
Het grootste toneelstuk wereldwijd, de coronacrisis: het einde van alle 

religie?

Door Evert de Groot 

In deze verhandeling wordt een lans gebroken door te stellen dat alle door 

de overheid genomen maatregelen om een zogenaamd virus te bestrijden – 

alsof dat mogelijk zou zijn – ons indirect bewust kunnen maken welke 

waarden die wij koesteren met het predicaat ‘geestelijke waarden’ kunnen 

worden aangeduid. Juist de inperking van wat ons dierbaar is geeft ons de 

mogelijkheid ons af te vragen wat de bron is van deze waarden, die eigenlijk 

allen als ‘christelijke‘ waarden kunnen doorgaan. 

Stelt U zich eens voor. Een woordvoerder van een overheidsinstelling 

kondigt het volgende mandaat af: vanaf heden worden wereldwijd alle 

godsdienstoefeningen in alle gebedshuizen zeer strenge beperkingen 

opgelegd, waarbij de wijze waarop deze godsdienstoefeningen reeds 

gedurende millennia zijn uitgevoerd niet meer zijn toegestaan, mogelijk 

gevolgd door ingrijpende maatregelen bij overtreding. 

Zonder uitzondering zou iedere betrokkene zeggen: zijn ze nou helemaal van 

de pot gerukt? 

Een massaal protest zou het gevolg zijn!

Maar in alle nuchterheid: dit scenario is niettemin werkelijkheid geworden. 

Wereldwijd!

Er moest iets worden gevonden om deze door en door absurde en 

antigodsdienstige maatregel aannemelijk te maken. 

Wij weten inmiddels dat bewust is gekozen voor het virus als een katalysator 



om deze (en vele andere!) maatregel a.h.w. te legitimeren. (zie https://

www.stopworldcontrol.com/ ) 

Zou het kunnen dat daarbij de, ons bijna verplicht gestelde, angst voor het 

virus, een verplicht opgelegde smetvrees voor alle wereldburgers, ons 

gezonde verstand heeft weggevaagd? 

Dit is wat wij constateren:

1. wereldwijd zijn alle godsdienstoefeningen zodanige beperkingen 

opgelegd, dat deze beperkingen tot en met in de uitvoering van de 

sacramenten zijn doorgedrongen, zoals social distancy, beperking 

bezoekersaantallen, niet meer zingen, geen uitreiking hostie, verplicht 

handen wassen, uitwijken naar on line vieringen, enz.  

2. er is vanuit de verschillende religies opvallend weinig protest te 

vernemen: de meeste godsdienstige mensen aanvaarden en volgen 

klakkeloos de overheidsmaatregelen, enige nog te noemen uitzonderingen 

daargelaten 

3. het godsdienstige wereldbeeld, waarbij vertrouwen in God en 

gepraktiseerde betrokkenheid en liefde voor de naaste, heeft plaats gemaakt 

voor een scenario van angst, wantrouwen, distantie en zelfs elkaar verlinken! 

4. ook binnen de kerk blijkt het coronavirus een splijtzwam, met aan de ene 

kant mensen die de overheidsmaatregelen fanatiek verdedigen versus 

mensen die in deze overheidsmaatregelen een godslasterlijke belediging van 

het godsdienstige wereld- en mensbeeld zien, zo mogelijk afkomstig uit de 

koker van de antichrist.

5. in de reguliere media wordt gesteld dat het geloof niet beschermt tegen 

het virus. Maar dat is een aanname, er is geen enkel wetenschappelijk bewijs 
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voor dit statement.  

6. de kerkgenootschappen die zich beroepen op hun godsdienstige 

overtuiging, zoals in Staphorst, liggen onder vuur, worden onverantwoord 

genoemd of belachelijk gemaakt. 

Er is overduidelijk een macht in de wereld werkzaam die zich de status heeft 

toegeëigend om werkelijk alles wat in de wereld gebeurt te ‘overrulen’. 

Probeert maar eens een levensgebied te bedenken waar de lange arm van het 

grote plan van The Graet Reset, de coronamaatregelen geen vat op heeft…! 

En de leiders van alle gebedshuizen hebben dit laten gebeuren. Zo zijn de 

geluiden van protest vanuit de kerken in vergelijking met de omvang van het 

gebeuren toch opvallend mager. En daarbij: de maatregelen hebben hun weg 

gevonden tot in de godsdienstoefeningen zelf:

niet meer de Schepper als hoogste instantie maar de overheden. Wereldwijd! 

En toch… hoeveel kerkmensen protesteren tegen deze machtsgreep, tegen 

deze troonverwisseling? 

Heeft de religie in het geheel geen boodschap meer aan een wereld waarin 

alle christelijke waarden op de helling gaan? Waarbij naastenliefde plaats 

maakt voor smetvrees, waarbij onze verantwoordelijkheid voor ons eigen 

leven en gedrag wordt gereduceerd tot een gehoorzaamheid aan de 

coronamaatregelen, waarbij liefde plaats maakt voor controle of onze 

naasten zich wel aan de regels houden, waarbij iedere menselijke aanraking 

– nog altijd de grootste uiting van betrokkenheid op elkaar – als gevaarlijk 

wordt afgekeurd? Is het normaal dat mensen in verpleeghuizen tot 

gedwongen sociale deprivatie zijn veroordeeld? Dat je geen afscheid mag 

nemen van terminale zieken? En zo kunnen we nog wel even doorgaan….



Is het niet zo dat een religie die blijkbaar geen boodschap heeft aan, die niet 

vruchtbaar kan zijn voor de politiek blijk geeft van haar eigen armoede? 

Heeft de religie niet de taak om vruchtbaar te zijn in plaats van afzijdig? 

Is het terecht dat de in de kerken verkondigde autoriteit van de Schepper 

plaats heeft gemaakt voor de autoriteit van de medische wetenschap, die dan 

ook nog eens op een totaal vertekende wijze wordt vertegenwoordigd door 

de media en de overheden? 

Helemaal afgezien van de vraag hoe men denkt over pioniers als Mahatma 

Gandhi en Martin Luther King – zij hebben, hoe feilbaar ook, een lans 

gebroken voor hun godsdienst door te laten zien dat de religie wel degelijk 

vruchtbaar kan zijn voor de politiek en dat de veel gevolgde attitude van 

afzijdigheid niet de enige mogelijkheid is – waarbij er eigenlijk ook een 

onderscheid dient te worden gemaakt tussen bewuste afzijdigheid en 

onbewuste afzijdigheid, die voortkomt uit een meer passieve of 

consumptieve houding.  

Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, heeft vanuit 

geesteswetenschappelijke inzichten in niet mis te verstane bewoordingen 

gesteld dat verreweg het leeuwendeel van de heersende maatschappelijke 

problemen te herleiden zijn tot het feit dat er sprake is van totaal onjuiste 

toepassing van de bekende drie ethische richtlijnen vrijheid, gelijkheid en 

broederschap op de drie maatschappelijke gebieden van respectievelijk het 

geestesleven, het rechtsleven en het economische leven. Toegespitst op de 

actuele situatie betekent dit, dat het volkomen onjuist is indien vanuit de 

medische wereld, zijnde een tak van het geestesleven – waarin vrijheid het 

leidende beginsel hoort te zijn – uitspraken worden gedaan die voor iedereen 



bindend zijn, die aldus de status aannemen van algemene rechtsgeldigheid, 

dus van gelijkheid, dat echter een leidend beginsel is in het rechtsleven. Een 

vorm van misplaatste sociale kortsluiting, waarbij vrijheid plaats maakt voor 

overheidsdwang.  

Wij benoemen dit zo expliciet omdat dit een van de weinige uitspraken is die 

vanuit een spirituele gezichtshoek zo duidelijk maakt wat hier nu eigenlijk 

mis is: met medische gezichtspunten die de onterechte status hebben 

verkregen van rechtsgeldige maatregelen, wordt het religieuze leven 

ontregeld. 

Daarom is het de hoogste tijd dat vanuit het gebied van het religieuze leven 

een vlammend protest wordt aangetekend tegen deze onjuiste gang van 

zaken. Zwijgen kan namelijk ook als een vorm van instemming worden 

geïnterpreteerd. 

 

Een ander punt is dat alle mensen het erover eens kunnen zijn dat de waarde 

van het religieuze leven zichtbaar moet worden in de uit dit leven 

voortspruitende ethiek. Vanuit een religieus of spiritueel gezichtspunt bezien 

draait alles om de ethiek – ethiek is de kern en de nerf van alle godsdienst. 

En godsdienstig systeem dat hier niet aan voldoet deugt gewoonweg niet. 

Daarom ook heeft men vanuit het spirituele leven de taak en de mogelijkheid 

zich te verdiepen in het vraagstuk van goed en kwaad, dat vooral ook een 

spiritueel vraagstuk is, omdat in een spiritueel wereldbeeld ervan wordt 

uitgegaan dat zowel de machten van het licht als die van het duister 

geïnteresseerd zijn in de mens, en wel om de mens voor zich te winnen, 

hetzij goedschiks, in vrijheid (de goed machten) hetzij kwaadschiks, met 

dwangmaatregelen (de duistere machten). Oftewel: beperkende en 



dwangmaatregelen komen altijd uit de koker van de machten van het duister. 

Wij constateren dat in de politiek men het ethische vraagstuk uit de weg 

gaat. Politieke beslissingen worden niet langer genomen op basis van 

ethische overwegingen. Maar in dit vacuüm hebben kwaadaardige tendensen 

volop de kans zich thuis te voelen en zich te nestelen. 

Vanuit een spirituele gezichtspunt gezien moeten de apert 

vrijheidsontnemende elementen van de coronamaatregelen als kwaadaardig 

worden aangemerkt. En het aandragen van de enige oplossing met uitsluiting 

van alle andere oplossingen: een vaccin, dat bovendien nog eens voorzien 

blijkt te zijn van moderne nanotechnologie met als doel de mens genetisch te 

manipuleren en blijvend te binden aan het world wide web, aan de ‘Cloud’, 

en de mens daarbij te reduceren tot staatseigendom, maakt het nieuwe vaccin 

tot een door en door kwaadaardig vaccin. 

De wetenschap is opgedeeld in werkgebieden die in toenemende mate uit 

elkaar groeien. De ethiek is een aparte tak van wetenschap geworden maar is 

geen leidend beginsel in de wetenschapsbeoefening. Sterker nog, een 

wetenschap die de etiologie van het kwaad bestudeert, de ponerologie, staat 

nog slechts in de kinderschoenen en de criminologie focust zich enkel op het 

conflict tussen gedrag en cultuur- en tijdgebonden voorschriften. 

Een anderen basale spirituele waarde is de waarheid. Waarheid staat boven 

alle religie en is een voor alle levende wezens bindend richtsnoer. De religie 

heeft als taak om de waarheid te dienen en ervoor op te komen. Blijft dit 

achterwege, dan schiet zij tekort, zoals ook de media tekortschieten als zij 

van het richtsnoer van de waarheid afwijken. Dit gebeurt heden ten dage 



wereldwijd en massaal. De coronacrisis is in werkelijkheid een 

waarheidscrisis. 

Nog een basaal spiritueel gegeven is geloof, vertrouwen. Vertrouwen in de 

mens is daarmee onlosmakelijk verbonden. Het huidige vaccinatiebeleid is 

niet gebaseerd op het vertrouwen dat de mens zodanig is gemaakt dat hij 

ziektes uit eigen krachten kan handelen maar dat de mens ‘verbeterd’ moet 

worden. Vanuit spiritueel gezichtspunt is dat ronduit dwaasheid. Vanwege de 

uiterst arbitraire vaccinatiepraktijk van de afgelopen eeuw (hier is echt 

enorm veel literatuur over verschenen, zoals “Zorgwekkende gevolgen van 

vaccinaties” te downloaden vanaf www.Stichtingvaccinvrij.nl) in combinatie 

met de oogmerken van het nieuwe vaccin, lijkt het mij gerechtvaardigd om 

de gehele vaccinatiepraktijk een vorm van godslastering te noemen. De 

vaccinatiepraktijk is o.a. gebaseerd op het gebrek aan vertrouwen in 1. het 

menselijke immuunsysteem, 2. in andere benaderingswijzen 3. in de 

mogelijkheid van de mens eigen keuzes te maken en tevens op de angst van 

de ‘consument’ waarop handig wordt gezinspeeld. En tevens op het 

onuitputtelijke verdienmodel, omdat aan herhaalde medische handelingen 

bestemd voor iedereen nu eenmaal veel meer kan worden verdiend dan aan 

medische handelingen voor de zieke doelgroepen. Dat macht corrumpeert is 

hier volledig van toepassing. 

De coronamaatregelen hebben, in combinatie met de angst voor het virus, 

blijkbaar de kracht om ons gehele wereldbeeld – ook een spiritueel 

wereldbeeld – aan te tasten en zo nodig te corrumperen. De medemens niet 

langer als naaste maar als een gevaar. Griep niet langer als een weldadige 
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lichaamsreiniging maar als een vijand. Vrijheid niet langer als een deugd 

maar als een onverantwoordelijkheid. Vaccinatieweigering niet langer als 

een heldendaad maar als een moreel defect. Wetenschappelijk revisionisme 

niet langer als een noodzaak maar als een politieke incorrectheid. Inversieve 

ethiek, een zeer zorgwekkend fenomeen. 

Van alle religies ligt het christendom momenteel niet gunstig ‘in de markt.’ 

Het wordt gezien als een religie voor softies, die genoegen nemen 

voorschriften die de leuke dingen in het leven inperken. Maar daarbij wordt 

over het hoofd gezien dat de menselijke vrijheid, die nu zo onder druk is 

komen te staan, een door en door christelijk waarde is. En dat is eveneens 

van toepassing op alle vormen van liefde van mens tot mens. Juist de 

coronamaatregelen maken indirect duidelijk welke waarden als christelijke 

waarden kunnen worden aangewezen: vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, 

zelfbeschikkingsrecht, waarheid, ethiek, naastenliefde, vertrouwen (in de 

mogelijkheid van de mens om verantwoorde keuzes te maken), enz. 

Indien de kerken hun medewerking verlenen aan het coronabeleid dan gaan 

zij er zelf deel van uitmaken. Dit kan worden gezien als een vorm van 

verraad. 

Gelukkig zijn er mensen die een kritisch geluid laten horen aangaande het 

immorele en boosaardige karakter van de coronamaatregelen. Momenteel is 

o.a. het volgende te vinden op internet: 

1. de Duitse pastoor Jakob Tscharntke heeft een aantal video’s laten 

uploaden zoals

– Wie gehen wir als Christen mit dem Corona Wahnsinn um?



– The Global Elite is Imposing World War III on Citizens through the 

Coronavirus

Hierbij laat hij een vlammend protest horen tegen het aperte on-ethische 

karakter van de coronamaatregelen! 

2. de aartsbisschop Vigano heeft een tweetal open brieven geschreven aan 

President Trump (zie

https://gedachtenvoer.nl/2020/06/13/opmerkelijke-qanon-media-kranten-

koppen-die-mij-vertrouwen-gaven/  en 

https://apokalypsnu.nl/2020/10/31/brief-van-aartsbisschop-vigano-aan-

president-trump-volledig-nederlands/ 

waarin hij de kwaadaardige aard van de op handen zijnde werelddictatuur 

aankaart 

3. Kardinaal Raymond Burke heeft zich erover uitgelaten dat de machten die 

The Great Reset willen doordrukken het Covid-19 virus gebruiken om hun 

kwaadaardige agenda door te drukken

4. Pastor Mark Goring heeft zich kritisch uitgelaten over The Great Reset

5. de organisatie Fathers of Mercy heeft een aantal video’s geüpload

6.  Op zondag 19 april, 2020, gaf eerwaarde pastor Danny Jones van de 

Northlake Baptistenkerk in Georgia, V.S., een scherpe zondagsmis m.b.t. de 

wereldwijde coronapandemie

7. iets dichterbij: Hans Stolp heeft en video geüpload waarin hij zijn zorgen 

uit over de gevolgen van de coronamaatregelen.

Het Reformatorisch Dagblad dat een van de weinige financieel 

onafhankelijke dagbladen wordt door andere media soms danig afgekraakt. 

Een voorbeeld. 

https://rairfoundation.com/german-pastor-the-global-elite-is-imposing-world-war-iii-on-citizens-through-the-coronavirus-video/
https://rairfoundation.com/german-pastor-the-global-elite-is-imposing-world-war-iii-on-citizens-through-the-coronavirus-video/
https://gedachtenvoer.nl/2020/06/13/opmerkelijke-qanon-media-kranten-koppen-die-mij-vertrouwen-gaven/
https://gedachtenvoer.nl/2020/06/13/opmerkelijke-qanon-media-kranten-koppen-die-mij-vertrouwen-gaven/
https://apokalypsnu.nl/2020/10/31/brief-van-aartsbisschop-vigano-aan-president-trump-volledig-nederlands/
https://apokalypsnu.nl/2020/10/31/brief-van-aartsbisschop-vigano-aan-president-trump-volledig-nederlands/


Indien men de twee artikelen met elkaar vergelijkt:

https://www.rd.nl/artikel/838668-niet-corona-heerst-maar-god-regeert  en 

hhttps://www.dagelijksestandaard.nl/2020/03/walgelijke-religekkies-van-

reformatorisch-dagblad-corona-is-straf-voor-abortus-en-euthanasie/ttps://

www.rd.nl/artikel/838668-niet-corona-heerst-maar-god-regeert

dan kan men zich afvragen of deze criticus überhaupt wel kan lezen. 

Dan nu de kardinale vragen. 

1. Indien nu blijkt dat de meeste mensen die op de een of andere wijze een 

religieus of spiritueel wereldbeeld aanhangen niet in de gaten hebben dat een 

vertrouwen in de overheidsmaatregelen naïef en totaal misplaatst is en 

getuigt van een gebrek aan het vermogen om deze maatregelen te herkennen, 

en te doorzien op hun kwaadaardige intenties, is er dan sprake van een falen 

van dit spirituele wereldbeeld of van een falen bij degene die dit wereldbeeld 

aanhangt? Het feit dat er mensen zijn zoals hierboven genoemd laat zien dat 

bij de beantwoording van deze vraag niet de kwantiteit maar de kwaliteit, in 

de vorm van het vermogen de fenomenen te doorzien, om de intenties achter 

de fenomenen te doorschouwen dus, doorslaggevend is. Hetgeen dus tot het 

sterke vermoeden leidt dat vele aanhangers van een geestelijk wereldbeeld 

door de media en het consumptivisme van de afgelopen 75 jaar passief zijn 

geworden, dan wel in een soort slaap zijn gesust. 

2. En wat is het meest kardinale statement dat de vertegenwoordigers van het 

religieuze en spirituele geestesleven zouden moeten maken? Hoewel reeds 

verwoord door een aantal van bovengenoemde sprekers, die de moed hebben 

opgebracht hun hals uit te steken, zou ik zeggen:

de ontwikkeling van de mensheid kent fasen die een zogenaamd 
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Apocalyptisch karakter hebben, hetgeen wil zeggen: onthullend maar tevens 

de mens voor een noodzakelijke keuze plaatsend. Komen de 

coronamaatregelen gezien hun apert mens-vijandige en anti-sociale karakter 

uit de koker  

van de antichrist (vanuit de geesteswetenschap van de antroposofie is dit 

zeer goed te begrijpen (zie bijvoorbeeld https://www.transitieweb.nl/

spiritualiteit/de-coronacrisis-de-strategie-van-de-antichrist-en-de-

antroposofie/ ) dan is het onze taak om deze maatregelen fenomenologisch te 

herkennen. Alle verandering in de wereld begint immers met 

bewustwording. En de noodzaak om tot een bewuste keuze te komen zit hem 

in de onvermijdelijke wetmatigheid, dat wie zijn medewerking verleent aan 

een corrupt systeem, er zelf deel van uitmaakt. 

Een gelovig of godsdienstig mens die zich enkel wil richten op alles wat te 

maken heeft met de wereld van licht en liefde, maar verzuimt om de werking 

van het kwaad in mens en wereld te leren kennen, is als een plant die wel 

naar het licht wil groeien maar niet wortelt. Bij de eerste de beste beproeving 

redt deze het niet. 

En tenslotte zou men zich in alle ernst kunnen afvragen of alle waarden die 

nu zo sterk onder druk staan en door de overheidsmaatregelen bestreden 

worden, nu juist de meest kostbare zaken in het leven zijn. En als dat zo is, 

dan verraden deze maatregelen toch zeker hun eigen ethische identiteit. 
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