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smeekgebed  (tekst: Huub Oosterhuis)

Vaag weg de sporen van de nacht.
Verjaag de dood uit mij.
Maak mij helder 
als de dag die is verschenen.
Doe mij U zien 
Die zelf verschenen zijt
in het licht van deze dag gehuld.
Doe mij lachen, 
hef mijn hart omhoog,
verheug mij.
Doe mij hier zijn,
maak mij aanwezig.
Stel mij aansprakelijk voor mensen.
Dat ik volhard
in aandacht en mededogen.
Dat ik niet raak afgestompt
door pijn en zorgen.
Dat mij niet begeeft
de kracht tot liefde.
Verhaast de dag van de gerechtigheid.
Zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden,
kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden
en elkaar het licht ontroven.
Wek in ons geweten
woede en schaamte,
dat wij omkeren,
terug naar uw Woord.
Amen

preek
gemeente van onze Opgestane Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

De zondagen hebben namen gekregen, vooral in de Veertigdagentijd en in de 
Paastijd klinken die namen. Twee weken geleden: Jubilate, een jubelzang voor de 



Opgestane Heer, voortgezet met vorige week: Cantate, Zing voor de Heer een nieuw
gezang. Bijna altijd zijn de namen van de zondagen naar het eerste woord van de 
intochtszang. Dat is een eeuwenoude traditie, en meestal is het uit een Psalm. Maar 
vandaag is een uitzondering. 

De naam Rogate van deze zondag is niet ontleend aan de Psalm van de zondag, 
maar 'Smeekt' of 'Vraagt', want dat betekent Rogate, verwijst naar een traditie dat 
deze zondag voor Hemelvaart een biddag was, met een accent op de vruchtbaarheid
van het land. Dat gaat al terug tot de vierde eeuw. 'men was gewoon te bidden voor 
de verschillende noden van de mensheid, in het bijzonder
voor de vruchten van de aarde en voor de menselijke
arbeid en de Heer openlijk dank te betuigen.' In de
Protestantse traditie werd deze biddag voor gewas en
arbeid eerder in het voorjaar gehouden, en op woensdag,
de tweede woensdag van maart om precies te zijn. En wie
de SBS-serie Urk! gevolgd heeft, zag een biddag in
februari, met de nadruk op het begin van het
visserijseizoen. 

Van Jubel en Zing, naar Smeek en Vraag en volgende week: Exaudi, Verhoor toch! 

We zien dat de grote lichtende jubel van het begin van de Paastijd een andere kleur 
krijgt, iets somberder. En dat past ook wel bij het gegeven dat de Opgestane Heer de
aarde gaat verlaten en dat dat bij de leerlingen een heel ander gevoel geeft dan de 
eerste euforie over de nieuwe Aanwezigheid van hun Heer, die opgestaan was.

Het is nog wel Paastijd, de kleur is nog wit, het feest van Pasen is nog gaande, maar 
toch... het is ook weer een aantal weken geleden al en het grote stralende Licht van 
de Verrijzenis kan gaandeweg als minder licht voelen. 

Dat is heel menselijk. Als je iets groots en geweldigs hebt meegemaakt, waar je 
helemaal vol van bent, waar je enorm veel kracht en enthousiasme van kreeg, dan 
dat gaandeweg weer wegebben, omdat het gewone leven, het leven van alledag zich
weer vermengt met dat grote Licht en dat gewone leven, dat leven van alledag kan je
weer in beslag nemen. Sterker nog: je kunt een terugslag hebben. Het gevoel dat 
wat toen zo sterk en overtuigend was, toch weer aan het wankelen raakt. Je hoort 
dat de Levende er is, dat Hij als medemens naast je gaat, bij je aan tafel zit, zoals de
Emmaüsgangers het ervoeren, maar als hij weer weg is, kan dat mooie, blije gevoel 
ook wegebben.

Want waar is Hij nou? En waar is Hij dan? Ik voel het niet meer, ik ervaar het niet 
meer... 

Juist dan, op zo'n moment, en vandaag op deze zesde zondag van Pasen horen we 
bemoedigende teksten. 

'Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel want de Eeuwige doet grote 
daden', Joël 2. En inderdaad, een verbinding met dat gebed voor het gewas, voor de 
aarde. 'Wees niet bang meer, dieren van het veld'. Heel de schepping doet mee, heel
die schepping die niet alleen uit mensen bestaat, maar ook uit dieren en uit bomen 



en planten. Over heel die schepping doet de Eeuwige de regen overvloedig 
neerdalen, vroege regen, late regen, elk op de juiste tijd. De dorsvloeren liggen weer 
vol met graan, de perskuipen lopen over van wijn en olie.
Prachtige beelden, mooie opwekkende, bemoedigende taal, schitterend berijmd door
Jan Wit, we zongen een deel van zijn lied (678). 

Maar kun je zo'n Bijbeltekst en zo'n lied tot klinken brengen op plaatsen waar 
oogsten keer op keer mislukken, waar de vruchtbaarheid van het land zo verarmd is 
door het uitblijven van die vroege en late regen, waar alles verschraald is en 
verdord? Kan dat? Kun je dat maken?

Joël, de profeet is van mening dat dit wel kan, anders had hij deze tekst niet 
opgenomen. Maar dan moeten we weten dat de situatie waarin hij dit schreef een 
van extreme droogte was, hongersnood, en grote angst. 'Wees niet bang meer', 
betekent dat men bang is. Niet alleen de mensen, maar ook de dieren. Bang om om 
te komen door de droogte, bang ook voor vijanden, want die belagen het volk van de 
Eeuwige. Zij zullen verdreven worden, die vijanden en er zal nieuwe ruimte ontstaan,
nieuw perspectief. God zal het op gaan nemen voor zijn volk en zich ontfermen over 
haar. De grote daden van weleer: de bevrijding uit het Angstland Egypte worden in 
herinnering geroepen en zullen opnieuw gebeuren. Het zal toch weer goed komen, 
het zal weer beter worden, er klinkt een belofte van herstel en zegen.

Heel erg mooi, heel erg opbeurend, maar ook heel erg lastig. Er zijn situaties, ik kom 
ze in het pastoraat ook tegen, waarbij het heel moeilijk is om bemoedigende woorden
te spreken en te zeggen: het komt goed. Het komt goed, hoe vaak horen we dat wel 
niet, het wordt heel vaak en snel gezegd, waardoor die woorden soms haast hol zijn 
geworden. Het komt goed, maar wat komt er dan goed? 

Voor iemand die hoorde niet lang meer te leven te hebben... wat komt er dan goed? 
Voor iemand die haar allerliefste moet missen... wat komt er dan goed? 
Voor iemand die lijdt aan een depressie waarin alles somber en zwart is: wat komt er 
dan goed? 

Het is de harde waarheid, dat je soms weinig te bieden hebt, ook in het pastoraat, 
weinig te bieden in die zin dat je niet zomaar aan kunt komen met 'het komt goed', of:
'achter de berg is een nieuw perspectief', of na 'regen komt zonneschijn'. Soms is er 
sprakeloosheid bij het lijden dat mensen doorstaan en laat die sprakeloosheid dan 
ook maar stem krijgen, wees er maar eerlijk over, of zwijg desnoods. 

Maar vermijd de lijdende mens niet. Het lijden aan een ziekte, het lijden aan rouw, 
het lijden aan neerslachtigheid wordt vaak nog sterker omdat mensen zich in de 
steek gelaten voelen door hun medemensen die ze vermijden, omdat ze zich er geen
raad mee weten, omdat ze niet weten wat ze moeten zeggen, of omdat die vriend of 
vriendin veel interessanter is als die niet ziek is of in een dal verkeert.  

Het in de steek gelaten worden door medemensen, met wie je voor die tijd zo close 
was, die je vrienden noemde, met wie je veel deelde, kan voelen als het in de steek 
gelaten worden door God en ik denk dat menigeen dat zal herkennen. 



Als ik dan bijvoorbeeld zou zeggen: 'Maar God laat jou nooit in de steek, met Hem 
kun je alles delen, Hij is er echt wel voor je en Hij zal ook jou weer een rijke oogst 
geven', dan kan de tegenreactie zijn: 'Daar merk ik anders niks van!' Zo'n gevoel 
moet je serieus nemen, uitermate serieus en dan zeker niet komen met goedkope 
cliché's.

Tegelijkertijd, anders stond ik hier niet, geloof ik wel in de Aanwezigheid van God. En 
o, dat is niet elke dag even sterk hoor, en soms is het donker en somber, ook in 
mijzelf. Maar door alles heen geloof ik toch in Gods Aanwezigheid. Maar dan niet als 
Degene die hongersnoden uitdeelt, ziekten toekent aan deze en gene, en mensen 
van je afpakt, juist als je die zo nodig hebt. Gods aanwezigheid en ontferming is er in 
het zien van jou. Het zien van jouw angsten, twijfels, duisternissen, verwarring, 
verdriet en radeloosheid.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: 'Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.' Dat 
zegt Hij op het moment dat Hij zijn lijden tegemoet gaat en zijn leerlingen zal 
verlaten. En Hij duidt ook op het moment dat Hij terug zal keren naar het Huis van de
Vader. Het wijst dus vooruit naar de kruisiging én naar de Hemelvaart, vandaar ook 
deze tekst op deze zondag. Maak je niet ongerust, verlies de moed niet.

Er is dus reden om ongerust te zijn en mismoedig te worden. Dat ziet Jezus in en hij 
is daar eerlijk over richting zijn leerlingen. Weer, net als bij Joël: bemoedigende 
woorden, je zou kunnen zeggen: Pastorale woorden. En ook een nieuw perspectief 
dat Jezus aanbiedt: als Ik jullie verlaten heb, komt de Geest, de Heilige Geest die 
jullie inzicht zal geven, troost, moed en die je een weg zal wijzen, die je zelf nu en nu 
zeker niet kunt zien nog.

Jezus zegt: 'Ik laat jullie vrede na: míjn vrede geef ik jullie'. Een andere vrede dan 
wat de wereld laat zien, een innerlijke vrede die je hart warm mag maken. Zoals je 
gezien hebt dat Ik met mensen omging, met ze sprak, hoe Ik getuigde van mijn 
Vader, van Wie ik er Een ben, zo: die vrede, die laat Ik bij jullie achter met de 
opdracht die door te geven. Je zou kunnen zeggen dat die vrede van hand tot hand 
en van generatie op generatie is doorgegeven en ook ons bereikt heeft. Niet met 
pasklare antwoorden, maar wel als wachtwoord, telkens opnieuw in herinnering 
gebracht als wij er voor elkaar durven te zijn. Niet met pasklare antwoorden, niet met 
goedkope troost, maar met liefdevolle en vreedzame aanwezigheid ín de Naam van 
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Amen 


