
Drs. C.H.W. van den Berg 

Vrijheid in tweevoud 

Het is een moeizame taak met de vrij
heidsopvatting van de bijbelse traditie in 
de politiek te opereren. Deze vrijheid kan 
niet worden geregeld of afgedwongen 
door middel van wetgeving. Drs. Van den 
Berg schrijft de eerste bijdrage aan de 
serie 'Christelijk geloof en politiek' over 
het thema 'vrijheid'. Volgende maand het 
thema 'rentmeesterschap'. 

Voor velen is vrijheid niet het eerste 
woord dat de wereld van kerk en geloof 
oproept. Dat geldt voor buitenstaanders 
die alleen oppervlakkig en fragmenta
risch met deze wereld in aanraking ko
men, vooral door uitwassen die de pers 
en andere media halen. Nog sterker voor 
die buitenstaanders die ooit binnen deze 
wereld leefden maar daarvan afscheid 
hebben genomen, in vele gevallen omdat 
de sfeer in die wereld hun te benauwd 
en te bedompt was geworden, te onvrij 
dus. Dat geldt ten slotte ook voor heel 
wat christenen die weliswaar binnen de 
kerkmuren zijn gebleven, maar oplopen 
en in het geweer komen tegen kerkelijk 
gedrag met een repressief of zelfs intimi
derend karakter. 

Voor alle duidelijkheid zij gezegd: in 
heel het christendom wordt - hoe dan 
ook - de vrijheid gepredikt. Maar die 
prediking beoogt niet zelden alleen ruim-
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te te creëren voor een autoritaire invul
ling, die ingebed in een vast dogmatisch 
kader in haar toespitsing moralistisch of 
wetticistisch is. Binnen het protestantis
me gaan dit dogmatisme en moralisme 
hand in hand met een fundamentalisti
sche omgang met de Bijbel. In het 
rooms-katholicisme is daarbij de traditie 
maatgevend zoals die door de daartoe 
bevoegde kerkelijke instanties wordt 
uitgelegd en van toepassing verklaard 
wordt. 

Hiermee is het christendom maar ten 
dele gekarakteriseerd, maar in de publie
ke beeldvorming is dit type nog steeds 
dominant. Dat is er mede een gevolg van 
dat dit christendom er op uit is zich in de 
wereld sterk te maken en te consolideren 
in machtsstructuren, het duidelijkst in de 
hiërarchie van het door 'Rome' gedomi
neerde katholicisme. 

Er bestaat binnen dit type uiteraard 
ook een boodschap aan het adres van 
de wereld, de politiek incluis. Maar de 
wereld van onze samenleving, die door 
de Verlichting is heen gegaan en daar
aan mondigheid en democratie heeft 
overgehouden, heeft daaraan géén 
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boodschap en kan die ook niet hebben. 
De 'wereldvreemdheid' van dit type chris
tendom bestaat uit meer dan enkel onge
loofwaardigheid. Dit autoritair gestructu
reerde christendom staat ook lijnrecht 
tegenover het ideaal van de Westerse 
humaniteit waarvoor de als autonomie 
verstane vrijheid een sleutelwoord is. 

Het ontstaan van deze geseculariseer
de vrijheidsopvatting hangt samen met 
een vele eeuwen geleden begonnen 
proces van verinnerlijking van de vrijheid 
in de christelijke traditie. In de gesecula
riseerde vrijheidsopvatting heeft men 
opgenomen wat de christelijke traditie 
daardoor heeft laten liggen. Dat verklaart 
dat in deze vrijheidsopvatting vrijheid 
primair verstaan wordt als uiterlijke vrij
heid, als bevrijd zijn van allerlei vormen 
van onderworpenheid en repressie, met 
daarbij het accent op de politieke, sociale 
en economische aspecten. 

Binnen het christendom heeft dit pro
ces van verinnerlijking van de vrijheid er 
toe geleid dat zij gereduceerd werd tot 
het gevolg van de genadige bevrijding 
van schuld en verloren zijn zodat zij 
vrijwel synoniem werd met religieuze 
geborgenheid. Ten gevolge daarvan ging 
de directe relatie met het bestaan in de 
wereld verloren, zodat de politieke di
mensie van de christelijke vrijheid achter 
de horizon verdween. 

Dit betekende overigens niet dat men 
niet aan politiek deed of wilde doen. 
Integendeel, sociaal en politiek actief zijn 
werd als roeping gezien. Bij bevrijding 
van hoorde een tot. Maar wie daartoe 
overging begaf zich op een ander terrein 
waarop géén christelijk vrijheidsstreven 
(als genadewerking) bestond. Een laatste 
gevolg van het genoemde proces van 
verinnerlijking was dat de zo ervaren 
vrijheid géén kritisch ferment voor het 
bestaan van de kerk zelf meer kon zijn. 
Zo kon het gebeuren dat buiten de kerk 
aan de uiterlijke vrijheid zonder religieuze 
dimensie vorm gegeven werd, terwijl 
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binnen de kerk de verinnerlijkte vrijheid 
geen vorm aan die kerk gaf. Vandaar de 
wat sombere karakterisering in het begin 
van dit artikel. 

Bevrijding 
Daarbij is al opgemerkt dat daarmee 
geen kenschetsing van heel het christen
dom gegeven is. Er bestaat een ander 
christendom, dank zij het feit dat op de 
genoemde ontwikkeling een brede reac
tie is gekomen, die niet gebonden is aan 
bepaalde kerkelijke denominaties en dus 
oecumenisch van karakter is. Het be
kendste voorbeeld daarvan is de bevrij
dingstheologie die ontstaan in Zuid Ame
rika over heel de wereld aanhang gevon
den heeft. 

Een ander voorbeeld van deze reactie 
is te vinden in een van de rapporten van 
de zevende Assemblée van de Wereld
raad van Kerken, die in februari 1991 in 
Canberra gehouden is. In het rapport van 
sectie 11, dat handelt over bevrijding door 
de Geest van waarheid, staat: 'Wij men
sen die de gave van de vrijheid hebben 
gekregen, mogen niet stoppen met de 
strijd voor de bevrijding van die mensen 
die gevangen zitten in onrechtvaardige 
sociale en economische systemen.' Het 
rapport keert zich tegen de neiging van 
christenen en kerken het werk van de 
Geest te beperken tot een exclusieve 
interne en persoonlijke ervaring. 

Achter deze contra-beweging zit een 
theologie die afgerekend heeft met de 
gedachte dat menselijke vrijheid en god
delijke genade elkaar uitsluiten. De con
currentie tussen deze twee - breder 
gezien die tussen God en mens - houdt 
in dat Gods macht verdwijnt, wanneer de 
mens met zijn vrijheid tot iets in staat is, 
en dat Gods macht in zijn genade alleen 
tot zijn recht komt, wanneer de mens niet 
de vrijheid heeft iets bij te dragen. 

Uitgaande van dit concurrentie-schema 
koos men al na enkele eeuwen christen
dom voor de opvatting dat de goddelijke 
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genade de mens bevrijdt van zijn innerlijk 
onvermogen voor het goede te kiezen, 
dus van zijn innerlijke onvrijheid. Daar
mee was de aanzet gegeven tot het 
proces van verinnerijking van de christe
lijke vrijheid en de tegenoverstelling van 
heteronomie en autonomie. De keuze 
voor een theologie waarin God en mens 
geen concurrenten zijn, maar waarin 
Gods bevrijdende liefde het vrije ant
woord van de mens opneemt en vice 
versa, maakt het mogelijk de relatie tus
sen innerlijke en uiterlijke bevrijding en 
het van en tot van beide vast te houden. 

Daarmee beschikt het christelijk geloof 
over een visie op vrijheid waarmee ver
geleken het geseculariseerde vrijheidsbe
grip van de Westerse samenleving toch 
wat mager afsteekt. Het mist de religieu
ze dimensie en heeft daardoor weinig 
moreel verweer tegen wat de samenle
ving als het tot, als goed gebruik van de 
vrijheid aanprijst en opdringt. Wat men
sen met hun vrijheid doen is in hoge 
mate afhankelijk van de maatschappelij
ke context, de idealen daarvan incluis. 
Onze samenleving wordt (nog steeds) 
beheerst door het ideaal van de vooruit
gang, die verstaan wordt als vermeerde
ring van geld en goederen en nage
streefd wordt op basis van vrij onderne
merschap en daaraan dienstbare weten
schapsbeoefening. De vrijheid van deze 
samenleving vertoont een sterke ge
neigdheid zich ten koste van anderen te 
realiseren en geeft ruim baan aan het 
recht van de (economisch) sterkste. 

In de bijbelse traditie is vrijheid altijd 
gerelateerd aan de gerechtigheid. Daar
om kent de Bijbel geen vrijheid als 
grondrecht, maar spreekt zij wel voortdu-
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rend over bevrijding van onrecht. Onder
drukking wordt niet afgewezen als iets 
dat zich niet verdraagt met de vrije zelf
bestemming (autonomie) van de mens 
maar als iets dat de mens onrecht aan
doet, hem verhindert tot zijn recht te 
komen. Vrijblijvende vrijheid kent de 
Bijbel niet. Vrijheid komt daarin altijd voor 
als uitgangspunt voor ethiek. 

Voor christenen in de politiek, die 
weigeren vrijheid te reduceren tot een 
zaak van het innerlijk en er niets voor 
voelen zich uit te leveren aan de arme
tierige geseculariseerde vrijheidsopvat
ting en daarmee aan de slag te gaan, is 
er in onze tijd een goed alternatief, waar
van men zich niet kan afmaken als zou 
het alleen de taak van de kerk zijn zich 
daarvoor in te zetten. 

Maar met de vrijheidsopvatting van de 
bijbelse traditie in de politiek opereren is 
een moeizame taak en hachelijke zaak. 
Deze vrijheid kan niet worden geregeld 
of afgedwongen door middel van wetge
ving. Deze vrijheid kan alleen worden 
gerealiseerd wanneer mensen daarvoor 
uit overtuiging kiezen. Politici die dit 
weten moeten dus maar blijven hopen 
dat de mensen zich ooit bekeren en om 
een ander samenlevingsmodel vragen. 
Zolang dat niet gebeurt, kan er hoog
stens fragmentarisch iets mee worden 
gedaan. Het is goed dat te weten, inclu
sief de consequentie daarvan, namelijk 
dat christelijke politiek nog geen christe
lijke politiek is. 

Christen Democratische Verkenningen 1/92 

C 
t 

I 

~ 

(I 

t: 

i 
( 

( 

r, 


