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Allang voordat het werd verboden,
hield Samuel Lee op met handen
schudden. En zijn Pinksterkerk in
Amsterdam Zuid-Oost is ook al een
tijdje dicht. “Ik was er eerder bij dan
premier Rutte”, lacht hij door de te-
lefoon. Zijn gemeente vond aan-
vankelijk dat hun pastor behoorlijk
overdreef. “Ze vroegen me: waarom
ben je bang, heb jij geen geloof?
Nou, zei ik, ik heb liever wijsheid
dan geloof.”

Theoloog des Vaderlands Samuel
Lee werkt nu met videoboodschap-
pen aan zijn gemeente. Ook daarin
vertelt hij dat het coronavirus de
mensheid veel te vertellen heeft.
“Dit raakt de hele wereld funda-
menteel. We worden gedwongen
opnieuw na te denken over hoe wij
moeten leven. Het virus vervolgt
ons, niet alleen christenen, maar de
hele mensheid. We zijn waarschijn-
lijk niet goed met elkaar omgegaan,
met de natuur, met dieren, heel on-
ze leefstijl. We moeten terug naar
de ziel van alles, naar waar het ei-
genlijk om gaat.

“De ziel van religie is medemen-
selijkheid. Daar moeten we weer
naar op zoek. Het is geen mooi
voorbeeld, maar we hebben onze
grenzen dichtgedaan voor vluchte-
lingen. We zien hen als een bedrei-
ging, we willen ze niet hebben. In
deze crisis kunnen we allemaal ner-
gens meer heen, misschien zien we
nu hoe vreselijk dat is.”

Heeft God naar uw idee iets 
te maken met het virus?
“Nee, niet in de zin van straf. God
zit er niet om mensen te straffen.
Wij straffen onszelf. God heeft be-
paalde regels. Hou van God, en heb
je naaste lief zoals je jezelf liefhebt.
Als we dit hele simpele fundament
niet toepassen – in de economie, re-
ligieus, politiek, menselijk – dan
hebben we God niet betrokken bij
ons leven. Ik heb niet zo’n beeld dat
Hij in de lucht hangt en met een
scepter zwaait om ons leven te diri-
geren. Hij laat het aan onszelf over.
Wij zijn zelf verantwoordelijk voor
de keuzes die we maken als men-
sen. De mens is het enige wezen dat
de aarde verpest. Rentmeester-
schap, goed zorgen voor de aarde,
medemenselijkheid, dat is de basis.
Dit is een aanwijzing dat we terug
moeten naar die basiselementen.
Goedheid zit ook in ons bewustzijn.
Bij gelovigen net zo goed als bij on-
gelovigen, goedheid kent geen ge-
loof.”

Heeft u in deze coronatijden iets
aan uw geloof?
“Zeker. Het brengt me dichter bij
de bron, bij de essentie van het ge-
loof: wees lief voor mensen. Het ge-
loof geeft ook het vertrouwen dat

het toch ergens weer goedkomt. De
coronacrisis komt midden in de pe-
riode voor Pasen. Dat is het verhaal
van Jezus die lijdt voor de mens-
heid. Het verhaal stopt daar niet,
maar eindigt met de opstanding. Als
we moeilijkheden hebben, door de
pijn gaan, dan staan we daarna op.
Dat zie je ook aan de natuur, die be-
gint elke dag opnieuw. Het geloof
geeft hoop.”

En mensen die niet geloven, 
hoe moeten zij deze crisis door-
staan?
“Ook al geloven mensen niet, ze
kunnen wel hun innerlijke kracht
oproepen om hoop te hebben en
medemenselijkheid te tonen. En ik
zou zeggen: wees open voor het
mystieke. Niet alles kan bewezen
worden, er zijn dingen die boven

onze macht gaan. Misschien wordt
het tijd om geloof en spiritualiteit
te proberen. Het is een vriendelijke
vraag, geef het een kans.”

Gelooft u dat God het virus een
halt kan toeroepen?
“Door een wonder? Ik weet niet of
dat kan. Ik las laatst dat twee derde
van de Nederlanders gelooft in
wonderen. We blijven openstaan
voor het mystieke, maar ik zou er
toch niet mijn hoop op zetten. We
moeten blijven bidden, en steun
 betuigen aan mensen in de zorg, bij
de politie, aan onderzoekers. Het
kan, het bovennatuurlijke, maar ik
denk dat we voor honderd procent
door moeten gaan met het naleven
van de regels. Anders hebben we
een nog grotere ramp op ons gewe-
ten.”

Samuel Lee: God straft
niet, we straffen onszelf
INTERVIEW De Theoloog
des Vaderlands denkt dat
de coronacrisis ons vertelt
om terug te keren naar de
bron: medemenselijkheid.

‘Ik zou zeggen: wees open voor het mystieke.’ FOTO WERRY CRONE
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Na Brabant kleurt biblebelt
ook rood op kaart van RIVM 
Een deel van de biblebelt, de ortho-
dox-gereformeerde strook dwars
door Nederland, lijkt zich te ontwik-
kelen tot nieuwe, aanwijsbare plek
waar het coronavirus zich snel ver-
spreidt. 

Op Goeree-Overflakkee, in Oude-
water en Nunspeet is blijkens de gis-
teren gepubliceerde coronakaart van
het RIVM het aantal gemelde be-
smette mensen dusdanig opgelopen
dat ze nu horen tot de hoogste cate-
gorie. 

In het Gelderse Heerde en Over-
ijsselse Zwartewaterland was dat al
het geval. Tot de gemeente Zwarte-
waterland behoort het zwaar getrof-
fen Hasselt, met 27 coronabesmet-
tingen op nog geen 7000 inwoners
(zie pagina 12). 

Ook in een aantal andere ge-
meenten met veel reformatorische
christenen is sprake van een flinke
stijging. Gemeenten als de Hoeksche
Waard, Leusden, Ermelo en Epe zijn
opgeschoven naar de derde positie in

de rij van meest getroffen plaatsen.
De bijbelgordel is een band van over-
wegend orthodox-christelijke ge-
meenten, van Zeeland over de Velu-
we tot de kop van Overijssel. Er wo-
nen veel orthodoxe protestanten,
met eigen scholen, verenigingen et-
cetera. 

Ze hechten sterk aan de wekelijk-
se kerkgang. Kerkdiensten zijn ook
in die kringen nu veelal online, maar
voor kerken is er een uitzondering op
de regel dat samenkomsten verbo-
den zijn. Kerkdiensten blijven moge-
lijk, tot dertig personen.

Met uitzondering van Tholen,
ook orthodox, wordt Zeeland in deze
coronacrisis niet extra getroffen.
Maar in de rest van de biblebelt
groeit het aantal gemelde besmettin-
gen snel. Net als in Zwarteland lijkt
daar op Goeree-Overflakkee een aan-
wijsbare oorzaak voor. Een kerk-
dienst in een protestants verzor-
gingshuis zorgde vermoedelijk voor
een groot aantal patiënten. TROUW

Tablets voor oudere gevraagd
Om ouderen te helpen in contact te
blijven met familie en vrienden zijn
diverse groepen en individuen bezig
met herverdelen van tablets. Zo
heeft Milah Wouters de organisatie
Helpdigitaal opgericht om tablets in
te zamelen voor senioren in verzor-
gings- en verpleeg huizen. Tot nu toe
maken 500 mensen gebruik van de-
ze dienst. Komend weekeinde al

2000. De apparaten worden beschik-
baar gesteld door enkele IT-bedrij-
ven. Ook particulieren en andere be-
drijven worden opgeroepen om ta-
blets beschikbaar stellen. De tablets
zijn eenvoudig in gebruik en be-
schikken alleen over WhatsApp. Bij
‘DWDD’ deed tv-presentatrice Britt
Dekkers ook een oproep waaraan ve-
len gehoor gaven. ANP
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We zijn waarschijnlijk
niet goed met elkaar
omgegaan, met de
natuur, met dieren, 
heel onze leefstijl
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Samuel Lee
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bevestigde besmettingen tot en met 27 maart: 8603
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EENZAAMHEID


