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A. Hordijk is sinds februari 1970 algemeen secretaris 
van het CNV, tevens verantwoordelijk voor 
internationale aangelegenheden. 

Verwachting tussen ja en nee 

Een kerk die haar vensters open heeft 
staan naar de wereld zal noch kan zich 
onttrekken aan datgene wat zich in onze 
samenleving afspeelt. Kerk en wereld 
zijn niet van elkaar gescheiden door wa
tcrdichte schotten. De voormalige alge
meen secretaris van de Wereldraad van 
Kerkcn dr. W.A. Visser 't Hooft heeft 
dat jaren geleden kernachtig onder woor
den gcbracht toen hij stelde dat de we
reid nooit van de waarheid van het evan
gelic overtuigd kan worden als het niet in 
zijn valle omvang gepredikt wordt. Oat 
bctekent ook radicale kritiek uitoefenen 
op samenlevingsstructuren en instel
lingcn''). 
Voor mij betekent het dat christenen. die 
gekozen hebben voor een christelijk-poli
tieke partij. niet moeten men en dat ze 
hun eigen- politieke- boontjes wei kun
nen doppen. lntegendeel. Hun politieke 
activiteiten staan niet los van hun kerklid 
zijn. Er is een duidelijke wisselwerking 
als het goed is en daarom zal men zich in 
de politick nooit vrijblijvend mogen op
stellcn ten opzichte van datgene wat ker
ken aan bouwstenen proberen aan te dra-

gen voor een zo verantwoord mogelijke 
vormgeving van bijv. een staatkundig be
leid. 
Omgekeerd dienen kerken in hun spre
ken en handelen te bedenken dat ze met 
mondige christenen te maken hebben 
die, hoc gebrekkig ook, vanuit hun speci
fieke verantwoordelijkheid mecwerken 
aan de komst van het Rijk. Van de ker
ken verwacht ik de honorering van die 
verantwoordelijkhcid. Vandaar wellicht 
de teleurstelling en gespannenheid- ook 
bij mij- als kerken 'spreken'. 
Oat houdt niet zozeer verband met het 
feit dat de kerken zich manifesteren in en 
presenteren aan de samenleving. doch 
vee leer omdat ze uitspraken doen waar
van de vraag gesteld kan worden of ze 
daartoe bevocgd en in Staat zijn. 

De recente discussies spitsen zich de laat
ste tijd vooral toe op kerkelijke uitspra
ken en 'maningen' inzake het afschuwe
lijke dilemma van deal dan niet plaatsing 
van kruisraketten. Nee, zeggen de ker
ken. De afwijzende reacties daarop 
liegen er niet om en het is beschamend te 

·) Appell an die Kirchen der Welt. Krcuzvcrlag- Stuttgart. 
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moeten constateren dat we elkaar nauwe
lijks de ruimte gunnen in eigen verant
woordelijkheid een standpunt in te ne
men. hetzij v66r, hetzij tegen. 

Ik ben blij met een kerk. die zich politiek 
en maatschappelijk engageert en die met 
name christelijke organisaties kritisch. zo 
nodig hinderlijk volgt. Ik ben echter te
leurgesteld in een kerk die meent dat 
haar profetische roeping de plicht met 
zich brengt harde. zeer concrete uitspra
ken te doen over zaken en onderwerpen 
die niet met een simpel ja of nee zijn af te 
doen. 
Oat nu is in kerkelijk Nederland meer en 
meer gewoonte geworden. In een tijd. 
waarin mondigheid der leken. ambt der 
gelovigen. leken-apostolaat- of welk 
kerkelijk jargon men ook gebruiken wil
zo'n belangrijke plaats heeft gekregen. 
lijkt het wei alsof de kerk zich steeds 
meer als ons aller hoedster wenst te pre
senteren en te gedragen. Een hoedster. 
die- zoals bij de kruisraketten- slechts 
een alternatief biedt. en daarmee feitelijk 
politici en vele andere kerkleden het bos 
instuurt. Wat dat pastoraal betekent is 
m.i. onvoldoende in de besluitvorming 
ingecalculeerd. 
De kerken dienen zich dan ook ernstig de 
vraag te stellen of dit soort en andere 
uitspraken (ik kom daar nog op terug) 
niet betekent dat men grensoverschrij
dend bezig is. 
Oat men als kerken daarvoor vroeg of 
l<iat de rekening gepresenteerd krijgt is 
duidelijk. Een voorbeeld hiervan is de 
discussie in de Gereformeerde Kerken. 
Vee! reacties op de synode-uitspraken 
noopten de synode ertoe aan de plaatse
lijke kerken begrip te vragen voor haar 
besluiten. Oat de zaken niet zo eenvou
dig liggen moge blijken uit het feit dat. 
nadat in 1972 en 1981 uitspraken waren 
gedaan over het kerkelijk spreken. thans 
wordt aangekondigd dat er opnieuw een 
bezinning zal plaatsvinden over dit on-
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derwerp. In dat kader wordt gespeeld 
met de gedachte in de toekomst uitspra
ken als synode te doen. die dan niet het 
karakter hebben van een uitspraak der 
kerken als zodanig. Hopelijk gaat het 
streven naar kerkelijke duidelijkheid niet 
ten onder in kerkelijke casu"istiek of 
caesaropap1sme. 

Dertig jaar geleden verscheen het bis
schoppelijk mandement "De katholiek in 
het openbare Ieven van deze tijd'. De 
bisschoppen hebben geweten dat ze 
grensoverschrijdend bezig waren toen ze 
hun "dierbare gelovigen' meenden te 
kunnen voorschrijven hoe zij zich te ge
dragen hadden in politick en vakbewe
ging. Misschien is die bittere ervaring een 
belangrijke overweging geweest van 
Mgr. Simonis om in een brief over de 
kruisraketten aan prof. dr. Bosman mee 
te delen dat de vraag. of plaatsing van 
kruisraketten nu wei of niet een stap naar 
verdergaande ontwapening is. zo com
plex is dat gewetensvolle overweging zo
wel naar het ene als naar het andere 
antwoord kan leiden. 
Het lijkt me een juiste benadering. welke 
de zorg van de kerk over i.e. de kernbe
wapening onverlet laat. Vanuit die zorg 
dient ervoor gewaakt te worden tot uit
spraken te komen die noch profetisch 
noch pastoraal een heilzame en bemoedi
gende uitwerking hebben. Een geenga
geerde kerk is voor mij iets anders dan 
een voorschrijvende of dicterende kerk. 
ongeacht de goede bedoelingen die men 
ermee he eft. 

Zo vind ik het- om eens naar andere 
aandachtsvelden te kijken- niet tot de 
taak der kerken. i.e. de Raad van Ker
ken. te hehoren zich concreet uit te spre
ken over de wenselijkheid van verhoging 
van belastingen en sociale premies. De 
Raad deed dat in december 19~3 in een 
brief aan premier Lubbers naar aanlei
ding van een aantal beleidsvoornemens 
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van de regering op het gebied der sociale 
zekerheid. Die verantwoordelijkheid ligt 
elders. 
Wei vind ik het een goede zaak als in 
diezelfde brief gewezen wordt op de be
narde positie van vee! uitkeringsgerech
tigden en onze gezamenlijke verantwoor
delij kheid ter zake. 
Toe te juichen is het ook als de synode 
van de Gercformeerde Kerken in I <)H2 de 
aandacht van de plaatselijke gemeenten 
vraagt voor de geestelijke nood waarin 
werklozen en andere uitkeringsgerechtig
den verkeren. Zonder tot concrete ker
kelijk-politieke uitspraken te komen 
hecft de synode zich gehouden aan haar 
primaire taak: de gelovigen mobiliseren. 
opdat zij hun verantwoordelijkheid ten 
opzichte van elkaar waarmaken en be
leven. 
Onbegrijpelijk is het dan weer als diezelf
de synode zich uitspreekt voor een olie
boycot en desinvestering in Zuid-Afrika. 
Dat recht matigt ze zich wei aan. evenals 
de Nederlandse Hervormde Kerk en de 
Raad van Kerken. maar krachtens welke 
bcvoegdheid worden zulke eenzijdige 
keuzen gemaakt als er ook andere alter
natieven zijn'? 
Heeft zo·n uitspraak nu werkelijk iets te 
maken met het doorzichtig maken van de 
bijbelse boodschap inzake de verwerpe
lijke apartheidsideologie? 
Ik vrees dat het bij herhaling zich uitspre
ken als kerken over concrete en vaak 

ingewikkelde vraagstukken. de geloof
waardigheid en de effectiviteit van kerke
lijk spreken en handelen steeds meer be
lemmert. Oat betreur ik. 
Treffend heeft prof. dr. Herman N. Rid
derbos het spanningsveld. waarin we 
staan_ getekend in een verhandeling over 
de kerk 'als instituuf*). Daarin stelt hij 
dat het niet tot de taak van het kerkelijk 
instituut behoort om als een soort van 
'derde macht', politick en maatschappij 
op allerlei wijzen met zijn uitspraken te 
begeleiden en dit dan als het 'spreken van 
de Kerk' aan te merken. Wei is het de 
taak der Kerk naar Epheze 4 de heiligen 
toe te rusten tot dienstbetoon en in de 
pluriformiteit van haar taak de gelovigen 
ook in maatschappelijk opzicht in staat te 
stellen tot eigen oordeelvelling en eigen 
beslissingen onafhankelijk van de geest 
van de tijd en het modieuze 'onbereken
bare kansspel der mensen ·. 
Deze waarschuwing van Ridderbos klemt 
temeer als de kerken meer en meer als 
een georganiseerde macht worden be
schouwd. waarop personen en groepen 
een continue druk menen te kunnen uit
oefenen ter verwezenlijking van hun op
vattingen. 
Van harte hoop ik dat we die kant niet 
opgaan. omdat ze tot grote schade van 
een werkelijk gemeente-zijn zulleh lei
den alsmede van het handelen van chris
tenen in de samenleving. 

·) Bunde I studies t.g.v. 25-jarig hoogleraarschap dr. K. Runia. ·sewerken en Sewaren·. uitg. Kok. Kampen 
llJI-\2. 
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