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Mevrouw M. E. Ch. E. Nagel-Cornelissen ( 1935) is lid 
van her Dagelijks Bestuur van het CDA en voorzitter 
van de CDA-Statenfractie Gelderland; ook is zii lid 
van de redactie van Bestuurs{orum en van de 
redactieraad van CDActueel. 

Evangelie in de praktijk 

Geloven in God geeft zekerheid en ge
borgenheid aan de mens. naast vreugde. 
hoop en liefde. En wei zo intens. dat 
wanneer hij de bereidheid aan de dag legt 
om die niet aantoonbare. maar zeer we
zenlijke band tussen Schepper en schep
sel te beleven. het hele menselijke be
staan van dit geloven doortrokken zal 
zijn. Het priveleven. het gezinsleven, het 
sociale bestaan. het werk en dus ook het 
politiek-bestuurlijke handelen worden 
dan beleefd vanuit die levenshouding; 
soms heel bewust. veelal onbewust en als 
vanzelfsprekend. Van huis-uit. door op
voeding en traditie. dan wei door eigen 
volwassen keuze horen velen bij een 
Kerk. In zijn Kerk kan de mens zich 
vcilig voelen en hopen op het blijven 
voortduren van dat gevoel. De verbon
denheid met de Kerk kan stevig gewor
tcld en heel sterk zijn. maar ook kunnen 
twijfels rijzen. De Kerk is een instituut. 
waarin door God gekozen mensen probe
ren de uitnodiging van het Evangelic in 
zijn wezenskenmerken aan haar !eden 
door te geven. De mens die deze uitnodi
ging aanvaardt. heeft de taak de wezenlij
ke kenmerken van Jezus' Boodschap 
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voor zichzelf te vertalen en in praktijk te 
brengen. 

Lid zijn van de Rooms-Katholieke Kerk 
betekent voor mij het hebben van een 
vast fundament. van een achtergrond en 
het horen bij velen. die gelijk geloven en 
den ken als ik. gelijk gestemd zijn tevens. 
Elkaar herkennen geeft vreugde. elkaar 
helpen niet minder. Erg belangrijk vind 
ik de ruimte. welke vooral sinds Vatica
num II. in het wereldwijde instituut. dat 
de R.K. Kerk is. aan elkaar geboden en 
gelaten wordt om binnen de wezenlijke 
geloofswaarheden. als aan God verant
woordelijke mens. zelf te zoe ken naar 
harmonic tussen eigen gewetensvolle op
vattingen en die van de totale kerkge
meenschap. Dit zoeken en tasten moet 
kunnen plaatsvinden in grote mate van 
verdraagzaamhcid. met respect en begrip 
voor elkaar. 
Yoor mij is het lid zijn van mijn Kerk. het 
erbij willcn horen en het vrijwillig dee! 
willen uitmaken van die groep. een 
vreugdevolle en steeds herhaalde keuze. 
Aan die Kerk wil ik trouw blijven. Yan
uit die Kerk. als instituut. verwacht ik 
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richtinggevende steun, raad en begelei
ding om zelf, in het besef van eigen ver
antwoordelijkheid, goede keuzen te rna
ken, besluiten te nemen en ook 
dienstbaar te zijn. 

In mijn gedachten dient het Christen De
mocratisch Appel zich ten opzichte van 
de kerken en dienen zijn !eden zich in 
hun dagelijkse politieke handel en wan
del, onverkort door eenzelfde houding, 
mentaliteit en stijl te kenmerken, zich 
daardoor van andere partijen te onder
scheiden ook. Waar zijn Program van 
Uitgangspunten in artikel 2 uitspreekt 
wezenlijke betekenis te hcchten aan de 
uitspraken van de Christelijke Kerken, 
dan behoort dat voor CDA-leden directe 
consequenties te hebben. En wei in die 
zin, dat, naast de in het rapport Appel en 
Weerklank bepleite wijze van contact met 
de Kerken er ook tussen de CDA-leden 
zelf en hun Kerken een intense en leven
dige relatie dient te bestaan. De kerk
gang beschouw ik in dit opzicht als een 
uiterst persoonlijke aangelegenheid en 
verantwoordelijkheid, waarover binnen 
de partij heel duidelijk van gedachten is 
gewisseld. 
Waar het m.i. echt om gaat dat is de 
voortdurende bereidheid om te luisteren 
naar en te trachten te achterhalen wat er 
leeft in die Kerk, waartoe je zo graag wilt 
behoren. Daarvoor zijn persoonlijke 
contacten met medeleden. voorgangers 
en andere gelovigen over actuele onder
werpen onmisbaar. Daarvoor is het 
noodzakelijk over eigen en zelfs over 
landsgrenzen heen te kijkcn. om te voor
komen dat het persoonlijk en CDA-ge
zichtsveld a! te zeer begrensd zou kunnen 
worden. 

Om de spanning tussen enerzijds eigcn 
religieuze gevoelens of persoonlijke ethi
sche normen en anderzijds de harde poli
tieke werkelijkheid van aile dag aan te 
durven en aan te kunnen is, naar mijn 
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ovcrtuiging. de eigen christelijke achter
grond hard nodig om als toetsing en 
orientering te kunnen dienen. Niets is 
voor de praktische politicus-bestuurder 
moeilijker om bij het nemen van concre
te beleidsbeslissingen, bij voorbeeld in 
geval van situaties. waarbij mensen direct 
en rechtstreeks betrokken zijn (zoals be
zuiniging in de welzijnszorg of op sociale 
uitkeringen) tot uitdrukking te brengen 
waar6m het CDA het standpunt inneemt. 
dat het huldigt. En diH dan bij aile turbu
lentie over bezuinigingsmaatregelcn, zo
als die vandaag de dag onontkoombaar 
zijn juist om voorzieningen ten behoevc 
van kansarme medemensen. minderhe
den en zij die bescherming behoeven. 
overeind te houden. In de beslommerin
gen van iedere dag diencn juist christen
democraten ervoor te waken niet puur 
pragmatisch te werk te gaan. Om dat te 
voorkomen. hcbben wij elkaar. samen 
verantwoordelijk als we zijn. dringcnd 
nodig. evenzeer als de steun en de inspi
ratie van onze Kerkcn. 

Uitspraken van de Paus over de massa
media. de brief van de bisschoppen met 
betrekking tot de media-nota en de op
vatting van een predikant voor de 
NCRV-radio dat slechts de eigen 
geestverwante omroepen de laatste mo
gelijkheid bieden om het Evangelic op 
grote schaal onder de mcnsen te brengen. 
dienen bij CDA-politici bekend te zijn en 
door te dringen. Op mij maken dergelij
ke uitspraken althans de nodige indruk. 
Als de katholieke bisschoppen hun syno
de aan de waarde en de betekenis van het 
gezin wijden. dan overweeg ik of en in 
hoeverre ik mij in hun opvattingen kan 
vinden. en waarom dat dan. a! dan niet. 
het geval is. Nog nuttiger en noodzakelij
kcr acht ik het in zaken als deze. maar 
ook in die van Ieven en dood, mijn opvat
tingen te toetsen aan de resultatcn van de 
discussies van geloofsgenoten in eigcn 
land of elders in de wereld, om die dan in 
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voorkomendc gevallen bij mijn besluit
vorming te betrekken. 
lk pleit er daarom voor hct te institutio
naliseren karaktcr van de contacten van
uit hct CDA met de Kerken (zoals voor
gesteld in Appe! en Weerklank) nog aan 
te vullen met de voortdurende persoon
lijke bereidheid van CDA-leden om ken
nis te nemen van uitspraken van Kerken. 
zonder die direct als dwingend of als 
cindoordeel te beschouwen. In cigen 
werk en Ieven hoort een dergclijke di
mensie cr voor de christcn-politicus voor
al gewoon bij. nict omdat 't zou moeten. 
maar omdat het zo vanzelfsprekend is en 
graag gedaan zou moeten worden. 

Laatstbedoclde instelling zal voor de !e
den van het CDA overigens ook voor
waardc moeten zijn. om aan de eigen 
identiteit van de partij en aan haar uit
gangspuntcn inhoud te geven, resp. haar 
bestaansrecht te bewijzen. 
Het CDA is ecn open partij. toegankelijk 
voor allen. die zijn uitgangspunten on
dcrschrijvcn en zich erin thuis voelen. 
Ook voor minder of niet kerkelijk gebon
den kiezers blijkt de partij aantrekkelijk 
en dat is goed. Van ieder partijlid mag 
verwacht worden dat zij/hij de eigen ta
lenten inzet om haar zinvol en in het 
belang van het land te Iaten voortbe
staan. Wczenlijkc voorwaarde hiervoor 
is m.i. echter dat de partij herkcnbaar 
blijft aan een noodzakelijkc diepgang 
welke bereikt wordt door inspiratic van
uit het Evangelic. Wic zouden het CDA 
daarbij beter kunnen helpen dan de 
Christclijke Kcrken? 
Blijkens de toelichting op het eerclerge
noemde Program van Uitgangspunten. 
durft hct CDA de pretentie te hebben het 
Evangelicals richtsnoer voor politick 
handelen te nemen. Die pretentic vereist 
tegelijk een eigen. voor de hanclliggencle 
en duidelijke wijze van handelen. Uit de 
manier. waarop politick bedreven wordt, 
waarop mensen met elkaar contact heb-
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ben. waarop met macht wordt omgcgaan. 
waarop het rentmeesterschap over Gods 
Schepping wordt uitgevocrd en solidari
teit wordt beoefencl. moet van de Evan
gelische inspiratic blijken. Het moet mo
gelijk zijn ook in persoonlijke verhoudin
gen iets van zo'n CDA-mentaliteit te Ia
ten blijken, zonder het effect ervan te 
overschatten. Immers. een CDA-fractic 
of -bestuur. clat in die gecst werkt en 
hanclelt. zal zowel in- als extern respect 
afclwingen en een mcrkbare werfkracht 
uitoefenen! 

In dit Iicht gezien. meen ik van onze 
kerkclijke !eiders te mogen vragen. heel 
veel zorg te bcsteclen aan de wijze. waar
op ze onclerlinge cliscussies. welke gecn 
eenduidigheid van opvatting tot resultaat 
mogen opleveren. naar buiten presente
ren. Het moet toch mogelijk zijn elkaar. 
vooraf. op respect- en begripvolle wijze 
helclerheicl te verschaffen in aangelcgen
heden. waarin de meningen uiteen !open. 
Noblesse oblige! Als het in hun gelecleren 
onvcshoopt al niet lukt. ook bij gebrek 
aan eenstemmigheid in opvattingen. toch 
van gelijkgezindheid in het zoeken naar 
de waarhcid te getuigen. bij wie of welke 
organisatie zou dat clan wei het geval 
kunnen zijn? De bijna vcrlammende uit
werking van verschillencle uitleg van ge
zamenlijke verklaringen achterat, op de 
publiekc opinic. mag niet worden oncler
schat. Een slecht voorbeeld kan ook wei 
eens tot slecht volgen leiden ..... 

Tenslotte. ik pleit voor een nauwc relatie 
tussen de Christelijke Kerken en hct 
Christen Democratisch Appel op be
stuurlijk en persoonlijk niveau. Geschei
c!en verantwoorclelijkheden. akkoord. 
maar het is onmiskenbaar dat we elkaar 
nodig hebben. Ik pleit daarbij voor ver
clraagzaamheid en het geven van de nocli
ge ruimte aan elkaar; uiteraarcl binnen de 
wezenlijke en weclerzijdse aanvaarcle 
hoofcllijnen van het Evangelic. Ik acht de 
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persoonlijkc verantwoordclijkheid een 
groot goed, maar acht een streven naar 
op individualisme gebaseerde standpun
ten uit den boze. Ook voor mondige 
christenen blijft de Leer van de Kerk 
binnen de wezenskenmerken van het Gc
loof, bestaan. 
Ik roep tenslotte op tot luisteren, mee
spreken, meedenken en adviseren vanuit 

zowel Kerk a is partij. Bovenal echter 
hoop en vertrouw ik erop, dat zowel 
kerkleiders als CDA-vertegenwoordi
gers, er naar buitcn blijk van zullen we
ten te geven hoe dicht zij in stijl, mentali
teit en levenswijze wei bij elkaar staan en 
horen, en dat zij zich herkcnhaar als 
christencn weten te gedragen. 

Dr. A. Noordegraaf (1933) was van 1959 tot 1978 
Ned. Hervormd predikam achrereenvolgens te Daarle, 
Oldebroek, Ede en Utrecht. Sinds 1 januari J978 is hif 
als theoloog verbonden aan de Prot. Chr. Academic 
voor Hoger Beroepsonderwiis op g.g. ·De Viil'erhcrg · 
te Ede. 

Christelijke politiek ... hoe bestaat 
het?! 

'Wilt u vanuit uw plaats binnen de kerken 
een hijdrage schrijven over uw kijk open 
verwachtingen van de politick. met name 
een christelijke politieke partij?' Zo on
geveer luidt de vraag, die mij en anderen 
door de redactie is voorgelegd. 
Ik weet niet, wat exact bedoeld is met die 
plaats binnen de kerken, maar ben zo vrij 
dit tweeledig op te vatten. Allereerst in 
de letterlijke betekenis van het woord. Ik 
ben predikant geweest van een viertal 
zeer gevarieerde hervormde (wijk)ge
meenten, waar ik telkens weer stuitte op 
vragen, die de relatie van kerk en samen
leving, kerk en politick raken. De laatste 
zes jaar ben ik er door mijn werk aan een 
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sociale academic op een nieuwe manier 
mee geconfronteerd. Bij aile wijzigingen, 
die zich in deze 25 jaar hebhen voorge
daan, tekent zich een lijn af, n.l. dater 
niet aileen de laatste jaren, maar gedurig 
weer sprake was van spanningen tussen 
kerkelijke organen en politieke partijcn. 
Nog levendig herinner ik me de discussies 
over het eerste kernwapenrapport, de 
pro- en contra betogen over de participa
tie van christenen aan christelijke organi
saties, de discussies rondom de veralge
menisering in het maatschappelijk werk. 
Gaan we terug in de geschiedenis, dan 
denk ik dat we stuiten op een problema
tick waar de kerk al eeuwen mee wor-
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