
H O O F D A R T I K E L

Het lijkt erop dat de samenleving tijdens de Coronacrisis 
zich verder wereldwijd gepolariseerd heeft. In woord en 
daad merk je dat het blijkbaar hieraan gekoppelde indivi-
dualisme en egoïsme toeneemt en dat dit leidt tot een min 
of meer intolerante levenshouding omdat alles en iedereen 
voor zichzelf gaat. Rondom dit virus en de daaraan gekop-
pelde maatregelen schijnen twee kampen te zijn ontstaan; 
je accepteert dat het zo is of je negeert het en gelooft dat 
het allemaal onzin is. Beide kampen strijden om het hardst 
in het behalen van hun gelijk. Datzelfde patroon zien we 
rondom racisme, geaardheid van de mens, politiek en de 
samenleving zelf ontstaan. Het lijkt er soms op dat ieder-
een een mening over iets heeft en overal geventileerd moet 
worden zodat deze mening dan door de rest van de samen-
leving als DE mening geaccepteerd moet worden. Gevolg 
is dat al die verkondigingen van meningen tot geweld leidt 
en verdere polarisatie voedt! Dat daarmee de liefde in de 
samenleving en tot onze medemens, de schepping en ons 
aller Schepper verdwijnt is nog wel het allerergste. Er ont-
staat een steeds groter wordende tweedeling tussen arm 
en rijk, jong en oud, gezond en ziek, kerkelijk en niet kerke-
lijk, welke geaardheid of kleur we ook hebben. In alles ver-
hardt de maatschappij zich in toenemende mate. Ik ben van 
mening dat de mens niet is geboren om als alleenstaand 
individu in deze wereld te leven, maar dat we samen moe-
ten optrekken in het volle respect en liefde voor elkaar en 
dat we samen de ontstane kloof, c.q. tweedeling, moeten 
dichten. Het economisch belang en het gevoel van vrijheid 
en gelijkheid is natuurlijk groot, maar mag nooit leiden tot 
overmatig geweld in ons leven. De huidige crisis, lokaal en 
mondiaal, moet ons tot nadenken stemmen! We zullen weer 

tot de kern van ons bestaan moeten terugkeren. Niet een 
verafgoding van ons ik en de daarbij behorende mening 
van alles wat vergankelijk is, maar we zullen op zoek moe-
ten naar onze gezamenlijke roots! We zijn geschapen en le-
ven als mensen op dezelfde aarde en zijn aan elkaar gelijk. 
Dat accepteren is in mijn ogen: Liefde, die onvergankelijk is, 
de schepping in al zijn verschijningen en het leven dat ons 
gegeven is!
 
Als Christenen hebben we het voorbeeld van Jezus Chris-
tus als de Zoon van God; Hij geeft ons niet, in tegenstelling 
tot onze huidige maatschappij, allemaal regels, geboden en 
verboden, maar slechts één gebod: Heb God lief boven alles 
en de naaste als jezelf. Daaraan voldoen lijkt soms moeilijk 
maar niet onmogelijk. We zullen daar dagelijks voor moeten 
vechten (in de goede zin van het woord) 
maar het resultaat is dat de liefde weer de eerste plaats in 
het leven inneemt en als we dat met elkaar nastreven, wie 
of wat we ook zijn en waar we ons ook begeven, dan zal de 
wereld er mooier en vrediger uitzien. Er zal dan geen kloof 
meer zijn, maar gelijkheid voor iedereen en onze verbin-
ding zal de Liefde zijn. Een samenleving die gebaseerd is 
op de waarden van God, waarin de Liefde onvergankelijk 
is. Ik wens ons allen heel veel liefde toe, arm of rijk, ziek of 
gezond, jong of oud, kerkelijk of niet kerkelijk, welke ge-
aardheid of kleur we ook hebben. Als we keuzes moeten 
maken in ons leven, laten we dan kiezen voor de keuze van 
de onvergankelijke liefde! Dan is er geen plaats meer voor 
geweld, maar plaats voor volledige acceptatie van elkaar.
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