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“God” ervaren
door Dick Couvée

Het heeft lang geduurd, maar het mag
weer, ontspannen spreken over “God”. Nog
niet zo heel lang geleden behoorde iemand
die het over “God” had, al gauw tot de
categorie van mensen met wie vast iets mis
was. Daaraan hoefde je dus geen aandacht
te besteden, als serieus en modern mens.
Of tot de categorie van mensen die zich bezighielden met een volstrekt achterhaalde
en in deze moderne tijd dus niet meer relevante zaak, het christelijk geloof. Opnieuw,
geen aandacht aan besteden. Nog één
generatie en dan zou het wel afgelopen
zijn met al die religieuze onzin. Nou ja,
behalve dan misschien in “Staphorst”. Maar
dat was wel leuk voor de folklore. God was
dood. Of in ieder geval op sterven na dood.
Gewogen op de eeuwenoude weegschaal
van de realiteit van het leven. En te licht
bevonden. Voor betrouwbare antwoorden
op de vragen van mensen kon je beter
te rade bij je gezonde verstand of bij de
resultaten van de wetenschap en van de
techniek. Stukken beter dat soort antwoorden dan die van de kerk of van de bijbel.
Interessant boek, die bijbel, vooruit. Maar
wel van gisteren. Niet meer van vandaag.
En het lijkt mij goed om met elkaar niet de
fout te maken over zulke opvattingen al te
schamper te doen. Want wetenschap en

techniek hebben inderdaad vaak betrouwbare antwoorden geformuleerd. Zij hebben
ons leven op een onvoorstelbare manier
veranderd, ook ten goede. De vraag is alleen of dat betekent, dat daarmee dan ook
“God” kan verdwijnen als iets dat er voor
het doen en laten van ons, moderne mensen echt niet meer toe doet. Ik denk het
niet. En het feit, dat nog steeds en steeds
weer opnieuw de vraag naar God wordt
gesteld, wijst erop, dat meer mensen dat
vinden. Het is net, alsof we op de een of
andere manier toch niet zonder zoiets als
god kunnen. En ik denk steeds vaker: misschien is het, ondanks alles, toch niet zo
erg, dat dat christelijk geloof nu al eeuwen
door de mangel wordt gehaald. Misschien
is het wel nodig. Misschien is een ellendig
afbraakproces wel bedoeld om erachter te
komen of en wat het nou echt voorstelt, dat
christelijk geloof. Om erachter te komen
of dat echt kan: “God” ervaren. En wat dat
dan oplevert, hier op aarde, voor mijn leven
en dat van andere mensen. Het is in ieder
geval die vraag, die in wezen veel mensen
aan mij stellen: wat stelt dat nou voor, dat
geloof van jou?
“Maar Mozes bracht ertegenin: als zij
vragen: wat is de naam van die God? Wat
moet ik dan zeggen? Toen antwoordde

God hem: “Ik ben Die er zijn zal”. Zeg
daarom tegen de Israëlieten: “Ik zal er zijn”
heeft mij naar jullie toegestuurd”, vertelt
Exodus 3. Er is misschien wel geen enkele
plaats in de hele bijbel, waar zo helder
aangegeven wordt wat dat is dat de bijbel
“God” noemt. Als je dus aan de bijbel
vraagt in welke richting je moet zoeken om
God te ervaren, dan is dit het antwoord. Als
je God wilt ervaren, zoek dan naar, stel je
open voor: “Ik zal er zijn”. “Ik zal er zijn”,
dat is: “Ik zal er zijn voor jou”. Het is het
beeld van God als Iets of Iemand naast je,
met je, bij je, in je, dichtbij je. Als Iets of
Iemand, die bereid is het leven op aarde,
dat doodgewone leven van ons, met al zijn
moeiten en zorgen met je te delen. En daar
de neus niet voor ophaalt.
“Ik zal er zijn voor jou”. Dat is het bijbelse
antwoord op de vraag naar God. Ik weet
steeds minder goed of God bestaat als
de Persoon, die de traditie ervan heeft
gemaakt. God als de Vader of Moeder, die
achter de schermen van de geschiedenis
“het Al in handen houdt”. Ik geloof het eigenlijk niet. De bijbel spreekt over “God” in
beelden. Beelden die een enorme waarde

Kerkdiensten

hebben. Daar moeten we niet van af. Zoals
we dus ook niet van “God” af moeten. Maar
het zijn en blijven wel beelden. “Ik zal er
zijn voor jou”. “God” bestaat daar waar
mensen daadwerkelijk antwoord geven
op wat Dorothee Sölle noemt het “Stilles
Geschrei” op aarde. Op het stille of luide
gehuil van de mensen om mij heen, van de
dieren en de planten, de hele schepping.
De naam “God” staat in de kern voor een
bijbels programma, dat heet “Doe leven” .
Zie een ander aan, “laat je aangezicht niet
vallen”. En schep met alles wat er in je is
kwaliteit van leven, waar die ontbreekt,
voor de mensen om je heen. Doe met alles
wat er in je is, een ander mens lukken.
Doe een ander leven. Zorg voor kwaliteit
in zijn of haar leven. Dat hoeft niet leven
ten koste van alles te betekenen. Kwaliteit
van leven kan ook betekenen, dat je zegt:
het is en was genoeg zo. Doe ander leven
leven. Daarvoor staat dat woordje “God” in
de bijbel. Doe ander leven lukken. Als dat
lukt, dan is er grote kans, zeer grote kans,
dat je zegt, ja, werkelijk, het is waar, ik heb
“God” ervaren.

Zondag 6 oktober

10.30 uur

Voorganger ds. Dick Couvée
Zondag 13 oktober

10:30 uur

Stiltedienst o.l.v. Huub de Weerd
Zondag 20 oktober

16:30 uur

Kerkdienst met maaltijd in het Stiltecentrum, o.l.v. voorgangers uit de
pastoraatsgroep. Graag aanmelden via: janblankers@yahoo.com
Zondag 27 oktober

10:30 uur

muziekdienst voorganger ds. Paulien Matze
Elke vrijdagavond

20:00 uur

Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep		

O pen H uis

Iedere dag

09:00 - 16:30 en 17:30 - 21:00 uur

De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die
daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terechtkunnen.
Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham.
Welkomstbalie

Iedere werkdag

09:00 - 16:30 uur

(bij de ingang)

Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.

Kerkcafé

Maandag t/m vrijdag

12:00 - 13:00 uur

E et huis

Iedere doordeweekse dag (maandag t/m vrijdag)

17:00 - 18:00 uur

Lunchroom

Maandag t/m vrijdag

09:00 - 16:00 uur

...én op zaterdag!

10:00 - 15:00 uur

In de lunchroom kan iedereen terecht voor koffie, thee en een lekkere lunch.
Fietsenwerkplaats

Maandag, woensdag en vrijdag

10:00 - 15:00 uur

Voor alle kleine reparaties aan de fiets.		
Kledinghuis

Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag

09:00 - 16:00 uur

Kleding te koop voor een klein prijsje.
K apper

Elke woensdagochtend

10:00 - 12:30 uur

Gratis knipbeurt.
Naaiatelier

Het naaiatelier is om de week op maandag open:

13:30 - 16:00 uur

Laat je kleding verstellen of maak mooie nieuwe dingen van (gebruikte) stoffen.
Taallessen

Maandag: Nederlands (beginners en gevorderden)

voor tijden:

Dinsdag: Nederlands (gevorderden)

kijk op de

Woensdag: Engels (gevorderden)

website

Donderdag: Nederlands (beginners), Engels (beginners), Spaans
Open Atelier

Maandag en donderdag

13:30 - 16:30 uur

Maandag met Marcha van den Hurk en donderdag met Ilse van der Laan.
Schrijverscafé

Iedere woensdag met Lies van Bommel

11:00 - 12:00 uur

Gitaarles

Iedere dinsdag

19:00 - 20:30 uur

Jaime Nanoha geeft gitaarles aan iedereen die graag gitaar wil leren spelen
of dit al (een beetje) kan. Er zijn gitaren aanwezig. Gratis toegang.
Zanggroep

Elke woensdagmiddag

14:00 - 15:30 uur

Ed Versloot zingt met ons pop, rock en ballads in ‘t Engels en Nederlands,
en Hollandse liedjes. Iedereen kan meedoen en een liedje meebrengen.
Percussieles

Iedere woensdag

19:00 - 20:30 uur

Adrian geeft percussielessen aan iedereen die dit leuk vindt. Er zijn
trommels aanwezig. Toegang is gratis.
M uziekavon d

Donderdag 10 oktober

19:30 uur

Medewerkenden Regien Boerrigter piano en Jan Blankers orgel;
muziek van Rachmaninov, Mendelssohn, Walther en Bach.
Mindfulness

Iedere donderdag in het Stiltecentrum

13:00 - 14:30 uur

Mindfulness betekent: je aandacht richten op hetgeen er nu is, zonder
erover te oordelen. Iedereen is welkom!
Yogales

Iedere vrijdag in het Stiltecentrum

09:30 - 10:30 uur

Sportactiviteite n

Iedere zondag

13:00 - 14:00 uur

Leerhuis

Donderdag 10 oktober

19:25 - 21:25 uur

Sjabbat Pekoedé (De berekeningen), Ex. 38:21 - 40:38, 1 Kon. 7:51-8:21
Inwijding van de tempel.		
Seniorenconvent

Woensdag 23 oktober

10:30 uur

Ds. Dick Couvée vertelt over zijn bezoek aan Georgië.

Kledingmarkt
Op 24 oktober is er weer een kledingmarkt op het Kerkplein: van 10:00 tot 15:00 uur.
Goede dames- en herenkleding voor een prikkie.

De vaste roosters van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website:
www.pauluskerkrotterdam.nl/ik-heb-hulp-nodig/
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