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Land en volk
door Dick Couvée
Twee weken geleden waren Jan van
den Bos, Wim Nottroth en ik namens de
Pauluskerk in Palestina en Israël. Doel
van onze reis vooral: de banden met onze
Palestijnse vrienden en vriendinnen van de
Lutherse kerk en de school van Beit Sahour
in de bezette Westbank weer aanhalen
om zo te komen tot een constructieve
samenwerking de komende jaren op basis
van gelijkwaardigheid. Wij zagen een
gebied, verscheurd en geteisterd door
bezetting, separatie en apartheid, op basis
van exclusieve landclaims en gevoelens
van superioriteit1.
“Ga, jij, uit je land, verlaat je familie, verlaat
ook je naaste verwanten, en ga naar het
land dat ik je zal wijzen”, zegt Genesis
12. Met de figuur van Abram komt een
wereldwijde geloofsbeweging op gang
richting “beloofd land van God”. Waar dat
land te vinden is, dat wordt niet gezegd.
Niemand van ons weet dat precies. Het
is geen vaste plek op de kaart. Het beste
bijbelse antwoord is, denk ik: overal, daar
waar mensen werkelijk “beloofd land”
zoeken. Wie dus aan deze oproep aan
Abram, aan de bijbelgedeelten in Genesis,
ook maar iets ontleent van landclaim,
1

van: deze plek op aarde is van mij, mijn
onvervreemdbare bezit, voor mij alleen,
heeft slechte papieren en zit er volkomen
naast, bijbels gesproken.
“Ik zal dit land aan jouw nakomelingen
geven”, zegt Genesis 12. Die tekst is
samen met vele andere bijbelse teksten
aanleiding geweest voor nog een ander
soort claim. Die van uitverkoren volk. In
Deuteronomium 7 staat: “Want u bent een
volk dat aan de Heer, uw God, is gewijd.
U bent door hem uitgekozen om, anders
dan alle andere volken op aarde, zijn
kostbaar bezit te zijn”. Hoevele malen
heb ik het al niet gehoord: zie je wel, het
staat er toch: Israël of de Joden zijn het
uitverkoren volk. Dat is bijbels gesproken
maar de vraag. In ieder geval niet
zomaar. Altijd weer in de bijbel klinken die
verkiezingsteksten binnen het raamwerk
van het verbond van Abram’s nakomelingen
met God. Het gedeelte uit Deuteronomium
7 eindigt met deze zin: “Neem daarom
de geboden, wetten en regels die ik je
vandaag voorhoud zorgvuldig in acht”.
Als er al sprake is van uitverkiezing
van Abram’s nakomelingen, dan altijd
voorwaardelijk. Wie niet leeft in Gods’

Ik maak nog een verslag van onze reis, dat u apart zal worden toegezonden.

geest en dus niet actief bijdraagt aan een
samenleving waarin recht en gerechtigheid
gelden, kan niet worden gerekend tot
Abram’s nakomelingen en is daarmee
niet uitverkoren. Maar er speelt nog iets
diepers. In die nieuwe, allesomvattende
wending die zijn aanvang neemt in dat
“ga, jij” van Abram, wordt uiteindelijk de
geldigheid van alle normale menselijke
verbanden, grenzen en onderscheidingen
opgeheven. Doorslaggevend en cruciaal in
alles is steeds weer, dat de bijbelschrijvers
geloven, dat God in Abram – en Sara –
iets nieuws begint. Van een totaal andere
orde dan waar wij mensen doorgaans
in vastzitten, wat wij voor normaal en
gewenst en legaal houden. Bepalend
daarin zijn niet mijn afkomst, mijn bloed,
mijn bodem, mijn nationale of religieuze
identiteit en alles wat mensen maar
kunnen verzinnen om zichzelf op grond
daarvan anders, superieur, first, back in
control of Über te achten. Elke claim van
ons mensen daarop, vroeger en nu, de
hele geschiedenis lang, wordt in de bijbel
uiteindelijk radicaal onder uitgehaald. Die
beweging van mensen nieuw, anders, dat
Kerkdiensten

nieuwe “volk van God”, dat God in Abram
en Sara op gang brengt, is ten diepste een
geloofsgemeenschap. Een gemeenschap
van mensen, over alle menselijke grenzen,
onderscheid, discriminatie, racisme,
antisemitisme heen. Richting beloofd
land. Dat is: momenten, plekken, situaties,
pleinen, straten, steden, waar eeuwigheid
op aarde doorbreekt en zicht begint te
komen op recht, omdat voortdurend
wordt gebouwd aan de waardigheid van
alle mensen op die plek. Wie dacht, dat
mensen of volken of groepen aanspraak
zouden kunnen maken op een bijzondere
status op grond van superioriteit of een
eigen, exclusieve plek onder de zon, al of
niet door God geschonken, komt bijbels
gesproken bedrogen uit. Dat geldt voor ons
nu in Europa, in Nederland. Dat geldt voor
Israëli’s en Palestijnen in die smalle strook
tussen zee en Jordaan. Als er al sprake is
van uitverkiezing, dan geldt die álle mensen
en niet een paar. “Zalig de barmhartigen,
want zij zullen de aarde beërven”. Dan
geldt die de hele aarde en niet alleen de
mensen. “De aarde en haar volheid zijn
(immers) des Heren”.

Zondag 1 december

10.30 uur

Voorganger ds. Dick Couvée
Zondag 8 december

10:30 uur

Stiltedienst o.l.v. Huub de Weerd
Zondag 15 december

16:30 uur

Kerkdienst met maaltijd in het Stiltecentrum, o.l.v. voorgangers uit de
pastoraatsgroep. (Opgeven is niet nodig.) 		
Dinsdag 24 december: Kerstavonddienst samen met NAS

19:30 uur

Voorganger ds. Dick Couvée, m.m.v. Appelona Klarenbeek (dwarsfluit)		
Woensdag 25 december: Eerste Kerstdag

10:30 uur

Voorganger ds. Dick Couvée
Zondag 29 december

16:30 uur

Kerkdienst met maaltijd in het Stiltecentrum, o.l.v. voorgangers uit de
pastoraatsgroep. (Opgeven is niet nodig.) 		
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

Maandag 2, 16 en 30 december

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.
Mindfulness

Iedere donderdag (behalve 26 dec.) 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 (behalve 27 dec.) in het Stiltecentrum

09:30 - 10:30 uur

Sportactiviteite n

Iedere zondag

13:00 - 14:00 uur

Leerhuis

Donderdag 12 december

19:25 - 21:25 uur

Sjabbat Ki tiessà (Als je opneemt), Ex. 30:11 - 34:35, 1 Kon. 18:1-39 - Elia en
de profeten van Baäl		

		
Kerstmis en Nieuwjaar
Kerstavond (dinsdag 24 december)
17:30 uur (inloop 17:00 uur): kerstmaaltijd samen met bezoekers van de NAS, met muziek, in de
Kerkzaal van de Pauluskerk
19:30 uur: Kerstavonddienst (Kerkzaal)
Eerste Kerstdag (woensdag 25 december):
09:00 - 16:30 uur: Open Huis - koffie en thee gratis
10:30 uur: kerkdienst
17:00 uur: Pauluskerk gesloten
17:00 - 20:30 uur: Kerstfeest voor bezoekers bij de NAS (Vijverhofstraat 37)
Tweede Kerstdag (donderdag 26 december):
09:00 - 16:30 uur en 17:00 - 21:00 uur: Open Huis
ca. 18:00 uur: maaltijd (wat ter tafel komt)
19:00 - 20:30 uur: Kerstactiviteit - spelletjes met Rotterdam Cares
Oudejaarsdag (dinsdag 31 december)
09:00 - 16:30 uur: Open Huis
17:30 uur: gezamenlijke maaltijd en korte overdenking, aansluitend koffie en oliebollen.
19:00 uur: Pauluskerk gesloten

Global Migration Film Festival (GMFF)

Programma:

Maandag 16 december in de GroteKerkZaal van de Pauluskerk

18:30 uur - inloop met borrel

Het Global Migration Film Festival (GMFF) toont een film die de

18:50 uur - opening GMFF

beloftes en uitdagingen van migratie en de unieke bijdragen van

19:00 uur - film

migranten aan de samenleving laten zien.

20:15 uur - filmthema bespreken

Voor filmkeuze en datum bekijk onze website.

20:55 uur - afsluiting

Tussen Kunst en Kerst
Woensdag 18 december om 19:00 uur in de Pauluskerk
Feestelijke kerkdienst o.l.v. ds. Hans van der Linden, m.m.v. kunstenares Marcha van den Hurk en
bezoekers van de Pauluskerk. We kijken naar thema’s en beelden die spreken uit de dialoogtekeningen:
tekeningen waaraan bezoekers van het Open Atelier van de Pauluskerk samen hebben gewerkt,
reagerend op elkaars bijdrage. Het zangkoor van de Pauluskerk zingt kerstliederen en na afloop is er
een hapje en een drankje.
De vaste roosters van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website:
www.pauluskerkrotterdam.nl/ik-heb-hulp-nodig/
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