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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
zondag, 21 juni 2015 

Welkom 
De dreigende luchten 
weerhielden de mensen 
er niet van om op deze 

eerste zondag van de 
zomer de kerkdienst 
bij te wonen. Het is te 
merken, dat een 
aantal gemeenteleden 
al met vakantie is. 

Ouderling van dienst Truus Sterrenburg heet 
iedereen welkom. De dienst begint met het 
zingen van lied 84, de verzen 1 en 3: “Hoe 
lieflijk, hoe goed is mij, Heer.”  
 
Vandaag wordt in veel kerken in Europa – 
waaronder de onze - stilgestaan bij de vele 
omgekomen vluchtelingen aan de grenzen van 
Europa, die op zoek waren naar een beter 
leven.  
 
Bemoediging en groet 
Na de bemoediging en groet zingen we het 

zesde couplet 
van hetzelfde 
lied.  
 
Bijbelverhalen 
De eerste lezing 
komt uit het 
boek Job 30: 
15-26 en 38, 
vers 1. In het 

eerste deel de jammerklacht van Job over de 
verschrikkingen die over hem worden uitgestort 
en zijn aanklacht tegen God die hem niet hoort. 
In Job 38 het antwoord van God. 
 

Als acclamatie na deze lezing zingen we Lied 
942: “Ik sta voor U in leegte en gemis”. 
De evangelielezing komt uit Marcus 4, de verzen 
35 tot en met 41. Het is het bekende verhaal over 
de Jezus, die met zijn leerlingen in een bootje het 
meer oversteekt. Terwijl Jezus slaapt steekt een 
hevige storm op. De leerlingen zijn buiten zinnen 
van angst, Jezus wordt wakker en kalmeert de 
golven. 
 
Gezongen wordt lied 605: “De toekomst is al 
gaande”, op de melodie van “De laatsten worden 
de eersten” (lied 70 oude liedboek). 
 
Preek 
Het gaat vandaag over 
contrasten. Over bekende 
en onbekende mensen. 
Over de deze week 
overleden drs. P., bekend 
van zijn vele liedjes en 
dagelijkse olleke bollekes in NRC-Handelsblad.  
Over onbekende mensen, op een fabrieksterrein 
aan de rand van Groningen, rommelig, verlaten, 
de rafelrand van de stad. Plek voor dagbesteding 
voor mensen die verslaafd zijn en psychische en 
vaak nog veelsoortige andere problemen 
hebben. Verbannen uit de binnenstad, 
verschoven naar de rand van de samenleving. 
Deze mensen gaan niet als drs P. naam maken, 
geen geschiedenis schrijven. Het gaat ook over 
mensen zónder gezicht zoals die twee 
aangespoelde lichamen – beide in wetsuits - op 
Texel en de kust van Noorwegen, waarover de 
kranten deze week 
berichtten. Eentje kon 
worden 
geïdentificeerd als 
een Syrische 
vluchteling. Over de 
angstige leerlingen 
van Jezus in een 
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wankel bootje op het meer.  
En over de eeuwenoude vraag naar de zin van 
het lijden van de mens mede tegen de 
achtergrond van de Bijbelverhaal van Job.  

 
Antwoorden die het 
uithouden zijn er niet. 
Gemakkelijke 
antwoorden troosten 
niet. En wat is dan het 
antwoord van God uit 
de storm, dat we bij 

Job lezen? Dat blijkt in Job geen antwoord te 
zijn, dat alles verheldert. Het is juist een storm 
van vragen van God aan Job.  Om er een paar 
te noemen:  Waar was jij, Job, toen ik de aarde 
grondvestte? Wie heeft met deuren de woeste 
zee gestuit toen zij onstuimig losbrak .... Ik heb 
haar paal en perk gesteld, de deuren 
vergrendeld: ‘Tot hiertoe en niet verder, hier 
zullen je trotse golven breken’. en zo gaat het 
verder in de poetische taal van Job 38 en 39.  
Echte sluitende antwoorden blijven uit. Met Job 
in de hand valt niet te beweren dat de God van 
Israel naar believen ziekte en gezondheid 
uitdeelt, niet dat hij zou straffen met lijden op 
zonde, het wordt geen sluitend systeem over 
lijden,mens en God. Dat wil het boek Job 
duidelijk maken.  
 
Wat doet God wel? “God zingt een lied voor 
Job” zegt Elie Wiesel. Een lied over deze 
vreemde schepping van God, waarmee Hij 
Jobs hart aanraakt, Job die overeind bleef ook 
toen hij finaal onderuit gehaald was. God gaat 
onverklaarbaar mee door stilte en storm, als 
een vriend, een bondgenoot. De Eeuwige heeft 
Naam gemaakt, geschiedenis gemaakt, en nóg 
vanaf bijbelse tijden. Zijn naam betekent Ik ben, 
ik was er altijd al, ik ben er nu en ik zal er zijn.  
Ik ben met je ook al begrijp je het niet, ook al 
zie je het niet.  Bij God is elk mens in beeld, 
naamloos en onvindbaar of met een naam en 
een gezicht, midden in de samenleving of aan 
de rafelranden. Beroemd, of niet.  
 
Tot slot, à la drs P:  

Storm, onherbergzaam  
aanvallende wínd  
niet te temmen 

tot hoogten   
opstuwend het water. 
 
Geloof  
in de zee schipbreuklíjdend?  
of ís het dat ík als een kínd 
in de díepte God vínd?                                  

 
Bloemen  
De bloemen gaan als groet van onze gemeente 
naar mevrouw I. van der Schaaf-Hempenius aan 
de Marwertsterdyk.   
 
Collecten 
1e collecte: Roosevelthuis; 
2e collecte: kerkelijk werk. 
 
Gebeden 
De gebeden worden 
afgesloten met het gezamenlijk “Onze Vader”.   
 
Slotlied en zegen 
Aan het slot zingen we lied 416 in zijn geheel: 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.” 

  
Wij gaan naar huis met 
de zegen van God.  
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:      ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Bram Postmus 
Koster:   Iepie Lindeboom 

Ouderlingen: Truus Sterrenburg, Gjalt 
                             Lindeboom 
Diakenen:  Tjitske Visser en  Alie Kalsbeek 
Bloemen:  Tryxt Lindeboom 
AD 


