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Mr. P. Ingwersen ( /956) is advocaat en procureur te 
Haarlem. Sedert 1980 is hij lid van de gemeenteraad 
van Zandvoort voor het CDA. Hii was lid van de 
Generate Synode van de Gere(ormeerde Kcrken in 
Nederland van 1979-1983, en is sinds 1983 lid van her 
Deplltaatschap Kerkrecht/ Kerkorde van deze kerken. 

Pre ten tie of in ten tie 

Het vraagstuk van kerk en politick is 
momenteel weer hoogst actueel. De afge
lopen jarcn- althans zo heeft de schrijver 
dezes dat ervaren- hebben een verwijde
ring te zien gegeven tussen het spreken 
der kerk enerzijds en het politick hande
len van politici in het CDA anderzijds. Ik 
schrijf hier met nadruk 'politici in het 
CDA ·. zulks tcr onderscheiding van het 
be grip 'christelijkc politici', hetwelk een 
ruimer begrip vcrtegenwoordigt en ook 
buiten het CDA gevonden kan worden. 
Gelet op doe I en inhoud van dit nummer 
van Christen Democratische Verkennin
gen meen ik deze verhandeling te moeten 
beperken tot de verhouding tussen de 
kerk(en) in Nederland en het CDA. 

Christelijke politick is gcen onbcdenke
lijke zaak. De grote Zwitserse theoloog 
Karl Barth wilde het woord Christus zui
ver houden. Christus en het woord chris
telijk zijn begrippcn, die christencn wei 
tot navolging kunnen strekken. maar die 
nooit samenvallen met wat christencn fei
telijk doen. Anders gezegd of zoals Bus
kes hct formulccrde: Christenen zijn uit 
zichzelf niet zuiver maar het woord chris
telijk moet wei zuiver gehoudcn worden. 
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In het CDA is men zo verstandig geweest 
de pretentie van het 'christelijke' te lezen 
als een intentic. Christen-politici zijn niet 
onberispelijk, net zo min als kerkleiders 
dat zijn. Christen-zijn is een geweldige 
maar ook een moeilijke zaak. Geweldig 
als beleving. moeilijk als opdracht. Inspi
rerend en tegelijk beschamend. Immers, 
type rend voor christen-zijn is de orienta
tie op Jezus Christus. zijn persoon. woord 
en werk. 
De intentie van het CDA is geformuleerd 
in het eerste artikel van het Program van 
Uitgangspunten: 'Het CDA aanvaardt 
het Bijbels getuigenis van Gods beloften, 
daden en geboden als van beslissende 
betekcnis voor mens, maatschappij en 
overheid. Het CDA richt zich naar dat 
getuigenis met de intentie steeds te zoe
ken naar de betekenis van het Evangelic 
voor het politieke handelen ·. 
De intentie van christelijke politick is een 
zaak van christelijke mensen. Maar ook 
is sprake van cen zaak voor mensen. Niet 
aileen voor christelijke mensen maar 
voor aile mensen, zonder enig onder
scheid. 
De kerk is geen bedrijfster van prakti
sche politick. De kerk dient allereerst 
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kerk te zijn en te blijven en een vooraf
beelding te zijn van en met name een 
verwijzing naar het Koninkrijk Gods. 
Ons grote dilemma an no 1984 is dat 
steeds mcer christenen erkennen dat het 
Evangelic wei degelijk een politick gela
den vcrhaal is en dat de kerk terecht 
claimt te mogen en te kunnen spreken 
met politieke consequenties. We kunnen 
cr toch ook niet meer onderuit. Over 
dienst. gerechtighcid. menswaardige sa
menleving. onderdrukking. racisme. 
kernwapcns. menscnrechten etc. kan de 
kerk toch nict zwijgen. Maar de kerk 
sprcekt niet rechtstreeks zoals het CDA 
dat doet. doch heeft een groot politick 
middel: het getuigen van de Geest van 
Jezus Christus in deze wereld, hier en nu. 
Het CDA zal- als het goed is- met het 
bovenstaande geen moeite hebben. Het 
CDA claimt niet de kerk te zijn. zo min 
de kerk claimt hct CDA te zijn. 
Toch- ik merkte dit reeds op- bestaat er 
spanning tussen de kerkelijke organen 
enerzijds en verantwoordelijken uit hct 
christelijke organisatieleven. met name 
het CDA. anderzijds. De kerk loopt- zo 
voelt men dat- de politick voor de voe
ten en dat is lastig. Het is voor het CDA 
ook geen pretje als kerkclijke organen 
standpunten innemen die politick bezien 
voor het CDA zo ongeveer een nacht
merrie betekenen. 
Door de kcrk zijn de laatste jaren diverse 
ondubbelzinnige uitspraken gedaan. Ik 
noem de uitspraken over Zuid-Afrika. 
Derde Wereld. kernbewapening en 
homofilie (geref). 
De kerk wil kiezen. Wil aan christenen 
en niet-christenen duidelijk maken waar 
zij staat. Oat is haar opdracht, het zoeken 
naar Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtig
heid. 
Ik wil hier niet nader ingaan op de vraag 
of de diverse kerken wei tot de betreffen
dc uitspraken konden komen. Het be
treft hier een vraag van materiele compe
tentie waarover veel te doen is. In het 
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kader van dit onderwerp constateer ik 
slechts dat de kerken tot bepaalde- veel
al ethische- uitspraken zijn gekomen en 
dat het CDA zich dikwijls heeft gehaast 
zich van deze uitspraken te distantieren 
c.q. zich niet al te veel van deze uitspra
ken aan te trekken. Dit leidt tot spanning 
en teleurstelling. 
Ik ga terug tot de intentie van het CDA: 
het richt zich naar het Bijbels getuigenis 
met de intentie steeds te zoeken naar de 
betekenis van het Evangelic voor het po
litieke handelen. 
Wc)[dt dit laatste nu wei echt door aile 
CDA-politici gedaan? Wil men echt zoe
ken naar de betekenis van het Evangelic? 
Wil men wei echt kiezen? Wil men luiste
ren naar de stem van de kerken? In de 
praktijk werd intentie vaak pretentie: 
niet de pretentie van het christelijk han
delen, maar de pretentie van het beter 
weten. De kerk mag veel zeggen, maar ze 
moet zich niet bemoeien met zaken waar 
ze geen verstand van heeft. Daarnaast 
zou de kerk wat meer aan haar eigen 
leden moeten denken en zou zij in ieder 
geval geen begrip hebben voor de nood
zaak van het zoeken naar compromissen 
in de politick. 
De kritiek vanuit het CDA op de kerken 
acht ik kritiek uit verlegenheid. Yoor het 
CDA zijn de kerken geen willekeurige 
derden. Er voorlopig nog maar van uit
gaand dat aile CDA-politici kerkelijk
meelevend zijn, moeten de uitspraken 
van de kerken als uitspraken van 
geestverwante broeders en zusters bezien 
worden. Oat klemt en klemt te meer als 
over en weer onbegrip en onverschillig
heid jegens elkander de overhand 
krijgen. 

De christelijke politick en vooral het 
CDA zou zich intensiever en meer daad
werkelijk voor de kerk en haar uitspra
ken moeten interesseren en met name 
voor de redenen en argumenten die aan 
haar uitspraken ten grondslag liggen en 
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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-
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