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Voorganger ds. Jaap van den Akker 
Thema: Calm after the storm 
Band: Wilco Leenders (toetsen), Nick Mulder (basgitaar), Abel Rote (gitaar), Maarten 
Boersma (percussie). Zang: Richard Seba (van Vliet), Femke Bussman, Peter Dorr en Carina 
Pronk. 
 
- Avond - Boudewijn de Groot (Peter Dorr) (nr 9) 1997 
- Welkom 
- Slow Dancing In a Burning Room- John Mayer (Richard Seba) (nr. 594) 2006 
- Inleiding 
- Moment van stilte, Groet en Bemoediging 
- Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij (Femke Bussman) (nr. 14) 2011 
- Hallelujah – Leonard Cohen (Richard Seba en Femke Bussman) (nr. 98 – 1984, 1994, 2009) 
- Bijbellezing: Marcus 4: 35-41 (Storm op het meer BGT) 
- Bridge over troubled Water- Simon & Garfunkel (Peter Dorr) nr 58 - 1970 
 
- Overweging 
Wat een storm hè, afgelopen woensdag. 
De banner van deze kerkdienst, hier voor de kerk op het plein hing nog maar net vast. 
En wat te denken van de Ark van Noach in Urk, kijk maar eens: 
https://www.youtube.com/watch?v=VF-kPFCjgeo 
 
“De ark op drift” en “Daar gaat Noach”, zegt de filmer op het NOS-journaal. 
Storm is iets beangstigends. Oncontroleerbaar. Je moet je er aan overgeven. Meewiegen met de 
wind of met de golven. Je hebt geen keus. Want eng is het wel. Alleen woensdag was er al voor 10 
miljoenschade zo hoorde ik op het journaal. En gelukkig waren alle deltawerken gesloten, wie weet 
wat voor schade er nog meer aanricht had kunnen worden. 
Storm, wind, water. Het staat voor de chaos die je in je leven moet trotseren. Het haalt je leven 
overhoop. Als het stormt in je leven, dan weet je het niet meer. 
Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik weet altijd graag waar ik aan toe ben. Niet dat nu mijn hele 
leven uitgestippeld hoeft te zijn, maar ik moet wel wat zekerheden hebben. Een lichaam waar je op 
kunt vertrouwen. Mensen om je heen die er voor je zijn, en voor wie jij er soms mag zijn. Een 
enigszins regelmatige dagindeling met werk en privé – hoewel dat bij mij nogal eens door elkaar 
loopt. Zo’n structuur heb ik nodig. Het geeft houvast en regelmaat aan mijn leven. 
En als er dan een van die pijlers omvalt. Je wordt ziek. Een liefde gaat over. Je verliest een kind of een 
ouder. Je wordt weggesaneerd in je werk, of je krijgt een andere baas die onmogelijke eisen aan je 
stelt – tja dan kan het voelen of je in een vliegende storm terecht komt. 
 
Dan raak je op drift. 
En je zag het op het filmpje net. 
Als een schip op drift raakt, dan is het stuurloos, oncontroleerbaar. Dan wordt het een gevaar voor 
zichzelf en voor anderen. De meeste schade die de Ark van Noach in Urk aanrichtte was aan de 
omliggende plezierjachten daar in de haven. Het is trouwens ironisch. De Ark die die op drift raakt. 
Juist de Ark was door Noach getimmerd, omdat dat de enige redding was tegen de chaos van het 
water die over de aarde spoelde. De mensen hadden er zo’n puinhoop van gemaakt op de schepping 
dat God opnieuw wilde beginnen, met een schone lei. En hij redde één familie – het gezin van Noach 
en alle dieren – door ze een veilige plek te geven aan boord van de Ark. 

https://www.youtube.com/watch?v=VF-kPFCjgeo


God had de aarde geschapen door het water zijn plaats te wijzen. Door orde te scheppen in de chaos 
en door vaste grond onder de voeten van de mens te scheppen. Maar de mens ging er zo verkeerd 
mee om dat de chaos van het water weer terug kwam en het leven onmogelijk werd, daarom moest 
God wel opnieuw beginnen met een nieuwe schepping. 
Storm en water in de Bijbel is doodeng. Levensbedreigend. Het is de tegenmacht van de schepping. 
De chaos die soms toe kan slaan in je leven en alles wat je nu juist op orde dacht te hebben weer 
helemaal door elkaar schudt en je leven op zijn grondvesten doet trillen. 
Dat is wat het verhaal van de Ark over gaat. Dat God redt uit de storm, uit de chaos van het bestaan. 
Dat is ook waar het verhaal van de storm op het meer over gaat. Jezus laat ons zien dat God boven 
de storm staat die in je leven kan woeden. 
Het verhaal van de storm begint al beangstigend: Aan het einde van de dag, toen het al avond 
geworden was. Dan weet je wordt donker, als dat maar goed gaat. 
Dan steekt er ook nog zo’n verradelijke storm op – waar het meer van Galilea om beken staat – een 
hevige storm,. Zo erg dat de boot vol water loopt. Je zou denken: de vissers zijn wel wat gewend. Die 
zullen toch wel vaker zo iets hebben meegemaakt. Maar nee ze slaan volledig in de paniek. 
En Jezus? Jezus ligt rustig te slapen. Terwijl Jezus toch een timmerman was – niet echt iemand met 
zeebenen. 
 
Daarom denk ik dat het ook hier niet echt om een storm gaat. Het gaat ook hier om de chaos in het 
hoofd van de leerlingen. Zij snappen het niet meer. Hun ontmoeting met Jezus heeft al hun 
zekerheden onderuit gehaald en ze dreigen te vergaan in die onrust, in die storm. 
Jezus staat daar boven. Jezus heeft ergens houvast gevonden waar geen storm tegenop kant. Jezus 
heeft vertrouwen in een God die leven mogelijk maakt, die orde op zaken stelt. Die het water, de 
storm en de wind in je leven beteugelt. Jezus heeft ergens rust en vertrouwen gevonden en dat 
wenst hij zijn leerlingen ook toe. 
Hij wenst het ze niet alleen toe. 
Hij leeft het ze ook voor. 
Hij laat zien waar je echt vaste grond onder je voeten vindt – bij God 
En waar je echt mee vooruit kan. Niet leven uit je angst en je onzekerheid, maar in vertrouwen dat er 
iemand is die voor je zorgt. 
Like a bridge over troubled water. 
 
Dat is een zoektocht. Een levenslange zoektocht om die rust te vinden. Een houvast dat je soms kwijt 
bent. Waar je soms op gewezen moet worden door anderen. En soms voel je het zo sterk dat je er 
anderen mee kunt helpen. 
 
“Leven met hartzeer is niet iets wat ik najaag. Ik kan niet blijven streven naar iets onbereikbaars” – 
The Common Limmets zingen het zo. Ze hebben de rust gevonden, in de stilte ná de storm. Berusting 
en opluchting. Je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent – je mag zijn wíe je bent  - daar mag je 
op vertrouwen. 
Geloven jullie nog steeds niet? 
Zegt Jezus tegen zijn vrienden. 
Waarin? Dat je mag vertrouwen. Op God. Dat het goedkomt. In je zelf ook – dat je het kan. Dat 
vertrouwen vind je in de stilte na de storm. Amen. 
 
- Calm after the storm-Common Limmits (Carina Pronk en Richard Seba) nr. 372 - 2014 
- Gebed, tijdens stil gebed gelegenheid tot aansteken kaarsjes en muziek:  

Shape of my Heart – Sting (Richard Seba) 1047 - 1993 
Papa, can you hear me – Barbara Streisand (Carina Pronk) nr. 1187 - 1983 

- Collecte, Tijdens de collecte luisteren we naar: 
Wind beneath my wings - Bette Midler (Carina Pronk) nr. 1841 (1988) 
Stiches – Shawn Mendes (Carina Pronk) nr. 1768 (2015) 



- Slotwoord 
- Heb het leven lief - Liesbeth list/Elske de Wall (Femke Bussman) (1999/2017) 
- Zegen 
- Happy – Pharell Williams (Richard Seba en Femke Bussman) nr. 226 - 2013 


