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Mevrouw C. W.M. Jongma-Roelants (1940) is 
vormingswerkconsulente in de CDA-kamerkring 
Drenthe; voorheen was zij werkzaam op verschillende 
onderwijsterreinen. 

De Geest die ons bindt 

Op het moment dat ik dit schrijf. berei
den wij ons. kerkelijk gezien. voor op het 
pinksterfeest. 
Er komen dan teksten bij je hoven als: 
·oe Geest des Heren heeft een nieuw 
begin gemaakt'. 
Zo'n tekst geeft je hoop voor de toe
komst en inspireert je bij je werk. Deze 
geest. die ook over de apostelen kwam. 
over eenvoudige bange mensen. die niet 
naar buiten durfden treden. Deze geest 
hebben wij allen in het politieke werk 
hard nodig. In dat werk hecrst voort
durend een spanning tussen idealen en 
haalbaarheid en juist daarom mag die 
geest niet ontbreken. Dan he eft, dacht ik. 
politick bedrijven vanuit evangelische in
spiratie zin. 
Omdat in deze tijd de relatie geloof en 
politick voor velen geen vanzelfspreken
de is. wil ik iets zeggen over de tot stand
koming van de relatie geloof en politick 
in mijn eigen Ieven. 
In mijn jeugd. wonend in een katholiek 
bolwerk in een overwegend protestantse 
provincie. hoorden geloof, maatschappe
lijk functioneren en politick bezig zijn, 
bij elkaar: het leek een eenheid. 
In de jaren zestig, wonend in een andere 
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omgeving, werkend bij het katholiek on
derwijs in een tijd van kerkelijke en 
maatschappelijke vernieuwingen, traden 
er ook in mijzelf veranderingen op. Ik 
was blij met de nieuwe vrijheid. die we 
als gelovigen kregen. Die vrijheid hield 
oak in: zelf bewust wegen kiezen. 
Dit zelf bezig zijn met het geloof. met het 
zoeken naar de juiste weg. was voor mij 
zowel een vreugde als een opgave. M'n 
geloof groeide. Het geloof, dat ik vroeger 
in een soort collectiviteit had beleden, 
werd van veel persoonlijker aard. Het 
ging om mijn geloof, ik zou me daar voor 
moeten inzetten. Oat betekende o.a. 
zondags actief zijn in de kerk tijdens de 
viering. iets zeggen met mooie woorden. 
Maar hoe moest dat dan verder in de rest 
van de week, waar je soms tekort schoot 
in het tot stand brengen van relaties, 
waar je soms met lege handen leek te 
staan? 
In die tijd leerde ik geloofskritisch den
ken over mezelf. over mijn kerk, over het 
omgaan met andere christenen en over 
mijn eigen functioneren in kerk en maat
schappij. 
Natuurlijk bei:nvloedden deze ver
nieuwde inzichten oak mijn onderwijs-
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werk. De godsdienstigc scholing die ik 
o.a. gaf. werd mccr godsdienstigc vor
ming en later zelfs maatschappclijke vor
ming, waarbij de invloed van de politick 
op ons aller dagelijks Ieven ook aan de 
orde kwam. 
Het bczig zijn in kerk en maatschappij 
hecft tot gevolg gehad. dat mijn eigen 
geloof en vooral de consequentics die 
daaruit voortkwamen. mcdc bepalend 
waren voor mijn keuze. 
Een keuze in die zeventiger jarcn was: 
bewust lid worden van een politieke par
tij. Oat de keuzc daarbij vie! op ecn 
partij die in de Geest van Christ us wilde 
werken. was wei duidclijk. In de loop dcr 
tijd kwam ik daar in het vormingswcrk 
terecht. Hicr ontmoette ik jongeren. 
vrouwcn en mannen die politick bczig 
waren op allcrlci niveaus. Hier ontdckte 
ik ook die altijd durende spanning tussen 
idealen. uitgangspuntcn en het werk in 
het veld. Nog stcrker kwam en komt dat 
nog steeds tot uiting op bijeenkomstcn 
waar ik met een grocp van gedachtcn 
wissel over de relatie geloof en politick. 
Dan merk je. dat de mondigheid van 
gelovigen ze ook duidelijk met meer vra
gen confronteert. Vragen. die ik ook me
zelf vaak stel. 
Binnen je eigen kerk. onder je eigen 
geloofsgenoten. zien velcn de nauwe re
latie tusscn geloof en politick niet meer 
zitten. La at staan ccn politick waarbij de 
bijbelse getuigenis cen belangrijk uit
gangspunt is. maar waar door vele com
promissen het christelijk facet op de ach
tergrond lijkt te raken. Jc mist daarom 
vaak de steun die je daar zou verwachten 
en soms lijkt het of je tegen de stroom 
inroeit. Maar mag ik die steun wei ver
wachtcn'! Ik denk het wei. Naar mijn 
mening is de taak van de kerk tweelcdig. 
De kerk hecft de taak haar gelovigen 
terug te brengen naar hun innerlijke 
waarden. Zij moet ze op het spoor zct
tcn. zodat haar gclovigen zelf hun weg 
kunnen vinden. Daarvoor hcbbcn deze 
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mcnsen. ik dus ook. een brok inspiratie 
nodig. hcbben we de Gccst nodig. waar
ovcr ik hct in het begin had. Bovendien 
hecft de kerk de taak haar menscn te 
wijzen op de vcrantwoordclijkheid die zij 
hcbben voor de schepping en voor hct 
wegnemen van onrecht. Je zou dit cen 
politieke verantwoordelijkheid kunncn 
noemcn. Maar de kcrk mag zich niet met 
de gedragingen van een politiekc partij 
bcmoeien. evenmin als zij zich mag be
moeien met de gedragingen van mensen 
binnen een huwelijk. Vingcrwijzingen 
mag ze geven. maar nict bemoeien met 
de uitvoering van het program. 
Maar als gelovige mcnsen zondags samcn 
zitten in ccn kerk en dezelfdc Geest hen 
samcnbindt. waarom zien ze dan niet. dat 
men ook zich binnen het CDA laat inspi
rcrcn door die Gcest'! Waaromlijkt de 
CDA-boodschap niet over tc komcn en 
vcrwijt men het CDA juit te wcinig tc 
handelcn naar de boodschap van het 
Eva1!gelie'! 
Volgens mij ligt dat nict aan het program 
of aan de inzct van de CDA-politici. 
maar aan de presentatie van besluiten 
naar buiten. Kortom. wij sprcken in het 
CDA over het hebben van een pcrspec
tief. over een christcliikc opdracht. maar 
de buitenstaandcr schijnt het niet te zien. 
Die krijgt soms de indruk of voor het 
CDA het terugdringen van het finan
cieringstckort grotere prioriteit heeft en 
een goede politicke ordening op sociaal
economisch terrcin de oplossing zal 
brcngen. 
lk vind. dat ehristen-politici bij hct her
zicn van de eeonomisehc betrekkingcn 
meer rekening moetcn houden met de 
mcnselijke vcrhoudingen die om verbete
ring vragen. De christelijke boodsehap 
en de maatschappclijke situatie van men
sen kunncn niet los gekoppeld worden. 
Voor ecn christen zal toeh de mens. ook 
in relatic met andcren. altijd eentraal 
moeten staan. Daarbij zal men soms radi
caal mocten zijn. risieo 's durvcn nemen, 

KERI< 

maar 
durv( 
sluitc 
Een( 
ik de 
teger 
lijke 
zorgt 
vang 
eenv' 
eialis 
sing. 
parti 
de pl 
maar 
zwak 
gaan 
ontw 

Mev1 
de T1 
Maa, 
/971 
maio 
van l 

Kcrk 

K 

Hie I 
hct t 
van 
kant 
nog 
Het 
land 

Ecn 



KERK E:-.1 POLITIEK-\\'EDEH.ZI.JDSE VEH.WACHTI:'IIf;E:-.1 

maar het betekent ook voor je mening uit 
durven komen en compromissen durven 
sluiten waar dat nodig is. 
Een opmcrkelijk voorbeeld hiervan kom 
ik de laatste tijd op menigc bijeenkomst 
tcgcn. Door de veranderde maatschappe
lijke situaties en inzichten is het al of niet 
zorgen van de overheid voor kinderop
vang cen hcct hangijzer. Het lijkt een 
ccnvoudig probleem met een. volgcns so
cialisten en liberalen. eenvoudige oplos
sing. Maar dat ligt juist in een christelijke 
partij als het CDA iets anders. Er is wei 
de politieke wil om er iets aan te docn. 
maar waar lcggen we de accenten: bij de 
zwakken. de allcenstaande ouders of 
gaan we mee met de maatschappelijke 
ontwikkelingcn waarbij kinderopvang 

ook functies vervult ten aanzien van 
emancipatie. werkverdeling e.d.? De me
ningen liggen dan ver uitcen. Wat doe je 
dan met je richtlijnen vanuit het Evange
lic? Samen zul je dan naar oplossingen 
moeten zoeken voor je kwetsbare melle
mens. Vanuit een positicf kritische hou
ding zullen we dan binnen het CDA iets 
constructiefs kunnen opbouwen. Die mo
gclijk is er. dat vind je juist aan de basis. 
Men wil daar graag mcedenken en rich
ling geven aan ontwikkelingen die op ons 
afkomen. die te maken hebben met de 
toekomst van onze kinderen. 
Er is daarom zeker een toekomst voor 
het CDA. Als we het Program van Uit
gangspunten serieus nemen en in de 
Geest van Christus verder op weg gaan. 

Jfevrouw dr. M.A. M. Klompe ( J<) 12) was o. a. lid van 
de TH·eede Kamer voor de KV P, minister \'(/fl 
;'v/aatschappelijk Werk, minister van CRM, en is sinds 
fi.)7J minister van Staat. Zij is o.m. voorzitter l'Wl de 
nationale commissie Justitia et Pax en vice-1·oorzitter 
!'an de Sectie lnternationale Zaken van de Raad van 
Kerken in Nederland. 

Kerk en politiek 

Hier komcr. enige overpeinzingen over 
hct thema Kerk en Politick in de vorm 
van 'stellingen · van iemand. die be ide 
kanten intensief heeft meegemaakt en 
nog mecbelceft. 
Hct volgcnde bepcrkt zich tot de Neder
landsc situatie. 

Eerste l'raag: Waar hebben wij het over 

als wij spreken over de KERK? 
Voor mij is de KERK het-volk-Gods. een 
sacramentele geloofs- en liefdesgemeen
schap. N atuurlijk he eft zo 'n gemeen
schap- wil zij in de we reid Gods plannen 
gestalte geven- een zekere structurering 
nodig. Daar komen dan kerkelijke orga
nen en hun !eiders te voorschijn: synoden 
- bisschoppenconferenties etc. en een 


