. Als ze op een geïmproviseerd bed 

liggen (ergens in een grot of zo) en nadenken over hun situatie, hoe reageren ze dan? 

David roept zijn strijdmakkers op om geen foute dingen te doen. Kom tot rust! Vertrouw 

je toe aan God (vers 3-6). Ik denk dat hij dat ook tegen zichzelf zegt: David, jongen, 

vertrouw je toe aan God. 

Het leven valt hem zwaar en daarom bidt hij. Hij vraagt dat God vriendelijk naar hem zal 

kijken, liefdevol naar ons zal kijken. Hij weet zeker dat God luistert als je God om hulp 

vraagt. Maar dat betekent niet dat het leven heel gemakkelijk is. Al worstelend ontdekt 

hij dat hij alleen bij God veilig kan zijn. U laat mij veilig wonen (vers 7-9). 

En weet je wat ik nou hoop? en waar ik voor bid? Dat God aan ieder van ons zo’n veilig 

huis biedt. 

Daarvoor geeft God ons ook elkaar om met elkaar veilig thuis te zijn bij God. Mooi hè? 

Best ook wel een hele opdracht! Het is vooral ook iets heel moois wat we elkaar mogen 

geven en waar we ons samen voor in mogen zetten. 

Zoals een kind lekker kan gaan slapen, heerlijk in z’n warme bed! veilig! want papa en 

mama zijn beneden. Dat mogen jullie tweeën je kinderen laten ervaren, dat ze rustig 

kunnen gaan slapen want papa en mama zijn er wel. En daarbij mag je ze laten ervaren, 

dat ze vooral rustig kunnen gaan slapen omdat God er is, God die jullie als ouders aan 

alle kanten omringt met zijn liefde en die ook jullie kinderen aan alle kanten omringt met 

zijn liefde. 

Wij ervaren dat niet altijd en daarom hebben we het nodig om het dagelijks te horen en er 

dagelijks om te vragen en er dagelijks ons houvast in te vinden. Heer, u laat mij veilig 

wonen. Ik hoef niet bang te zijn, ik kan rustig slapen. 

Leren jullie dat maar aan Nala en aan Milisa, niet alleen ’s zondags in de kerk, maar elke 

dag, op hun eigen niveau. En wordt daardoor zelf ook sterker in vertrouwen. 

Laten wij allemaal, als hele gemeente, dat doen: onze kinderen en jongeren leren dat ze 

veilig zijn bij God. En daardoor zelf ook groeien in vertrouwen. 

Heer, u laat mij veilig wonen. Ik hoef niet bang te zijn, ik kan rustig slapen. 

 

Amen! 

 

 


