
Vluchten kan niet meer…Bidden met de psalmen deel 5 Psalm 84 
Wonen bij God 

De psalm is een gebed en wat opvalt 
is dat dit gebed weer zo anders is dan 
de gebeden die wij vaak bidden. De 
psalm snijdt twee onderwerpen aan. 
Wonen bij God en verlangen naar God.  
Wat is wonen bij God? Wat is Gods 
woning? Wonen is meer dan 
incidenteel even op aanwippen bij 
iemand. Wonen is je thuis vinden bij 
God. Wonen is thuiskomen. Bidden is 
thuiskomen.  

Verlangen naar God 

De psalm gaat over verlangen naar 
God. Het verlangen om dichtbij hem 
te zijn. Super sterk wordt dat 
verwoord. Mijn hart en mijn lijf 
schreeuwen om God. Je hart verlangt 
diep naar liefde en warmte. Je wilt af 
van die altijd maar aanwezig onrust in 
je lijf. Dat verlangen is heimwee naar 
thuis. Dat is het rare van het geloof. 
God is altijd dichtbij maar voor ons 
gevoel ook vaak zo onbereikbaar. Wij 
houden als mensen altijd dat 
ontheemde gevoel omdat we 
onderweg zijn. We zijn pelgrims. Dit 
leven is niet alles en het wordt ook 
nooit alles. Dat verlangen is een 
basishouding van de mens. Leven is 
verlangen. Stoppen met verlangen is 
sterven. Veel mensen zullen die 
diepste basisbehoefte, een relatie 
met God, nooit onderkennen. Er blijft 
een leegte zonder God bij iedereen.  

  

Mussen en zwaluws 

Gaaf dat de bijbel steeds de natuur 
als bron van inspiratie ziet. God 
openbaart zich in zijn schepping. Het 
zijn vliegende preken die je veel te 
zeggen hebben over God. Je kunt 
jaloers zijn op een zwaluw en een 
mus. Kijk naar de mussen. Zij bouwen 
zomaar hun nestje bij God. 
Tegelijkertijd zijn die zwaluwen zich 
net als veel mensen niet bewust van 
Gods aanwezigheid. ‘Verhoor mij 
gebed, God van Jacob’, zegt David. 
Jacob leefde alsof God niet bestond, 
tot hij ontdekte dat de hemel open 
was en iedere plaats een huis van 
God, een Bethel is. Om God te 
ontmoeten hoef je niet te reizen.  

Vluchten naar... 

Je diepste verlangens drijven je naar 
God. Hij is je toevlucht. Bij hem moet 
je zijn. ‘Met in je hart de wegen naar 
God’ zegt David. ‘Die weg ken ik niet’ 
zeggen sommigen dan. Het gaat er 
niet om dat je de weg naar God eerst 
ontdekt. Het gaat erom dat je leert 
waarvoor je leeft. Wie God is. Dat het 
leven zonder God niet zo is bedoelt. 
De weg in je hart zegt David. Als je de 
liefde ontdekt van God zal je hart 
altijd naar hem toe worden 
getrokken. Liefde vindt altijd een 
weg. De weg is Jezus. Het gaat om 
Jezus in je hart.‘Ik leefde jarenlang 
zonder God. Toen ik weer hier in de 
kerk was had ik het gevoel dat ik 
thuiskwam’.  
 

Juist in een dal of als je door een 
woestijn gaat wordt je sterker dan 
ooit naar God toegetrokken. Ook al 
zijn er veel meer zaken en personen 
die aan je trekken. Nooit besef je 
beter dat je bij hem moet zijn. Het 
dal wordt een oase. Regen uit de 
hemel, de Geest, daalt neer. Steeds 
krachtiger ga je voort. Zit er groei in 
jouw leven?  

In gesprek 

Vervolgens gaat David in gesprek met 
zijn thuis. Hij vertelt God hoe hij hem 
ziet en ervaart. Echt persoonlijk 
contact. God ons schild 
(bescherming), zie naar ons om, sla 
uw oog op mij. God, heb me lief, 
bescherm mij, zie mij aan. Het is zo 
goed om bij u te zijn. God verlangt 
naar dat gesprek met jou.  

Vertrouwen 

Gelukkig de mens die op u vertrouwt. 
Geloven is vertrouwen. Vertrouwen is 
een uitgesleten begrip. Vertrouw jij 
echt op God? Het is niet eerst 
vertrouwen en dan bidden. Door te 
bidden, door je te focussen op wei Hij 
is, door zijn nabijheid te zoeken, ga 
je meer vertrouwen. Zo werkt het 
toch ook bij mensen. Contact is nodig 
voor vertrouwen. Vertrouwen is 
onbevangen op weg gaan. Vertrouwen 
is zeker weten dat God doet wat Hij 
zegt. Hij is je zon en schild. Hij geeft 
genade en glorie. Hij geeft weldaden 
en zegen. 
 
 
 

 
 
 
 

Motto:  
Mijn hart zegt u na: 
‘Zoek mijn nabijheid! 
Uw nabijheid, Heer, wil 
ik zoeken.’(Psalm 27: 8) 
 
Liturgie: 
 
Aanbidding  
Opwekking 520 (band)  
Votum en zegen 
GK 174: 1+2 (orgel) 
 
Luisteren naar God 
Opwekking 429 (band) 
Gebed 

Lezen: Psalm 84 
PvN psalm 84 (band)  
Preek: Vluchten kan niet meer… 
Psalm 27: 3 en 7 (orgel) 
 
Onderwijs 
Psalm 73: 10 en 11 (orgel) 
 
Dank en gebed 
Dankgebed en voorbede 
Collecte 
GK 160 Groot is uw trouw o Heer 
(band) 
 
Ga dan heen 
Zegen 
Amen zingen (orgel) 
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