QR-codes, coponapas en “eindtijd”
Wie geen goede QR-code kan laten zien, mag er niet in. Allerlei mensen, jong en oud, voelen zich
daardoor buitengesloten. Sommige christenen denken dan al snel aan de “eindtijd”, het begin van
het einde van de wereld. En je hoeft geen christen te zijn om ideeën te hebben over een
wereldheerschappij door een elite. Een groep rijkaards
trekt onder de oppervlakte onzichtbaar aan de touwtjes.
En dan publiceert Klaus Schwab, directeur van het World
Economic Forum (die club die jaarlijks in Davos
bijeenkomt) het boek Covid-19: The Great Reset (2020)
en promoot op de WEF-site zijn gedachten (zie
www.weforum.org/focus/the-great-reset; nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Reset).
Een predikant, ds. Paul Visser, verbindt deze Great Reset in een preek (www.youtube.com/watch?v=se7Pf_NFBF0)
helaas met de World Health Organisation, terwijl op hun website (www.who.int) niets te vinden is over
een Great Reset. Maar het kwaad is dan al geschied: health = gezondheid; de WHO: wereldwijde
verantwoordelijkheid voor Covid-19-maatregelen… DUS: top-down, mondiaal beheersingsdenken…
De preek gaat over een hoofdstuk uit één van de weinige bijbelboeken waarin een aantal duistere
visioenen staan, Openbaring 13 (ja, ja, klik voor de nieuwste Nederlandse vertaling van dit
hoofdstuk!). Een duistere macht heet hier een beest. En zo is de cirkel weer rond met christenen die
bij de Covid-19-maatregelen “eindtijd”-ideeën krijgen.
In mijn reacties als pastor laat ik merken dat ik dat snap, wanneer mensen binnen of buiten mijn
kerkgemeenschap beginnen over hun moeite met vaccinatie of met een coronapas. Het bijbelboek
met de ‘Openbaring aan Johannes’ is voor meer dan één uitleg vatbaar. Maar hoe je het ook draait:
je krijgt in dit boek een negatief beeld van grote politieke en/of economische machten. In de tijd van
Johannes dachten lezers waarschijnlijk meteen aan de keizers in Rome. In de 21e eeuw kun je ook
gaan denken aan wereldmachten zoals China, of zo’n World Economic Forum met visionaire ideeën –
ideeën alsof dit Forum de wereld kan redden van alle kwaad. Het lijkt mij in elk geval volstrekt
terecht dat mensen, zeker ook christenen, alertheid houden voor grootspraak van de kant van
overheden, miljardairs of andere invloedrijke influencers (zelfs Bono en ds. Paul Visser zijn niet
heilig… - ook al zie ik in hen beiden medechristenen die ik bijzonder waardeer).
Maar nu onze coronapas. En de golfbeweging van ziekenhuisopnames in Nederland: strengere
overheidsmaatregelen bij onrustbarende stijging; versoepelingen bij aanhoudende daling. Het
probleem is dat allerlei ‘menstypen’ reageren op deze maatregelen en op de pas. De één ziet zijn of
haar sluimerend wantrouwen meteen bevestigd. Aan de andere kant van het spectrum zie je mensen
die de onderbouwde adviezen van RIVM en OMT wel hun vertrouwen geven, en ook de daarop
gebaseerde maatregelen. Ook onder christenen zie ik dit spectrum terug. Van onze concrete situatie
maken mensen blijkbaar verschillende inschattingen. Bedenk daarom waar je zelf in dit spectrum zit,
en wat dat over jezelf zegt - voordat je de concrete Mark Rutte of de concrete Hugo de Jonge een
stuk ‘beest’ noemt uit Openbaring 13. Dan zeg je nogal wat. Zeker in een land waar nog geen regiem
heerst à la Xi, Trump of Putin. Maar wie de toeslagenaffaire geen issue vindt – denk dan ook even na.
Kortom: alert blijven op bestuursculturen? Graag! Akelige regiems zijn ook in ons land denkbaar. En
tegelijk: houd gevoel voor proporties. De kekke schoenen van Hugo de Jonge zijn nog geen laarzen.
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