
 KEEK-OP-DE-PREEK                           29 mei 2016 
Na een aantal preken over de doorwerking van Pasen – wij zijn mede opgestaan – deze keer een preek bij 
Psalm 44, met de opmerkelijke bede: Sta op Heer, word wakker! 
We zongen Psalm 43:3-5, 42 voor Nu, EL 466, Opwekking 640, 695, 714, 739, 764. 

 
Als Paasfeestvierders willen we nog maar één ding: Jezus Christus kennen en de kracht van zijn opstanding! 
Wij zijn met hem opgestaan. Het nieuwe leven kan beginnen. Dat is allemaal hooggestemd. 
Soms bijna te hoog. Dan wordt het geforceerd. Dan gaat het je bijna tegenstaan, net als teveel lekker eten. 
 
Psalm 44 zingt niet ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’, maar integendeel: ‘Sta op Heer!’ 
Dit is op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke oproep. In het NT vind je de oproep om op te staan en wakker 
te zijn ook, maar dan is hij altijd gericht aan de gelovigen (Ontwaak gij die slaapt…). 
In het OT en dan met name de Psalmen wordt dit tegen Gód gezegd. 
Ook wel het tegenovergestelde trouwens. Psalm 121 zegt dat de God van Israël nooit slaapt 
 
Psalm 44 begint heel positief over de kracht die God getoond heeft aan de vaderen. We zullen u altijd loven 
en prijzen. Wat een veelbelovend vervolg op de klacht uit Psalm 42 en 43: wanneer zal ik Hem weer loven? 
Maar in vers 10 slaat de stemming om. U hebt ons als slachtvee uitgeleverd (12). Daar gaan de treinen naar 
Auschwitz. En dus ook niet zomaar: wij zijn als slachtvee uitgeleverd – nee, U hebt dat gedaan. Psalm 43 zei 
dat ook: U hebt ons verstoten. En daar dan tegenover: Wij waren U niet vergeten (21). 
Dat is toch de wereld op zijn kop! De gelovigen vergeten God niet, maar Hij vergeet hen! 
Als de Heer al niet wakker zou zijn, dan springt Hij hier toch wel van overeind. 
Psalm 44 is niet een ongelovig vloeken. Het is een zeldzaam klagen. Zeldzaam, want er zijn nog 149 andere 
Psalmen. Maar er kunnen momenten zijn waarop je het even gehad hebt met al het positieve. 
 
Psalm 42 en 43 zeggen: mijn ziel, wat buig je je neer? En ze hopen weer overeind te komen. 
Psalm 44 zegt dit tegen God zelf: Sta op Heer! Door naar het NT, alsof het meteen Pasen moet worden. 
 

Paulus haalt deze Psalm aan in het indrukwekkende Rom.8. De 
tekst over het slachtvee. 
Alleen, waar de Psalm dan roept om op te staan, gaat Paulus toch 
God loven. Dat wij meer zijn dan overwinnaars! In dit alles!  
Paulus ziet Jezus. Die neerviel. En tegen Wie de Vader na drie da-
gen zei: Sta op!  
Een schilder legde de executie van Koptische christenen in Libië 
vast. Lag God te slapen? Nee, Hij ging voorop. In een zelfde 
oranje overall. Een kruis op zijn rug. 
En je huilt: Ach lieve Heer, ik weet dat U opstaat. 
Los van Jezus zijn gelovigen niet meer denkbaar (Rom.8:35). 

 

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders. 
1. Er zijn nauwelijks Gezangen of liederen met de oproep aan God om wakker te worden. Waarom niet, denk je? 
2. Stelling: als wij God kwijt zijn, bidden we niet Psalm 44, maar dan bidden we niets.  

Reageer eens.  
3. Psalm 44 is slechts één van 150 Psalmen.  

a. Wat heb je aan dat gegeven?  
b. Hoe kunnen Psalm 44 en Psalm 121 naast elkaar bestaan? 

4. Wat vind je van het schilderij? 
5. Wat neem jij voor jezelf concreet en praktisch mee uit deze Psalm? 
6. Voor wie meer wil: zoek de Psalmen op waarin God gevraagd wordt wakker te zijn of op te staan. Leerzaam? 


