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In gesprek over ‘Storm’

Storm, fascinerend en beangstigend tegelijk. Dat blijkt ook wel uit de bijdragen in dit
nummer van Open Deur. Het bijzondere van het woord ‘storm’ is dat het zo vaak in
overdrachtelijke betekenis gebruikt wordt, als het gaat over de storm in iemands leven.

● Herkent u dat? Vindt u het woord ‘storm’ van toepassing op de ingrijpende momenten
in uw leven?

Om te beginnen
Er zijn veel spreekwoorden over storm.

● Kunt u er, voordat u verder leest, een paar noemen?
Hier volgen er acht.

1. Wie wind zaait, zal storm oogsten.
2. Meeuwen op het land, storm voor de hand.
3. Om de kracht van het anker te voelen moet men de storm trotseren.
4. Een storm in een glas water.
5. Het loopt daar storm.
6. Wie in toorn handelt, gaat in storm onder zeil.
7. Zijn barometer staat op storm.
8. Een paard dat stormt en een meisje dat wil trouwen zijn niet tegen te houwen.
● Kent u er nog meer? Bij welke heeft u een glimlach van herkenning?

Hieronder leest u vijf ‘wijsheden’ over storm.
1. De eenzaamheid is een stille storm die al onze dode takken afbreekt. (Kahlil Gibran)
2. Een veelvoorkomende fout van mensen: bij goed weer geen rekening houden met

storm. (Machiavelli)
3. Zoals een zeeman zijn angst opheft door de storm te accepteren, lost de wijze zijn

angst op door alle dingen te accepteren. (Tao Meng)
4. Handelen bij woede is als de zeilen hijsen tijdens een storm. (Euripides)
5. Velen slapen door een storm heen maar liggen wakker van een mug. (C.G.V. von

Heidenstam)
● Welke vindt u het leukst, welke het leerzaamst en welke is het meest op u van

toepassing?

Storm in uw leven?



Op pag. 4 in dit nummer leest u over een leven vóór en een leven ná de storm van 1953 in
Zeeland.

● Hebt u in uw leven ook zo’n gebeurtenis waarbij u spreekt over de tijd ervoor en erna?
● Wat was daarbij de grootste verandering voor u?
● Wat vindt u in dit verband van de visie van ds. H. Koetsveld op pag. 12/13: storm

maakt ruimte voor een doorstart?
Pastoor Janssen van Valkenburg vertelt op pag. 10/11 over de steun die hij ervaren heeft na
de overstroming van zijn stad en zijn kerk in de zomer van 2021. Hij had het gevoel er samen
voor te staan.

● Hoe is dat voor u: zoekt u direct de nabijheid van anderen om steun te vinden of gaat
u er eerst een poosje zelf tegenaan?

● Wat neemt u mee van het verhaal van pastoor Janssen?

Op pag. 3 leest u over de website crisis.nl/wees-voorbereid van het ministerie van Justitie en
Veiligheid.

● Wat kunt u bij een storm of een ramp zelf doen en wat ligt op de weg van de overheid?
● Bij rampen klinken er tegenwoordig snel verwijten over wat er niet goed ging.

Wanneer is dat (in z’n algemeenheid) terecht, wanneer niet?
● Op pag. 3 staat een aantal voorbeelden van wat je altijd bij je zou willen houden. Wat

zou u bij een ramp of evacuatie zeker meenemen?

Storm en geloof
Er zijn veel geloofsliederen die gaan over storm.

● Kunt u er een paar noemen?
● Is er een die u speciaal dierbaar is?

Hier vindt u twee liederen over storm. De ene vol vertrouwen, de andere meer vragend.
● Welke zegt u het meest? Wat doet de tekst en wat doet de melodie hierbij?

t Scheepke onder Jezus’ hoede
Met zijn kruisvlag hoog in top
Neemt als arke der verlossing
Allen, die in nood zijn, op

Al staat de zee ook hol en hoog
En zweept de storm ons voort
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord
En ‘t veilig strand voor oog

Zon, bestraal het kleine scheepje
Winden, stuwt het zacht vooruit
Golven, draagt het naar de verten
Waar Gods einder zich ontsluit

Al staat de zee ook hol en hoog
En zweept de storm ons voort
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord
En ‘t veilig strand voor oog

Dat nooit ’t geloof bezwijken moog’
God houdt zich aan zijn woord.
Wij hebben ’s vaders Zoon aan boord
En ‘t veilig strand voor oog

Al staat de zee ook hol en hoog
En zweept de storm ons voort
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord
En ‘t veilig strand voor oog

(Joh. de Heer 213, Evangelisch Liedboek 187)



Ga in het schip, zegt Gij,
steek van het strand,
Vaar tegen wind en tij,
vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij.

Geeft Gij ons nu een steen,
Meester, voor brood?
Laat Gij ons nu alleen?
Laat Gij ons in de nood?
Zendt Gij ons heen?

Wij zien alleen nog maar
water en wind.
Zegt Gij dan: wacht Mij daar?
Wij, nu de nacht begint,
weten niet waar.

Wandelt Gij als een schim
over het meer?
Werd Gij een verre glimp?
Heer, zijt Gij onze Heer,
kom van de kim!

Kom met uw scheppingswoord
in onze ziel!
Spreekt dat de wind het hoort!
Kom, dat het water knielt,
bij ons aan boord!

Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.

(Liedboek 917)

Storm in de Bijbel
Zowel in het Oude Testament (bijv. Jona, Psalm 107:23vv) als in het Nieuwe (bijv. de
schipbreuk van Paulus (Handelingen 27:14-44) en de evangelieverhalen over ‘de storm op het
meer’) komen verhalen over storm voor. Deze evangelieverhalen kennen twee varianten.
Storm terwijl Jezus in het schip aanwezig is (Matteüs 8:23-27, Marcus 4:35-46, Lucas
8:22-25) en storm waarbij Jezus over het water de discipelen nadert (Matteüs 14:22-33,
Marcus 6:45-52, Johannes 6:16-21).

● Als u hierover een meditatie of preek zou mogen schrijven, voor welke variant zou u
kiezen en waarom?

U kunt uzelf ook afvragen welk beeld van Jezus het dichtst bij u staat of welke u lastig vindt:
- Jezus die slaapt als het moeilijk is. (Marcus 4:38)
- Jezus die eraan komt. (Matteüs 14:15, Johannes 6:19)
- Jezus die voorbij lijkt te gaan. (Marcus 6:48)
- Jezus die optreedt en alles in goede banen (rustige wateren) leidt. (in alle verhalen)
- Jezus die ziet dat de leerlingen het moeilijk hebben. (Marcus 6:48)
● Welke vragen en angsten van de discipelen zijn uw vragen en angsten?
- De angst om overspoeld te raken.
- De angst voor de ondergang.
- De verontwaardiging dat Jezus slaapt als het moeilijk is. (Marcus 4:38)
- De verbijstering over de kracht van Jezus’ optreden. (Lucas 8:25)
- Anders?
● Aan wat in Jezus’ optreden (in wat Hij zegt of doet) kunt u zich toevertrouwen opdat,

net zoals de storm luwt, ook uw angsten kunnen luwen?

Om mee af te sluiten
● Lees Psalm 107:23-32 en/of zing Psalm 107:11, 12, 13, 14, 15 (berijmd).



● Beluister (via YouTube of Spotify): ‘Be still my soul’, op muziek uit de Finlandia van
Sibelius (in vele varianten op internet te vinden, de tekst treft u hieronder).

ds. Jacqueline Dam-Oskam

archief gesprekshandreikingen
Op open-deur.nl/gesprek vindt u alle gesprekshandreikingen bij de nummers van Open Deur vanaf
januari 2007.

Be still, my soul, the Lord is on thy side
With patience, bear thy cross of grief or pain
Leave to thy God to order and provide
In every change, He faithful will remain
Be still, my soul, thy best, thy heavenly Friend
Through thorny ways leads to a joyful end
Be still, my soul, thy God doth undertake
To guide the future as He has the past

Thy hope, thy confidence, let nothing shake
All now mysterious shall be bright at last
Be still, my soul, the waves and winds still
know
His voice who ruled them while He dwelt below

Be still, my soul
Be still, my soul, the hour is hastening on
When we shall be forever with the Lord
When disappointment, grief and fear are gone
Sorrow forgot, love's purest joys restored
Be still, my soul when change and tears are
past
All safe and blessed, we shall meet at last
Ooh, yeah-yeah

Wees stil, mijn ziel, de Heer is aan jouw zijde
Draag met geduld uw kruis van verdriet of pijn
Laat aan uw God over om te ordenen en te
voorzien
Bij elke verandering zal Hij trouw blijven
Wees stil, mijn ziel, uw beste, uw hemelse
Vriend leidt jou door netelige wegen tot een
vreugdevol einde
Wees stil, mijn ziel, uw God handelt om de
toekomst te leiden zoals Hij het verleden deed

Uw hoop, uw vertrouwen, laat niets beven
Alles wat nu mysterieus is, zal uiteindelijk
helder zijn
Wees stil, mijn ziel, de golven en winden
kennen nog steeds Zijn stem die hen regeerde
terwijl Hij onder hen verbleef.

Wees stil, mijn ziel
Wees stil, mijn ziel, het uur haast zich voort
Waarin we voor eeuwig bij de Heer zullen zijn
Wanneer teleurstelling, verdriet en angst weg
zijn
Verdriet vergeten, de zuiverste vreugden van de
liefde hersteld
Wees stil, mijn ziel als verandering en tranen
voorbij zijn
Allemaal veilig en gezegend, zullen we elkaar
eindelijk ontmoeten
Ooh, ja-ja
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