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Kerkleden en politici: vooral samen 

Wat vind je als politicus van de kerk? Zo 
luidt (door mij te beknopt en onvolledig 
weergegeven) de vraag van de redactie. 
Zo'n vraag roept bij mij vele gedachten 
op. Ik heb getracht ze wat te ordenen en 
vooral mijzelf wat te beperken bij het 
neerschrijven ervan. In sommige gedach
ten zult u zich wellicht kunnen vinden. 
andere roepen misschien tegenspraak op. 
Tot een gesprek daarover ben ik gaarne 
bereid. 
Mijn eerste gedachte was: ben ik wei in 
staat om de kerk aileen als politicus te 
hezien'? Voor mij is dat een onmogelijke 
opgave. Op de eerste plaats maak ik zelf 
dee! uit van de kerk. ik ben geen huiten
staander. geen toeschouwer. Daarnaast is 
mijn politicus-zijn niet iets dat ik kan 
losweken uit mijn totale mens-zijn. Ster
kcr nog. de wijze waarop ik politicus wil 
zijn vloeit in sterke mate voort uit door 
mij aanvaarde normen die mij mede door 
de kerk zijn aangereikt. 
Een andere gedachte is dat de Kerk. die 
hier op aarde door mensen wordt ge
vormd. een bijna net zo geschakeerd 
beeld vertoont als de menselijke samen
leving in zijn geheel. Als ik dan een 
mening verkondig, over welke kerk 
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spreek ik dan? Over de plaatselijke kerk
gemeenschap. waartoe ik behoor. over 
een van de kerkgenootschappen in Ne
derland of elders. over de Wereldraad 
van Kerken? 
Kortom. de vraag van de redactie om in 
een moment van bezinning een reactie te 
geven op het aangereikte thema roept bij 
mij meer vragen op dan antwoorden. 
Misschien is dit ook de hedoeling. 
Toch een poging tot een reactie. mij be
perkend voornamelijk tot hoe ik de kerk 
plaatselijk ervaar. Voor wat mij persoon
lijk betreft trekt mij in de kerk van van
daag (en vooral in de plaatselij ke kerkge
meenschap) vooral a an dat zij zo duide
lijk een boodschap van wederzijdse liefde 
en verantwoordelijkheid verkondigt. En 
dat die verkondiging geheurt op een wij
ze. die mij aanspreekt. die mij inspireert 
tot handelen. die mij helpt bij de vele 
keuzen die ik moet maken. Geen paskla
re oplossing. wei een richting. 
In de plaatselijke kerkgemeenschappen 
waarvan ik weet heb. meen ik een toene
mende betrokkenheid van zowel voor
gangers als kerkleden te bespeuren bij 
wat zich in de samenleving afspeelt. 
Waarbij de aandacht vooral uit gaat naar 
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wat niet goed gaat of dreigt te gaan. Dit 
komt bijvoorbeeld tot uiting in een daad
werkelijke betrokkenheid bij kleinschali
ge projecten in de Derde Wereld, in na
denken over het bereiken van vrede en 
veiligheid in de wereld, in actieve aan
dacht ook voor de zwakkeren dicht bij 
huis, zieken, arbeidsongeschikten, lang
durig werklozen. Het aantal kerkleden, 
dat zich voor dit alles actief inzet is wel
licht kleiner dan idealiter in een christe
lijke gemeenschap zou mogen worden 
verwacht, maar naar mijn inschatting 
groeit dit aantal. 
Je zou willen, dat vee! van deze mensen 
ook in de politick een actieve rol (gaan) 
spelen. Mensen met aandacht voor ande
ren zijn in de politick broodnodig. En de 
politick blijft een van de wegen waar
langs een betere samenleving tot stand 
kan worden gebracht. Maar uit gesprek
ken met dergelijke mensen is mij mcer 
dan eens gebleken, dat zij weinig vertrou
wen stellen in de meeste politieke partij
en, die in hun ogen vaak groepsbelangen 
behartigen en weinig oog hebben voor 
waar werkelijk nood is. Dit verwiit treft 
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ook en in het bijzondcr het CDA, waar
van toch extra aandacht en zorg wcrd 
vcrwacht voor de minst bedeelden. Voor 
dit verwijt heb ik be grip op grond van 
wat ik ook zelf waarneem, maar be grip 
aileen is niet voldoende. 
De kerken, ook de plaatselijkc kerkge
meenschappen, vervullen een bclangrijke 
rol in de samenleving. Voorgangers en 
kerkleden zijn zich daarvan in toenemen
de mate bewust. Zij geven op grond van 
hun verantwoordelijkheid voor de sa
menleving thans signalen aL die ons niet 
mogen ontgaan. Vooral onze partij, die 
zijn wortels heeft en zijn inspiratie vindt 
in het christendom, moet dczc signalen
noodseinen soms, maar ook tekcns van 
hoop en verwachting- opvangcn en er 
mee handelen. En wij moetcn ons door 
ons politick handelen vooral niet ver
vreemden van hen die vanuit de kerken 
opkomen voor de zwakkeren. 
Werkcn aan een meer rechtvaardige en 
een gelukkiger samenleving is zowel de 
taak van politici als van kerkleden. En. 
als het even kan, vooral sam en. 
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