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PROTESTANTSE GEMEENTE 
Wirdum Fr e.o. 

Noach in de ark en Jezus bij de schaaskooi 
Zondag ‘’Jubilate’’ 22 mei 2011 

 
Aan het begin 
Woord van welkom. 

Intochtslied, Lied 447: 
1, 2 en 3. 
 
Votum, bemoediging 
en gebed. 
V. In de naam van de 
Vader, Zoon en de 
Heilige Geest. 

A. Amen. 
V. Onze Helper is de Heer. 
A. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
V. Trouwe God, met de ogen vol angst zien we 
naar U uit. 
A. Laat Uw liefde ons leiden. Open ons de ogen 
om alert te zijn op elkaar en op de wereld om 
ons heen. Amen. 
 
Smeekgebeden die worden afgesloten met:  
Zingen, Tuskentiden 9:13 en 14. 
13.  Om deze wereld die U ontkent, het noemen 
van Uw naam ontwent: kyrie eleison. 
14. Uw Zoon liet ons de weg verstaan, die wij in 
vol vertrouwen gaan: kyrie eleison. 
Gloria lied, Lied 301: 1, 2, 3 en 4. 
 
AAN HET WOORD 
Groet,  
V. De Heer zal met u zijn. 

A. Ook met u is 
de Heer. 
 
Gebed om de 
Heilige Geest. 
 
De kinderen gaan 
naar de 

kindernevendienst.  

 
Schriftlezing: Genesis 6 vers 11 t/m 7 vers 5. 
Zingen. Lied 337: 1. 2. 3. 4. 5 en 7. 
 

De dienst van de schriften 
Evangelielezing: Johannes 10 vers 1 – 10. 
Zingen: Psalm 23 
 
Overdenking: ……wat moet je met zo’n wereld? 
vraag je je af na de afgelopen week. De schrijver 
van het verhaal van de zondvloed begint dan ook 
met een vraag: Welke weg gaat God met de 
mensen? Gaan we zo met elkaar om? 
Negativiteit overheerst het positieve. Dit verhaal 
is er om je te bemoedigen, om je te blijven 
richten op je Schepper. Zondvloed is niet afgeleid 
van het woord zonde, maar van het woord sont,  
dat grote watermassa  betekend. Hier is een 
gebrek aan toekomst want angst,  
dood en mislukking voeren de boventoon. Het is 
niet-af, het is ongevormd. Maar de andere kant 
hiervan is: dit is het-begin van een nieuw leven, 
het roept 
herinneringen op naar 
je eigen begin, naar je 
moeder, toen je werd 
geboren. Hier ligt een 
keus om opnieuw 
geboren te worden. In 
een crisis grijp je 
terug om houvast te 
zoeken. De hulpverleners noemen dit regressie. 
Zoals een kind dat gevallen is of dat de kluts kwijt 
is terug wil naar zijn moeder om op verhaal te 
komen en om getroost te worden. Het roept 
herinneringen op van wat vergeten was. Het kind 
wordt weer op de benen gezet zodat het niet 
weer valt. In dit verhaal wordt Israel aan een 
God-verlaten-wereld herinnerd. Ook andere 
culturen kennen dit soort zondvloed verhalen. 
Jona is ook zo’n verhaal. In de vis wordt hij er 
weer aan herinnerd dat er geen weg terug is. Hij 
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moet opstaan tegen een stad met mensen die 
goden aanhangen. Goden die mensen willen 
vernietigen. De schrijver geeft een beeld van de 
bijzondere relatie van God met de enkeling 
tegen het kwaad. Zoals het scheppingsverhaal 
in Genesis dat ons de meest fundamentele 
keuzes laat zien om te kiezen voor de boom 
des Levens of voor de boom der kennis van 
goed en kwaad. Richt je je op de boom des 
Levens, dan richt je je op de THORA. Dan sta 
je in verband met de liefde. Je hoeft je niet te 
schamen. Jij niet en ik ook niet. We kunnen ook 
de andere weg gaan als we kiezen voor de 
boom van goed en kwaad. We willen zelf 
heersen. We zijn dan onze eigen schepper van 
geluk. Deze weg wordt tegenwoordig veel 
bewandeld. Genesis laat ons hier de verbreking 
van de harmonie zien die er in de schepping is. 
 Luister naar de verhalen van Kaïn en Abel of 
van Lamech. Ze vechten voor het eigen gelijk. 
De mensen gaan over lijken en God is 
verdrietig. Laten we niet terug keren naar deze 
oervloed waarin de aarde ten onder gaat. Het 
licht zakt weg in de duisternis en de aarde is 
een grote watermassa. Weg is alle houvast. Het 
is er woest en leeg. TOHUWABOHU. Hier zijn 
geen vruchten van de boom des Levens maar 
van de boom van kennis van goed en kwaad te 
zien. Hier leven de mensen ten koste van 
elkaar. Is dit hun lot? Nee. Kijk naar Noach. 
Waar draait het om in dit verhaal? Het gaat hier 
niet om het collectief dat ten dode is 
opgeschreven en dat geen naam heeft. Maar, 
een naam hebben is door God gekend worden. 
De mens doet wat God hem opdraagt. Die blijft 
gericht op de boom des Levens. Orde 
scheppend, licht scheppend voor mens en dier. 
Deze ark bouwen betekend beschutting geven 
tegen de boze wereld en er voor elkaar zijn. In 
Gods verbond leven. De vloed komt, maar het 
grote thema: het reddingsplan van God is reeds 
in gang gezet. Chaos dreigt, maar God kiest de 
kant van mensen die de vrede zoeken. Hij geeft 
hoop i.p.v. wanhoop. Vervulling i.p.v. 
verkrachting. God help een uitweg te zoeken. 
God komt ons in Jezus ons tegemoet. Met 
vallen en opstaan. Hij is de herder die staat op 
te wachten bij de deur van de schaapskooi. De 
herder die in al zij volheid ons wil ontmoeten. 
Die niet gericht is op onze tekorten en die niet 

over lijken gaat. In de ark van het verbond is 
ieder gericht op het leven en op de vrijheid en 
gerechtigheid….. Amen. 
 
Orgel muziek. 
Zingen, Lied 466: 1,2 en3.  
 
AAN ELKAAR EN AAN DE WERELD. 
 

Mededelingen: 
De bloemen gaan 
vandaag naar Klaasje 
de Jong van de 
Bredyk. 
Het bloemstuk is 
gemaakt door Fokje 
Tolsma. 
  
Volgende week is er 
openlucht diens i.s.m. 
de RK parochie te 
Wytgaard. 
 
1e collecte: Zending van Kerk in Aktie. 
2e collecte: Kerk. 
 
 

Dankgebed- 
voorbeden- 
stil gebed  
Dit sluiten wij af 
met een 
gezamenlijk 
‘Onze Vader. 
 
We zingen, 
Lied 304: 1, 2 
en 3. 
 

Zegen  
We worden heengezonden met de Zegen van de 
Heer die wij beAMEN.  
 

Medewerkers 
Voorganger: Ds.mevr. H. Post – Knol (Dronryp)  
Organist:      Albert Minnema 
Koster:         Jannie Lindeman en Wybe Brouwer 
Ouderling van dienst: Simon Turkstra 
2e ouderling: Dick Wijbenga 
Diakenen:    Wiebren Jongbloed en Tjitske Visser 


