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lagen. Zo 'n interesse ligt in het verlengde 
van de intentie van christelijke politick 
als door het COA aanvaard: de intentie 
van het zoe ken naar de betekenis van het 
Evangelic voor het politieke handelen. 
Oaarbij dient men bereid te zijn de kerk 
te zien als de eerste getuige van de Geest 
van Jezus Christus. Oat betekent natuur
lijk niet dat de kerk onfeilbaar is en 
politici moeten doen wat de kerk zegt. 
Het goede van ons staatkundig bestel is 
trouwens de eigen verantwoordelijkheid 
van iedere gekozene. Kerk en politick 
zijn verschillende en gescheiden verant
woordelijkheden. Oat moet zo )Jlijven! 
Ik zou willen pleiten voor open maar 
intensief overleg en discussie tussen 
COA en kerken, voor over en weer res
pect en be grip, maar- ik ga uit van de 

kerkelijke betrokkenheid bij de politick 
- bovenal een oprechte betrokkenheid 
van COA-politici bij de kerken en het 
gebeuren binnen de kerken. 
Politick die aanspreekt is herkenbare po
litick. En voor ons is herkenbare politick 
evangelisch ge"inspireerde politick. Evan
gelische inspiratie kan men toch in de 
eerste plaats binnen de kerken vinden en 
kan verwacht worden bij hen die geleerd 
hebben het Evangelic te belijden. 
Vorm geven aan de intentie. Christenen 
in kerk en politick zijn gehouden naar 
elkander om te zien en naar elkander te 
luisteren. Geldt voor ons allen immers 
niet deze eerste en laatste vraag bij het 
nemen van onze besluiten: Wat wil Chris
tus dat ik doen zal'?'. 

Mevrouw G. Jongeneel-Slokker was werkzaam als 
onderwijzeres en geeft sinds 1978 godsdienstonderwiis 
op de openbare lagere school. in de Ned. Herv. 
Gemeente Driebergen-Rijsenburg is zij diaken, metals 
taken: zending, werelddiakonaat en missionair beraad 
namens de Raad van Kerken. 

G-aat Abraham nog op reis? 

Het verzoek iets te schrijven voor dit 
maandblad omtrent de spanning tussen 
geloven en politick handelen vervulde 
me met verbazing. Niet zozeer vanwege 
de vraagstelling, als wei vanwege het feit 
dat deze vraag juist aan mij gesteld werd. 
Ik ben helemaal niet politick meelevend. 
zoals dat heet. en weet er dus niets van. 
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Buiten het feit dat ik mijn stem uitbreng 
en zo hier en daar mijn oor te luisteren 
leg. vermag het politick bestel mij niet 
bezig te houden. 
Toch heb ik een gevoel van onbehagen 
over het politieke reilen en zeilen. speci
aal over dat van het CDA. want daarvan 
ben ik tenslotte lid. Ongenoegen voorna-

KERJ( 

melij 
eigen 
Hoe· 
ze da 
het e1 
enw< 
Is he1 
het b 
haan 
beze1 
met c 
de pc 
moet 
vrien 
Wei~ 

welk 
en ge 
ons h 
dekt. 
meer 
oplo~ 

uit ht 
verb: 
van c 
zond 
kruis 
een r 
schil 
met< 
waar 
waar 
vrag< 
Het I 
zove 
parti 
kooi 
juich 
schili 
len~ 

de h< 
artik 
punt 
onwt 
'Het 
msv. 
als v: 
maa1 
richt 

CHRIS 



KERK E:'l POLITIEK-WEDERZI.IDSE VERWACHTI:"o/GE~ 361 

melijk met de C. zoals ik ook in mijn 
cigen Ieven met deC worstel. 
Hoe verhoudt zich ons getuigenis tot on
ze daden. en omgekccrd? Waar houdt 
het eigenbelang op. ook van een partij. 
en waar begint het be lang van de ander? 
Is het mogelijk dat cigenbelang tevens 
het be lang van de ander dient?Wiens 
haan moet of mag koning kraaien. wie 
bezetten de eerste plaatsen. hoe staat het 
met de onderlingc naijvcr? Wat betreft 
de politick heb ik daar. ecrlijkheidshalvc 
moet ik dat bekennen. soms geen 
niendelijke gedachten over. 
Welke richtlijnen vinden we in de bijbel. 
welk getuigenis wordt door ons g"~hoord 
en gesproken. wat is het richtsnocr van 
ons handelen?Zo je al een richtlijn ont
dckt. is jouw keus dan de juiste of zijn er 
meerdere mogelijkheden om een zaak tot 
oplossing te brengen. heiden gevoed van
uit het bijbels getuigenis'? Ik denk in dit 
verband aan het levensgrote probleem 
van de kernbewapening met in het bij
zonder op dit moment de plaatsing van 
kruisvluchtwapens. Kan hierover binnen 
ccn partij die zich christelijk noemt ver
schil van mening bestaan? Wie heeft er 
met de bijbel in de hand gelijk. ligt de 
waarheid in het midden, mag dat wei 
waarheid genoemd worden? lk heb meer 
vragen in mijn doosje dan antwoorden. 
Hct ligt voor de hand dat het CDA. waar 
zoveel vogels van diverse pluimage de 
partijvoliere. een wat ruimer begrip dan 
kooi. bevolken. een vergaarbak is. Ik 
juich dat toe. Oat mensen vanuit ver
schillende kerken en tradities samen wil
lcn werken. spreekt me erg aan. Samen 
de hand aan de ploeg onder de vlag van 
artikel 1 van het Program van Uitgangs
punten van het CDA. wat ik. met eigen 
onwetendheid als norm. voor u noteer: 
'Het CDA aanvaardt het bijbels getuige
nis van Gods beloften. daden en geboden 
als van beslissende betekenis voor mens, 
maatschappij en overheid. Het CDA 
rich! zich naar dat getuigenis met de in-
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tcntie steeds te zoe ken naar de betekenis 
van het evangelic voor het politick han
delco'. 
Mooie zinnen. maar ik voel me er zo 
weinig op aangesproken door de politici. 
Er worden zoveel woorden gebruikt en 
weinig concrete antwoorden gegeven. 
Als leek weet je niet water werkelijk 
bedoeld wordt. Het lijkt wei of er een 
achterdeurtje wordt opengehouden, 
waardoor men als politici de mogelijk
heid van ontsnapping heeft. 
Zou de besturing van ons land vereen
voudigd kunnen worden? Ik generaliseer 
wellicht. de hand moet in eigen boezem 
gestoken. Allemaal goed en wei. Achter 
het eerste water dat de sluisdeuren pas
seert zit de meeste kracht. 
lk stort mijn hart maar eens uit. Wat 
beweegt onze mensen in de voorhoede, 
wat betekenen bijbels getuigenis en ge
loof voor hen'? Ik hoor er weinig over. 
Misschien luister ik niet goed of ben ik te 
veeleisend. Mijn politick denkraampje is 
te klein. ik mis heldere duidelijke uiteen
zettingen. lngewikkelde zinnen enter
men zijn aan mij niet besteed. Voor mijn 
gevoel gaat het op het kerkelijk erf beter. 
Voorlichting geven, naar de gemeente 
luisteren, beslissingen nemen, met elkaar 
in gesprek blijven. Hoewel ook hier ge
makkelijk tussen grondvlak en top ver
wijdering kan ontstaan. lk sta er midden 
in. het wordt anders beleefd. Mijn liefde 
voor de kerk gaat de liefde voor de poli
tick te boven. Hebben kerk en politick 
wat met elkaar te maken'? Hebben zij 
elkaar wat te zeggen? 
Het lijkt overeenkomst te vertonen met 
de verhouding school-kerk. Te laat be
merkten we dater een grote verwijdering 
was ontstaan, hoewel we elkaar gelukkig 
weer enigszins in het oog krijgen. Vol
gens mij geldt dat ook voor de politick, 
die zich christelijk durft noemen. Daar is 
niet weinig moed voor nodig. Met recht 
een waagstuk. Op die C moet je in de 
allereerste plaats aangesproken kunnen 
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worden als partij en als lid, hoe onbehol
pen en stamelend het getuigenis ook zal 
klinken. Stamelend is misschien in deze 
tijd de enige manier waarop ons christen
zijn verwoord kan worden. 
Reiken de kerken een vorm van toerus
ting aan, is er binnen het CDA een vorm 
van zelfkritiek, zodat nieuwe wegen wor
den gezocht en onderzocht teneinde ons 
maatschappelijk bestel en de gang in 
deze wereld een teken van Ieven in bij
belse zin te doen zijn? Wordt nog ergens 
Abraham herkenbaar. die de Stem hoort. 
de veilige beslotenheid verlaat en met 
vallen en opstaan met de belofte op reis 
gaat om vreemdeling en bijworier te wor
den, zegen ontvangend om zegen te zijn? 
Kies het Ieven. Het staat te lezen in Deu
teronomium 30. Het gebod is niet moei
lijk, niet veraf, niet onbereikbaar in de 
heme!, niet aan de overkant van de zee. 
Het is zeer dichtbij. Het Ieven en de dood 
stel ik u voor, de zegen en de vloek, kies 
dan het Ieven, opdat ge leeft, gij en uw 
nageslacht. Er schijnt heel wat mogelijk 
als je dat zo leest! Dorothee Solie schreef 
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er een boek over. lk kan het u ter lezing 
aanbevelen, vooral als u denkt datu het 
er niet mee eens bent. Hebben politici 
nog tijd om boeken te lezen of verdrin
ken zein de vergaderingen en de stuk
ken? Zijn profetische geluiden voorbe
houden aan de kerk? Ik hoop van niet. In 
ieder geval heeft deze ontboezeming mij 
doen besluiten de zomereditie van Chris
ten Democratische Verkenningen voor 
het eerst van mijn Ieven van a tot z te 
lezen. De probleemstelling 'geloof en po
litiek' heeft in ons gezin een hernieuwde 
discussie op gang gebracht, dat is positief 
te waarderen. 
Zander politieke verantwoordelijkheid 
schijnt men concreter en radicaler te kun
nen spreken. Jammer. 
Zo zoek je een weg, je voortdurend be
wegend in het spanningsveld van de leer 
en het Ieven, hoop en geloof. herkenning 
zoekend bij anderen en vragend hoe dat 
in het Ieven van alledag vertaald moet 
worden, hoe dat handen en voeten moet 
krijgen. 
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