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Geachte lezers,
we hebben de Hemelvaartsdag achter ons en maken
ons op voor de laatste Christelijke feestdag voor een
lange tijd, het Pinksterfeest.
De laatste tijd kunnen we
uit het nieuws vernemen dat
langzaam er meer mogelijk
is om elkaar te ontmoeten.
Heel voorzichtig zijn de
terrassen en winkels open
gegaan. We hebben hoop
dat deze trend zich doorzet
en dat we snel weer met
elkaar naar de kerk kunnen.
We leven in die hoop. Hoop
is ook het thema van het
Pinksterfeest.

Meditatie:
In de meditatie gaat het
over Gods geest. Geest, wat
is dat? Dat kunnen we ons
moeilijk vóórstellen. Want
Geest, is iets wat je kunt
voelen, maar het is niet te
Rutte:
zien of beet te pakken.
'Geloof geeft
De Heilige Geest wordt ook
enorme kracht'
wel Gods adem genoemd.
Ook dat heeft mij altijd erg
aangesproken. Want om te
leven moet je ademen. Inen uitademen. Heel diep
frisse lucht inademen zodat
je het voelt tintelen in heel
je lichaam. Maar je moet
ook weer uitademen. Want
als je de adem blijft inhouden, dan stik je. Zo moet je
ook heel diep Gods liefde
inademen en diep laten
Volgende uitgave: 4 juli 2021 doordringen in je hart en in
je leven.
Kopij opsturen voor 25 juni
2021 aan: Corrie Zoutendijk Bloemschikken
Speciaal voor de PinksterE-Mail
viering is er een bloemschikzoutendijk02@kpnmail.nl
king gemaakt met het thema

‘Feest van de Hoop’. Hoop
is een woord van maar vier
letters, maar wat het zegt is
meer welkom dan ooit. Zelden verlangden we zo naar
uitzicht. Met Pinksteren
vieren we dat er hoop is,
omdat Gods Geest bij ons
is.
Bestemmings-collecten
De afgelopen maanden is er
tijdens de kerkdiensten niet
gecollecteerd. Maar bij de
uitgang staan bussen voor
diaconie en kerk. Hierin
kunnen de kerkgangers hun
giften kwijt. Ik werd gevraagd, wat is er nu met de
uitgangscollecten? Dat hebben toch bijzondere bestemmingen? Dat is waar. De
bestemmingscollecten bestaan nog steeds. Er is nu
een overzicht wat deze bestemmingen zijn, op welke
data deze worden gehouden. Daarnaast staan de
banknummers erbij, zodat
uw gift kan worden overgemaakt.
Interview
In het blad Petrus stond een
mooi interview met de nu
demissionair minister president. De heren Visser en
Visser hebben een afspraak
gemaakt met Dhr. Mark
Rutte. Dit interview gaat
niet over politiek maar over
geloofszaken. Over de bijbel
en over de kerk. Het is goed
te weten hoe onze regeringsleiders hier tegenover staan.
Zo spreken Rob Visser en
Paul Visser met Mark Rutte
in het Torentje over zijn
onverwoestbare optimisme,

de Bijbel en de kerk.
Omzien naar elkaar
Dat is een vanzelfsprekendheid in Nieuwkoop. Gelukkig maar. Er wordt veel met
elkaar meegeleefd. Dat merken we door telefoontjes,
bezoek of een kaartje. Bezoeken is de laatste tijd lastig. In zieken– en verpleeg
en verzorgingshuizen geldt
vaak de regel van 1 persoon , 1 uur per dag. En
elkaar aanraken kan niet.
We hebben een lijst samengesteld van adressen waaraan we denken. Deze lijst
zal waarschijnlijk niet compleet zijn. Anders zijn er
mensen die hier liever niet
op staan. Dat respecteren
wij.
Voor u een oproep voor
aandacht te geven aan gemeenteleden die : niet meer
in Nieuwkoop wonen , die
we niet meer dagelijks ontmoeten, die een steuntje in
de rug nodig hebben.
Laten we hen niet vergeten.
Mist u namen, laat het ons
weten, want meeleven is iets
wat we blijven doen.
Alle zieken, die thuis of
elders worden verpleegd,
willen we een hart onder de
riem steken en Gods onmisbare zegen toewensen.
Voor hen en ook voor hun
familieleden die mede de
zorg dragen.
De Redactie.
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P INKSTERFEEST
Wind
De Here Jezus heeft eens de Heilige
Geest vergeleken met de wind. Die

vergelijking heeft me als kind enorm
geholpen. Want bij Geest kon ik me
niets voorstel-len. Bij wind wel. De
wind was ook wel onzichtbaar en ongrijpbaar, maar je hoorde en voelde
hem wel. Als het hard waaide, als het
stormde uit het zuidwesten kon ik als
jongen niet meer thuis blijven. Dan
moest ik naar het strand. Dan hield ik
met mijn beide armen mijn jas wijd
uit als een zeil en liet mij door de
stormwind meenemen. Dan liep ik zo
snel, alsof ik vleugels had. Dan voelde
ik me net zo licht en vrij als een vogel
in de lucht. Maar als je je omdraaide
en tegen de wind in probeerde te lopen, werd je bijna omver geblazen en
werd je adem bijna afgesneden, zo
sterk was de stormwind.
Zo was het ook op de eerste Pinksterdag. De discipelen horen een geluid
van een storm, een Pinksterstorm. Ze
kunnen niet meer thuis blijven. Ze
moeten naar buiten. Ze laten zich
meenemen door die meeslepende
storm van God. Ze voelen zich net zo
licht en blij en vrij als een vogel in de
lucht. Alle angst voor de vijanden van
Jezus is weg. Heel open en blij vertellen ze aan een ieder, dat Jezus de goede Herder is, die zijn leven gewaagd
heeft om ons, zijn schapen, te redden
en te beschermen. Ze moeten het vertellen. Ze kunnen niet anders. De
stormwind van Gods liefde drijft hen
daartoe. Velen geloofden in Jezus en
lieten zich dopen. Enkelen lachten de
discipelen uit. Maar zelfs zij, die niet
wilden geloven, konden tegen de

storm van Gods liefde niet op en
moesten hun verzet uiteindelijk opgeven.

Gods adem
De Heilige Geest wordt ook wel Gods
adem genoemd. Ook dat heeft mij
altijd erg aangesproken. Want om te
leven moet je ademen. In- en uitademen. Heel diep frisse lucht inademen
zodat je het voelt tintelen in heel je
lichaam. Maar je moet ook weer uitademen. Want als je de adem blijft
inhouden, dan stik je. Zo moet je ook
heel diep Gods liefde inademen en
diep laten doordringen in je hart en in
je leven. Maar je moet ook weer uitademen. Je moet die van God ontvangen liefde ook weer doorgeven aan
anderen. En hoe meer je uitademt,
hoe dieper je ook weer moet inademen. Hoe meer liefde je doorgeeft,
des te meer ontvang je weer van God.
Als een moeder tegen haar kindje in
de wieg praat, gebruikt ze ook haar
adem. Ze laat haar adem strijken
langs de stembanden in haar keel, die
als snaren gespannen staan. Die gaan
trillen en zorgen er voor, dat het oor
van haar kindje gaat meetrillen en het
de stem van moeder hoort. En als het
de stem van moeder hoort, gaat het
hart van het kindje mee trillen. Beiden
weten dan: We horen bij elkaar, want
we houden van elkaar. Ze zijn twee
zielen, één gedachte. Iets dergelijks
gebeurde op het eerste pinksterfeest.
De Heilige Geest, Gods adem, maakt
gebruik van de stem van Petrus. De
woorden van Petrus bereikten de oren
van de mensen. Maar het eigenlijke
wonder van het Pinksterfeest is dit.
Die woorden van Petrus raken hen;

hun hart gaat meetrillen en wordt in
vuur en vlam gezet door de liefde van
Christus.
Tot wie zouden wij anders gaan?
Toch brengt het Pinksterfeest ons in
verlegenheid. Niet omdat het zo
moeilijk is voor te stellen, maar omdat
we het vandaag bij ons niet meer zien
gebeuren. Want op het eerste Pinksterfeest werden er 3.000 toegevoegd en dat gebeurt nu ook nog wel in andere werelddelen -, maar bij ons haken er jaarlijks tientallen af. Waar ligt
dat aan? Wat doen wij verkeerd?
Op die vragen weet ik geen pasklaar
antwoord. Maar wat ik wel weet is
dit: Het evangelie is geen successtory.
Waar het evangelie gebracht wordt,
openbaren zich ook de tegenkrachten.
Mensen geven zich niet zo maar gewonnen aan Christus. Als één mens
zich bekeert, is dat zo'n groot wonder,
dat er daarover vreugde is in de hemel. En dat mensen afhaken, wordt
ons ook in het evangelie verteld: "Van
toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met
Hem mede (Joh 6:66)". Toen dat gebeurde, toen zelfs bij de trouwe kern
de gedachte opkwam om het geloof
maar op te geven, stelde Jezus de
dringende vraag:"Jullie willen toch
ook niet weggaan?" Die vraag van
Jezus raakte Petrus. Die vraag maakte
in zijn hart het mooiste antwoord los
dat ooit door een mens is gegeven:"Here, tot wie zouden we heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig
leven".
Waarom geloven we eigenlijk? Omdat
Christus ons aangesproken heeft. Omdat Hij onvoorwaardelijk voor ons
gekozen heeft. Omdat Hij ons nooit
laat vallen, ook al verloochenen wij
Hem.
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Hij spreekt ons hart aan heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zo veel ons aan,
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tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven,
alles, - het eeuwig leven.

Dr. C. de Jong

L IED 701
1. Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

4. Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

Liedboek - Lied 701 Vertaling: Joke Ribbers
(oorspronkelijke Engelse tekst: John. L. Bell en Graham Maule)

3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

B LO E MS C H I KK I N G H E ME LVAART S DAG
Wat bedoelt Jezus met Hemelvaart!
Niet dat je steeds naar boven staart!
Niet dat je strompelt en mompelt en klaagt
dat Hij afwezig is , ons niet meer draagt.

Wat bedoelt Jezus met Hemelvaart!
Niet dat je steeds naar de hemel staart!
Maar dat je rondkijkt en zorgt voor elkaar
De hemel op aarde, daar wijst Hij naar!

Wat bedoelt Jezus met Hemelvaart!
Dat hij ons groot vindt, de moeite waard,
Ev vol vertrouwen ons achterlaat,
tot liefde en machtige dingen instaat!

In een wolk van fluitenkruid stijgt de
witte roos, verbeeldend Jezus op naar
de hemel, 12 gekleurde bloemen geven de leerlingen weer die in de windstreken worden heengezonden.

B LO E MS C H I KK I N G P I N KS TE R E N
Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een symbolische
bloemschikking kan iemand diep raken. Speciaal voor de Pinksterviering
op zondag 23 mei a.s. is er een bloemschikking gemaakt met het thema
‘Feest van de Hoop’. Hoop is een
woord van maar vier letters, maar wat
het zegt is meer welkom dan ooit.
Zelden verlangden we zo naar uitzicht. Met Pinksteren vieren we dat er
hoop is, omdat Gods Geest bij ons is.
Voor deze feestelijke viering is een

symbolische bloemschikking gemaakt die het thema helemaal
laat spreken.
Samen met de prachtige bloemen
in allerlei kleuren staat de groene
boog symbool voor de hoop, vol
verwachting voor de toekomst. In
de regenboogkleuren wordt Gods
belofte zichtbaar, waarbij de rode
Gloriosa de boog in vuur en vlam
lijkt te zetten.
De aanwezigheid van de
Heilige Geest is verbeeld met de Sca-

biosa bloem (paarse duifkruid).

D O E L E N B E S TE MMI N GS C O L L E C T E N 2 0 2 1
Van de diaconie ontvingen we een
overzicht van bestemmingscollecten
voor dit jaar.
Mercy Ships Holland.
Deze internationale organisatie verleent gratis medische zorg aan hulpbe-

hoevenden in de armste landen in
Afrika.. In navolging van Jezus wil
Mercy Ships hoop geven en genezing
brengen aan kansarme mensen in de
allerarmste ontwikkelingslanden. Wij
bevelen deze collecte van harte bij u
aan.

Mercy Ships Holland
Ridderkerkstraat 20
3076 JW Rotterdam
IBAN: NL 40 RABO 0356312151
Data: 07 maart, 09 mei, 17 oktober
Compassion Nederland
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Het andere mondiale doel voor 2021
is Compassion Nederland in Apeldoorn. Kinderen zijn de grootste
slachtoffers van extreme armoede.
Compassion bevrijdt kinderen uit armoede in Jezus’ naam. In een Compassion-project krijgen kinderen gezonde voeding, gezondheidszorg en
toegang tot onderwijs. Sponsorkinderen worden op alle gebieden van
hun leven geholpen: fysiek, sociaalemotioneel, cognitief en geestelijk.
Compassion is actief in Azie, Afrika
en Latijns-Amerika en werkt altijd
samen met lokale kerken en lokale
medewerkers. Momenteel zijn er wereldwijd meer dan 2 miljoen kinderen
die deelnemen aan het programma
van Compassion.
—Compassion Nederland
Postbus 1340
7301 BN Apeldoorn
IBAN: NL 91 INGB 0000003232
Data: 10 januari, 4 april, 27 juni
Stichting Epafras
Een ander landelijk doel is Stichting
Epafras in Leiden. Deze organisatie
steunt Nederlanders die vastzitten in
buitenlandse gevangenissen. Dat doet
men vanuit de overtuiging dat ieder
mens waardevol is. Men helpt Nederlandse gedetineerden door het geven
van praktische en geestelijke ondersteuning gedurende hun detentie.
Daarnaast helpt Epafras Nederlanders
met de voorbereiding op hun terugkeer door hen in de gevangenis te bezoeken. Ook begeleidt Epafras lokale
geestelijke verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en
vrouwen die vaak jarenlang gevangen
zitten.
—-

Stichting Epafras
Morssingel 5-7
2312 AZ Leiden
IBAN: NL 38 INGB 0005676067
Data: 21 maart, 6 juni, 14 november
Stichting Ontmoeting
Een van de 2 landelijke doelen voor
de bestemmingscollectes is Stichting
Ontmoeting in Houten. Deze christelijke organisatie wil vanuit een diepgewortelde naastenliefde vastgelopen
mensen ondersteunen om hun leven
weer op orde te krijgen. Men leert
mensen weer op eigen benen te staan,
relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken.
Stichting Ontmoeting werkt met vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens door een
luisterend oor of praktische begeleiding te bieden.
—Stichting Ontmoeting
Centraal Bureau
Onderdoor 56
Postbus 263
3990GB Houten
IBAN: NL 35 RABO 0387669140
Data: 7 februari, 18 april, 29 augustus
Diaconaal Centrum De Bakkerij
Het regionale doel voor de bestemmingscollectes voor 2021 is het Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden. Deze organisatie dankt haar
naam aan het feit dat in de 18e eeuw
aan de armen in die tijd brood verstrekt werd vanuit de
‘Armenbakkerij’. De huidige organisatie is in 1985 opgericht en houdt
zich met name bezig met diaconale
projecten. Een onderdeel daarvan is
het verlenen van tijdelijke individuele
noodhulp aan mensen die aan de rand

Bloemen strooien - welbekend op de kist,
als jij er niet meer bent.
Maar dit gebaar komt vaak te laat.
Voorbij - voorbij! - De kans vergaat.
Er is zoveel verscholen leed
dat niemand ziet, dat niemand weet
van mensen, eenzaam, om ons heen
vaak onbegrepen en alleen.
Hoe moeizaam, tobbend in verdriet.

van de samenleving een moeizaam
bestaan leiden in afwachting van het
moment waarop de reguliere hulpverlening kan inspringen.
—Diaconaal Centrum De Bakkerij
Oude Rijn 44 b
2312 HG Leiden
IBAN: NL 46 INGB 0000097065
(Diaconie Protestantse gemeente Leiden) Data: 21 februari, 2 mei, 5 september
Avondmaalscollecte 2020
Stichting 3xM
De avondmaalscollecte van 2021 is
bestemd voor Stichting 3xM in
Amersfoort. Deze organisatie is in
1980 opgericht met het doel om ook
buiten Nederland het evangelie te
verkondigen. Het evangelie mag niet
in elk land verspreid worden. Stichting 3xM kijkt naar mogelijkheden
om het evangelie toch in deze landen
te kunnen brengen. Dat doet men
door middel van media die aansluiten
bij de lokale taal en cultuur. Wereldwijd is in bijna ieder huishouden, hoe
arm ook, een televisie of smartphone
aanwezig. Daarom verspreidt 3xM
het evangelie via televisieprogramma’s en internetuitzendingen om
mensen op deze manier te laten zien
wat God’s boodschap van liefde en
hoop in het dagelijks leven kan betekenen. Stichting 3xM is actief in Afrika en Azië en bereikt jaarlijks meer
dan 40 miljoen mensen.
Stichting 3xM
Zielhorsterweg 77
3813 ZX Amersfoort
IBAN: NL 13 INGB 0000001144
Data: 31 januari, 1 april, 16 mei, 11
juli, 12 september, 31 oktober

Het lijkt, dat niemand het ooit ziet.
Of toch... ? Als God ons inspireert
en ‘k heb mij tot Zijn licht gekeerd
dan strooi ‘k een bloem
op ‘s naasten pad.
dan strijk ik enkele rimpels glad.
Dan laat ‘k een woord van liefde horen.
Dan is er deze dagiets nieuws geboren.

O MZ I E N NAAR E L KAAR
Het is altijd van belang om naar elkaar om te zien en met elkaar mee te
leven en zeker in deze vaak eenzame

tijd door Corona is het van belang om
iets van elkaar te horen of te zien.
Door allerlei beperkingen en zorgen

om de gezondheid valt het niet altijd
mee om elkaar lijfelijk te bezoeken.
Wat is het dan van extra groot belang
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om eens even een kaartje te sturen
met een paar woorden van meeleven
of een mooi lied of gedicht. Dat zijn
kleine dingen die voor mensen een
groot verschil maken.
Maar wij kunnen dit alleen maar doen
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als u ook namen aan ons door geeft,
want ook wij weten niet wat er achter
iedere voordeur speelt. Dit zijn echt
dingen die we met elkaar moeten
doen.

( Om te voldoen aan de wet op de
privacy is de lijst niet on-line beschikbaar)
Voor informatie kunt u tercht bij de
redactie

I N T E RV I E W ME T M AR K R UT T E
Uit Petrus:
Geloof in God biedt mensen houvast,
juist in een tijd vol onzekerheid.
Rob Visser en Paul Visser spreken
Mark Rutte in het Torentje over zijn
onverwoestbare optimisme, de Bijbel
en de kerk.
Rutte: 'Geloof geeft enorme kracht'
#Visser & Visser
“Met welke Bijbelse figuur zou u zichzelf vergelijken?” Rob Visser maakt
meteen maar duidelijk dat hij en Paul
Visser als dominees bij Rutte aan tafel
zitten, en niet voor een gesprek over
politiek. Het is een grijze najaarsdag,
achter de ramen van het Torentje valt
regen in de Hofvijver. De agenda van
de premier is overhoop gegooid vanwege besprekingen over het coronabeleid, maar hij zit er ontspannen bij.
Rutte, geboren en getogen in Den
Haag, heeft tijdens zijn jeugd heel wat
Bijbelverhalen gehoord. “Het verhaal
over Simson vond ik spannend. Stoer
ook, omdat hij zo sterk was. Maar ik
ga mezelf niet vergelijken met Bijbelse
figuren, hoor. Dat vind ik aanmatigend.”
Vuist op tafel
“En Mozes dan?” oppert Paul Visser.
“Dat was ook een leider. Hij wist zich
geroepen, hij moest mensen mee zien
te krijgen, en hij hield het vol ondanks
alle gedoe. Daarvan zie ik ook iets bij
u.” Maar Rutte wil zichzelf “absoluut
niet” naast Mozes plaatsen. “Ik blijf
een klein mannetje. Met een grote
baan weliswaar, maar ik kan me
hoogstens laten inspireren door zo’n
icoon.”
“Mozes was weleens boos op het
volk, en ook op God”, memoreert
Rob Visser. “Als de coronabesmettingen oplopen, wilt u dan nooit met de
vuist op tafel slaan?” Gefrustreerd
raken dient nergens toe, vindt Rutte,
“net als je vuist naar de hemel ballen
en roepen dat het te veel regent”.
Rob Visser: “En die uitspraak dan dat
voetbalsupporters ‘hun bek’ moesten
houden?” Dat had hij beter anders

kunnen verwoorden, erkent de premier. “Eén moment van zwakheid en
dan flap je er zoiets uit. Niet slim.”
Door zijn werk als minister-president
krijgt hij vaak te maken met politieke
tegenstand en openbare kritiek. Maar
Rutte is niet snel van zijn stuk gebracht. “Ik heb geleerd om als je mensen echt niet begrijpt, niet veroordelend naar hen te kijken maar eerder
met verbazing. Zoals de Engelsen
zeggen: be puzzled. Wat gebeurt hier
nu weer?”
Groter perspectief
Geloof speelde altijd een rol in het
hervormde gezin waarin Rutte opgroeide – een warm en open geloof.
“Het was licht zonder dat het lichtvoetig werd”, zei hij hierover in de
Preek van de Leek die hij ooit hield in
de Duinzichtkerk in Den Haag. “Het
was niet wettisch en kende weinig geen verboden.”
Zijn opa, ouderling in de Badkapel,
was diepgelovig, zijn ouders gingen
regelmatig naar de kerk, zelf gaat hij
sporadisch. “Het mooie van een kerkdienst is dat je daar de context van de
eeuwigheid kunt ervaren. Waar je
anders enorm bezig kunt zijn met problemen, plaatst het geloof in een God
die in een groter perspectief. Dat geeft
een enorme kracht.” “Precies,” zegt
Paul Visser, “en daarom is het zo belangrijk om kerken open te houden,
juist ook in deze tijd.”
Rutte vertelt hoe hij ooit op bezoek
was bij de paus. “Hij vroeg me: ‘Bent
u gelovig?’ Ik zei: ‘Ja. Maar ik ben
protestants opgevoed, dus: witgepleisterde muren, orgelspel, een rechtstreekse verbinding met de Almachtige, en de volledige afwezigheid van
mystiek.’ De paus zei: ‘Dat mystieke
zou ik missen.’ Later realiseerde ik
me dat mijn antwoord niet helemaal
klopte: in protestantse kerken is het
mystieke er net zo goed als in de katholieke kerk, alleen ligt het er wat
minder dik bovenop.”
In de Preek van de Leek omschreef hij

zijn eigen geloof als “49 procent twijfel, 51 procent geloof”, brengt Rob
Visser in herinnering. “Zijn er ook
momenten dat dat omdraait?” Rutte
schudt vastbesloten zijn hoofd. “Nee.
Die 51 procent neemt eerder iets toe
dan af.”
In diezelfde Preek van de Leek heeft
hij het over het lijden en de opstanding van Christus: ‘Die staan voor de
troost en hoop die alles omvatten wat
voor ons van belang is.’ “Wat bedoelt
u daarmee?” vraagt Paul Visser zich
af. Rutte: “Het hele Oude Testament
bevat de belofte van de komst van
Christus en van de kruisiging en de
wederopstanding. En dan gebéúrt dat
ook nog. Daar kan een enorme troost
van uitgaan.” Paul Visser knikt: “Het
doorbreekt de gesloten cirkel van ons
bestaan.”
Optimistisch
Het geloof kan steun bieden op moeilijke momenten, is de overtuiging van
Rutte. In mei dit jaar, midden in de
coronacrisis, overleed zijn eigen moeder, 96 jaar oud. “We mochten niet
op bezoek in het verpleeghuis, alleen
die laatste nacht. Een heel rare tijd.”
Als je in zo’n periode kunt geloven
dat er méér is, “dat helpt enorm”, zegt
hij.
Hij heeft veel meegekregen. “De Bijbel is, net als het humanisme en de
Verlichting, voor mij een bron van
normen en waarden. Hierdoor ben ik
gevormd. Mijn ouders hadden altijd
vertrouwen in de toekomst: het komt
goed. Van hen heb ik ook geleerd om
jezelf niet te serieus te nemen en er
voor anderen te zijn. En: om niet neer
te kijken op de vuilnisman en niet op
te kijken naar de professor.”
“U bent in allerlei opzichten een optimistisch mens”, stelt Rob Visser vast.
“Mag ik dat samenvatten als: er kan
veel fout gaan in het leven, maar uiteindelijk loopt het goed af?” Rutte
glimlacht. “Daar ben ik optimistisch
over, ja.”
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Past zijn optimisme – over het leven,
over God, over mensen – “bij het optimistische geloof van de VVD?” zo
vraagt Paul Visser zich af. Rutte denkt
van wel: “Ik voel me daar thuis.
VVD’ers zijn een beetje zakelijk, maar
er is ook oog voor het sociale. En ze
kijken vol optimisme vooruit.”
Draagvlak
Schuren politieke beslissingen soms
niet met zijn innerlijke overtuigingen?
Rob Visser zou het zich maar al te
goed kunnen voorstellen. “U weet dat
er in de kerk veel mensen zijn die zich
zorgen maken over vluchtelingen op
Lesbos.” Speelt Rutte in de politieke
besluitvorming niet ‘advocaat van de
duivel’?
Natuurlijk wringt die situatie, dat realiseert de premier zich goed. “Maar ik
kan als politicus niet alleen handelen
uit gevoel. Je kan niet tegen iedereen
die uit een land komt waar een probleem is, zeggen: kom maar hierheen
en morgen naar Syrië of Eritrea gaan
om mensen op te halen. Dan weet ik
zeker dat het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen heel snel verdwenen is. De vraag in de politiek is
altijd: hoe houd je de steun van de
samenleving? Bovendien geldt hier: de
situatie op Lesbos is beter zichtbaar
omdat het binnen Europa is. Maar er
is ook ellende in veel andere gebieden
in de wereld. Het is niet fair om één
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land vooraan te zetten. Je moet reëel
zijn: wat kun je in Nederland doen,
wat in het land zelf en wat in samenwerking met andere landen?”
‘De vraag is altijd: hoe behoud je het
draagvlak?’
Grote zee
In een wereld vol onzekerheid en crisis speelt de kerk een belangrijke rol,
daarvan is Rutte overtuigd. “Kerken
helpen bezinning op gang in de samenleving, mensen kunnen er terecht
met levensvragen. En de oproep is
altijd: wees er niet alleen voor jezelf,
maar ook voor degene naast je. Toen
Nederland op slot ging, werd er in een
mum van tijd van alles georganiseerd.
Dat heeft allemaal grote meerwaarde
voor de samenleving.”
Hij citeert een regel uit een Bretons
vissersgebed, de tekst stond bij John
F. Kennedy op het bureau: “‘O God,
de zee is zo groot en mijn bootje is
zo klein.’ Zo voelt het soms.
Maar kerken kunnen duiding geven
aan die grote zee. Ze laten je voelen:
je zit niet alleen in dat kleine bootje,
we zitten er samen in. En ze plaatsen
gebeurtenissen in de historie: we hebben voor hetere vuren gestaan. Tegen
iedereen die actief is in de kerk, of dat
nu is als dominee, als vrijwilliger, als
diaken of wat dan ook, wil ik zeggen:
realiseer je dat de kerk een positieve
rol speelt!”
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“Zou u nog iets willen meegeven aan
de kerk?” vraagt Paul Visser.
Rutte onderstreept nog een keer dat
hij vindt dat de kerk een belangrijke
taak heeft in de samenleving en dat
ze die taak ook oppakt. En vergelijken
met een bijbelse figuur wil hij zich
weliswaar niet, maar als een optimistische profeet spreekt Rutte – ondanks
de zichtbare daling van de ledenaantallen – wel zijn hoop uit voor de toekomst van de kerk. Hij stelt vast dat
steeds meer mensen zoeken naar zingeving. “Er komt veel op mensen af,
ik denk dat meer en meer jonge mensen hun weg zullen vinden. Zij hebben behoefte aan zingeving in de
drukte van hun leven en in een wereld
die zo onzeker is. Ook in deze turbulente tijd. Ik heb goede hoop.”
Op 31 oktober hield ministerpresident Mark Rutte de Protestantse
Lezing 2020, over het thema 'Het goede leven'.
--Mark Rutte
Mark Rutte is in 1967 geboren in Den
Haag. Hij is sinds 2010 minister-president
en minister van Algemene Zaken, op dit
moment in het derde kabinet-Rutte. Hij is
ook politiek leider van de VVD. Naast zijn
werk als premier geeft hij elke week maatschappijleer op een vmbo in Den Haag.
Voor zijn politieke loopbaan werkte hij in
het bedrijfsleven

