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Prof. dr. HAM. Fiolet 

Wie a-politiek leeft 
kan niet leven als 
christen 

Het verhaal van de Barmhartige Samari
taan leert ons dat degene die a-politiek 
leeft niet kan leven als christen. Dit con
cludeert prof. dr. Fiolet. Hij schrijft in de 
serie over Kernthema 's over het thema 
'naaste'. 

De samaritaan blijft een uitdaging voor 
de jood en daarmee voor de christen: hij 
die de wet van God niet kent, geeft 
daadwerkelijk liefde aan een mens in 
nood, die door het geloof werd gewei
gerd. Op de weg van Jericho naar Jeru
salem, op de weg tussen de handel en 
de tempel, tussen kerk en samenleving 
liepen de leviet en de priester met een 
grote boog om de mishandelde man 
heen. Zij moesten hun handen schoon 
houden voor de dienst aan God in de 
tempel. En daarom mochten zij hun 
handen niet vuil maken aan de mens. 
Omdat de Gods-dienst door moest gaan, 
lieten zij die mens sterven. In hun leven 
was geen raakvlak tussen hun God en 
hun mede-mens. Zij geloofden terzijde 
van de maatschappelijke werkelijkheid. 

De Schrift maakt duidelijk dat je de wet 
van God niet hoeft te kennen, om je in 
het dagelijks leven de naaste te weten 
van de mens in nood. Op de vraag: wie 
is mijn naaste? krijg je geen geloofsant
woord. Niet geloof doet mij zien wie mijn 
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naaste is, maar alleen menselijke ogen 
en een hart dat voor mensen open staat. 

Daarvoor heb ik geen geloof nodig. Je
zus vertelt dat allen drie de gewonde 
man langs de weg zagen liggen, dat zijn 
huisgenoten in het geloof het recht van 
God lieten prevaleren op het recht van 
deze mens en dat alleen de buitenstaan
der overdadige hulp verleende. Zelfs 
giften aan de diaconie en de caritas van 
de kerk zijn geen excuus om te voorko
men, dat iemand mijn naaste wordt. 
Iedereen mag door een mens in nood 
aangesproken worden om hier en nu zijn 
naaste te worden. 

Voor liefde tot de naaste kan je geen 
regels en wetten maken. Zo goedkoop 
voor de mens en met zoveel gebrek aan 
vindingrijkheid kan je je geloof in God 
niet afkopen. Liefde kan je niet afgrenzen 
met wetten en vastgestelde normen. 
Niemand kan je uitsluiten. Alleen als je 
kàn en dûrft te zien de harde nood van 
iedereen die je tegenkomt, dan wordt zij 
of hij je naaste. Pas als je God weet 
tegen te komen langs de weg, kan je 
hem ook ontmoeten in de tempel. Dat 
vergaten de priester en de leviet. 

Door deze buitenstaander, die op het 

Prof. dr. HA Fiolet (1920) was van 1970 tot 1985 
secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. 
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juiste moment goed handelde, binnen te 
voeren in zijn geloofsgemeenschap wil 
Jezus ons duidelijk maken, dat er geen 
christelijke politiek bestaat, doch dat 
christelijk geloof altijd politiek moet leven. 

Geen christelijke politiek 
De samaritaan veroorzaakt een revolutie 
in het christelijk denken. Jezus plaatst 
deze man, die door de gelovigen van zijn 
tijd werd buitengesloten, bewust midden 
in zijn kerk om te voorkomen dat geloof 
dichtklapt en zich terugtrekt in de beslo
ten ruimte van een uitverkiezingserva
ring. 

Omdat iedereen in elke situatie mijn 
mede-mens kan worden, is de kerk geen 
afzonderlijk gebied in de menselijke sa
menleving. Geïsoleerd van datgene wat 
je dagelijks werk is, kan je onmogelijk je 
geloof in God beleven. Buiten het men
selijke om, buiten het aardse om, kan 
geen ontmoeting met God worden erva
ren. 

Er zijn daarom voor de christen geen 
gesepareerde sociale en politieke waar
den die hij buiten de maatschappelijke 
werkelijkheid om exclusief uit de Schrift 
zou kunnen distilleren. Er is geen christe
lijke ethiek die gebaseerd zou zijn op de 
heteronomie van goddelijke geboden, 
doch alleen de autonomie van het eigen 
geweten, dat gevormd wordt door huma
ne waarden. Zoals er geen christelijke 
algebra is, zo is er ook geen christelijke 
politiek die zich selectief zou inzetten 
voor hogere waarden in de menselijke 
samenleving. 
De mens heeft God nooit gehoord. Wat 
hij van God weet, heeft hij vernomen van 
mede-mensen. 

De gelovige bijdrage in het bewoon
baar maken van de wereld voor alle 
mensen, ligt niet in een eigen christelijke 
visie op de inrichting van de samenle
ving. Het geloof levert aan de politiek 
niet eigen inhoudelijke waarden, doch 
alleen de voortdurende inspiratie en de 
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motivatie van de persoonlijke en collec
tieve inzet. 

Immers de Bergrede - de grondwet 
van het Rijk van God - is geen inhoude
lijke aanvulling op de grondbeginselen 
van de staat. Jezus maakt in zijn visie op 
het menselijk samenleven slechts duide
lijk, dat het recht doen aan armen, het 
bevrijden van onderdrukte mensen, conti
nue aandacht voor zieke en maatschap
pelijk achterblijvende mensen niet moge
lijk is zonder persoonlijke bekering. 

Dit anders omgaan met mensen en 
bezit, deze opbouw van de gemeen
schap waarin mensen elkaar gelijkwaar
dig behandelen omdat zij gelijk zijn voor 
God, vraagt om zuiverheid van geest, om 
bereidheid mee te lijden met vervolgden 
en beschikbaarheid om vrede te bren
gen. 

Paulus heeft dat levensprogram van 
Jezus van Nazareth later zo geformu
leerd: 'Het Rijk van God hangt niet af 
van spijs en drank, maar is gerechtig
heid, vrede en vreugde door de heilige 
Geest. Wie Christus op deze wijze dient, 
is welgevallig aan God en geacht bij de 
mensen. Wij streven dus naar wat de 
vrede en de opbouw van onze gemeen
schap bevordert' (Rom.14.17-18). 
Christus dienen voltrekt zich in de op
bouw van de gemeenschap. 

Geloof is altijd politiek 
Doch tegelijk maakt het verhaal duidelijk, 
dat de leviet en de priester in de tempel 
God hebben gemist, omdat zij om die 
man zijn heengelopen en dat de samari
taan, die de tempel niet binnen mocht, 
God is tegengekomen omdàt hij zich 
ontfermde over een mens die op zijn 
weg was geplaatst. 'Brood voor mijzelf is 
een materiële zaak, maar brood voor 
mijn naaste is een geestelijke zaak' (
Berdjajew) . 

Christenen die zich terzijde van het 
maatschappelijke en politieke leven op
stellen, ontnemen zichzelf de mogelijk-
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heid te ervaren wie God voor hen wil zijn 
en wat God van hen vraagt. Daarom: wie 
a-politiek leeft, kan niet leven als chris
ten. Want politiek-maatschappelijk enga
gement is nodig voor de herkenbaarheid 
van God in deze tijd. 

Heel het oud-testamentisch geloofsver
haal over het volk van Israël is het getui
genis, dat ontmoeting met God alleen 
plaats kan vinden midden in de sociale 
en politieke actualiteit. Het politiek gela
den woord Egypte is in de Bijbel syno
niem met onaanvaardbare onderdrukking 
van mensen. En de sociale idylle van het 
beloofde land is de vertolking van de 
vrede met God. 

Geloof is leven uit genade, uit onver
diende aanvaarding door God en gebor
genheid bij Hem. Naar die ervaring vol
trekt zich juist in het maatschappelijke en 
politieke gebeuren. 

Israël maakt duidelijk, dat de aardse 
werkelijkheid van elke dag naast com
merciële, culturele, sociale en politieke 
aspecten ook ethische en religieuze 
waarden kent. Doch uit de geloofsop
dracht van Mozes om met een sociale en 
politieke revolutie zijn volk te bevrijden, 
blijkt dat deze religieuze waarden niet 
apart en goedkoop verkrijgbaar zijn. 

Tegelijk echter staat dit geloof in God 
kritisch tegenover elke maatschappelijke 
politieke gestalte, waarin deze ontmoe
ting met God zijn uitdrukking vindt. 
Het Rijk van God is nooit abstract, maar 
altijd concreet-menselijk. Doch die ont
moeting met God ligt niet in het verleng
de van menselijke gerichtheid. Geloof in 
God gaat niet op in goed mens-zijn. Het 
maakt de transcendente dimensie van de 
aardse werkelijkheid ervaarbaar, omdat 
ontmoeting met God het maatschappelijk 
bezig zijn overstijgt. 

Geloof is daarom altijd politiek. Het 
richt zich op dienst, gerechtigheid, mens
waardige samenleving voor allen. Geloof 
verzet zich tegen armoede, uitbuiting, 
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onderdrukking, schending van mensen
rechten, racisme. 

Tegelijk kan de kerk zich nooit identifi
ceren met welke politieke partij ook en 
kan zij zich niet bemoeien met de partij
politieke keuze van haar leden. In haar 
voortdurend politiek bezig zijn mag zij 
zich nooit laten verleiden de wagen van 
politieke machten te gaan trekken, ook 
niet als deze politieke macht zich laat 
inspireren door het bijbels geloof. 
De kerk heeft geen politieke macht. En 
zij mag nooit proberen die te verwerven. 
Zij hoort niet thuis op de stoel van de 
staat. Zij bepaalt de politiek van de over
heid niet rechtstreeks. Zij erkent in alles 
de eigen politieke verantwoordelijkheid 
van de regering. Want zij heeft geen 
ander politiek middel dan het getuigenis 
van het Evangelie van Jezus Christus. 

Geen concurrentie 
Kerk en politiek, geloofsgemeenschap en 
de organen van de samenleving ontmoe
ten elkaar in hun gezamenlijke zorg voor 
dezelfde maatschappelijke werkelijkheid. 
Toch staan zij niet in een concurrentie
positie tegenover elkaar, omdat zij de
zelfde samenleving benaderen vanuit 
een verschillende invalshoek. 

Als de kerken eindelijk hun angst voor 
de secularisatie hebben overwonnen 
door de erkenning van de eigenwettelijk
heid en de eigen verantwoordelijkheid 
van de verschillende maatschappelijke 
terreinen, dan zullen zij een nieuwe dia
loog met alle participanten aandurven. 

In die dialoog tussen gelijkwaardigen, die 
zorgvuldig omgaan met de bijdragen van 
de anderen, zullen de kerken inbrengen 
de zorg van God voor mensen zoals die 
zichtbaar is geworden in Zijn volk Israël 
en in de kerk van Jezus Christus. De 
heilsbedoeling van God met zijn schep
ping is niet een geestelijke blauwdruk 
gebleven voor het hiernamaals. 

Dit heilsplan met de menselijke sa-
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menieving heeft zijn normatieve neerslag 
gevonden in de Schrift en is in samen
spel met de andere verantwoordelijken 
een blijvende opdracht voor de kerk. 

Want het is een christen onwaardig de 
hemel te verwachten zonder zijn of haar 
handen vuil te maken aan de aarde. God 
schiep de hemel én de aarde. Niet de 
aarde in het verleden en de hemel in de 
toekomst. Maar nog steeds beide tegelijk 
in het heden. De hemel komt niet ná de 
aarde. Deze aarde wordt nu al hemel. 
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Hoe dat kan gebeuren, vertelt Jezus ons 
in de parabel van de barmhartige samari
taan. 
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