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Werkers aan de kant, toeziende nieuwe God.
Wat een zegen beleven wij toch met een zo mooie wereld waarin, of anders
gezegd, waarop wij mogen leven. Met mensen die niets liever willen dan het
mooie dat wij beleven in ons leven willen blijvend beleven, zo niet kwalitatief
verbeteren .Edoch wij hebben de laatste weken kunnen meemaken de enorme
protesten van boeren, bouwers, grondverzetters, advocaten, leraren,
zorgverleners, misschien nog vele meer. Als u ook wilt protesteren dan moet je
er vlug bij zijn, misschien zijn er velen wachtende voor u.
Onze coalitie heeft het er maar druk mee om bevredigende antwoorden te
vinden op de noodkreten der protesterende. Het valt niet mee om de vier
totaal verschillende politieke stokpaardjes in de goede start positie voor de
komende verkiezingen op te stellen. In 2021, of eerder?
Rutte heeft het toch maar moeilijk en heeft in, wat hij zijn zwaarste crisis
noemt, als eerste politieke offer van 20, soms 30 kilometer op het slachtbok
gelegd. Dat is helemaal niet zwaar, dat kan je met een goed verhaal gewoon
doen. De andere coalitie genoten kunnen de borst nat maken en Rutte kan
laten zien wat goed leiderschap vermag.
Wij mogen ons prijzen dat we deel uitmaken van de Europese Unie, dat niet
bedoeld is als een totalitaire staat of een verzameling van alleen maar twee
partijen stelsels. Wij Nederlanders hebben ons eigen gezicht en mogen dat
laten zien. Waren er vroeger vele Goden met de mogelijkheid één der Goden
de schuld te geven bij problemen, wetenschappelijk al terug gebracht tot één
God, dat ook al weer anders lijkt geworden.
Wij hebben, niet God zij dank, een nieuwe God met de naam Brussel.
De alles wetende, met nieuwe tien geboden Brusselse God die, zoals onze
bestuurders willen, gehoorzaamd moet worden. Dat is nodig om mooie kansen
te plaveien voor de bestuurders bij het Brussels Engelen koor.
Almachtige Brusselse God, dank u voor de super meetapparatuur waarmede
tot in een biljoenste van de één of andere graad, welke niet door uw groot God
zijn, maar door gewone techneuten zijn uitgevonden.
Leer ons met die nieuwe mogelijkheden onze bek te snoeren als we gewoon
pragmatisch ons werk willen doen.
Alstublieft Brusselse nieuwe God geef Mark Rutte de kracht te doen wat hij
moet doen om ons gewone zielen ons werk te laten doen. Amen.
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