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Hoe goed kennen wi j elkaar? 

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. Als 
christen weet je dat dit Ieven op aarde 
gebroken is. dat het anders kan. en an
ders moet. en dat je daaraan werken kan. 
De kerk spreekt daarover, preekt daar
over. werkt daaraan.- als kerk. 
Yelen van ons dragen mede verantwoor
delijkheid in de kerk. De kerk blijft altijd 
hopen. altijd spreken over datgene wat 
God eigenlijk bedoeld heeft. Oat is haar 
opdracht. 
In dit Ieven valt vee! werk te doen. Als je 
christen bent doe je dat werk vanuit je 
overtuiging. Je kunt die naar mijn me
ning niet opzijzetten als je dat uitkomt. 
Bij alles wat je doet telt dat. Maar je 
moet. hoewel je de droom van het para
dijs in je draagt. erkennen dater goed en 
kwaad is in deze wereld. 
Betrokkenheid bij wat er in de wereld 
lecft heeft alles te maken met je levens
ovcrtuiging,- met je christenzijn. Je kunt 
dat nooit afleggen- hoezeer de werke
!ijkheid je ook met beide benen op de 
grond plaatst. hoezeer die je ook inver
warring kan brengen. 
De kerk herinnert haar mensen steeds 
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weer aan hun opdracht als christen. De 
kerk dient zich echter ook te realiseren 
dat haar mensen hun weg moeten vinden 
in deze gebroken wereld. Oat is niet al
tijd gemakkelijk. Het zou goed zijn als de 
kerk haar mensen niet aileen leert en 
aanspreekt. maar ook bemoedigen zou 
en stimuleren. 
Soms vrees ik wei eens dat bepaalde 
kerkleden erg hard oordelen over eigen 
mensen die vanuit hun overtuiging op
recht en met aile inspanning verantwoor
delijkheid dragen in de maatschappij. In 
de samenleving. in de politick- 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. 
Je mag van christenen in de maatschappij 
en in de politick verwachten dat ze hun 
uitgangspunten keihard naar voren bren
gen, als het gaat over de zorg voor elkaar, 
de minima, de solidariteit van werkenden 
en niet-werkenden. de fundamentele ge
lijkheid en het recht op gelijke behande
ling van aile mensen. de derde wereld, 
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het vechten voor vrede en vrijheid. 
Vanuit de kerk ontbreekt vaak de warme 
belangstelling voor de eigen mensen. die 
buiten de kerk. maar nog steeds vanuit 
hun levensovertuiging in allerlei verban
den elkaar ontmoeten en vee! werk ver
richten. Naar mijn mening moet je de 
kerk herkennen aan wat ze predikt en 
aan wat ze er zelf mee doet. 
De kerk blijft in ieder geval de plaats 
waar aile mensen. christenen en niet
christenen elkaar kunnen ontmoeten en 
waar voor allen plaats is. Het is de kerk 
voor allen die te kort schieten. voor allen 
die drmnen van het paradijs en voor aile 
mensen van goede wil 1 

Als de kerk zoekr naar war hindr 
als daar ruimre is l'oor iederecn 
alsie doer warfe lwrrfc ingee(t en fe 
durft re geven 
leeft de kerk. 

('IIRISTI:\ llE~IOCRATiSCIIL \TRKf-.NNINCiFN 7-S S-1 

Een levend geheel, aerie/~ meelevend, mee
werkend, 
trekt mensen aan, 
hemoedigr en inspireert. 
Dat geldt voor de kerk. voor christelifke 
instellingen, voor de Christen-Demo
cratic. 
Degenen die vanuir hun chrisreliike ide
a/en 
hun werk doen hinnen en buiren de kerk. 
in maatsclzappii en politick. 
moe ten elkaar opzoeken. 

Er is zoveel werk te doen. We zullen 
gekend worden aan wat we ervan ge
maakt hebben en niet aan wat we zeggen. 
Het is oer-Hollands te zoe ken naar ver
schillen_ naar clkaars fouten. We mocten 
daar niet intrappen. 
Er is genocg gepraat. \Ve moeten aan het 
werk ~ samen. 
Hoop doet Ieven. 
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