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KERK EN POLITIEK-WEDERZIJDSE VERWACHTINGEN 

Op verzoek van de redactie heef't de redactiesecretaris, 
mevrouw mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, de meest 
opvallende grondtonen van de in dit nummer 
opgenomen artikelen geanalyseerd. 

Eenheid en verscheidenheid 

'Gedurende de laatste jaren hebben zich 
een aantal gebeurtenissen voorgcdaan 
die wezen op. dan wei ecn uitdrukking 
waren van een zekere mate van spanning 
tussen kerkelijke organen enerzijds en 
verantwoordelijken uit het christelijk or
ganisatieleven. met name politieke partii
en op christelijke grondslag. anderzijds. 
Ook afgezien van de overweging dat een 
toename van dergelijke spanningen in 
niemands belang kan zijn. en zeker niet 
gunstig is voor de doorwerking van het 
evangelic en de christelijke inspiratie op 
maatschappelijk gebied. zou het een goe
de zaak zijn om van weerszijden meer 
helderheid te verkrijgen over de ver
wachtingcn die men van elkaar. en el
kaars organisatie. he eft en over de effec
ten die het publiekelijk over en tot elkaar 
spreken in eigen kring veroorzaakt. · Zo 
luidde de aanhef van de brief waarin de 
redactie van Christen Democratische 
Yerkcnningen mcnsen. die in het CDA 
en binnen de kerken actiefzijn. uitnodig
de hun verwachtingen van elkaar weer te 
geven. Wat de redactie bewoog tot het 
kiezen van dit onderwerp was niet de 
indruk die VanRossum heeft ('Staat het 
water van de verlatenheid zo aan de lip
pen'!'). maar het door mecrdere auteurs 
verwoordc gevoel dat de kerken en het 
CDA elkaar iets te bieden hebben. dat 
een nader verstaan van elkaar in voort
durende dialoog beider werkzaamheden 
kan verrijken. 
A.chtentwintig mensen hadden de bereid-
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ne1d en waren in de gelegenheid om een 
bijdrage te leveren aan de onderhavige 
thematiek. Het gcheellevert overecn
komsten en verschil van visie op omtrent 
wat de taken en vcrantwoordelijkheden 
van christelijke politici en kerkelijke 
ambtsdragers zijn. In het hiernavolgende 
wordt getracht een eerste analyse te ge
ven van de artikelen in dit zomernum
mer. Daarbij zal niet worden ingegaan op 
aangeduide politieke standpuntbcpalin
gen ten aanzien van concrete items (zoals 
de abortusproblematiek. het terrein van 
vrcde en veiligheid en ontwikkelingssa
menwerking); uiteraard zal wei een po
ging worden gedaan recht te doen aan de 
grondtoon die in deze themagerichte bij
dragen valt te bespeurcn. 

Grenzenatbakening ten behoeve van de 
zuiverheid van spreken en handelen 
Aile schrijvers zijn van mening dat het 
evangelic appelleert aan iedere mens. of 
deze nu politick of kerkelijk actief is. 
Mw. Van Montfrans-Hartman verwoordt 
dit aldus: 'Christen-zijn is niet iets voor 
de zondag. voor in de kerk. iets van soms
wel. soms-niet. Je bent het of je bent het 
niet. · Eensgezindheid kan ook geconsta
teerd worden waar het de onderschciden 
verantwoordelijkheden van kerk en poli
tick betreft. Over het afbakenen van de 
grcnzen wordt echter verschillend ge
dacht. Deze verscheidenheid in opvatting 
doet zich met name gelden ten aanzien 
van het spreken van de kerken tot de 
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politick. Oat de kerken uitsprakcn mo
gen. ja zelfs moetcn docn over onrecht in 
de samenleving. en dat dit sprckcn poli
tick relevant is. is een stelling die door 
nicmand wordt ontkend. 

Kerkelijk spreken tot de politiek 
Met name van kerkelijke zijdc is de irri
tatie verwoord over de houding van chris
telij kc politici ten aanzien van kerkelij ke 
standpuntbcpalingen die concrete poli
tieke belcidsaanbcvclingcn behelzen. Ter 
illustratie wordt meermalen de reactic 
van politici op kcrkclijk spreken ten aan
zien van de plaatsing van kruisvluchtwa
pens en hct vormgeven van ontwikke
lingssamenwerking genoemd. Zo stelt 
Ingwersen. die ovcrigens terecht onder
streept dat het CDA de intcntie heeft te 
zoe ken naar de betekenis van het evange
lic voor het politickc handclcn: 'Wil men 
luisteren naar de stem van de kcrkcn'! In 
de praktijk werd intentie vaak pretcntic: 
niet de pretcntie van hct christclijk han
delcn. maar de prctentie van het beter 
wetcn.' Opmcrkclijk is dat niet aileen de 
politici. maar ook sommigc auteurs die 
kcrkclijk actief zijn. pleiten voor grote 
terughoudendheid van de kcrkcn bij hct 
doen van concrete politicke uitspraken. 
Ycrder waarschuwt Hordijk voor ccn 
kcrk als hoedster voor ons allen. die 
'slcchts een alternatief bicdt. en daarmcc 
fcitclijk politici en vele andere kcrklcdcn 
het bos in stuurt .' Tevens acht hij het 
schadelijk dat 'de kerken mcer en mccr 
als een georganisccrdc macht worden be
schouwd. waarop pcrsoncn en grocpcn 
cen continue druk mencn tc kunncn uit-
oefenen ter vcrwczcnlijking van hun op

vattingen. · Buijscrt vrccst voor de vcr
schraling van de boodschap van hct 
Evangelic 'tot ecn vorm van humanismc. 
zo niet tot een christendom zondcr kruis'. 
De Groot constateert. dat de verpoli
tiektc kcrk zichzelf in de weg staat. daar
mec ccn gocde communicatic tussen de 
kerkcli j k en de politick vcrantwoordclij-
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ken blokkcrcnd. 
Van wezcnlijk belang is dat de kcrken de 
ovcrhcid wijzen op zaken die de aan
dacht van de laatste dreigcn te ontglip
pen. Christelijke politici hebbcn daaraan 
- ook dit blijkt uit vcrschillendc bijdra
gcn- behoefte. De concretisering en 
opcratidnaliscring van de vruchten van 
deze gcwetensvormende taak van de kcr
kcn in politick bclcid behoort cchter tot 
de cerste vcrantwoordclijkheid van de 
politici. Het is ecn misverstand te mencn 
dat dezc grcnzenafbakcning duidt op de 
onwil van politici om naar de kcrkcn te 
luistercn indien dezc over wensclijk poli
tick bclcid in concreto uitsprakcn doen. 
welke strijdcn met ecn reeds gcfonnu
leerd politick standpunt. lndicn de ker
ken concrete beleidsaanbevelingcn zou
dcn doen wclkc sporen met het CDA
standpunt. zou ook dit sprckcn als grcns
overschrijdcnd moeten worden bc
schouwd. juist in hct belang van de zui
vcrheid. en daarmcc de geloofwaardig
heid en ovcrtuigingskracht van hct kcrke
lijk spreken in zijn algemecnhcid. 
Naast de vraag naar bovenbedocldc 'for
mclc competentic' van de kcrkcn om zich 
in concrete politiekc zin uit te Iaten. is 
door vcrschillende schrijvers de aandacht 
gcvcstigd op hun 'matericlc competcntie' 
daartoc: zijn. afgezicn van hun bcvoegd
hcid. de kerkcn wei in staat dergclijkc 
uitsprakcn te docn'1 Uit hetgeen hierbo
ven naar vorcn is gebracht omtrcnt de 
grcnzenafbakcning van verantwoordc
lijkheden mogc blijken. dat de vraag naar 
deal dan niet aanwezigc dcskundighcid 
over concreet tc vocren politick bcleid 
binncn de kerken in wezen nict relevant 
is. Spccifieke deskundigheid binncn de 
kcrkcn op terrcincn zoals vrcdc en vcilig
hcid en socialc zekerheid kan een hand-

rei king zijn voor ccn analyse. die de 
basis vormt voor kerkclijke uitsprakcn 
over wapcnbcheersing en aandacht voor 
de zwakkcren in onzc samcnleving in zijn 
algemeenheid. Hct aanwcnden van dcze 
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deskundigheid ten behoeve van concrete 
politieke beleidsvorming hoort echter 
thuis bij degenen die politick actief zijn. 
Bij deze zijn de betreffende deskundigen 
binnen de kerken hiertoe uitgenodigd. 
ln dit verband is tevens van belang dat 
maatschappelijk verantwoordelijken en 
politici zich als christen door sociale en 
politieke uitspraken van de kerken veda
ten voelen. Zo schetst VanderMeer: 
'Donderend voegde hij (Philip Potter. 
red.) de onthutste ondernemers toe: 
'You. you are the thieves and murderers.' 
Uit zijn bijdrage blijkt dat het solidari
teitsbegrip van het CDA niet aileen geldt 
voor degenen die in financieel-econo
misch opzicht in een zwakke positie ver
keren. Zoals Dekker in zijn artikel aan
geeft. wordt de politieke overtuiging van 
christen-democraten niet door aile kerke
lijke ambtsdragers gedeeld. De Groot 
wijst er op, dat de kerken politici soms in 
de steek Iaten, niet door hun uitspraken, 
maar door het nalaten te spreken. Hij 
haalt een Tweede-Kamerlid aan dat zich 
afvraagt waar de predikanten en de Syno
de waren, waar het gebed was ten tijde 
van zijn beslissing over de abortuswetge
ving. Zijn cri de coeur ('Als aile predi
kanten nu eens zouden beginnen met niet 
aileen in de preek te demonstreren op 
welke gronden zij met een bepaalde poli
tieke partij van mening verschillen maar 
ook eens zouden beginnen in hun voor
bede allen op te dragen die de zware 
verantwoordelijkheid van het regeren 
moeten dragen') wordt door meerdere 
auteurs, in het bijzonder van politieke 
zijde, gedeeld. 

De herkenbaarheid van het CDA als 
christelijke politieke partij 
Bij een aantal auteurs, in het bijzonder 
van kerkelijke zijde, is een ambivalente 
hooding te bespeuren ten opzichte van 
het CDA als christelijke politieke partij. 
'Hebben zij Iaten zien hoe zij hun idealen 
vertalen in concrete politick? lk denk dat 
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dit niet gebeurd is' (mw. Willemsma). 
'Blijvende indruk: gebrek aan diepgang, 
gebrek aan durf, totale onkunde omtrent 
de ontwikkelingen in het theologisch 
denken, onvermogen een toekomstige 
kerkelijke braintrust een beetje te kun
nen schatten en uitdagen. Angst vooral' 
(VanRossum). 'Wat beweegt onze men
sen in de voorhoede, wat betekenen bij
bels getuigenis en geloof voor hen? Ik 
hoor er weinig over' (mw. Jongeneel
Slokker). 'Ik haat het als ik zie hoe het 
CDA een zgn. christelijke politick be
drijft, die zo ondergeschikt is gemaakt 
aan politieke en economische opportuni
teit, dat ik dat hoopgevende van het 
christelijk perspectief niet meer terug zie' 
(Brautigam). 
Dekker spreekt over de vlam in de visie. 
VanRossum merkt op: 'Rekening hou
dend met eigen kerkelijk onvermogen, 
zie ik in de kerk signalen van hoop die ik 
binnen het CDA niet zie'. De opmerking 
van Noordegraaf is in dit verband niet 
van belang ontbloot: 'Als binnen een 
protestantse kerk allerlei zaken al zo ver
schillend gelnterpreteerd worden, hoe
vee! te meer dan in een politieke partij 
met zulke verschillende achtergronden' 
en 'Als we binnen de kerken dikwijls al 
met compromissen moeten Ieven, hoe
vee! temeer dan in een gemengde samen
leving, of in internationale verbanden, 
waar je met allerlei voetangels en klem
men moet rekenen'. Wellicht kan gesteld 
worden dat bij onenigheid binnen de ker
ken men zich aan evenzovele vlammetjes 
In de niet gelijksporende visies kan war
men; pluriformiteit van opvatting binnen 
een politieke partij echter dooft de vlam 
en biedt Iauter het aangezicht van een 
brij meningen die in hun totaliteit siechts 
gestalte kunnen geven aan oppervlakkig 
gedrag. Het CDA dient de bindende 
kracht van zijn Program van Uitgangs
punten, waarin het politick antwoord op 
het evangelisch appel is verwoord, als 
uitgangspunt van ziin denken en doelstel-
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ling van zijn handelen te vergroten. Deze 
opdracht onderstreept het waarheidsge
halte van de opmerkingen van verschil
lende schrijvers, dat politieke compro
missen niet als 'des CDA's' moeten wor
den gepresenteerd. De kritische kantte
keningen bij de presentatie van besluiten 
dienen in bet bijzonder door de CDA
fractieleden op aile politieke en bestuur
lijke niveaus ter harte te worden ge
nomen! 
Van wezenlijker belang dan de presenta
tie van politieke standpuntbepaling door 
christelijke politici, is de standpuntbepa
ling zelf, die herkenbaar christen-demo
cratisch moet zijn. Wordt deze herken
baarheid van bet CDA, dat zich bewust 
door de 'C' vatbaar stelt voor kritiek, 
vergroot door een 'evangelisch radicale' 
opstelling? Bij sommige auteurs, die deze 
vraag bevestigend beantwoorden, valt te 
beluisteren dat mensen persoonlijk en 
christelijke politieke partijen als zodanig 
Gods beloften kunnen relaliseren. Heg
gen daarentegen stelt: 'Van Hem uit gaat 
een voortdurende impuls tot ( ook) poli
tieke activiteit om deze wereld te maken 
tot een stad waar God temidden van de 
mensen woont, maar tegelijk een impuls 
al onze menselijke scheppingen te relati
veren als 'nog niet', als 'ver verwijderd' 
van hetgeen waartoe wij van Godswege 
bestemd zijn. In eenzelfde zin spreken de 
dames Van Montfrans-Hartman (' ... 
blijkt de preek mooi, de werkelijkheid 
keihard en de keuze bepaald tot kiezen 
tussen minst kwade oplossingen. Oat 
maakt soms moedeloos. Oat is niet altijd 
'de schuld' van die harde werkers maar 
heeft alles te maken met hoe de wereld 
(helaas) in elkaar zit') en Wiilemsma 
('Geen blinde orientatie op de Heilstaat, 
bet Koninkrijk, maar handelen vanuit bet 
besef dat bet (gelukkig!) niet aan de 
mens is om bet eindoordeel over deze 
wereld uit te spreken'). 
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Politiek spreken tot de kerk 
Bedacht moet worden dat de overheid 
niet verder kan springen dan de polsstok 
lang is. De lengte van die polsstok wordt 
bepaald door de mate waarin burgers tot 
solidariteit ten opzichte van elkaar ge
bracht kunnen worden. Een overschat
ting van wat politieke partijen in bet alge
meen en bet CDA in het bijzonder. met 
de overheid als haar instrument, daad
werkeli j k kunnen. miskent bet vaak ( te) 
geringe verantwoordelijkheidsbesef bij 
de bevolking. We hoeven maar te denken 
aan verschijnselen als fraude en de tegen
zin om inkomen in te leveren ten behoe
ve van financieel zwakkeren. Juist daar
om zou het CDA de kerken moeten vra
gen zich niet aileen tot de regering maar 
ook tot de gehele bevolking te richten. 
Treffend is in dit verband het door mw. 
Klompe als minister van CRM aan de 
kerken gemaakte verwijt. dat zij hun !e
den onvoldoende duidelijk maken dat de 
materialistische consumptiementaliteit 
van ons volk (waar haar beleid op vast 
liep) weinig met bet evangelic te maken 
heeft. Nog pregnanter was de oproep van 
ds. D.N. Wouters tijdens de door het 
Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA georganiseerde studieconferentie 
over het drugsbeleid: hij deed als domi
nee een appel op de CDA-politici om de 
kerken op hun verantwoordelijkheid te 
wijzen. omdat niet de politick doch de 
kerken invloed kunnen hebben op inter
menselijke verhoudingen. Het stemt tot 
nadenken dat mw. Klompe een van de 
zeer weinige schrijvers is, die de aandacht 
vestigt op bet in deze geest spreken van 
de politick tot de kerken. Onderkennen
de en toejuichende dat de kerken niet 
aileen tot politici maar tot al haar !eden 
wensen te spreken, mag bet CDA- on
verlet bet besef van eigen fa len- de 
kerken wijzen op de broodnodige 
overtuigingskracht van hun handelen 
(naast die van hun spreken). 
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'Realiteiten' en de ethiek 
Onder andere Noordegraaf waarschuwt 
vanuit het bijbelse getuigenis voor een 
'evangelische radicaliteif in de politick, 
die naar zijn mening principieel en prak
tisch niet opgaat: 'Het zou wei eens bij 
uitstek christelijk kunnen zijn tolerant en 
geduldig te zijn, te zoeken naar een goed 
compromis dat erger kan voorkomen'. In 
eenzelfde geest stelt Heggen: 'Zonder 
twijfel binden waarden ons, doch zij kun
nen niet ten opzichte van elkaar verabso
luteerd worden. De mens moet kiezen, 
voorrang bepalen. waarden tegen elkaar 
afwegen, waarden opofferen, opdat meer 
waarde gerealiseerd wordt. of minder on
heir, en: 'Meer nog en ook anders dan de 
ethiek vraagt de politick erom dat wij ons 
op het hellene! vlak van het compromis 
durven begeven en daar toch als mens en 
christen overeind blijven'. Deze laatste 
citaten duiden op het onder kritiek stet
len van een scheiding tussen ethisch spre
ken en handelen enerzijds en het politick 
bedrijven anderzijds. Anders gesteld: 
kerk en samenleving, pastoraal en poli
tick spreken zijn geen natuurlijke tegen
stellingen. Het evangelisch appel richt 
zich tot iedereen, rechtstreeks. De ovens 
in de politick worden niet aileen gestookt 
door de vuren in de kerken. 'Ben ik wei 
in staat om de kerk aileen als politicus te 
bezien? Voor mij is dat een onmogelijke 
opgave. Op de eerste plaats maak ik zelf 
dee! uit van de kerk, ik ben geen buiten
staander, geen toeschouwer. Daarnaast is 
mijn politicus-zijn niet iets dat ik kan 
losweken uit mijn totale mens-zijn. Ster
ker nog, de wijze waarop ik politicus wil 
zijn, vloeit in sterke mate voort uit door 
mij aanvaarde normen die mij mede door 
de kerk zijn aangereikf. aldus Heems
kerk. De maatschappelijke realiteit is 
noch voor de kerken noch voor het CDA 
maatgevend: wat normaal is. hoeft nog 
niet normaticf te zijn. het Sein hoeft nog 
geen So/len te zijn. Voorbijgaan aan wat 
de werkelijkheid de facto is, mogen noch 
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de kerken noch christelijke politici. Als 
christenen dienen wi j ons rekenschap te 
geven van die maatschappelijke realiteit. 
zonder deze tot premisse van beleid te 
maken. Indien een evangelische radicali
teit in de politick bepleit wordt. verdrin
gen wij (actief binnen de kerken en de 
politick) onszelf naar de marge. Dekker 
spreekt in dit verband over 'grote leuzen 
en kleine verantwoordelijkheden'. In 
deze periferie is de ruimte voor 'profeti
sche' mogelijkheden groter, welke moge
lijkheden echter bewust of onbewust in 
zelfgenoegzaamheid aangegrepen kun
nen en zullen worden. Dit zou getuigen 
van een vluchtgedrag van mensen, die 
geestelijk de maatschappelijke realiteit 
niet (meer) aankunnen. Binnen die peri
ferie is de ( veronderstelde) zuiverheid 
van spreken en handelen meer waard dan 
een- zij het onvolmaakte- doorwerking 
van het evangelic, dan het helpen van 
mensen met eigen vallen en opstaan. 
Wordt het geloof zelf in die omstandig
heid niet maatschappelijk irrelevant? 

Evangelisch appel 
Zowel de kerken als hun !eden die in de 
politick streven naar een vertaling van de 
bijbelse opdracht. dienen vanuit hun 
eigen verantwoordelijkheid middelpunt
vliedende krachten met overtuiging te 
weren en zelf een centrifugate kracht te 
vormen. In dit nummer van Christen De
mocratische Verkenningen wordt in 
eensgezindheid de zin van Christus' 
Boodschap voor mens en samenleving 
benadrukt. Overeenkomst bestaat tevens 
over de te onderscheiden verantwoorde
lijkheden van kerkelijke ambtsdragers en 
christelijke politici bij de doorwerking 
van Zijn Boodschap: eenheid in verschei
denheid. Het onbegrip is echter nog 
groot en doet wederzijds pijn. Naar con
sensus over wederzijdse taken en be
voegdheden client in dialoog gestreefd te 
worden, juist ten behoeve van de bevrij
dende kracht van het Evangelic. De 
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CDA-partijraad heeft op 18/19 mei j.l. 
een resolutie aangenomen, luidende: 
'Overwegende 
1. dat het voor de doorwerking van het 
Evangelic in de samenleving van wezen
lijke betekenis is dat de kerken en het 
CDA met de inzichten en ervaringen die 
zij verwerven vanuit de onderscheiden 
verantwoordelijkheden van pastoraat 
enerzijds en politick anderzijds elkaar 
inspireren en bemoedigen. 
Spreekt uit 
2. dat regelmatige contacten zowel op 
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landelijk als plaatselijk niveau nod1g blij
ven voor een goed wederzijds begrip tus
sen het CDA en de kerken opdat beidcn 
er vanuit hun eigen verantwoordelijkheid 
toe bijdragen dat het Bijbels getuigenis 
van Gods beloften, daden en geboden, 
naar mens, maatschappij en overheid. 
doorwerking vindt.' 

Laten wij allen de daad bij het woord 
voegen! 

De redactiesecretaris. 
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