
Geloof en politiek 

Preken of spreken? 
Enkele notities over het sociale den ken en handelen van de 
Wereldraad van Kerken. 

door drs. R.W.F. van Drimmelen 

Hoe komt de Wereldraad van Kerken tot zijn 
besluitvorming? Wie neemt aan de Wereld
raad deel? Welke zijn de theologische ach
tergronden? Welke zijn de meest recente 
uitspraken? 

In dit artikel zal ik pogen in te gaan op deze 
vragen. Na enkele inleidende opmerkingen 
over doelstellingen en structuur van de We
reldraad wordt een kort overzicht gegeven 
van de ontwikkeling van het soc1ale denken 
binnen de Wereldraad, waarna tenslotte zal 
worden ingegaan op de vraag hoe de We
reldraad tot zijn besluitvorming komt. 

Enkele achtergrondgegevens 
De meeste historic1 Iaten de moderne oecu
menische geschiedenis aanvangen met de 
Wereldzendingsconferentie in Edinburgh, 
1910. Deze conferentie gaf de aanzet tot het 
ontstaan van drie bewegingen: de lnternatio
nale Zendingsraad (1921 ), de Leven en Werk 
Beweging (1925) en de Geloof en Kerkorde 
Beweging (1927). De laatste twee bewegin
gen vormden in 1948 de Wereldraad van 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 11/86 
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raad van Kerken, momenteel als secre
taris voor Sociaal Economische Vra
gen b1nnen de CCPD (Commission on 
the Churches' Participation in Deve
lopment). 

Kerken (WvK), terwijl de lnternationale Zen
dingsraad in 1961 toetrad. 
Toen de WvK in 1948 in Amsterdam voor 
het eerst bijeenkwam, telde hij 14 7 ledenker
ken, voornamelijk gevestigd in het Noorden. 
Thans bedraagt het aantal ledenkerken 
meer dan 300, gezeteld in meer dan 100 
Ianden in Noord, Zuid, Oost en West met een 
gezamenlijk ledental van meer dan 400 mil
joen christenen. Onder de ledenkerken vindt 
men Anglicanen, Orthodoxen, Baptisten, Lu
theranen, Methodisten, 'Pentecostals', Oud
Katholieken etc. Hoewel de Rooms-Katho
lieke Kerk geen lid is van de WvK, vindt op 
sommige punten nauwe samenwerking 
plaats. 
De WvK is geen 'superkerk', maar veeleer 
een instrument van de kerken om vorm te 
geven aan het streven naar eenheid onder 
de kerken en eenheid van de mensheid. 
Met de hoofdzetel in Geneve, kent de WvK 
organisatorisch drie afdelingen: Geloof en 
Getuigenis, Gerechtigheid en Dienst, en 
Educatie en Vernieuwing. Op hun beurt be
staan deze afdelingen weer uit een aantal 
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onderafdelingen. Wanneer in de seculiere 
pers (en soms ook in de kerkelijke pers) over 
de WvK wordt gesproken, gaat vaak de 
meeste aandacht uit naar de activiteiten die 
direct zichtbare politieke elementen bevat
ten. Hoewel te begrijpen, valt dit ook te 
betreuren omdat zo een eenzijdig beeld van 
de WvK wordt geschapen. Andere uiterst 
belangrijke activiteiten, die als 'binnenkerke
lijk' worden beschouwd, zoals van de onder
afdeling Geloof en Kerkorde, blijven vaak 
onderbelicht. 

Geschiedenis 
Wanneer we beter willen begrijpen waarom 
en hoe er binnen de WvK over sociaal
politieke onderwerpen wordt gedacht, is het 
goed aan te vangen met de eerste 'Univer
sele Christelijke Conferentie over Leven en 
Werk', we ike in 1925 in Stockholm plaats
vond. Door tijdgenoten werd deze conferen
tie het 'Nicea van de Ethiek' genoemd, om
dat daar een ontwikkeling van een nieuwe 
traditie werd ingeluid die het sociale denken 
binnen de oecumenische beweging voor ja
ren zou bepalen. Bijeengeroepen door de 
Zweedse Aartsbisschop Sbderblom, werden 
de kerken geconfronteerd met de uitdagin
gen van de moderne industriele maatschap
pij. De oprichting van de Volkenbond fun
geerde als een stimulans en inspiratie voor 
de kerken om hun bijdrage te leveren aan 
het opbouwen van een nieuwe wereldorde 
waarin de kans op nieuwe (wereld)oorlogen 
minder groot zou zijn. Maar minstens zo 
belangrijk was dat de kerken werden op
geroepen de eeuwenoude binnenkerkelijke 
scheidsmuren te slechten en het universele 
karakter van de christelijke kerk te bena
drukken. Daarorn begint de Boodschap van 
de Stockholm Conferentie met een schuld
bekentenis ten aanzien van de eigen ge
schiedenis van de kerk, welke onmiddellijk 
gevolgd wordt door het aanvaarden van de 
opdracht om in aile sferen van het Ieven - in 
de industrie, maatschappij, politiek en inter
nationale relaties - getuigenis af te leggen 
van het Evangelie. 
De betekenis van Stockholm ligt vooral in de 
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oproep tot eenheid van de kerk, in getuigenis 
en dienst, waarmee de heilloze polarisatie 
tussen 'verticaal' en 'horizontaal' geloven 
werd afgewezen. De horizontale en verticale 
dimensie zijn onafscheidelijk met elkaar ver
bonden in het kruis en daarom luidt een van 
de slotzinnen uit de Boodschap van Stock
holm: 'Hoe dichter we bij de Gekruisigde 
komen, hoe dichter we bij elkaar komen'. 

Oxford 1937 
De grote economische depressie, begin
nend in 1928, leidde binnen de oecumeni
sche beweging tot een groeiend inzicht in de 
tekortkomingen en de onrechtvaardigheden 
van het kapitalistische systeem. In dezelfde 
periode werd men geconfronteerd met de 
opkomst van totalitaire systemen: fascisme 
in ltalie, nazisme in Duitsland, stalinisme in 
Rusland. De Volkenbond mislukte en het 
gevaar van een T weede Wereldoorlog werd 
steeds dreigender. In deze atmosfeer vond 
in 1937 in Oxford de grote conterentie plaats 
over 'Kerk, Gemeenschap en Staat'. Evenals 
in 1925 in Stockholm waren de deelnemers 
aan de Oxford Conferentie hoofdzakelijk af
komstig uit de kerken in het Noorden. 
De verhouding tussen kerk en staat stond in 
Oxford centraal. Het is de opdracht van de 
staat rechtvaardige verhoudingen te schep
pen en in stand te houden. Wanneer ge
hoorzaamheid aan de staat ongehoorzaam
heid aan de wil van God zou betekenen, 
heeft de kerk het recht en de plicht zich 
tegen de staat te verzetten. Oxford was zich 
ervan bewust dat de krachten van het 
kwaad niet aileen in de harten van mensen 
gevonden worden, maar ook in de structu
ren van de maatschappij. Vanuit deze ge
zichtspunten werd in Oxford scherpe kritiek 
uitgeoefend op zowel het kapitalistische als 
het communistische systeem. Christenen 
hebben de dubbele taak in de bestaande 
politieke en economische orde getuigenis af 
te leggen van hun geloof en de politieke en 
economische instituties te testen in het Iicht 
van Gods wil. Daarbij werd erkend dat de 
Bijbel geen blauwdruk geeft voor de inrich
tinq van de moderne maatschappij. Niette-
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min kunnen we, volgens Oxford, uit de Bijbel 
ethische criteria distilleren (Oxford noemde 
ze 'middle axioms') om de uitdagingen van 
de moderne tijd tegemoet te treden. Het 
opstellen van deze 'midden axioma's' kan 
beschouwd worden als een niet-ideologi
sche (hetgeen niet 'neutraal' betekent!) pa
ging een middenweg te vinden tussen kapi
talisme en communisme. Hierop komen we 
later nog terug. 
Hoewel Oxford er niet in slaagde een uitge
werkte strategie voor de kerken in het maat
schappelijk Ieven op tafel te leggen, verhin
derde dit de Conferentie niet scherp te pro
testeren tegen de racistische ideologie van 
de Nazi's, de vervolging van de kerken in de 
Sovjet-Unie, de ltaliaanse aanval op Ethiopie 
etc. 
Geen enkele oecumenische vergadering 
heeft sindsdien het niveau en de diepgang 
benaderd van de wijze waarop in Oxford 
werd nagedacht over theologie en sociale 
ethiek. Veel van de teksten van de Conferen
tie zijn nog steeds relevant en zeer de moeite 
waard te (her)lezenl 11 

1948 en daarna 
De discussie over de 'midden axioma's' zet
te zich voort ook nadat de WvK was opge
richt. Tijdens de Eerste Assemblee in Am
sterdam, 1948, werd het concept van de 
'verantwoordelijke maatschappij' gelan
ceerd.21 Volgens de definitie van Amsterdam 
is een verantwoordelijke maatschappij een 
samenleving waarin de vrijheid bestaat van 
mensen die verantwoordelijkheid erkennen 
ten aanzien van rechtvaardigheid en open
bare orde en waarin degenen die polit1ek 
gezag of economische macht bezitten, voor 
het gebruik daarvan verantwoordelijk zijn ten 
opzichte van God en de mensen wier welzijn 
daarvan afhankelijk is. 
Het is belangrijk zich te realiseren dat het 
concept van de verantwoordelijke maat
schappij werd ontwikkeld in de tijd van de 
koude oorlog. De WvK wilde zich niet een 
keuze Iaten opdringen tussen kap1tal1sme en 
communisme en kritiseerde beide systemen 
vanuit het concept van de verantwoordelijke 
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maatschappij. Laissez-faire kapitalisme legt 
de nadruk op vrijheid en belooft dat recht
vaardige verhoudingen zullen ontstaan als 
bijprodukt van de vrije ondernemingsgewijze 
produktie. De communistische ideologie be
nadrukt economische rechtvaardighe1d en 
belooft dat vrijheid automatisch tot stand 
komt wanneer de revolutie voltooid is. Beide 
ideologieen werden verworpen en in plaats 
daarvan werd de nadruk gelegd op het tot 
stand brengen van een maatschappij waarin 

' Uit de Bijbel zijn ethische 
criteria af te leiden om de 
uitdagingen van de 
moderne tijd tegemoet te 
treden. ' 

economische en politieke macht gedeeld 
wordt en de macht van de staat wordt ge
controleerd. Het concept van de verant
woordelijke maatschappij vormde een pa
ging om een evenwicht tot stand te brengen 
tussen vrijheid en gerechtigheid binnen het 
raamwerk van een democratisch bestel dat 
gebaseerd is op de erkenning van de essen
tiele mensenrechten. 
Naarmate steeds meer zgn. Derde-Wereld
kerken toetraden en de WvK zich ontwikkel
de van een westerse Raad van Kerken tot 
een werkelijke Wereldraad van Kerken, werd 
het debat over de verantwoordelijke maat
schappij in toenemende mate gekritiseerd 
als zijnde een westers debat. Waar de wes-

11 The Churches survey the1r Task. The Report of the 
Conference at Oxford. 1937, on Church, Community 
and State. 

2) Zie h1erover bijvoorbeeld het boek van dr. H.M. de 
Lange: De gestalte van een verantwoordelijke maat
schappij, Amsterdam 1 966 
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terse situatie in die tijd werd gekarakteri
seerd door het verzet tegen totalitarisme 
(nazis me, fascisme, stalinisme), werd de situ
atie van de kerken in het Zuiden vooral be
paald door het loskoppelen van de koloniale 
banden en de pogingen van de 'jonge ian
den' het heft in eigen handen te nemen. 
Kapitalisme en communisme werden gezien 
als westerse system en, men wilde eigen sy
stemen ontwerpen, gebaseerd op ergen tradt
ties en cultuur. 
Om deze 'andere realiteit' in de beschouwin
gen te betrekken, werd tijdens de Tweede 
Assemblee van de WvK, in Evanston, 1954, 
besloten een studieprogramma in te stellen 
over 'De gezamenlijke christelijke verant
woordelijkheid ten aanzien van gebieden in 
snelle sociale verandering'. Met deze wat 
euphemistische benaming werd gedoeld op 
de revolutionaire processen die destijds 
plaatsvonden in de zgn. ontwikkelingslan
den. De Nederlander Egbert de Vries was, 
als voorzitter van de Werkgroep Kerk en 
Samenleving van de WvK, nauw betrokken 
bij deze studie welke culmineerde in een 
conferentie in Thessaloniki in 1959. Hoewel 
het concept van de verantwoordelijke maat
schappij niet werd losgelaten, vond een her
interpretatie plaats waarin meer nadruk werd 
gelegd op sociale gerechtigheid dan op vrij
heid. 
Dit debat werd voortgezet tijdens de be
roemde conferentie over Kerk en Samenle
ving in Geneve, 1966, waar de westerse 
reformistische benadering, in de zin van mo
dernisering, met name door de Derde-We
reldkerken werd verworpen en werd opge
roepen tot ingrijpende veranderingen in soci
ale en politieke structuren en de herverdeling 
van politieke macht ten behoeve van bevrij
ding en 'echte participatie' van de mensen. 
Vanzelfsprekend leidde deze benadering tot 
het heropenen van het de bat over de ver
houding kerk-politiek; in een revolutionaire 
situatie, waarin men gedwongen wordt tot 
een duidelijke positiekeuze, is de rol van de 
kerk geprononceerder dan in een evolutio
naire situatie. Tijdens een conferentie in Za
gorsk (USSR) in 1968 werd de 'onontkoom-
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bare verantwoordelijkheid' van de kerk in 
revolutionaire processen erkend maar werd 
tegelijkertijd gewaarschuwd tegen verheerlij
king van de revolutie zowel als van de status 
quo: 'Echte eschatologie is het beschermen 
van de revolutie tegen de corrumperende 
verleiding zichzelf te verheffen als een model 
voor redding ('salvation ')_31 

Studie en actie 
In de oecumenische discussie over kerk en 
samenleving vormde de conferentie in Ge
neve zowel een eindpunt als een nieuw be
gin. Tijdens de Vierde Assemblee van de 
WvK in Uppsala, 1968, werd duidelijk dat het 
concept van de verantwoordelijke maat
schappij werd losgelaten. Concept en als 
'verantwoordelijke vrijheid' en 'deelname in 
verandering' werden vervangen door dena
druk op economische, sociale en politieke 
gerechtigheid en het streven naar vrijheid 
werd omgebogen in de richting van het stre
ven naar menselijke waardigheid. 
Het debat concentreerde zich niet meer op 
de vraag hoe de kerken sociale veranderin
gen moesten verstaan en daarop zouden 
moeten reageren. In plaats daarvan werd de 
vraag gesteld hoe de kerken een actieve en 
initierende rol zouden kunnen spelen ten 
aanzien van een radicale vernieuwtng van de 
maatschappij. Studie en actie werden nauw 
met elkaar verbonden. Het Programma tot 
Bestrijding van het Racisme en de Commis
ste ten aanzien van de Deelname van de 
Kerken in Ontwikkeling, allebei opgericht na 
de Assemblee in Uppsala, vormen goede 
voorbeelden van deze benadering waarin 
men er zich van bewust is dat acties soms 
luider spreken dan woorden. 
Nieuw was ook dat de globale analyses 
werden aangevuld met een contextuele be
nadering en dat, naast analyses en studie, 
een toenemende nadruk ontstond op edu
catieve en bewustwordingsactiviteiten. Stu
die- en actieprogramma's werden ingesteld 

3) Theological Issues of Church and SoCiety, Statement of 
the Zagorsk consultation (Study Encounter, Geneva. 
wee Volume IV. No. 2, 1968) 72 
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ten aanzien van een reeks onderwerpen zo
als mensenrechten, racisme, geweld en ge
weldloosheid, wetenschap en technologie, 
militairisme en de wapenwedloop, ontwikke
llngsproblematiek etc. 
Omdat al deze onderwerpen met elkaar sa
menhangen, werd na de Vijfde Assemblee, in 
Nairobi, 1975, besloten tot het ondernemen 
van een paging om te komen tot een alom
vattende maatschappijvis1e, welke werd 
aangeduid als een Just, PartiCipatory and 
Sustainable Society (JPSS), in slecht Neder
lands vertaald als: een rechtvaardige, partici
patoire en houdbare samenleving. 
In zekere zin vallen de concepten van de 
JPSS en de verantwoordelijke maatschappij 
met elkaar te vergelijken, maar er zijn ook 
verschillen. Terwijl de midden-ax1oma's van 
Oxford een pog1ng vormden een tussenweg 
te vinden tussen kapitalisme en communis
me, liet men zich in het debat over de JPSS 
niet dwingen in het keurslijf van de tegenstel
lingen en een keuze tussen beide systemen. 
De studie-methode werd vervangen door de 
'actie-reflectie' -methode en de stem men 
van wetenschappers en deskundigen wer
den meer en meer aangevuld met de stem
men van de slachtoffers van onrechtvaardi
ge structuren. 
Het concept van de JPSS is niet aangesla
gen binnen de kerken, deels omdat het te 
ver verwijderd bleek te zijn van de realiteit 
van de dagelijkse strijd om het bestaan bin
nen de kerken in Afrika, Azie en Latijns
Amerika en deels omdat de kerken in het 
Noorden moeite hadden met de theologi
sche fundering. Het oude debat, dat ook al 
in Oxford werd gevoerd, over de vraag ·In 
hoeverre men in de concrete gebeurtenissen 
van de menselijke geschiedenis de eschato
logische belofte en hoop van het komende 
koninkrijk Gods kan herkennen, is nog niet 
opgelost. 

Kerken als belijdende gemeenschap 
Anders dan het Vaticaan kent de WvK niet 
een officiele sociale leer of theologie; men 
vindt er vertegenwoordigers van de klas
sieke theologie, de bevrijdingstheologie, de 
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zwarte theologie, de theologie van strijd, de 
orthodoxe theologie etc. Mede om deze re
den zal het oecumenische debat over de 
verantwoordelijkheden van kerken ten aan
zien van sociale, economische en politieke 
vragen wei nooit uitmonden in een volledige 
consensus. Niettemin bestaat er overeen
stemming op een aantal belangrijke punten. 
Een daarvan werd door dr. W.A. Visser 't 
Hooft genoemd in zijn rede voor de Assem
blee in Uppsala: 'Het moet duidelijk worden 
dat kerkleden die in feite hun verantwoorde
lijkheid ontkennen voor de behoeftigen in 
welk dee! van de wereld dan ook, zich even
zeer schuldig maken aan ketterij als dege
nen die een of ander geloofsartikel verwer
pen'.41 
In toenemende mate worden vragen betref
fende de sociale verantwoordelljkheden van 
kerken gesteld in de context van het belijden 
of ontkennen van het christelijk ge!oof. Re
cente uitspraken en acties van de WvK en 
andere oecumenische organisaties met be
trekking tot racisme (een 'zonde' en 'kette
rij'), de theologische verdediging van apart
heid in Zuid-Afrika ('status confessiones') en 
kernwapens en andere massavernietigings
wapens (opstellen en gebruik daarvan is een 
misdaad tegen de mensheid en moet op 
ethische en theologische gronden veroor
deeld worden), vormen voorbeelden van 
deze ontwikkeling. Meer en meer wordt ook 
de solidariteit met de armen en verdrukten 
beschouwd als een fundamenteel onderdeel 
van christelijke gehoorzaamheid en actief 
belijden. Het verzet tegen ongerechtigheid 
en onderdrukking wordt niet aileen gezien 
als een soc·lale en politieke kwestie, maar 
ook als een spirituele worsteling voor de 
geloofwaardigheid van de kerk. De bereik
heid om, ondanks de kosten en de conse
quenties, 'nee' te zeggen tegen hetgeen als 
tegengesteld aan Gods wil wordt ervaren, is 
groeiende evenals de bereidheid 'ja' te zeg
gen, zelfs als dit 'slechts' de vorm aanneemt 

4) Report of the Uppsa/a Assembly 1968 (Geneva 1968) 
319. 
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van symbolische acties die geen directe to
tale omvorming van de maatschappij tot ge
volg hebben. Zo ontstaan situaties waarin 
martelaarschap opnieuw een vorm van 
christelijk getuigen wordt die politieke impli
caties heeft. 
Kerken en christenen beginnen weer 'te le
ren om, in het Iicht van Gods Woord, onder
scheid te maken tussen zonde die onthuld 
en vergeven kan worden en afvalligheid die 
Gods vergeving ontkent en daarom door de 
kerk verworpen moet worden' .51 Ook de As
semblee in Vancouver legde de nadruk op 
het belijden van de kerk want 'we zijn in een 
situatie waarin we verder moeten gaan dan 
de normale profetische en bemiddelende 
acties van de kerk'. 61 

Deze overwegingen lagen ten grondslag aan 
het voorstel, voortkomend uit de Assemblee 
in Vancouver, dat de kerken een verbond 
zouden sluiten ten aanzien van Justice, Pea
ce and Integrity of Creation (in slecht Neder
lands: Gerechtigheid, Vrede en de Heelheid 
van de Schepping). Meer dan 300 deelne
mers aan de Assemblee gingen al vast voor
uit en tekenden een Verbond voor Leven als 
'teken van duidelijk verzet tegen elk soort 
onderdrukking en een stap vooruit naar vre
de met gerechtigheid'. 
Door deze problematiek te zetten in de con
text van belijden en verbond, wordt het we
zen van de kerk en het geloof geraakt. Het 
JPIC-proces is dan ook van groot belang in 
het streven naar de eenheid van de kerken, 
maar evenzeer voor de eenheid van de 
mensheid. 

Hoe komt de Wereldraad tot uitspraken? 
Terwijl we ons in het voorgaande hebben 
geconcentreerd op enkele ontwikkel1ngen in 
het sociale denken en handelen van de WvK, 
zullen we ons nu richten op de meer proce
durele vraag hoe de Wereldraad tot uitspra
ken komt. Als kapstok voor dit gedeelte van 
het artikel is gebruik gemaakt van een recent 
verschenen en nuttig boekje van de WvK 
over dit onderwerp. 71 

De historische context waarbinnen de WvK 
ontstond heeft uiteraard grote invloed gehad 
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op de rol welke de WvK voor zichzelf zag 
weggelegd. Zelfs v66r de WvK werd opge
richt, stonden onderwerpen als oorlog en 
vrede, racisme, mensenrechten, het vluchte
lingenvraagstuk, de economische orde e.d. 
hoog op de oecumenische agenda. 
Als gevolg van de aard van zijn organisatie 
heeft de WvK directe contacten met lokale 
situaties in bijna aile Ianden ter wereld. De 
ledenkerken Ieven in sociale, economische, 
politieke en ideologische situaties die onder
ling zeer verschillend zijn. De problemen 
waarmee zij geconfronteerd worden en de 
wijze waarop daarop gereageerd kan wor
den, zijn ook zeer verschillend. Bij publieke 
acties van de WvK moet met al deze facto
ren rekening gehouden worden. Hierin ligt 
zowel de kracht als de zwakte van de WvK. 
De kracht is uiteraard gebaseerd op het feit 
dat, via de leden-kerken, over lokale situaties 
informatie uit de eerste hand verkregen kan 
worden. De leden-kerken staan in direct 
contact met de bevolking en weten vaak 
precies wat daar speelt. Voor publieke actie 
is deze informatie uiterst nuttig en het is dan 
ook niet verwonderlijk dat andere organisa
ties vaak gebruik maken van de kennis van 
de WvK op dit gebied. De zwakte ligt in de 
omstandigheid dat altijd rekening gehouden 
moet worden met het belang, de veiligheid, 
van de leden-kerken. Dit kan in sommige 
situaties beperkingen opleggen aan publieke 
acties van de WvK. 
lnterventies door de WvK in nationale situa
ties worden altijd voorbereid in nauw overleg 
met de lokale kerken. Dit betekent overigens 
niet dat acties aileen en altijd met volledige 
instemming van de leden-kerken ter plekke 
worden ondernomen. Soms hoort men te
gengestelde opinies vanuit dezelfde regio en 
soms kan een nationale analyse van de pro
blematiek afwijken van een analyse vanuit 
internationaal perspectief. Daarom is een ui-

5) Breaking Barriers, Nairobi 1975 (London/Grand Rapids 
1975) 63. 

6) Gathered for Life, Vancouver 1983 (Geneva 1983) 84 
7) The role of the World Council of Churches in Internatio

nal Affairs. WCC, Geneva 1986. 
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terst zorgvuldige analyse van de mogelijke 
effecten van acties voortdurend noodzake
lijk. 

Criteria 
In de loop van de tijd is binnen de WvK veel 
aandacht besteed aan het ontwikkelen van 
criteria welke als richtlijnen dienst kunnen 
doen bij het bepalen van de vorm en de 
inhoud van de acties van de WvK. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: 

De boodschap van de kerken moet evan
gelisch zijn, dat wil zeggen dat naast een 
oproep tot berouw en bekering, ook hoop 
geboden moet worden voor aile betrok
ken partijen. 
Het streven naar verzoening is een cen
traal element. Voor de WvK kan verzoe
ning echter geen goedkope spijtbetuiging 
zijn; ze moet gepaard gaan met herstel 
van rechtvaardige verhoudingen. 
Kerken moeten verder gaan dan symp
toombestrijding en zich richten op de oor
zaken van de problemen. 

- Men moet accuraat en overtuigend zijn en 
concrete voorstellen doen hoe op een 
verantwoordelijke wijze met macht om te 
gaan. Nationale en intemationale proble
men kunnen nooit op basis van morele 
principes aileen worden opgelost. De 
meest effectieve interventies gaan verge
zeld van technische en politieke voorstel
len die op de morele principes zijn geba
seerd. Naast deze morele principes is dus 
de strategie-vraag van groot belang. 81 

Met deze laatste observatie is men weer 
helemaal terug in het debat over de verhou
ding tussen Oxford en zijn midden-axioma's, 
en de nadruk op de kerk als belijdende en 
getuigende gemeenschap. Dit debat zal wei 
nooit volledig ten gunste van de ene of an
dere denkrichting worden beslecht en wel
licht is het goed dat er een constante span
ning tussen beide orientaties blijft bestaan. 

Verschillende vormen van acties 
Publieke uitspraken van de WvK trekken 
uiteraard de meeste aandacht ven de pers 
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en van vele andere organen. Toch is dit maar 
een van de vele verschillende instrumenten 
voor actie waarover de WvK beschikt. Ande
re instrumenten zijn bijvoorbeeld: 
- Analyses en studies met betrekking tot 

een bepaalde problematiek of situatie. 
Hierbij kan de WvK gebruik maken van de 
rijkdom aan informatie, kennis en ervaring 
die aanwezig is bij de leden-kerken en 
andere oecumenische organisaties. De 
resultaten van analyses en studies wor
den met anderen gedeeld, bijvoorbeeld 
door middel van de verschillende publika
ties van de WvK. 

- Door het zenden van oecumenisch sa
mengestelde delegaties en 'fact finding 
missions' kan de WvK in bepaalde natio
nale situaties informatie uit de eerste hand 
verkrijgen. Soms ligt de nadruk bij deze 
bezoeken vooral op het pastorale karak
ter. Voor kerken in moeilijke omstandighe
den is dit vaak een enorme steun omdat 
ze zich gedragen weten door de wereld
wijde oecumene. 

- Sommige regeringen zijn gevoeliger voor 
vertrouwe!ijke interventies dan voor pu
blieke uitspraken over de situatie in hun 
land. Zulke interventies kunnen worden 
uitgevoerd door een of meer leden-ker
ken die een speciale invloed op de desbe
treffende regering kunnen uitoefenen. 
Daamaast vinden ook publieke interven
ties plaats, bijvoorbeeld ten aanzien van 
de intergouvemementele organisaties 
welke deel uitmaken van het systeem van 
de Verenigde Naties. 

- Steun aan actiegroepen e. d. is een ander 
instrument van de WvK om vorm te geven 
aan zijn opdracht. 

8) Zie bijvoorbeeld: 
- Your K1ngdom come- Report on the World Conference 

on Mission and Evangelism, Melbourne 1980. 
- Report of the Colloquium on Church and State, Faith and 

Order Paper No. 85. 
- Perspectives on Political Etihcs. An Ecumenical Enquiry, 

Koson Srisang (editor), WCC, 1983. 
Ook de Lutherse Wereld Federatie heeft veel nagedacht 

over het spreken van de kerk, zie bijvoorbeeld: To 
Speak or not to Speak? Proposed Criteria for Public 
Statements on Violations of Human Rights, L.W.F. 
Geneva 1984. 
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In dit spectrum van mogelijkheden fungeren 
publieke uitspraken als slechts een altema
tief. Publieke uitspraken kunnen worden ge
daan door de Assemblee, die als hoogste 
besluitvormingsorgaan elke 7-8 jaar bijeen
komt. Deze bevoegdheid is daamaast ook 
weggelegd voor het Centrale Comite (geko
zen door de Assemblee, met vergaderingen 
elke 1-1% jaar), het Uitvoerend Comite (ge
kozen uit het Centrale Comite, met bijeen
komsten ongeveer twee maal per jaar), de 

' De uitspraak van Vancouver 
over Afghanistan was een 
onding. ' 

zgn. 'Officers' van de WvK, de voorzitter en 
de secretaris-generaal. 
Publieke uitspraken kunnen verschillende 
vormen aannemen zoals analyses, oproepen 
aan leden-kerken, interventies bij regeringen 
en andere instanties, pastorale brieven, reso
luties en memoranda, terwijl ook het publiek 
kan verschillen (kerken, regeringen e.d.). 
De uitspraken zijn niet bindend voor de le
den-kerken; hun gewicht hangt volledig af 
van de daarin besloten wijsheid; kwaliteit en 
overtuigingskracht. Aan de uitspraken gaat 
een zorgvuldig voorbereidingsproces vooraf 
waarbij verschillende geledingen van de 
WvK worden betrokken. 

Selectie 
Bij de selectie van onderwerpen waarover 
publieke uitspraken gewenst worden ge
acht, houdt de WvK rekening met een aantal 
factoren. Uiteraard heeft de WvK een speci
ale verantwoordelijkheid voor onderwerpen 

492 

Geloof en polit1ek 

waarbij hij direct en al sinds lange tijd betrok
ken is. Daamaast kan de WvK door leden
kerken verzocht worden zich over bepaalde 
zaken publiekelijk u1t te spreken. Verder kan 
men het voor gewenst houden, door middel 
van publieke uitspraken de leden-kerken op 
te roepen tot bepaalde activiteiten en ten
slotte kan de Wereldraad besluiten, vanu1t 
zijn eigen perspectief als gemeenschap van 
kerken, een evangel1sch geluid te Iaten horen 
ten aanzien van bepaalde zaken. 
Dit soort richtlijnen zijn met opzet betrekke
lijk vaag om voldoende ruimte te Iaten voor 
acties welke op bepaalde momenten nuttig 
worden geacht. Eenzelfde ruimte bestaat er 
ten aanzien van de vraag wanneer men wei 
of niet moet spreken, wanneer publieke uit
spraken dan wei andere acties opportuun 
zijn. Effectivite1t is hier een belangrijker crite
rium voor de WvK dan openbaarheid. De 
WvK beseft dat hij zich daardoor tegelijker
tijd zeer kwetsbaar maakt voor kritiek. Een 
en ander vergt veel wijsheid van degenen die 
bij de besluitvormingsprocedures betrokken 
zijn. Uiteraard is de WvK, als elke menselijke 
organisatie, allerminst onfeilbaar en worden 
er ook wei eens beoordelingsfouten ge
maakt (zo was de uitspraak van de Assem
blee in Vancouver (1983) over Afghanistan 
naar mijn smaak een onding). Toch wil men 
zich door het beset feilbaar te zijn n1et Iaten 
verlammen en door verschillende geledingen 
bij de besluitvorming te betrekken, hoopt 
men zoveel mogelijk wijsheid en ervaring te 
bundelen. 

Effecten 
Het is erg moeilijk na te gaan wat de pre
cieze effecten van publieke uitspraken zijn. 
Zelfs een benadering van geval tot geval laat 
vaak ruimte voor verschillende interpretaties. 
Overheden zullen niet snel toegeven dat hun 
beleid wordt be'(nvloed door uitspraken van 
derden, terwijl ook de effecten op de pu
blieke opinie moeilijk te meten zijn. Soms 
lopen de meningen ook uiteen. Door zijn 
actieve rol in het dekolonisatie- en bevrij
dingsproces in Zuidelijk Afrika heeft de WvK 
zich zeer veel krediet verworven bij de zwar-
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te bevolking 1n die regio en in de Derde 
Wereld in het algemeen. Sommige kerken in 
het Noorden hebben echter moeite (gehad) 
met de actieve politieke en humanitaire 
steun aan de bevrijdingsbewegingen in 
Zuidelijk Afrika. 
Kritiek hoort men soms ook ten aanzien van 
de 'selectiviteit' van de WvK; waarom wei 
een uitspraak of actie ten aanzien van de 
ene problematiek of situatie en niet ten aan
zien van een andere. Op zulke kritiek kan 
slechts van geval tot geval geantwoord wor
den maar het zij herhaald dat het feit dat 
geen publieke uitspraak wordt gedaan, niet 
betekent dat geen actie wordt ondernomen. 
De omstandigheid dat de WvK een kwalita
tief andersoortige organisatie is dan bijvoor
beeld de Verenigde Naties, blijkt soms moei
lijk te begrijpen. 91 

Afsluitende opmerkingen 
De relatie tussen religie en staat, die de 
oecumenische beweging al geruime tijd be
zig houdt, heeft de laatste jaren opnieuw aan 
actualiteit gewonnen. Hoewel in sommige 
delen van de wereld de ontwikkelingen in de 
richting van een seculiere staat zich doorzet
ten, ziet men in andere Ianden een steeds 
sterkere band tussen religie en staatsvorm 
ontstaan. Het gaat daarbij vooral om de 
fundamentalistische en fanatieke vormen 
van religie zoals die bestaan in sommige 
islamitische Ianden. Ook in sommige 'chris
telijke' Ianden echter valt een opleving van 
de 'religieuze factor' te constateren. In de 
Verenigde Staten bemoeit de 'electronische 
kerk' zich zonder schroom met de politiek, 
terwijl de Amerikaanse Raad van Kerken 
wordt verweten politiek te bedrijven. Reli
gieuze factoren spelen ook een grote rol in 
de conflicten in Noord-lerland en Zuid-Af
rika. 
In Nederland schijnt men meer angst te heb
ben voor de 'oecumenische kerken' dan 
voor fanatiek fundamentalistische stromin
gen. Sommigen zien in het spreken van 
kerken 'theocratische neigingen' en iemand 
als prof. Kuitert ziet in de oecumenische 
kerken de machtskerk van de Middel-
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eeuwen terugkomen waar de 'brandstapel
tjes Iustig rookten' .101 

Voorzover dit Nederlandse debat vanuit Ge
neve te volgen valt, geeft het de indruk een 
nogal westers karakter te hebben. Het is 
daarom niet irrelevant maar moet tegelijker
tijd wei gerelativeerd worden. De resultaten 
van het geweldige leerproces dat in de inter
nationale oecumene is doorgemaakt, lijken 
bij de critici van het kerkelijk spreken in 
Nederland slechts ten dele zijn doorge
drongen. 
De kritiek op het 'poltieke' spreken van de 
kerken in Nederland komt naar mijn indruk 
vooral voort uit een nogal individualistische 
benadering van de christelijke verantwoor
delijkheden in de samenleving. Daarnaast 
bestaat de neiging de kerken teveel te ver
gelijken met de politieke partijen; men vraagt 
zich af namens wie de kerken spreken en of 
de meerderheid van de kerkleden wei achter 
de uitspraken staat. 
Het debat over het spreken en handelen van 
de kerk zou aan inzichtelijkheid winnen wan
neer de particulariteit van de verschillende 
situaties meer in de beschouwingen zou 
worden betrokken. Het debat is namelijk ook 
een contextueel debat; de mogelijkheden en 
wenselijkheden van kerkelijke acties ver
schillen per context. Het maakt verschil of 
men zich bevindt in een formele democratie 
of in een politiek systeem dat gekenmerkt 
wordt door centralisatie van macht en door 
systematische onderdrukking. Een situatie 
waarin kerken gemakkelijk toegang hebben 
tot politieke autoriteiten vraagt om andere 
acties dan een situatie waarin kerken door 

9) Ten aanzten van de V.N. speelt de WvK overigens een 
bijzondere rol. Via ZiJn Commtssie ten aanzien van lnter
nationale Zaken (CCIA) heeft de WvK een zeer actieve 
rol gespeeld biJ het opstellen van de Verklaring ten 
aanzien van de Mensenrechten. Daarbij werd met suc
ces grate nadruk gelegd op het recht van gods
dienstvnJheid De WvK heeft een bijkantoor in New York 
dat het volgen van en intervenieren in de V.N. als een 
van de belangnjkste taken heeft. De Nederlander prof. 
dr. Th. van Boven, bekend om ziJn betrokkenheid bij de 
mensenrechtenproblematiek, ts momenteel voorzitter 
van de CCIA 

1 0) Volkskrant 16-11-1985. 
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de politiek opzettelijk worden gemarginali
seerd. Ditzelfde geldt voor situaties waarin 
christenen de meerderheid of een belangrijk 
deel van de bevolking uitmaken en situaties 
waarin zij een zeer kleine minderheid vor
men. Dergelijke factoren nopen tot een con
textuele benadering en dit besef lijkt in het 
Nederlandse debat grotendeels afwezig te 
zijn waar men het over het spreken van de 
kerk heeft maar in feite de Nederlandse situ
atie bedoelt. 
De Nederlandse kerken maken deel uit van 
de wereldwijde oecumene; zij delen in het 
lijden en in de vreugde van andere delen van 
het lichaam van Christus. Het feit dat de 
Nederlandse kerken steeds meer de 'wereld 
als hun gemeente in plaats de gemeente als 
hun wereld' zien, heeft invloed op hun spre
ken en handelen. Deze dimensie kan men 
niet buiten beschouwing Iaten in het debat. 
De kracht van 'getuigende acties' als een 
vorm van christelijk belijden, lijkt de laatste 
jaren binnen de oecumenische kerken her
ontdekt te worden. Tal van voorbeelden 
zouden hiervan te geven zijn. Zo hebben 
kerken in Australie land teruggegeven aan 
de Aborigines, de oorspronkelijke bevolking, 
als een schuldbelijdenis en een teken van 
verzoening. In Madras, India, organiseerde 
de kerk tijdens Pasen vorig jaar een grate 
optocht van mensen die allen een kruis op 
hun rug droegen. Aan het einde van de 
processie werd een petitie aan de regering 
aangeboden waarin werd gepleit voor de 
rechten van de Dalit, de 'onaanraakbaren'. In 
zijn Vastenbrief legde de bisschop van Ma
dras uit dat de kerk ver verwijderd is van de 
lijdende mensen: 'ons christendom is een 
comfortabel christendom geworden, we 
moeten de realiteit van het Kruis herontdek
ken; meer dan 60% van de bevolking lijdt 
aan armoede, ondervoeding en discrimina
tie, we moeten ons met het lijden van de 
mensen identificeren'. 
Soortgelijke beweegredenen kenden de 
Amerikaanse kerkleiders die zich op het ter
rein van de Zuidafrikaanse ambassade lieten 
arresteren en de leden van de Sanctuary 
Movement die werden opqesloten omdat ze 
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'illegale immigranten' hielpen. Naast de 
'technische' en meer 'academische' ex
perts, die een grate denkkracht aan de oe
cumenische beweging hebben gegeven, 
krijgt men steeds meer oog voor een ander 
soort deskundigen: de experts in het lijden, 
de kruisdragers van de moderne tijd. Het zijn 
deze experts die in toenemende mate de 
sociale agenda van de WvK bepalen. V66r 
de Assemblee in Uppsala in 1968 werd 
vooral over hen gesproken, nu wordt er veel 
meer met hen gesproken en komen zij zelf 
meer aan het woord. De Assernblee in Van
couver, 1983, was daarvan een voorbeeld. 

Het valt te verwachten dat binnen de WvK in 
de naaste toekomst meer nadruk gelegd zal 
worden op 'symbolische', getuigende acties 
tegen de 'krachten van de dood' en voor het 
bevestigen van het Ieven. Van het eerder 
genoernde JPIC-proces zal in dit verband 
hopelijk een sterke stimulans uitgaan. Tach 
zal dit niet ten koste mogen gaan van de 
noodzaak van doorwrochte studies en het 
ontwikkelen van strategieen voor verande
ring. Belijdend spreken en handelen is aileen 
overtuigend als het niet in de plaats komt 
van een redelijke verantwoording. Een goe
de profeet voorspelt niet wat er zal gebeu
ren, maar geeft ook aan water kan en moet 
gebeuren en wat de rol van de kerk daarbij 
is. Vanuit het visioen van het Koninkrijk Gods 
zullen de kerken, in actieve verwachting, 
moeten worstelen met de harde werkelijk
heid van het Kruis. De kerken hebben de 
taak te appelleren en niet te beleren, te 
inspireren en niet te moraliseren. De uitda
ging van de moderne t1jd is te profiteren en 
te argumenteren. Zo wordt preken werkelijk 
spreken! 
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