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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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stelt. Met deze wat relativerende opmer
kingen bedoel ik niet het belang van de 
vraagstelling te ontkennen. IntegendeeL 
ik verheug me er over dat de redactie dit 
zo aangelegen punt opnieuw ter sprake 
brengt. Zo kan er een dialoog op gang 
komen die voor kerken en politici van 
betekenis kan zijn. 
Maar ik zou me kunnen indenken. dat in 
de vraagstelling ook gedacht is aan de 
theologische plaats. die men inneemt bin
nen de kerken. Er blijken nogal wat 
visies te Ieven op het kerkelijk erf en er 
worden zulke verschillende geluiden ge
hoord. dat ik me best kan voorstellen. dat 
politici wat gelrriteerd raken als ze kerke
lijke organen zo parmantig en op hoge 
loon horen spreken over 'het spreken van 
de kerk'. De vele stem men zouden ons 
op zijn minst tot de bescheiden en nuch
tere vraag moeten brengen: 'Wie spreekt 
namens wie'?' 
Het voordeel van deze bijdrage is. dat 
ieder voor zich mag spreken. Wat mij zelf 
betreft: mijn verbondenheid met de in de 
drie Formulieren van Enigheid uitge
drukte belijdenis van de reformatorische 
kerken betekent. dat ik. zonder te zweren 
bij elke letter of alinea. inzake de taak 
van overheid en politici toch wil denken 
vanuit de noties die neergelegd zijn in 
artikel36 van de Nederlandse Geloofsbe
lijdenis. Oat theorcratische belijden be
vat als verkondiging naar mijn mening 
iets onopgeetbaars. Het is geen christe
lijk program. dat mensen via een soort 
staatsdictatuur moeten verwezenlijken
a.u.b. niet: dat zou het bederfvan het 
beste. en dus het slechtste zijn!- maar 
een belijdenis van het geloof. dat weet 
van een andere realiteit naast en boven 
de voorhandene. Ik schrijf dit artikeltje 
de dag na Hemelvaart. Hemelvaart en 
politick hebben alles met elkaar te rna
ken. Wie gelooft in een Here die gezegd 
heeft: 'Mij is gegeven aile macht in heme! 
en op aarde ·. die de aarde vasthoudt in de 
greep van zijn zegenende handen. en die 
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regeert niet met bruut geweld. maar in de 
verborgenheid door Woord en Geest. zal 
ook in het politieke Ieven om die belijde
nis niet heen kunnen. In die zin is m.i. elk 
christen een theocraat. al mag u gerust 
van mij een ander woord kiezen. als de 
term voor u vanuit de historic be last is. 

Een partij als het CDA die het bijbels 
getuigenis van Gods beloften. geboden 
en daden als van beslissende betekenis 
aanvaardt voor mens. maatschappij en 
overheid. zal evenmin om dat belijden 
van Christus· koningschap heen kunnen. 
a] besef ik zeer wei dat daarmee nog 
weinig gezegd is inzake vormgeving en 
concretisering. 
Maar duidelijkheid is op dit punt wei 
gewenst. Ik reken mijzelf tot hen die bij 
de totstandkoming van het CDA de 
noodzaak daarvan inzagen en zich. zij het 
wat getemperd. verheugden over deze 
bundeling van christelijke visies. Ik meen 
dat de situatie na enige jaren niet veran
derd is. Maar vanuit deze solidariteit wil 
ik weluitspreken dat de pluriformiteit 
binnen de gelederen van het CDA zo 
groot is. dat men nauwelijks kan spreken 
van een communis opinio inzake de in
vulling van deze uitgangspunten. Ik vind 
dat jammer en sta dan vaak met de mond 
vol Ianden als mijn vrienden en geestver
wanten op kerkelijk terrein. die zich poli
tick thuis voelen bij wat ik nu maar ge
makshalve noem 'klein-rechts' of zich 
soms wat evangelisch-radicaler opstellen.
mij zeggen: 'Zie je wei. dat CDA is niets 
anders dan een kleurloze middenpartij, 
een bijwagen van een liberale politieke 
groepering'. Zulke uitspraken zijn na
tuurlijk ongenuanceerd. maar is het niet 
de zwakte van het CDA. dat het deze 
beeldvorming toch oproept? Ik bespeur 
ook in het mij toegezonden begeleidend 
schrijven die onduidelijkheid. Enerzijds 
is er sprake van aanvaarding van het bij
bels getuigenis. anderzijds valt het vage 
woord 'inspiratie-bron ·. 



KERK E:-.1 POLITIEK-WEDERZI.JDSE VERWACHTINGE:-.1 37~ 

Ik weet wei: u kunt de bal terugkaatsen 
en zeggen: Kijk eens naar je eigen kerk! 
Wat een pluriformiteit aan meningen! 
Als binnen een protestantse kerk allerlei 
zaken al zo verschillend ge·interpreteerd 
worden. hoeveel te meer dan in een poli
tieke partij met zulke verschillende ach
tergronden. Dat is waar. Maar ik meen 
tach, dat voor de toekomst van de chris
telijke politick in ons land. wil er nog niet 
meer versplintering optreden en wil ze 
een wezenlijke bijdrage leveren in onze 
pluriforme samenleving. duidelijkheid 
gewenst is. Het is ook van be lang dat het 
CDA met de kerken in gesprek blijft. 
juist als het gaat om de invulling van de 
bijbelse principia. Laat men niet uitslui
tend kijken naar synoden. hisschoppen
conferenties. de Raad van Kerken. maar 
ook een verband als de Evangelische Al
liantie in dit heraad betrekken. 

'k Wil graag het misverstand wegnemen, 
als zou in mijn visie de chrio;;telijke poli
tick toch aan de leihand van de kerk 
!open en als zouden politici verkapt ker
kewerk doen. Ik heb van Van Ruler ge
leerd dat binnen de horizont van bet Ko
ninkrijk van God kerk en staat onder
scheiden moeten worden. Ieder heeft co
ram Deo een eigen taak en verantwoor
delijkheid. 
In het handelen van politici gaat het om 
de handhaving van de rechtsorde, het 
weren en tegengaan van de chaos en het 
opkomen voor wie onderligt. De macht 
en de middelen waarvan de overheid zich 
bedient, zijn van andere aard dan de 
geestelijke macht van de kerk. 
Voor een christelijke politieke partij die 
zich wil richten naar het bijbels getuige
nis, is het een aangelegen zaak in Staats
recht en politieke praxis het eigen recht 
van de overheid te erkennen en tot 
gelding te brengen. Tot het bijbels getui
genis behoort immers dat de overheid 
dienares Gods is. Van een christelijke 
politieke partij mag verwacht worden, 
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dat zij er niet aan meewerkt de overbeid 
te verlagen tot een speelbal van pressie
en belangengroepen, of tot een instru
ment dat de volkswil uitvoert. Het heeft 
mij daarom goed gedaan. bij aile vragen 
die men kan stellen of het zo gemoeten 
en op onderdelen niet anders gekund 
had. dat het CDA bij de stakingcn van 
vorig jaar november dit recht van de 
overheid krachtig verdedigd heeft en niet 
is bezweken voor de aandrang van 
pressie-groepen. 

Hierboven sprak ik van getemperde 
vreugde. Oat hangt nog met icts anders 
samen. Het zit 'm in de koppeling van de 
C van christelijk endeD van dcmocra
tisch. Men zou de vraag kunncn stellen: 
V erdragen die twee elkaar nog an no 
19~4. nude wind van de secularisatic 
krachtig waait en christenen in onze ge
meleerdc samenlcving een mindcrheid 
vormen'? 
Bctckent bet uitgangspunt van Christus' 
heerschappij niet een radicale stellingna
me die op gespannen voet staat met de 
politieke werkelijkheid van compromis. 
overleg, zoeken naar varianten etc'? Ik 
korn daarrnee tot de vraag: Hoc vindt u 
dat christen-politici te werk moeten 
gaan? Mijn antwoord is dat de vaak be
pleite evangelische radicaliteit in politicis 
principieel en praktisch niet opgaat. 
Om met het laatste te beginnen: de prak
tischc situatie maakt. dat. wanneer politi
ci zich niet de rol van een getuigenis
partij Iaten opdringen. maar meedoen 
met het 'grondwerk' van wetgeving. or
dening. praktisch regeren etc .. zij er niet 
aan ontkomen vuile handen te maken. 
Christen-politici moeten in een plurifor
me samenleving vaak meewerken aan re
gelingen die strijdig zijn met de radicali
teit van het gebod, met het Ieven als 
kinderen Gods. maar die in de gebroken 
werkelijkheid vaak onvermijdbaar zijn. 
en te meer als weer op !etten wat het 
doe! is van die regelingen: ordening van 
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de uitwendig:e rechtsorde. Naar mijn me
ning zouden christen-politici op dit punt 
mog:en rekenen op de solidariteit van hun 
mede-kerkleden. Als we binnen de ker
ken dikwijls a! met compromissen moe
ten Ieven. hoeveel temeer dan in een 
g:emeng:de samenleving:. of in internatio
nale verbanden. waar je met allerlei voet
angels en klcmmen moet rekenen. 
Niet aileen de praktijk wijst dit uit. Ik 
zou ook vanuit het bijbels g:etuigenis wil
len waarschuwen voor het evangelisch 
radicalisme waar zovelen vandaag de dag 
in de politick mee bevlog:en zijn. De God 
en Vader van Jezus Christus is immers 
lankmoedig over zijn wereld. Hij laat zijn 
zon opgaan over bozen en goeden. Het 
zou wel eens bij uitstek christelijk kun
nen zijn tolerant en geduldig te zijn. te 
zoe ken naar een goed com prom is dat 
erger kan voorkomen. Oat is vaak niet 
benijdenswaardig. En dat het gevaar be
staat van lafheid en conformisme besef ik 
best. Er blijft de grens van het gode meer 
g:ehoorzaam te moeten zijn dan de 
mensen. 
Wei zal het zaak zijn dat christen-politici 
de motieven voor een compromis duide
lijk maken juist naar de 'achterban' toe. 
Het politick bedrijf maakt wei eens de 
indruk dat het niet zozeer de gebroken
heid van de werkelijkheid of het verlan
gen om erger te voorkomen als wei poli
tieke partijbelangen zijn die als drijvende 
krachten aansturen op een compromis. 
Mijn teleurstellingen rondom bepaalde 
beslissingen ten aanzien van politieke 
'hete hangijzers' ligt niet zozeer in het 
compromis-karakter van de oplossing. als 
wei in het feit dat het CDA er voor mijn 
gevoel wei eens weinig in slaagt duidelijk 
te maken. juist naar dat gedeelte van 
haar achterban dat opkomt voor eer
biediging van de wil van God in het 
volksleven. wat haar motiveert en drijft. 

Er is het CDA vaak een midden-positie 
verweten. Men zegt dan: 'christen-politi-
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ci moeten duidelijk zijn; die kunnen niet 
vandaag met socialisten en morgen met 
liberalen regeren·. Ook hier zou ik willen 
zeggen: Praktisch en principieel zal juist 
een christelijke politieke partij vaak een 
midden-positie innemen. Wie de ge
schiedenis van -laat ik zeggen- deze 
eeuw nagaat ontdekt hoe wisselend in 
ons land coalitie-formaties waren. Maar 
ik meen. dat ook het eigene van de chris
telijke politick hier toe neigt. 
Het is bij uitstek bi jbels te den ken in de 
polariteit 'Schepper-schepsel'. Oat bete
kent een zorgvuldig respecteren zowel 
van individuele belangen als van de ge
meenschap. van overheidshandelen en 
particulier initiatief. Christelijk denken 
laat zich niet vangen in het dilemma: of 
het individu of de gemeenschap. In de 
politick zullen christelijke politici vaak 
verzoenend te werk moeten gaan. bemid
delend tussen de extremen van rechts als 
van links. op hun hoede zowel voor de 
valkuil van het individualisme als het 
staatscollectivisme. 
De neiging tot een middenpositie. tot 
overbrugging van tegenstellingen acht ik 
in een tijd van polarisatie van groot ge
wicht. Het is m.i. geen teken van zwakte. 
als wei voortvloeiend uit bezinning op 
fundamentele noties van het mensenle
ven voor het aangezicht van de Schepper. 
Maar alweer: Wordt dit ook altijd duide
lijk naar de achterban toe? 

Aandacht voor de D van democratisch 
mag ons niet doen vergeten dat het CDA 
een christelijke partij wil zijn. Juist een 
democratische samenleving is er bij ge
baat als deze democratic gevuld wordt. 
Christelijk bezien kan een democratic 
niet zonder de geestelijke basis van het 
Evangelic. Daarom hoop ik dat christen
politici het zich tot hun taak blijven reke
nen bijbelse uitgangspunten in het pu
blieke Ieven ingang te doen vinden en 
zich niet Iaten intimideren door de 'into
lerantie van de toleranten'. Wij dienen 
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hiennee geen partij-helang. maar juist 
het welzijn van ons volksleven vanuit het 
geloof dat Gods inzettingen en rechten. 
gehoden en heloften heilzaam zijn voor 
elk mens. 
Yerzoening van tegenstellingen. rekenen 
met wat mogelijk is en haalbaar in een 
gecompliceerde werkelijkheid. sluit een 
kritische houding en een stuk 'tegensper 
vanuit het eigen beginsel niet uit. Op dat 
punt mag het CDA voor mij best wat 
krachtiger spreken. 
Ik wil dit illustreren aan cen voorheeld. 
Ik denk aan alles water gaande is rond
om emancipatie-wetgeving. anti-discrimi
natiewet. verandering van rolpatronen 
etc. Ook bier hesef ik best. dat in de 
ingewikkeldheid van onze samenleving 
het niet eenvoudig is voor een christen
pnliticus zijn visie door te vertalen in 
concrete stappen. Ook hier zullen we aan 
een compromis niet altijd ontkomen. 
Maar wei kan een christelijke partij. die 
uit wil gaan van een bijbelse visie op 
men~ en samenleving. er niet om heen. 
haar neen uit te spreken tegen de tendens 
tot nivellering en individualisering en te-
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gen de gelijkheidsdrift die er door onze 
samenleving waart. Mag juist van chris
ten-politici niet verwacht worden dat zij 
duidelijk maken dat 'gelijkheid' en 'ge
lijkwaardigheid' twee zaken zijn'! Laat 
het CDA bedacht zijn op de ideologische 
wortels die naar mijn overtuiging ten 
grondslag liggen aan allerlei emancipa
tievoorstellen. Een vrijheidsstreven dat 
aileen maar weet van de rechten van het 
ik en niet van de plichten. dat niet meer 
verstaat dat vrijheid dienst impliceert. 
moet welleiden tot eenzaamheid in 
plaats van tot de verlangde broeder
schap. Daarmee is het welzijn van de 
samenleving niet gediend. 

Tenslotte: Politici mogen van de kerken 
verwachten: kritische solidariteit en 
vooral ook haar voorbede. Zouden om
gekeerd politici de verhondenheid met 
het hart van de christelijke gemeente, de 
eredienst niet hard nodig hebben, om zo 
van week tot week toegerust en hemoe
digd te worden voor hun taak in het 
bikkelharde hedrijf van de politieke rea
liteit? 
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