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sociale voorzieningen, subsidies enz. Hct 
CDA heeft bij de totstandkoming daar
van een belangrijke rol gespeeld. Nude 
economic aanleiding tot zorg en voor
zichtigheid geeft, zou het CDA zich sterk 
moeten maken voor de bestaande ge
rechtigheid en solidariteit, ook naar de 
derde wereld toe. Ook een dunnere koek 
kan gedeeld. De Herijkingsnota van mi
nister Schoo, al bijgenaamd de Verrij
kingsnota, is geen bijdrage tot een verbe
tering van de situatie in de derde wereld. 
Wij mogen niet terug naar een maat
schappijvorm, waarin de verdiensten van 
de een ten koste gaan van de ander. Wij 
moeten strijden voor een maatschappij 
waarbij de elementen vrijheid, vrede, ge
rechtigheid en solidariteit de hoekstenen 

voor het bouwwerk vormen. Hoe je een 
dergelijke maatschappij noemt, is nict zo 
belangrijk: kapitalisme met een mense
lijk gezicht, een derdc weg tussen kapita
lisme en socialisme, democratisch socia
lisme. keuze genoeg. 
Door velen, ook door de kerken, is en 
wordt gedacht en gewerkt aan de opbouv 
van een maatschappij waarin de door mij 
genoemde elementen hoekstenen vor
men. De vraag aan het CDA is ofzij aan 
de bouw wil meewerken, ook in internati 
onaal verband. 
Kiezen wij aileen voor elkaar hier in Ne
derland, of kiezen wij ook voor hen. die 
aan de verkeerde kant van de streep 
staan, de mensen in de derde wereld? 

Mevrouw drs. G. T. Willemsma studeerde 
politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
Zij is jeugdouderling in de Gereformeerde Kerk van 
's-Gravenhage- West. 

De roeping van de politiek 
Zo'n vijftien jaar geleden pleitte de pre
dikant in onze gemeente aan het einde 
van de eredienst in zijn voorbeden regel
matig voor de christelijke politick. In hct 
geval waar ik over spreek, was dat de 
Anti-Revolutionaire Partij. Hij deed dat 
ongestraft; niemand betwistte hem dat 
recht, velen beschouwden het zelfs als 
zijn rechtzinnige plicht. Onlangs had ik 
een heel andere ervaring. Toen bleek bij 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 7-WX4 

een drscussie in onze kerkeraad, dat de 
politieke voorkeuren van de !eden van 
die raad liepen van EVP via PvdA. CDA 
en VVD naar RPF. 
Toen ik de vraag van de redactie van 
Christen Democratische Verkenningen 
voorgelegd kreeg wat de kerken van de 
christelijke politick verwachten, dacht ik 
aan deze voorvallen, nee. signalementcn 
van andere tijden terug. En ik wist 
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eig:cnlijk g:ecn antwoord. De vanzclfsprc
kende bctrokkcnhcid die er vanaf hct 
begin van de confessioncle partijformatic 
af bcstond tusscn hct zij n van kcrklid en 
aanhang:er van cen partij die zich richt 
naar bijbelse normcn is niet zo vanzclf
sprekend mecr _ misschien wei helcmaal 
verdwenen. 
De consequentics daarvan voor het CDA 
worden steeds duidelijker. kijk aileen 
maar naar de !eden- en kiezcrsaantallen. 
Maar wat zijn de consequentics van dcze 
ontwikkeling voor de kerk. voor de mens 
in die kerk? En wat is in dezen de rocping: 
van de christcn-dcmocratischc politick? 

Ontkoppeling 
Het is duidclijk: als christencn met elkaar 
sprekcn over politiekc vraag:stukkcn hod 
je nict mcer te rckencn op een antwoord. 
Ieder heeft er zo zijn cigen gedachten 
over waar het met de we reid naar toe 
moet en vooral hl'lc dat moct. 
De achtergrond van deze ontwikkcling is 
dat tie mens in onzc samenleving steeds 
meer gcneigd is individueeL autonoom. 
zelfstandig te denken. De persoonlijke 
verantwoordclijkheid wordt meer en 
meer benadrukt. Yroegcr wcrden zaken 
van politiekc aard vooral door opvoeding 
en conventie bepaald. Nu is hct dcnken 
zover ontwikkeld dat we de keuzc zelf 
aankunnen. Je zou kunncn zcggcn dat de 
politieke cmancipatie van het kerkvolk 
ecn vcrsnelling he eft ondcrgaan. Het 
werkklced van de klcinc luyden is vcrwis
seld voor het maatpak van een zelfstan
dig: denkend en beslissend wczen. Men 
acht zichzclf rijp voor een afwcging en 
een oordeel over wat goed is. 

Angst 
Ongetwijfcld hebben we hier cen paar 
grondoorzaken van de ontkoppcling 
kerklid- CDA-lid te pakkcn. 
Toch denk ik dat weer hier niet mee zijn. 
Er steekt meer achter. 
Buiten. maar vooral ook in de kerk wordt 

tcgenwoordig vcel over de politick 
gesproken. De kcrnwapcndiscussie is 
daar maar een voorbceld van. De felhcid 
waanncc dit gcbcurt is ccn uitdrukking 
van de betrokkenhcid van de mcnsen bij 
de problematic ken: een bctrokkcnheid 
die ingcgcven is door onzekerheid. in 
vee! gcvallcn zelfs angst voor de toc
komst. misschicn al voor vandaag. Onze
kerhcid over ccn wereld die razcndsncl 
verandcrt. angst voor cen wcreld waarin 
het oog-om-oog. tand-om-tand-principe 
gereducccrd wordt tot ecn killc. zakelijke 
thcorie van het afschrikkingsevenwicht. 
waaraan gccn mens mcer te pas hocft te 
komen. Angst voor een we reid die een 
steeds groterc kans loopt op ccn totalc 
vcrnietiging. of dit nu is door een atoom
of door ccn milicuramp. 
En in die onzekerhcid en angst is het 
steeds moeilijkcr om jc lot toe tc vertrou
wcn aan ecn ander. aan kcrkleiders en 
politici : je lot is het vciligst in handen 
van jezclf. En met dat men zelf aan het 
roer van het eigcn schip gaat staan. wordt 
het mocilijkcr om met elkaar in overlcg 
te gaan over wat er tc doen staat. Het 
gcsprek stokt en we zeggcn dan: de pola
risatic verhevigt. Van het enc kamp naar 
het andere wordt geschreeuwd met leu
zen die de wcrkelijkheid geweld aan
doen. en die van de andcr een karikatuur 
maken. Het gooehelcn met naar het 
schijnt rationele argumenten wordt een 
haast machinaal spel. en het be grip zoe
ken. de gezamenlijke bczinning op een 
weg uit deze 'heil'-loze spiraal komt 
steeds verderweg te liggen. 
De heftigheid van de aanvallen gaat zelfs 
zl'l ver dat mensen op grond van politieke 
standpuntcn hun kcrk de rug toekeren. 
Zij voelen zich in de steek gelaten of in 
de rug aangcvallen door wie vroeger hun 
broeder en zuster hcctten. en die nu in 
politieke aangclegenhcden een ander 
standpunt innemen dan het hunne. Gc
loofsvragen en politieke antwoorden 
daarop lijkcn ontkoppeld te zijn. In hct 
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geloof vinden de kerkmensen geen basis 
meer voor een gesprek over de inrichting 
van onze samenleving. En de christelijke 
politick vindt geen weerklank meer bij 
aile gelovigen. 

Pastoraal vraagstuk 
Pastoraal gezien is er meer werk aan de 
winkel dan ooit te voren. Angst. je in de 
kou gelaten voelen legt de meest kwets
bare kanten van de mens bloot. 
Tegelijkertijd is het bieden van pastorale 
hulp ook moeilijker dan ooit te voren. 
Wantrouwen moet overwonnen worden. 
vertrouwen gewonnen. maar qovenal de 
gezamenlijke basis. uitgangspunten moe
ten hervonden worden. 

Antwoord van de kerken 
Vanuit hun verantwoordelijkheid hebben 
de kerken zich gedwongen gezien om te 
spreken. Te vaak immers heeft de kerk 
op cruciale momenten in de geschiedenis 
gezwegen. Een getuigenis geven- hoe 
riskant dit ook kan zijn- van Gods aan
wezigheid in deze wereld. Zijn beloften 
omtrent de toekomst van deze aarde. het 
nieuwe Koninkrijk moet de verharde 
harten weer vervullen. ook de harten van 
christen-politici. 

Roeping van de politiek 
Wat verwacht je in zo'n situatie van poli
tici, die zich openbaar met de christen
heid verbonden hebben door een politick 
naar bijbelse normen voor te staan? Heb
ben zij de kerkelijke discussies mee ge
voerd en gevoed? Hebben ze iets Iaten 
zien van de spanning van de overheids
taak en deze overgedragen in de kerk? 
Hebben zij Iaten zien hoe zij hun idealen 
vertalen in een concrete politick? lk denk 
dat dit niet gebeurd is. 

Je bent op dit punt geneigd even over te 
stappen op de discussie van de afgelopen 
maanden in Christen Democratische 
Verkenningen over het eigenlijke van de 
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overheidstaak. Heeft immers een dee! 
van de spanningen zoals geschetst ook 
niet te maken met steeds onduidelijker 
verhoudingen en taakopvattingen van de 
verschillende levensverbanden? In de po
litick is men er gelukkig a! mee bezig. In 
de kerk ontbreekt het nog aan impulsen. 
Daarom: laat de ontwikkelingen aanlei
ding zijn om- vooral gezamenlijk- een 
bezinning te hebben over wat kerk en 
staat. school en bedrijf op christelijke 
grondslag scheidt en bindt. op een 
nieuwe inhoud van het oude- maar nog 
niet verouderde- be grip soevereiniteit in 
eigen kring. 
Het gegeven dat de CDA-politiek de 
kerkmensen tot nu toe geen antwoord 
heeft kunnen geven op de vragen die hen 
bezighouden is echter nog niet zo 'n pro
bleem in de relatie tussen de kerkeraad 
en de politieke vergadering. 
Gelukkig zijn de scheidslijnen- zij het 
met moeite- nog te onderscheiden. en is 
elk organisme zich nog bewust van zijn 
en de anders verantwoordelijkheid. 
Wie er wei mee zit dat is het individuele 
kerklid. Hij wil zijn Ieven inrichten naar 
de ge- en verboden van de Schepper. De 
wereld om hem heen zou iets af moeten 
stralen van het komende Koninkrijk. 
Maar welke politieke keuze hij nu moet 
maken. wordt hem niet duidelijk ge
maakt. Hierin ligt de roeping van de chris
telijke politiek. 

Juist vanwege het Evangelic mogen im
mers christen-politici een baken zijn voor 
hen die niet meer weten welke kant het 
op moet met de wereld, een baken. dat 
het Iicht afstraalt van onze Heiland. 
Christenen mogen hoop houden. waar 
menselijkerwijs geen hoop meer is. Het 
Evangelic wijst wegen. die niet 'nu een
maal' bewandeld moe ten worden. maar 
wegen die ruimte Iaten voor Gods aanwe
zigheid en die daarom zo verrassend kun
nen zijn. Het besef dat God de wereld 
geschapen heeft tot een woonoord voor 
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de mensen betekent een appel op iedere 
christen om dat woonoord te bewaren en 
verder te bouwen, ongeacht de dreigin
gen, ondanks machten die de ontwikke
lingen als van een wetmatige noodzake
lijkheid, onontkoombaar schetsen; geen 
blinde orientatie op de Heilstaat, het Ko
ninkrijk, maar handelen vanuit het besef 
dat het (gelukkig!) niet aan de mens is 
om het eindoordeel over deze wereld uit 
te spreken. Oat is de kracht die een chris
telijke politi.eke partij heeft en dat is het 
heil en de troost die ze kan verspreiden. 
De boodschap van het Evangelic geeft 
kleur aan de wijze van politick handelen, 
politick bedrijven en doet ze afsteken bij 
de 'alledaagse'. Maar vooral ook de in-

houd van de politick zal de kerkleden 
aanspreken, wanneer ze duidelijk naar 
voren wordt gebracht. Wanneer de hoop, 
de troost, de spanning van de bijbelse 
boodschap doorklinkt in het beleid dan 
kan het kerklid zijn kerkeraad weer bin
nenstappen en het gesprek aangaan. Dan 
kan zelfs een CDA-politicus zich weer in 
een kerkeraad Iaten zien om zijn verhaal 
te vertellen, om zo mee een oplossing te 
zoeken voor de geloofsvragen waar velen 
mee zitten. Het CDA zal dan zijn terrein 
herwinnen in de kerken, en de kerken 
zullen bevolkt zijn door mensen die poli
tick zelfbewust kunnen kiezen voor een 
beleid, een wereld waar een glimp door
straalt van de bijbelse gerechtigheid. 

Drs. 1. A. Ziflstra is lid van het partifbestuur van het 
CDA. 

Indrukken, van vrees en hoop, van 
vandaag en gisteren 

Ze gaan samen: verwachtingen en teleur
stellingen, hoop en vrees, dat wat grieft 
en dat wat vreugde geeft. Oat hoort bij 
het Ieven, dat hoort in een partij. Aileen 
wie niet naar het betere op weg is, die 
laat de zaken zoals ze zijn. Dan blijft de 
ene mens voor de andere een wolf en 
anders wordt het niet. 
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Wat grieft je? Wat verheugt'! Als je wat 
wilt aanwijzen, stuit je op moeilijkheden. 
Niet bij zaken die vreugde geven. Je kunt 
een positieve ontwikkeling signaleren en 
er dan namen bij noemen van hen, die 
daarin een bijdrage hebben gegeven, ook 
al weet je dat niet zeker, maar vermoed 
je dat aileen. De betrokkenen Iaten zich 


