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Geloof en 
gerechtigheid 

Geloof en gerechtigheid horen ontegen
zeglijk bij elkaar. De enigszins sarcasti
sche beschrijving van de farizeeen op 
sommige plaatsen in de evangelies is een 
kritiek op de godsdienstige leiders, die wei 
over geloof spraken maar er zelf kennelijk 
niet naar wisten te handelen. Geen geloof 
zonder de daden des geloofs: daar vall 
gerechtigheid onder. Oat is niet moeilijk te 
onderschrijven. Daar kan iedereen het 
mee eens zijn. Maar het omgekeerde? 
Geldt ook dat er geen gerechtigheid is 
zonder geloof? 

Er zijn allerlei mogelijkheden om geloof 
en gerechtigheid gezamenliJk te beoefe
nen. Een eerste model is dat men aileen 
zoiets betracht in een niet-christelijke om
geving. Daar is moed voor nodig. Dit mo
del geldt waarschijnlijk voor een reeks be
stuurders en senior-leden van voormalige 
katholieke of protestants-christelijke orga
nisaties die bewust kozen zich in te zetten 
in een algemene organisatie bijvoorbeeld 
de FNV, het VNO of Humanitas. Dank zij 
hen is in zulke organisaties een christelijke 
inspiratie aanwezig. Een tweede model is 
de christelijke identiteitsorganisatie. Hier
onder kom ik daar op terug. Een derde mo
del is een christelijke basisgemeente. Die 
zijn eerder in de Oerde Wereld dan in Ne
derland te vinden. Zij zijn een oorspronke
lijke en moedige paging om geloof en ge
rechtigheid op elkaar te betrekken. Een 
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vierde model zijn de religieuze gemeen
schappen, waar mensen zich voor het Ie
ven verplicht hebben zich in te zetten voor 
geloof en gerechtig heid bijvoorbeeld 
Taize of de Jezu1etenorde. Er zijn meer 
modellen, waarover hier niet verder ge
sproken kan worden. 

Bij die modellen gaat het om een geza
menlijke inzet. Het gaat om organisaties. 
Een organisatie is meer dan zomaar wat in
dividuele personen. Bij organisaties gaat 
het om doelen, om doelgerichte activitei
ten en om evaluaties van de efficiency en 
de effectiviteit van die activiteiten. Bij be
drijven en ook bij niet op winst gerichte 
instellingen, staat continuHeit voorop. Men
sen treden toe en vertrekken weer. Een or
ganisatiecultuur, een reeks organisatie
waarden of een bedrijfsethiek zijn essen
tieel voor die continulteit. Oat geldt voor 
politieke en maatschappelijke bewegin
gen nog sterker dan voor bedrijven, waar 
een routinematig ter markt brengen van 
goederen en diensten dank zij een indus
triele bedrijfsorganisatie door veel mensen 
zonder veel persoonlijke inzet kan ge
schieden. 

ldentiteit 
Een 'C' in de naam is lastig. Naast de per
soonlijke spiritualiteit en moraal van de lei
dende werknemers, bestuurders of betrok
ken leden dient bij identiteitsorganisaties 
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statutair iets van de inspiratie te worden 
vastgelegd ter wille van een volgende ge
neratie. Zo'n 'C' betekent nu wat anders 
dan honderd jaar geleden. Waren de 
christelijk-maatschappelijke organisaties 
rond de afgelopen eeuwwisseling, in het 
lnterbellum en vermoedelijk ook in de jaren 
vijftig expressies van kerkelijk beleefd ge
loof, de identiteitsorganisaties van thans 
groeperen naast kerkse gelovigen, rand
kerkelijke, onkerkelijke en zelfs niet-chris
telijke gelovigen. Met dat laatste bedoel ik 
bijvoorbeeld zowel de weinige Hindoes en 
islamieten bij het CDA alsook vrije gelovi
gen. Daarom moeten we bij de herdenkin
gen in 1991 niet al te veel staren op die er
fenis, maar wei aandacht geven aan het 
nieuwe, vitale en aantrekkelijke van de 
oecumenisch-christelijke organisaties. 
Sommige van de sociaal-economische 
identiteitsorganisaties, gegroepeerd in het 
Convent van Christelijk·sociale organisa
ties, zijn fusies uit de jaren zeventig. 
Slechts de boeren en tuinders moeten hun 
keuze nog maken. Andere zijn te vinden in 
het onderwijs, de recreatie of de gezond
heidszorg. 

Oat geloof en gerechtigheid op elkaar 
betrokken zijn is voor die identiteitsorgani
saties geen nieuw vraagstuk. Aileen is de 
manier van werken heel anders geworden. 
Een woord van de paus, als marscomman
do, of een toespraak van Abraham Kuy
per, als route, kunnen eenvoudigweg niet 
meer. Niet aileen omdat die kerkelijke be
leving er niet meer is, maar ook omdat er 
een andere beleving voor in de plaats ge
komen is. Het gaat niet Ianger om de vraag 
wat we zijn, hervormd, vrijzinnig, katholiek 
of gereformeerd, maar wie we zijn. De 
identiteit wordt niet Ianger bepaald aan de 
hand van het kenmerk dat we van huisuit 
meekregen, zoals familienaam, gezindte 
en scholing, maar aan de hand van ons 
eigen vermogen ons handelen in een 
christelijk perspectief te plaatsen. Dit kan 
bij sommigen de indruk doen postvatten 

180 

Column 

dat ik hiermee ga pleiten voor een syncre
tisch individualisme. Niels daarvan. Zoals 
ik al zei, is de 'C' lastig. Die 'C' staat voor 
christelijk, dus voor datgene waardoor de 
persoon en het verlossingswerk van Jezus 
Christus voortgezet wordt. Oat is een open 
uitnodiging anders gelovigen, beginnen
de gelovigen en kerkgangers mogen zich 
er thuis voelen. Maar in het beleid dient de 
'C' een duidelijke richting, een ethiek van 
en voor de organisatie te zijn. 

Een christelijke identiteitsorganisatie 
staat onder de kritiek van het evangelie. 
Haar leden dienen zich in te zetten voor de 
dienst aan het geloof, dat is vaak een inzet 
voor gerechtigheid. ldentiteitsorganisaties 
zijn geen kerken, partijprogramma's geen 
schriftlezing, beleidsrapporten geen gees
telijke Ieiding. Toch zie ik zeals een nieuw 
en volwaardig model van 'geloof en ge
rechtigheid'. lk ben meer ge·lnteresseerd 
in het nieuwe van deze buiten-kerkelijke 
christelijk-maatschappelijke organisaties, 
in de Europese herkenning en in de nood
zaak van het expliciteren van de organisa
tie-ethiek dan in de erfeniskwestie. De re
latie tussen geloof en gerechtigheid is zo 
delicaat dat het niet eenvoudig zal zijn met 
moderne gelovigen het christendom voel
baar, merkbaar, hoorbaar en zichtbaar te 
maken. De discours over gerechtigheid 
heeft de laatste twee decennia meer opge
leverd dan de theologische gesprekken 
over het geloof. Oat heeft gezorgd voor de 
wind in de zeilen van de beginnende oecu
menisch-christelijke organisaties. Het 
grootste manco van die christelijke identi
teitsorganisaties zou evenwel kunnen wor
den dat men er wei in slaagt om op te ko
men voor de gerechtigheid zonder dat het 
een dienst aan het geloof is. 
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