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Smeekgebed 

 

Gij, Jij, U 

ze hebben gezegd dat Jij liefde bent 

genadig, barmhartig, liefdevol 

we zijn hier en vertrouwen er maar op 

dat Jij er ook bent. 

Aanwezig, onzegbaar ons nabij 

We staan, zitten hier vandaag blij, om weer bij elkaar te zijn, 

maar ook met onze verwarring, onze onmacht,  

ons niet-weten en zelfs met de last op de schouders 

van wat we nalieten 

of waar we denken eigenlijk iets aan te moeten doen 

terwijl we bleven zitten 

aan de kant 

in onze comfortzone 

Gij liefdevolle God,  

wijs ons een weg uit de nood van onze wereld 

wijs ons een weg uit wirwar en machteloosheid 

wijs ons een lichte weg en loop met ons op 

Gij herder en hoeder van de liefde 

Amen 

Gloria 

Gebed van de zondag  

 

Overweging 

Hans is een oudere man die inmiddels op een heel geschikte plek onderdak is. Een plek waar hij met 

zijn beperkte mogelijkheden beschermd is voor al te grote builen vallen. Hij is niet van plan om te 

stoppen met drank, eerlijk gezegd vermoed ik dat hij geen andere manier meer kan leren om een 

beetje rust en tijdelijk geluk te vinden. Hij dwaalt overdag vaak lichtelijk aangeschoten rond op een 

van de pleinen. Spreekt mensen aan, niet altijd tot hun genoegen. Dat leidt niet tot diepgaande 

contacten en vriendschappen met veel betekenis, eerder stoot hij mensen af als het te regelmatig 

wordt. Dolende is hij eigenlijk, op zoek naar een gesprekje, een lach, iemand die hem wil aanhoren.  

Giovanni slaapt al jaren buiten. Soms probeert hij overdag binnen in de opvang te komen maar 

meestal wil hij dat ook eigenlijk niet, want hij loopt er conflicten op. De opvang probeert hem 

regelmatig meer stabiliteit te geven op allerlei manieren, maar er zit te veel boosheid en verwarring 

in Giovanni om hem langere tijd onderdak te krijgen. Giovanni trekt een vrouw mee in zijn dwalende 

leven. Soms slapen ze samen buiten, worden weer weggestuurd omdat hun tent op een ongelukkige 

plek staat. Soms komt zij weer naar de opvang met goede voornemens om haar leven anders in te 

richten, en dan hangt hij rond de opvang rond, zodat zij niet alleen naar buiten durft.  



Thijmen is een jonge jongen die een mentale klap heeft gehad, uit het arbeidsproces is geraakt, en 

hoe hij zijn woonplek is kwijtgeraakt, weet ik niet. Thijmen is een groot deel van de dag aan het 

nadenken over de richting die hij nu op wil. Terwijl hij heel wat concrete ideeën heeft over hoe hij 

weer aan het werk zou kunnen, of een opleiding beginnen en financieren, is hij toch zoekende. Naar 

wat ? Houvast? Een grond, veiligheid? Naar een doel dat betekenis genoeg heeft om overtuigd te 

raken van wat je doet, of zelfs trots?  

Robin knoopt verhalen aan elkaar. Hij kijkt nieuws op de steeds maar doordraaiende televisie in de 

opvang, stelt mij een vraag over mijn werk, wacht niet op antwoord, en associeert verder op iets dat 

hij net tijdens een wandeling heeft gezien. Hij dwaalt rond in zijn eigen werkelijkheid. Boos vandaag, 

bouwt hij een theorie over hoe de spoedige vernietiging van de stad onvermijdelijk is.  

Emet kijkt Turks nieuws en toont zich enthousiast over Erdohan, want die komt tenminste op voor 

zijn volk en wij in het westen laten maar over ons heen lopen. Door zijn pleidooi heen klinkt zijn 

eigen gekrenkte trots, zijn idee van mannelijkheid en de verwachtingen die hij van zichzelf had, en 

zijn verdriet om wat er allemaal niet gelukt is.  

Ik hoor het met mijn oren, wit, westers, pastor, vrouw, moeder, lid van een oecumenische kerk, 

katholiek opgeleid, Volkskrantlezer, plattelandsmeisje, het speelt allemaal een rol in wie ik volg, wat 

ik lees, wat ik geloof en zeker ook wat ik bereid ben te geloven. Naar wie ik bereid ben te luisteren, 

als iemand me zegt dat ik afgedwaald ben en of ik weer mee kom met de kudde. Kudde? Is dat wel 

van deze tijd? Bij een kudde horen, meelopen? Tot een gemeenschap behoren? Wat van deze tijd is, 

is dat we het zelf mogen zeggen waar je bij wilt horen, waar je van wilt zijn, of niet of een beetje – 

ook typisch. Wij mogen dat. Maar dat bepalen, dat kunnen wij niet alleen. 

Bent u gevoelig zijn wij voor de meningen van anderen? Wat luistert u, wat leest u, wie spreekt u? 

Welke informatie bepaalt wat wij vinden? Een krant, een talkshow, iemand met wie we koffie 

drinken? In deze wereld waarin serieus en nepnieuws, sociale media en entertainment van alle 

kanten en door elkaar heen komt, een wereld waarin we in een seconde weten hoe het een vriendin 

aan de andere kant van de aarde vergaat, en betrokken kunnen zijn bij het leven van volkeren twee 

continenten verderop, is het makkelijk de weg kwijtraken. Robin heeft last van de veelheid aan 

stemmen en maakt er voor mijn oren een soort brij van. Maar als ik op de sociale media 

verschillende meningen en reacties lees, dan ben ik mijn koers ook niet altijd even zeker. En als ik 

Hans op het plein rond zie dolen op zoek naar iemand die zijn verhaal wil horen, dan weet ik. Velen 

onder ons herkennen bij tijd en wijle de eenzaamheid of de verwarring. 

Gaan we mee in een nieuwe gedachte of is het dan al snel een complot en haken we af? Wie roept 

ons allemaal toe, en hoe weten we wat wij dan belangrijk vinden? En bepaalt misschien ons 

samenzijn hier met dit boek ook de kleur van onze bril? Door wie laten wij ons leiden? Als wij wel 

eens afdwalen in de wirwar, dan zijn wij schapen zonder herder, dat wat Mozes en Jezus beiden zo 

graag wilden voorkomen. Zij wilden zorg, iemand die roept en zoekt als een schaap de weg 

kwijtraakt. Iemand die waakt en beschermt tegen gevaar. Eigenlijk wist Jezus ook van dwaalsporen 

en valse leiders. Dieven en rovers noemt hij hen, die op slinkse manieren binnendringen. Trollen, 

nepnieuws, predikers voor eigen gewin, hersenspinsels, angsten, stemmen in het hoofd, alles en 

iedereen die niet het heil, de heelheid van de ander voor ogen heeft.  

 

Nkebi ken ik ook van de straat. Hij heeft zijn spoor gevonden en op soms wat onstuimige wijze, roept 

hij anderen toe wat zijn richting is Gewoon zus of zo zeggen!, weet hij. Gewoon stoppen met die 

troep! Gewoon de dag met een lach beginnen! En als het over geloof gaat, is het al even simpel. Je 

moet gewoon Jezus volgen, dan verdwaal je niet.  

Maar er zijn ook schaapherders op straat die met evenveel zorg en aandacht voor de ander, wel 



weten dat niet alle keuzes ‘gewoon’ en eenduidig en simpel zijn. Die trouwe lotgenoten of misschien 

zelfs wel een tijdje vrienden zijn, ook al trapt iedereen weleens in een valkuil of neemt de verkeerde 

afslag. Zo zie ik Glennl herderen over Johnnie, en Janus over Grete, zo zag ik Martijn zorgen voor Nick 

en Rachman en Ali samen optrekken in het gebed tijdens de Ramadan. Het zijn sporen en 

fragmenten van elkaar roepen en de weg wijzen. Je broeders hoeder zijn. 

Dat wij op weg durven gaan met onze broeders, onze zusters, onze hoeders en herders 

---- 

Voorbeden 

 

Vragenderwijs 

Ik vroeg het aan de vogels 

de vogels waren niet thuis 

Ik vroeg het aan de bomen 

hooghartige bomen 

Ik vroeg het aan het water 

waarom zeggen ze niets 

het water gaf geen antwoord 

Als zelfs het water geen antwoord geeft 

hoewel het zoveel tongen heeft 

wat is er dan 

Wat is er dan 

er is alleen een visserman 

Die draagt het water 

onder zijn voeten 

die draagt een boom 

op zijn rug 

die draagt op zijn hoofd een vogel. 

Guillaume van der Graft 

 

Zegen 


