
God is onze schuilplaats 

 
Normaal gesproken zou onze voorganger via het kerkblad, nieuwsbrief en internet ons bemoedigd 
hebben in deze sombere en vreemde tijden. Nu we vacant zijn moeten we elkaar zien te bemoedigen. 
De voorzitter van de kerkenraad heeft diverse mensen gevraagd hier een bijdrage aan te leveren via 
een wekelijkse column. Onderstaand treft u mijn bijdrage aan. “Wat beheerst jouw leven?” 

Ook al loop ik nu natuurlijk het risico dat jullie al lang 'Corona moe' zijn wil ik het in deze column toch 
hier over hebben. En “corona moe” bedoel ik natuurlijk niet negatief maar het is momenteel wel een 
onderwerp wat erg veel van onze aandacht vraagt. Je hoeft de krant maar te lezen, de radio te 
luisteren, de NOS app te lezen en er is nieuws. En niet één keer maar gewoon de hele dag door. 
 
Het risico hiervan is dat het je hele denken en daarmee zelfs je hele leven gaat beheersen. En 
daarmee wil ik niet zeggen dat het niet belangrijk is, in tegendeel. Ik raad iedereen aan de RIVM 
richtlijnen goed te volgen! Maar als zo'n onderwerp je leven gaat beheersen loop je natuurlijk het risico 
vanuit angst te gaan leven. 
En dat is wat God natuurlijk niet wil. God heeft ons een geest van liefde gegeven. In 2 Timotheüs 1:7 
staat in de New King James Version (NKJV): “For God has not given us a spirit of fear, but of power 
and of love and of a sound mind.” In goed Nederlands “God heeft ons geen geest van angst of 
lafhartigheid gegeven maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid”. Dus is het belangrijk dat 
wij onze blik gericht houden op God, wie Hij is en welke hoop Hij voor ons is. We hoeven niet vanuit 
angst te gaan leven maar vanuit Gods kracht, Zijn liefde en Zijn gezonde verstand! 
 
In deze tijd mogen we luisteren naar liederen die ons bemoedigen en steun geven. Dat kan een Psalm 
zijn, een lied uit het Liedboek, een Aria uit de Mattheuspassion of een opwekkingslied. Zondag hoorde 
ik het bekende lied “U bent mijn schuilplaats Heer”. Het sprak mij aan omdat dat is wat we nu zo nodig 
hebben, een “schuilplaats”. Een plek om te schuilen tegen al het slechte nieuws wat op ons af komt, 
een plek waar we nieuwe kracht en liefde mogen vinden nu de kerk dicht is en we het rechtstreekse 
woord en het contact met medegelovigen moeten missen. Luistert u naar Opwekking 128 “U bent mijn 
schuilplaats Heer”, in de uitvoering van Sela.  

Dat is mijn wens voor jullie de komende tijd, om op God te blijven vertrouwen ook in deze onzekere 
tijden! Nog een vrolijke noot vanuit spreuken vers 22 om mee af te sluiten: "een vrolijk hart bevordert 
een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam". 
 

Hartelijke groet, 

Jaap Overbeek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aegt4SfGLHo 


