
Geioof er: pol1t1ek 

Hervormde kerk, CDA 
en doorbraak 
door drs. C.J. Klop 

Is de Doorbraak-gedachre niet achterhaa/d a/s politieke 
fi/osofie? Wat kan een christen in de PvdA met zijn 
geloof? En welke rol speelt de kerk daarbij? Oat zijn de 
vragen die centraa/ staan in het antwoord van drs. C.J. 
Klop aan ds. Van Veen. 

Van hervormde zijde zijn verschillende poli
tieke filosofieen het CDA ingebracht. Her
vormde antirevolutionairen brachten de leer 
van de soevereiniteit in e1gen kring in. De 
CHU had ook een typerende eigen 1nbreng. 
Niet zozeer een structuurvisie op de samen
leving, zoals b1j de soevereiniteit 1n eigen 
kring en de katholieke subsidiariteitsleer het 
geval was, maar meer een politieke stijl van 
tolerantie en gematigd staatsmanschap, ge
baseerd op een sterk historisch beset en 
geloof in de eenheid van het mensdom on
der Gods Ieiding. 1

) Wat hervormden bijvoor
beeld 1n de PvdA of de SGP hebben inge
bracht is voor het CDA niet zo interessant. 
Toegegeven moet worden dat de titel van 
mijn artikel in het decembernummer die ver
wachting wei kon wekken. Daarom benut ik 
graag de gelegenhe1d die de redactie mij 
b1edt om wat dieper op de politieke filosofie 
in te gaan die in hervormde kringen te vinden 
is en was. Enigszins tot mijn eigen verrassing 
kwam ik daarbij uit op de noodzaak een 
moderne kerkelijke omgangsvorm te formu
leren ten aanzien van christenen, die hun 
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Drs. C J. Klop (194 7) 1s adjunct direc
teur van het Wetenschappelljk lnst1tuut 
voor het CDA 

verantwoordelijkheid in de samenleving 
dragen. 

Christelijk-Historische politieke filosofie 
"Wij hebben een verhaal met betekenis voor 
de samenleving. 'Voor heel het volk', zou 
een CHU'er zeggen", heb ik over de c.h. 
inbreng in het CDA geschreven. En, hoewel 
beslist niet de hele CHU deze leuze van 
Hoedemaker voor zijn rekening nam, is daar
mee in beknopte vorm heel veel gezegd. 
Waar de oorsprong van soevereinite1t in 
eigen kring en subsidianteit liggen in het 
scheppen van mogelijkheden voor de chris
ten om zijn verantwoordelijkheid in de sa
menleving te kunnen dragen, later verbreed 
tot een ordeningsprinCipe voor de gehele 
maatschappij, daar vindt ook de christelijk-

1) Drs. A.D.W. Tilanus. 'Twaalf CH-karaktenstieken', 1n Her
lnneringen aan de Unie waann wij ons thuisvoelden. AJ. 
van Dulst (red I. Den Haag. 1980. HiJ noemt als karakte
ristleken: beginselpar11J, principiele overtu1g1ng, relatlve
nng. ruimte. eenhe1d 1n versche1denhe1d. verdraagzaam
heid. openheid, heel het volk, dienend. gouvernementeel, 
geen persoonsverheerliJklnq. CHU-famllie. 
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historische slogan 'heel het volk' zijn oor
sprong. Door de verschillende posities die 
hervormden enerzijds en gereformeerden en 
katholieken anderzijds in de vorige eeuw 
innamen (eerstgenoemden hadden meer af
finiteit met Staatskerk en Staat, waartegen 
laatstgenoemden zich verzetten) is hetzelfde 
vertrekpunt echter verschillend uitgewerkt. 
Voor hervormden bestond er niet zo een 
scherpe antithese tussen christenen en niet
christenen als Kuyper en Schaepman onder
kenden. Zij bleven ervan uitgaan dat Neder
land in pnncipe een christelijke natie was en 
weer moest worden. Dit 'heel de kerk, heel 
het volk' verbindt zowel Hervormden die 
voor de CHU en het CDA kiezen als Door
braak-mensen, die princip1eel niet voor orga
nisatievorming op chnstelijke grondslag 
k1ezen. Het ging om verschillende wegen 
naar hetzelfde doel. We z1en deze lijn 1mmers 
opduiken in de geschriften waar ds. Van 
Veen naar verwijst. Banning c.s. zetten na 
de Tweede Wereldoorlog het verzuilde 
maatschappijbeleid (en daar hoorde uiter
aard ook een kerk-opvatting bij) van zich af. 
Men wilde als christen en als kerk m1dden in 
de samenleving staan. Deze keuze van de 
hervormde kerkleiding onderstreepte de 
'Doorbraak' naar de PvdA. 

T egelijk heeft dit hervormde principe in onze 
tijd een verrijk1ng van het CDA opgeleverd. 
Als nu in het Program van Uitgangspunten 
staat: 'Het CDA richt zich zonder onder
scheid tot de gehele Nederlandse bevol
king', dan is dat een voortzetten van de 
traditie die voor de CHU altiJd al vanzelfspre
kend was. Die leidde ertoe dat een overtuigd 
CH-man als drs. H. Eversdijk een overtuigd 
hoofd van een christelijke openbare school 
in Groen1aanse zin 21 was v66r hij het Kamer
lidmaatschap aanvaardde. Het leidt er even
zeer toe dat een overtuigd man als ds. Van 
Veen in zijn functie bij de Raad van Kerken te 
vinden is temidden van mensen die geen 
kerklid zijn, waarbij zij zich gezamenlijk inzet
ten voor de kansarme etn1sche groepen in 
Nederland. 
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Gescheiden wegen 
Ondanks deze principiele verbondenheid 
scheidden de wegen van de hervormden 
onderling. Veel meer dan gereformeerden 
gingen hervormden met de Doorbraak mee. 
Wat is de betekenis hiervan geweest? 
lk begeef mij op glad ijs als ik een impressie 
maak van de Doorbraakmensen; ik ken er 
maar enkelen. Heb ik het mis als ik proef dat 
zij zich in de Partij van de Arbeid toch niet 
senang voelen? Kan men zich daar als chris
ten manifesteren en met deze geloofsin
breng iets doen (en dat is toch de bedoeling 
geweest), ook als dit niet overeenkomt met 
de opvatting van de niet -christenen in deze 
partij? De situatie daar lijkt mij niet rooskleu
rig. Tegelijk is de weg terug naar het CDA 
ook niet begaanbaar, daarvoor is er vaak 
nog te veel oud zeer. Deze indruk wordt 
versterkt door de bijdragen die het weten
schappelijk tijdschrift van de W1ardi Beck
manstichting opnam bij de herdenking van 
veertig jaar Part1j van de Arbeid: 'De voor
trekkers van de Doorbraak wilden het socia
lisme Iaten u1tdragen door een pluriforme 
massapartij, die de behoefte van sommige 
mensen om vanuit hun geloof aan politiek te 
doen meer dan tolereerde. Wie links is en 
gelovig, en niet tot een politieke splinter wil 
behoren, kan anno 1986 heel goed bij de 
PvdA terecht, maar moet dan wei de nodige 
onverschilligheid of zelfs argwaan voor lief 
nemen. Daar moge niets aan te doen zijn, 
helemaal eerlijk tegenover de geschiedenis 
is het niet' (Doeko Bosscher, 'Dromen van 
een Doorbraak', Socialisme en Democratie, 
januari 1986, pag. 1 0). 
Een soortgelijke impressie geeft Kooistra als 
hij Oostlanders boek 'Dorpsdespoten ont
tronen' bespreekt: "Veel heb ik zelfs met 
instemming gelezen. ( ..... ) Over de Door
braak op pag. 46: 'De Doorbraak mislukte 
niet aileen kwantitatief, maar ook kwalitatief. 
Het is de vraag of een christelijke invloed in 

2) Groen van Pnnsterer was aanvankelijk voorstander van 
een chnstelijke openbare school. 01t schooltype kan nog 
voorkomen. als de gemeenteraad 1n meerderheid protes
tants of katholiek IS. 
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Geloof en pol11lek 

de organisaties die de doorbraak bepleitten 
wei aanwijsbaar was'," (S. Kooistra, Her
vormd Weekblad, 2 januari 1986). 
Een heel ander beeld tonen daarentegen de 
hervormden in het CDA. Weliswaar leeft bij 
de voormalige CHU-aanhang kennelijk een 
zeker gevoel ondergewaardeerd te worden, 
gezien de rondzendbrief bij de kandidaat
stelling voor de Tweede Kamer. Tegelijk 
constateert de aandachtige beschouwer 
van de nog korte geschieden1s van het CDA 
dat voormalige CHU-mensen vaak een voor
aanstaande en verbindende rol spelen. Men 
leze er bijvoorbeeld het interv1ew met mr. 
O.W.A. Baron Van Verschuer in 'De groei 
naar het CDA' nog eens op na om te proe
ven hoe hij tijdens de grondslagdiscussies in 
1975 vanuit zijn typische Unie-inbreng 
bouwde aan het CDA. Enerzijds de stelling 
van mr. W. Aantjes afwijzend dat het CDA 
mensen op hun geloof diende te balloteren 
en tegelijk zich op verheugend als hij door de 
christelijke politiek mensen tot het geloof zou 
zien komen, daarbij met instemming Loh
man c1terend. 
Niet aileen binnen de part1j spelen voormali
ge CHU-Ieden een significante rol, ook daar
bulten. lk noem slechts een enkel voorbeeld: 
het optreden van drs. C. van Dijk als voorzit
ter van de parlementaire enquetecommissie 
inzake RSV en van dr. J. de Pous als voorzit
ter van de SER. 

De doorbraakgedachte als zelfstandige 
politieke filosofie 
Ds. Van Veen spreekt over Doorbraak als 
'een politieke filosofie die chnstenen bindt 
maar niet leidt tot een christelijke organlsa
tievorm'. Welke kenmerken omvat deze filo
sofie? Hij noemt: 
a. de strijd tegen de verzuiling en voor ver

nieuwing van de samenleving, omdat po
litieke organisat1e op grand van confessie 
belangentegenstellingen verdoezelt en 
meer heeft te maken met nestgeur dan 
met doorwerking van het geloof. Het 
woord verzoen1ng wordt te goedkoop 
gebruikt. Het Evangelie wordt franJe voor 
middengroepen; 
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b. De C mag niet le1den tot de zonde der 
vereenzelvig ing; 

c. de kerk zelf, als Christus belijdende ge
meenschap in de samenleving, moet 
overheid en volk beloften en geboden 
voorleven en voorhouden als de kern van 
het humanum; 

d. de kerk moet haar leden op grand daar
van helpen om tot een eigen politieke 
keuze op basis van politieke analyse en 
visie te komen. 

Deze politieke filosofie heb ik inderdaad niet 
expliciet behandeld in mijn artikel. Naar mijn 
mening heeft ze ook geen actuele betekenis 
meer. lk wil dat adstrueren door van elk van 
bovenstaande elementen iets te zeggen. 

a. Nestgeur 
De verzuiling heeft inderdaad geleid tot ver
starring van christelijke organisaties. Zij wer
den soms bolwerken die niet meer op maat
schappijvernieuwing uit waren vanuit hun 
1dent1teit. De 'C' werd slechts etiket. De 
professionele staven grepen de macht, de 
dynamiek verdween. D1e verstarde verzuil1ng 
is er hier en daar nog wei, maar evenzeer 1s 
duidelijk dat het CDA daarvan geen voor
stander is. Wij willen christelijke organ1saties 
op basis van elan, wij verwachten van een 
ge1'nspireerd maatschappelijk middenveld 
een dynamiserende invloed op de ontwikke
ling van de samenleving. Oat was de strek
king van het rapport 'Van Verzorgingsstaat 
naar Verzorgingsmaatschappij'. Die dyna
miek begint gelukkig weer de kop op te 
steken, waar het m1ddenveld zijn taken weer 
aanvat vanuit een eigen inspiratie. Wie chris
telijke organ1saties nu afschaft goo1t het kind 
met het badwater weg. lmmers, als de 'C' 
verdwijnt wordt het dan beter? Kijk naar de 
FNV, de PvdA, de vertross1ng 1n de samenle
ving, de gevulde algemeenheid waar de 'C' 
staat voor CAO. 
Verdoezelt organisatie op chnstelijke grand
slag belangentegenstellingen? Nee. Het di
lemma is vals: het Evangelie doorbreekt be
langentegenstellingen juist radicaal. Als Pau
lus de slaaf naar Filemon terugstuurt met de 
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woorden Her heb je Je slaaf terug, meer dan 
slaaf: broeder' dan kiest hij niet de positie 
tegen de bazen v66r de slaven, maar door
breekt de tegenstelling. De Haarlemse predi
kant die in de Tweede Wereldoorlog een 
Wehrmachtsoldaat aan het Avondmaal toe
liet koos een radicale positie! De gerechtig
held eist dat mensen die nog geen deel aan 
het algemeen welzijn hebben door de over
held gesteund worden. Het is dus een poli
tiek principe dat ertoe leidt dat de overheid 
'schild voor de zwakke' IS en niet een organi
satorische opdeling langs lijnen van belan
gentegenstellingen. Hoe kan een kerkelijk 
functionaris menen dat de confessie belan
gentegenstellingen verdoezelt? Oat zou dan 
toch ook voor de kerk moeten gelden? Of de 
stelling is JUist en dan moet de kerk zichzelf 
opdelen, of de stelling is onjuist en dan kan 
ook een partij op christelijke grondslag au
thentiek functioneren. Veeleer is actueel de 
vraag hoe chnstenen in chnstelijke organisa
tles en daarbuiten als christelijke minderheid 

' De zonde der 
vereenzelviging 
wordt in de kerken 
thans krachtig 
gepraktizeerd. ' 

bijdragen aan de doorwerking van het Evan
gelie in de samenleving. lk kom daar in het 
navolgende op terug. En ook op de beteke
nis van de verzoening. 

b. Vereenzelviging 
De zonde der vere·enzelviging is 1n het CDA 
krachtig afgezworen. Van het CDA kan niet 
gezegd worden dat het meent het Evangel1e 
in petto te hebben. Hoogstens blijkt het 
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enkele bestaan van de partij door Door
braak-christenen al als zodan1g gel'nterpre
teerd te worden. Psychologisch IS dat zeker 
een reele factor. De oorzaak van dit pro
bleem zoek ik echter eerder bij de Door
braak-christenen dan bij het CDA. Sterker 
nog: de zonde der vereenzelviging wordt in 
de kerken thans krachtig gepraktizeerd. De 
bordjes zijn fors verhangen. 

c. De kerk 
Oat de kerk haar leden moet stimuleren om 
de 'C' niet als etiket te gebruiken maar daar
op d66r te denken en op basis van een 
christelijke politieke visie hun standpunt te 
bepalen is een wens die in het CDA sterk 
leeft. Thans is dit nog nauwelijks het geval. 
De e1gen wijsheid van de kerkle1ding staat dit 
meestal in de weg. De Doorbraakfilosofie 
geeft helaas voeding aan deze pretentievolle 
opstelling. Niet valt in te zien dat de kerklei
ding het beter zou weten dan de kerkleden, 
die, vaak wat meer in het voile Ieven staand 
dan hun pred1kanten, tamelijk goed in staat 
zijn om het kaf van het koren te scheiden. 
Paradoxaal genoeg kenmerkt de opstelling 
van de bisschoppen zich door een groter 
respect voor de inbreng van de kerkleden, 
dan thans bij de protestantse kerken merk
baar is. 

d. De kerkleden 
Oat mensen, en in het bijzonder kerkleden, 
op grond van een politieke analyse hun keu
ze bepalen, heeft juist bij het CDA meer 
kansen gekregen. Onmiskenbaar heeft de in 
het Program van Uitgangspunten neergeleg
de politieke analyse en visie een groeiende 
betekenis in de standpuntbepaling van het 
CDA. De toespraken van de partijvoorzitter 
op partijraden en -congressen zijn goed her
kenbaar als vorm van principlele politieke 
analyse, waarbij nestgeur geen rol van bete
kenis speelt. Even onmiskenbaar reageert 
het partijkader daar positief op. En dat juist 
in een tijd waarvan de principes niet de 
gemakkelijkste weg wijzen. Voor kiezers ligt 
dit nog niet zo duidelijk. Bij hen speelt het 
vertrouwen in de 'C' een belangrijke rol. Oat 
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GAloot en pol1t1ek 

is niet verbazingwekkend, want buiten de 
partij, bijvoorbeeld 1n hun kerk of in hun 
media, komen zij die analyse nauwelijks te
gen. Er is nog een weg te gaan met de 
christen-democratische maatschappijvisie 
en het CDA is die weg met vertrouwen inge
slagen. 

lk kan niet anders concluderen dan dat de 
Doorbraak als politieke filosofie niet meer 
aan het doel beantwoordt waarvoor zij ont
worpen 1s, als dat al het geval is geweest. 
Oat laatste kan ik niet geheel overzien, om
dat de historische context voor ons nauwe
lijks meer invoelbaar 1s. 

Gestolde emancipatie? 
De emanc1patie van gereformeerden tegen
over de hervormde Staatskerk en van katho
lieken in sociaal-economische zin is voltooid. 
Maar dat was niet waar het onze voorouders 
1n de eerste plaats om ging, ook al heeft de 
verzuillng hun bedoelingen later verstard tot 
een organisatiestrijd. Het ging hen om de 
doorwerking van het Evangelie in de maat
schappij. Herkerstening van het Nederland
se volk. Oat stond voorop. Men leze er Hen
driks en Thurlings maar op na. En die wens 
staat nog recht overeind. lk denk dat Door
braak-christenen en CDA'ers elkaar daarin 
moeten kunnen vinden, juist nu de verzuiling 
als maatschappelijk beheersingsmechanis
me met zijn verstarde en gesloten structuur 
en zijn regenteske trekken echt u1t de tijd is. 
Christelijke organisaties en 1ndividuele chris
tenen moeten midden in de wereld staan. 
Wei is het duidelijk dat de christen die zich 
bewust in de wereld begeeft zonder steun 
van een christelijke organisatie minder kan
sen heeft dan zij die de steun van de levens
beschouwelijke organ1satievorm hebben. 
Oat zien we in de PvdA en andere partijen. 
Tegelijk ook wordt hij n1et meer bekritiseerd 
als hij zich passief opstelt. Wie zich uitdruk
kelijk bij een christelijke organ1satie aansluit 
loopt wei tegen knt1ek op. Die 'C' laat je niet 
los. Als PvdA-Iid kun je dat probleem ontlo
pen. Er ZIJn Doorbraak-chnstenen die 'lo
pende vuurtjes' bl1jven. Oat zag je aan Bus-
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kes. De meesten verdw1jnen in de grauwe 
massa. 
Beide wijzen van optreden ziJn leg1tiem. 
Chnstelijke organisaties zijn geen beschutte 
schuilplaatsen, de Doorbraak moet niet ver
hevener worden voorgesteld dan zij 1s. Het 
CDA heeft het Evangelie niet in pacht, net zo 
min als christenen die zich buiten het CDA 
bevinden. 

Geestelijke vernieuwing en vervreemding 
van de kerk 
Die pretentie komt men echter wei tegen bij 
veel christenen buiten het CDA Ook ds. Van 
Veen stelt dat 'het CDA zich afsluit van een 
geestelijke vernieuwing, die aileen door een 
levendige geloofsreflexie in wereldwijde ver
bondenheid met gemeente, kerk, zich kan 
ontwikkelen'. Aileen met de kerk? Ook hier 
treffen wij een typisch hervormde trek aan. In 
de CHU had het spreken der kerk een hoge
re status dan in de ARP en de laatste jaren 
ook in de KVP. 
Ds. Van Veen heeft mij eens verteld welke 
barre ervaringen hij als predikant opgedaan 
heeft in een kle1ne Groningse gemeente, 
waar in de kerkeraad het boerenland ver
handeld werd, want de kerk was groot
grondbezitter. Op deze kerkelijke ervaringen 
doelt zijn reactie op rnijn artikel stellig niet. 
Veeleer zal hi] doelen op de ervaringen die 
men in de Wereldraad van Kerken opdoet, of 
in de Nederlandse Raad van Kerken, als men 
zich bez1ghoudt met de positie van ver
drukten. 
Het zijn vaak de van het dagelijkse pastoraat 
vrijgestelde theologen die met een zekere 
euforie over deze ervaringen spreken. On
langs vond een gesprek plaats tussen de 
staf van het WetenschappeiiJk lnstltuut voor 
het CDA en prof. dr. H.M. de Lange met 
twintig theologie-studenten. In dat gesprek 
werd naar voren gebracht dat er twee ge
heel verschillende Godsbeelden aan de orde 
zouden zijn. Het CDA zou zich daarbij op 
een verouderd Godsbeeld baseren, terwijl 
de nieuwe generaties theologen opgeleid 
worden met een nieuw Godsbeeld. Deze 
God zou zich manifesteren in de gemeen-
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schap van mensen, met name in de ge
meenschap met armen en onderdrukten. 
Ook het Gereformeerde-deputatenrapport 
inzake het oorlogsvraagstuk tendeert in die 
richting. Een zeer merkwaardige en gevaar
lijke stelling. Er is maar een God. Het is voor 
mij geen vraag dat Hij voor kerkelijke top
functionarissen en voor CDA-politici precies 
dezelfde is. De een mag hem niet claimen 
voor het ophemelen van de armen, want ook 
daar zitten zondaars (hoeveel armen steun
den n1et Marcos op de Filippijnen of Peron 1n 
Argentinii:i?), de ander mag Zijn Boodschap 
niet ontlopen als het bijvoorbeeld om Zuid
Afrika gaat. 
lk geloof niet dat men geestelijke ver
nieuwing exclusief ervaart in kerkelijke ver
bondenheid met verdrukten in het buiten
land. Daarvoor ervaar 1k binnenslands toch 
tezeer dat de Raad van Kerken werkelijke 
vragen die er rond de verbondenheid met 
uitkeringsgerechtigden in het regeringsbe
leid spelen niet aanvoelt. Omgekeerd ervaar 
ik 1n de moeilijke beslissingen die CDA'ers 
thans in de regering moeten nemen hoezeer 
w1j de verzoening in Christus nod1g hebben, 
omdat wij het b1jna nooit echt goed kunnen 
doen. lk ervaar dat niet zozeer als geestelijke 
vernieuwing, wei als verdieping. Die ervaring 
kun je delen met gewone kerkleden, die ook 
's nachts wakker kunnen liggen over bijvoor
beeld vragen rond hun huwelijk of de opvoe
ding van hun kinderen. Of met gewone pre
dikanten en pastoors, d1e ervaren dat bij
voorbeeld het echtscheidingspastoraat hen 
vaak voor de keuze tussen twee kwaden 
plaatst. 31 Die ervaring deel je niet met kerke
lljke topfunctionanssen. Zij hebben de erva
ring het goede te kunnen doen en het kwade 
te mijden. lk kan dat niet meebeleven. De 
Wereldraad slaat daarvoor toch te vaak de 
plank mis. Denk aan de verklaring 1nzake 
Afghanistan 41 Met de verdrukten daar voel ik 
meer verbondenheid via het buitenlands be
leld van het CDA dan via de Wereldraad van 
Kerken. Wie tijdens de najaars-partijraad van 
1985, waar over het programma werd ge
stemd, voelde met welk een drang de Verga
dering de passages inzake de ontwikke-
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lingssamenwerking Wilde opvoeren, die kan 
niet instemmen met de stelling dat de chris
telijke polit1ek een alibi-functie heeft om de 
gevestigde belangen van de middengroepen 
te dienen. 
lk ontken niet dat er risico's liggen nu het 
CDA een remigratie uit het WD-kamp on
dergaat. Maar de stelling dat er een blokka
de ligt 1n de CDA-politiek om ernst te maken 
met de vragen die uit de oecumene op ons 
afkomen is een suggestieve wijze van spre
ken die zelfs niet strookt met de stijl die de 
Doorbraak-filosofie aan de kerk toedeelt. 
Ook het CDA heeft wereldwijde contacten 
met christen-democraten in soms onder
drukte posities. Wij ervaren dat als bemoedi
gend en leerzaam. Als de ervaringen van 
wereldwijde verbondenheid in kerkelijk ver
band tot een geestelijke vernieuwing leiden, 
waarom wordt het CDA daar dan niet voor 
uitgenodigd? Welke christen-democraten 
worden naar Vancouver en Geneve geinvi
teerd? Welke christen-democraten treft men 
in kerkelijke deputaatschappen? Het CDA 
hanteert als enige partij in ons land de visie 
op de verantwoordelijke maatschappij, die in 
de Wereldraad is ontwikkeld en die voor 
westerse Ianden nog steeds actueel is. In 
Christen Democratische Verkenningen vindt 
voortdurend reflexie op dit thema plaats. 
Kerkelijke uitspraken worden erin geanaly
seerd. De rooms-katholieke bisschoppen 
nodigen het CDA uit zijn visie op de kernbe
wapening te geven ten behoeve van het 
kerkelijk denken en spreken hierover. Van de 
zijde van de Raad van Kerken en de protes
tantse synodes is van zo een u1tnodiging 
nog geen sprake geweest. Een pril begin 

3) Prof. dr. 11. W Schermerhorn. 'de prem1er van de Door
braak'. schreef daarover een indnngend art1kel 'Vuile 
handen' in Minister-president van herrljzend Nederland, 
Strengholt 1977. pag 164: 'nergens ontkomt men aan 
vu1le handen. ook al ervaart men het 1n de politiek openllj
ker dan elders' H1j verwiJst b1jvoorbeeld naar weten
schappers en het gebrUik dat er van hun werk gemaakt 
wordt. 

4) AM Oostlander. 'Polit1ek. verantwoordeiljkheld en 
schuld'. in Dorpsdespoten onttronen. Franeker 1985. 
pag 77. 
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Geloof en pol1t1ek 

treffen wij aan bij het moreel beraad van het 
MCKS 51 

Een eigentijdse kerkelijke omgangsvorm 
Het is nodig dat de kerk een eigentijdse 
omgangsvorm ontwikkelt zowel met de 
christen die niet tot een christelijke organisa
tie wil toetreden, als met degene die daar
voor wei kiest. De Doorbraak-ideeen werken 
aileen maar averechts. Beiden opereren we 
vanuit een levensbeschouwelijke minder
heidspositie in een geseculariseerde omge
ving. Een omgeving overigens die, zeker biJ 
de jongeren, niet antipathiek staat tegenover 
het geloof. Maar die wei een hekel heeft aan 
elkaar bestrijdende christenen. 

Die nieuwe kerkelijke omgangsvorm zal aan 
de volgende kenmerken moeten beant
woorden: 
a. Christenen hebben een Woord voor de 

wereld, dat in en bu1ten christelijke orga
nisaties naar voren gebracht wordt. Geen 
onderling gehakketak, meer onderl1ng 
contact. 

b. De kerk is een gemeenschappelijke 
krachtbron; geen vluchtheuvel, noch voor 
zondags-christenen, noch voor Door
braak-mensen. 

c. In de kerk verschuift het accent naar een 
grotere erkenning van inzichten en de 
verantwoordelijkheid van de kerkleden. 
De profetenmantel wordt ingeruild voor 
de priestertoga. 
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d. In de christelijke organisaties moet de 
bijbel meer open met het oog op ge
meenschappelijke bezinning op de bete
kenis van het geloof voor het werkterrein 
van deze organisaties. De kerk spreekt 
deze organisaties daarop aan. Niet als 
een soort examinator die het heil in pacht 
heeft, maar als een gesprekspartner die 
zorg heeft over de doorwerk1ng van het 
Evangelie in de samenleving vanu1t de 
gemeenschappelijk ervaren betekenis 
van de verzoening in Christus voor ons 
menselijk vallen en opstaan, zowel in de 
kerk als in de politiek. 

e. De kerk spreekt ook aldus met niet -chns
telijke organisaties waann christenen ac
tief bezig zijn en bevraagt hen op de 
ruimte die zij bieden aan levensbeschou
wing. 

f. Een 'moreel beraad' van christenen in de 
kerk kan, mits goed opgevat, een plat
form bieden waarop christenen hun erva
ringen uitwisselen en elkaar bemoedigen. 

5) AM. Oostlander. 'Moreel beraad van christenen: aistu
blleft geen vertrossing·. Christen Oemocransche Verken
ningen. februan 1986 

6) Vgl. hierover ook Appel en Weerklank. CDA. Den Haag 
1983. pag. 20. alsmede de daarop volgende resolut1e 
van de PartiJraad 1n Hoogeveen. 1984 
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