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gezinsdienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: Gods bescherming! 

Preek 
Prediking n.a.v. : Psalm 84: 4 
Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw 
altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, beste Hein, Kay, Sarah, Mart, Inge en Marja, 
  
Vandaag nemen jullie afscheid van de zondagsschool. En dat gebeurt met een wel heel 
bijzondere psalm. Hij begint met te zeggen: ‘Alles in deze wereld zou ik wel kunnen missen, 
maar níet de kerkgang! Ja, ik popel van verlangen om juist daar God te ontmoeten. Want ja, 
God is mijn Beschermheer.’ 
  
Als muur om je heen. Zoals die van de tempel. Helemaal geweldig! Maar binnen die muren, 
zo zeggen jullie in de Bethelbode, is de preek vaak moeilijk. Zijn liedjes doorgaans saai. En 
duren gebeden te lang. In deze dienst heten we jullie welkom in de kerk, maar zó voel je je 
er níet echt gelukkig… 
  
Waarom de psalmdichter wèl? Hij zegt: Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest, 
waarin ze haar jongen neerlegt. Mus en zwaluw: misschien zitten ze bij jullie in de tuin. En 
waar bouwen zulke vogels hun nestje? Enkel op een plek waar ze zich veilig voelen. Anders 
doen ze dat écht niet. 
  
Beginnen we met de standvogel mus. Het diertje haat eenzaamheid. Is ook graag thuis. Maar 
juist omdat er zoveel van zijn, denken musjes vaak van zichzelf dat ze niet veel waard zijn. 
Jezus zegt iets anders. Hoeveel kinderen er ook zijn: voor God ben je géén nummer. Hij kent 
je bij name. H. Doop! 
  
En dan trekvogel zwaluw. Sierlijk in vlucht. Roept positieve gevoelens op. De zomer is 
dichtbij. Wereldreiziger. Altijd op zoek naar vrijheid. Keert na verloop van tijd weer terug 
naar geboorteplek. De zwaluw is níet eerzuchtig als een adelaar. Of oorlogszuchtig als een 
valk. Of een nachtbraker als de uil.  
 
Hoe verschillend de vogels ook zijn: ze delen ze dít verlangen. Bij uw altaren, Heer van de 
hemelse machten, mijn koning en mijn God. In de kieren ervan wonen ze. Warme plek van 
het offer. Thuis bij God. Dankzij Jezus. Op aarde gekomen voor vogels van allerlei pluimage.  
Ook voor jullie zessen! 
Amen. 


