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KERK EN POLITIEK-WEDERZI.JDSE \ERWACHTI"'GEN 

G. C. de Groot ( 1942) is wethoudcr van de gemeente 
A/blasserdam: lid vw1 her partijhestuur van hct CDA; 
heleidsnzed ewcrker voor on twi kkeli ngssa men we rk ing 
l'all de CDA Twccde Kamerf'ractie. 

De christen-politicus in het 
spanningsveld tussen geloof en 
politieke praktijk 

Het valt niet te ontkennen dat het een 
zaak van g:root helang: is als ehristen
democratischc partij te heschikken over 
ccn cig:cn staatsleer. Aile g:oede rappor
tcn ten spijt is de g:edachtenwisseling: 
over ccn moderne christen-democrati
schc staatsleer in de partij nog: niet zo erg 
op gang gekomen. hoewel diverse malen 
de noodzaak door velen is onderkend. 
Hoc goed het grondslagrapport ook is. 
hct g:eeft hooguit het raamwerk aan 
waarhinnen christen-democratisch Staats
recht zich zou mogen hevinden. met dat 
doe! is het ook niet g:eschreven trouwens. 
en om aile misverstand uit te sluiten. ik 
vind het de heste puhlikatie die de laatste 
jaren is verschenen. Hct is zeer verheu
g:end dat in wetenschappelijke kring: een 
toegenomen helangstelling valt waar te 
nemen voor dit onderwerp. Ik denk hijv. 
aan de rede van prof. mr. A.K. Koek-. 
koek g:etiteld 'Bijdrage tot een christen
dcmocratische staatsleer' uitgesproken 
hij de aanvaarding van het amht van 
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hoogleraar in 191\2 aan de Katholieke 
Hog:eschool te Tilburg. 
Het belang van een christen-democrati
sche staatsleer is aileen al hierom van 
ongekende betekenis omdat bij vrijwel 
aile politieke handelen ten principale ook 
tel kens de vraag aan de orde komt: wat is 
de taak van de overheid. welke functie 
kennen we haar toe? Is er eveneens een 
taak huiten de van oudsher bekende ter
reinen van het publieke Ieven (zoals bijv. 
de rechtspraak. de politic. de defensie) 
voor de overheid weggelegd? Bij een dis
cussie over een zo'n boeiend onderwerp 
als 'de g:renzen van de verzorgingsstaat' 
lijkt het op zijn minst nuttig dat hierover 
allereerst duidelijkheid is. 
In het oog houdend dat is gevraagd een 
heschouwing te houden over de verwach
tingen die de politicus heeft over het 
functioneren van de kerkelijke organen 
en de effecten die het publiekelijk over 
en tot elkaar spreken in de eigen kring 
veroorzaakt alsmede in te gaan op de 
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reacties die kcrkclij ke activiteiten oproe
pen bij christelijke politici, moet toch 
allereerst worden vastgesteld dat de visie 
op de taak van de overheid bij lang nict 
allen helder is die vanuit een kerkelijke 
functie menen voornamelijk politieke 
oordelen te moetcn uitspreken, want zo 
wordt het soms toch wei ervaren. Het is 
goed een aantal zaken nog ccns te 
overwegen. 
In de aanbiedingsbrief bij het grond
slagrapport schrijft mr. O.W.A. Baron 
Van Verschuer dat de Cie. zich er zeer 
van bewust was dat een tweetal gevaren 
onze politieke groepering bcdrcigen: 
I. de verwereldlijking van de politick. 
2. de onderschikking van de politick aan 
kerkclijk gezag en kerkelijke leer waar
door de cigen verantwoordelijkheid van 
de christen-dcmocratische partij zou wor
den verduisterd of op wezcnlijke punten 
aan haar ontnomen zou kunnen worden. 
Hoe terecht (en actueel) blijkt deze stel
ling anno 19~4 te zijn. In het Program 
van Uitgangspunten is als tweede artikcl 
opgenomen: 'Hct CDA richt zich zonder 
onderschcid tot de gehele Nederlandse 
bevolking. In her besef dat een politieke 
partii een eigen \'erantwoordeliikheid 
heeft, hecht her CDA een wezenlijke hete
kenis aan de uitspraken van christelijke 
kerken' etc. Hiermee is naar mijn mening 
destijds op een verantwoordc wijze rccht 
gedaan aan opvattingen en gevoelens die 
met name in de twee protestantse partij
en leefden. Bij de KVP lag dit icts an
ders. want daar was men zeer beducht 
voor het gevaar van ccn cventuele te 
grote directe invloed van kerkelijke zijde 
op de politick. 
Gezien het verleden niet onbegrijpelijk. 
Ten aanzien van onze standpuntbepaling 
met betrekking tot bijvoorbeeld recente 
uitspraken van Synodes dienen we een 
aantal zaken te constateren. Behalve uit
spraken van Synodcs- die als 'grensover
schrijdend' kunnen worden aangemerkt 
:l\s zij niet in algemene bewoordingen ten 
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aanzicn van bepaaldc zaken hun zorg 
uitspreken, maar daarentegen heel con
crete stellingnamen betrekkcn over vra
gen die handelen over punten als: zou 
men als Kamerlid tegen of voor een be
paald voorstel van de Regcring moeten 
stemmen- zijn ook door diverse kerkelij
ke voormannen uitspraken gedaan waar
van je de koudc rillingen soms over de 
rug !open. Van het geven van voorbeel
den acht ik mij volstrekt ontslagen want 
een ieder kan er ecn aantal noemen. Het 
woord ·misdadiger' is tenminste de laat
ste tijd nogal in de belangstelling ge
wcest. Wat is er dan aan de hand? Wat 
blokkeert een goede communicatie tus
scn de kerken en de christen-politici? 
Naar mijn oordeel maar een ding. De 
verpolitickte kerk staat zichzelf in de 
wcg. Van de kcrk die voor zichzclL naar 
het lijkt, geen helder becld meer heeft 
van haar wezenlijke roeping en opdracht, 
kan ook moeilijk worden verwacht dat zij 
wei een helder beeld he eft (en dus uit
draagt) ten aanzien van de visie op de 
overheid. En die visie is zo belangrijk. 
want als die er niet is. hangt het hele 
functioneren van de christen-politicus 
volledig in de Iucht. Er is dan geen enkel 
houvast meer van waaruit men een ver
antwoorde politieke stellingname kan op
bouwen. 
Voor het opstellen van dit artikellas ik 
een aantal geschriften nog cens door. 
Frappant is het dante concluderen dat bij 
een zo uitgesproken theocraat als Hoede
maker was. toch is terug te vinden dat 
zelfs hij- en nog erg uitdrukkelijk ook
van oordeel was dat Kerk en Staat ieder 
op zijn eigen erf moeten blijven. Dr. 
Hoedemaker maakte ooit eens een con
cept voor een nieuwe Grondwet en arti
kel 10 daarvan droeg als titel 'Christe!ijk 
karakter van de Overheid'. Terwille van 
de duidelijkheid wil ik van een verschrik
kelijk lange volzin het laatste dee! cite
reo. Nadat hij had vastgesteld dat hoog
leraren uit de Kerk als deskundigen om-
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trent de beginsclcn. die uit de belijdenis 
zijn af tc lciden. g:craadplcegd moe ten 
worden. zodat de overheid in voorko
mcndc gcvallcn door hun godgeleerde 
adviczen kan worden voorgelicht_ zegt 
Hocdemakcr over dat voorlichten: · ... 
zoo nochtans. dat zij (zij= de Overheid) 
gchccl vrij blijft in de tocpassing van die 
hcginsclcn op de wctgcving en ·s-lands 
Bcstuur tc maken. opdat in de zen zin 
Kcrk en Staat gehcel gescheiden worden. 
dat is op hct hem of haar aangewezen 
terrein blijve ·. De conclusie is dan ook 
geen andere dan dat zelfs Hocdemaker 
hiermec de volstrckt cigen verantwoor
delijkhcid van de Overheid als wetgever 
onderstrcept en dus de volstrekt eigen 
verantwoordclijkheid van de christen als 
politicus. gehcellos van zijn of haar ker
kelijk lidmaatschap en het belijden van 
de Kcrk waarvan hij deeluit maakt. 
Als nu blijkt dat zclfs Hocdemakcr on
dcrschrijft_ dat Kerk en Staat in die zin 
geheel gescheiden moeten worden gezien. 
dat waar het de Overheid hctreft, zij ge
hee!ITij moet blijven in de toe passing van 
de beginselen op de wetgeving van 's-lands 
hesruur. welnu dan is het- ook zondcr hct 
neutrale karakter dat Kuyper aan de 
Staat toe kent- volstrekr duidelijk dat 
Kerk en s·raar elk een zecr eigen verant-
1\·oorde/ijkheid hehben en dat her zeer wijs 
is a is de Kerk zich niet direct op het terrein 
\'Wl de Overheid heweegt en omgekeerd. 
En nude praktijk. Wat zien we om ons 
heen gcbeuren') Wat doet nude kerk. 
·onze' Kerk? Reeds jaar en dag negeert 
zij de geestelijke nood. welke voortvlocit 
uit een primair door socialistisch den ken 
beinvloede staatszorg voor elk individu. 
De kerk als gemeenschap is steeds tosser 
geworden. Bcgrijpt u mij goed. het is 
uitstekcnd dater goede sociale voor
zieningcn zijn en we mogen diep dank
baar zijn dat iedcrecn op 65-jarige leef
tijd een AOW-uitkering krijgt. daar is 
nicts verkeerds a an. Maar ... ook de 
christen is zo gewend geraakt aan de 
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vanzelfsprekendheid van allerlei zaken. 
dat de eigen verantwoordelijkheid daar
onder knap heeft geleden en het 'afhan
kelijkheidsbesef veelal nog maar in 
zwakke mate aanwezig is. Een onvolledi
ge of zelfs onschriftuurlijke prediking 
vervlakte vervolgens het denken in vele 
christelijke gemeenten. Als we dan zelfs 
in die situatie nog mogen constateren dat 
zeer velen in de christelijke gemeenten 
zich volstrekt niet kunnen vinden in de 
uitspraken van hun Synoden. hoe groot 
moet dan de afstand wei niet zijn tussen 
Synode en de individuele lidmaat? 
Is het dan een wonder dat die uitspraken 
elk gezag missen en door velen in de 
kerken niet meer ten volle serieus geno
mcn worden? En is een christen-politicus 
niet ook een 'gewoon lidmaaf van zijn 
kerk en tobt hij dus niet met precies 
hetzelfde probleem? Met welke verdwa
zing hebben wij dan heden ten dage te 
doen als we 'geleid' worden door Syno
des en 'voormannen' die zelf het spoor 
nagenoeg bijster zijn? (Zie 'De grote ant
sporing' door dr. W. Aalders.) De con
clusie is zelfs verdedigbaar- hoe hard die 
ook moge klinken- dat het theologisch 
denken in de christelijke politieke partij
en en ook in het CDA soms nog helder
der is dan in de kerken zelf. die onder 
Barthiaanse invloeden aan enorme ver
vlakking ten prooi zijn gevallen. 
De kerk heeft niet de absolute waarheid 
en moet er op wijzen dat de christen
politicus primair de gerechtigheid moet 
dienen. En die afweging. n.I. wat in een 
bepaalde situatie gerechtigheid is. kan de 
kerk niet voor de politicus maken. De 
kerk zal ook moeten erkennen dat haar 
spreken soms ook maar een 'tasten in het 
duister' is. De kerk zal naast de politicus 
moeten staan. Niet boven hem. De kerk 
zou bovenal meer pastoraal met politici 
bezig moeten zijn. De politici worden 
bijv. overspoeld met brieven- ook van 
kerkelijke zijde- met betrekking tot de 
kernbewapening (kennelijk heeft de kerk 
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voor IY64 niet geweten dat die zaken 
bestonden). Men kan zich ook afvragen 
wat het standpunt van de kerk was ten 
tijde van de abortus-discussie. maar toen 
ging het kennelijk minder over zaken van 
Ieven en dood. In het Oude Testament 
waren er profeten en niemand heeft ooit 
in twijfel getrokken of dat wei echte ge
zanten van God waren. Toch is niemand 
van hen ooit op de stoel van de Koning 
gaan zitten. Prof. dr. Th.L. Haitjema 
nocmde in zijn bock 'Het Erfgoed der 
Hervorming· (1Y3Y) enkele belangrijke 
pun ten over de verhouding Kerk/Staat: 
I. de Staat is onafhankelij k van de Kerk 

en omgekeerd: 
2. de Kerk is in de Staat, niet de Staat in 

de Kerk: 
3. de Kerk is een Goddelijke instelling 

en als zodanig van publieken rechte: 
4. de Kerk en de Staat hebben gemeen

schappelijke doeleinden en belangen: 
5. de Staat moet de Kerk niet allcenniet 

beletten de haar van Godswege gege
ven roeping te vervullen. maar ook 
!war daarin bevorderlijk zijn. 

Tot welke conclusie kom ik nu. WeLten 
ecrste zou de Kerk afstand moeten nemen 
van concrete bcslissingen en een stuk af
standelijkheid moeten betrachten. Ten 
tll'eede. de Kerk mag (nee. moet zelfs in 
haar verantwoordelijkheid) een appel 
doen op politici om bepaalde aspecten 
toch vooral niet over het hoofd te zien 
(wapenbeheersing bijvoorbeeld) maar 
zal gelij ktijdig moeten (leren) erkennen 
dat de christen-politicus een eigen ver
antwoordelijkheid heeft (hij heeft een 
eeJ afgelegd en niet de Synode) en zal 
hem ook in staat moeten stellen die eigen 
verantwoordelij kheid ten volle te dragen 
door hem niet op onverantwoorde wijze 
onder druk te :zetten om dingen te doen 
c.q. nate Iaten. Met andere woorden: de 
Kerk zalniet buiten haar oevers moeten 
treden. Het is ook van belang voor haar 
eigen functioncrcn dat zij niet op ondoor-
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dachte wijze haar natuurlijk gezag ver
speelt door uitspraken te doen op speeia
listische vakgebieden waarvan zij in som
mige gevallen de consequenties zelf niet 
eens volledig kan overzien. 
Op nog iets moet worden gewezen. n .I. 
op het woord 'kerken' in het tweede arti
kel van het Program van Uitgangspun
ten. Let weL christelijke kerken (meer
voud). Het is duidelijk dat eenlandelijke 
kerkgemeenschap slechts ten aanzien van 
specifiek binnenlandse aangclegenheden 
iets zou kunnen zeggen zondcr verband 
met de wereldkerk. Maar ook dan kan 
het getuigenis slcchts indruk maken wan
neer het geschiedt in gemeenschap met 
andere kerken. 
Wat de praktischc vormgeving van de 
politieke vcrantwoordelijkheid betrcft. 
valt met name te denken aan: voorbede. 
pastoraat en profetie. 
Voorhede. omdat het een zeer zinvolle 
uiting is van een 'gezamenlijk doorleven· 
van ecn probleem c.q. gebcurtenis of an
derszins. Het in gezamenlijkhcid opdra
gen van onze zorgen bewerkstelligt een 
diepe en emotionele betrokkenheid met 
de nod en en zorgen van de ander. En als 
we in de kerk niet meer met en voor 
elkaar kunnen bidden. waar kan het dan 
nog wei') A is aile predikantcn nu eens 
zouden beginnen met niet aileen in de 
preek te demonstreren op welke gronden 
zij met een bepaalde politieke partij van 
mening verschillen, maar ook eens zou
den beginnen in hun voorbede allen op te 
dragen die de zware verantwoordelijk
heid van het regeren moe ten dragen. 
Nooit zal ik de avond vergeten hoc in 
mijn eigen Hervormde Gemeente. zon
der enige vooraankondiging. een voorbe
de plaatsvond op de zondag na mijn be
nocming tot wethouder (de enige confes
sionele) terwijl ik in de daaraanvooraf
gaande jaren nogal eens op een erg dui
delijke wijze de degens had gekruist met 
de voltallige Kerkeraad over hun nega
tieve opstelling naar buiten met betrek-
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king tot de CDA-standpuntbepaling over 
het wetsontwerp afbreking zwanger
schap. Op dat moment was duidelijk dat 
- hoezeer je soms met elkaar in tens in 
discussie was gewcest- je elkaar als 
christen niet losgelaten had en elkaar niet 
een etiket had opgeplakt van 'hoort niet 
meer bij ons' of 'weer cen die zijn princi
pes he eft ingeleverd'. En dan kom ik bij 
het tweede punt wat de praktisehe vorm
geving van de politieke verantwoorde
lijkheid van de kerk betreft. 
Pastoraat. omdat maar van alles zonder 
enig 'mededogen' over de hoofden van 
christen-politici wordt uitgestort. H ij/zij 
de christen-politicus/politica neemt een 
erg moeilijke positie in. Hij/zij staat in de 
voorste linies. met knelpunten in de sa
menleving wordt men al geconfrontecrd 
nog vl)l1r dat de kerk als zodanig er ken
nis van he eft genomcn. Ia at staan er ecn 
afgewogen Bijbels gefundeerd oordeel 
over hecft gevormd dat politick kan wor
den uitgedragen. Intussen staat de chris
kn-politicus aileen. Hij/zij moet hct 
maar uitzoeken. Hij/zij maakt er toch 
maar een rommeltje van. Hij/zij laat zijn 
principes toch thuis als hct zo uitkomt. 
Een verdere opsomming bespaar ik u. 
maar de christen-politicus staat thans in 
een groter spanningsveld dan ooit tc
\'Oren. 
Profetie. omdat het Profetisch Getuigenis 
juist de kern van het christelijk bclijden 
behoort te zijn. maar ..... · deze Profetie is 
eerst dan authentiek wanncer de profeet 
zclf ernst maakt met het Woord en het 
Sacrament waaruit hij Ieven moet. De 
Profcten uit de Bijbel waren mensen uit 
ccn stuk. de 'profeterende' ambtelijke 
vergaderingen zijn organen van een huis 
dat niet op orde is' (dr. P.A. Elderen
bosch in 'De Unie Onderweg'. hoofd
stuk: De politieke verantwoordelijkheid 
van de kerk). Over profetie zegt de 
schrijver ook. dat er gevaar aanwezig is 
dat de profetie kan afglijden naar he
moeizucht waarbij de solidariteit niet 
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meer doorklinkt en de pijl naar het Rijk 
van God niet mcer zichthaar is. Als waar
schuwing laat hij daarhij horen dat profe
ten ook moeten oppasscn zich niet voor 
het karretje van een pressure-group te 
Iaten spannen. 
Ik hoop van harte dat deze drie uitwer
kingen. te weten: voorbede. pastoraat en 
profetie er toe zullen mogen bijdragen. 
dat de kerken. in al hun pluriformiteit. 
hun roeping tegcnover de moderne Staat 
zullen overdenken om deze zo optimaal 
mogelijk te vervullen zonder daarbij de 
christen-politicus onnodig in de hcklaag
denbank tc zetten. 

Ik wil besluiten met een 'cri de coeur· die 
een christen-politicus 'uit z'n mond liet 
vallen' kort na het debat over de abortus
wetgeving. om aan te geven in welk cen 
bijna machteloze woede een belijdend lid 
van een christelijke kerk kan terechtko
men door uitspraken van een kerkelijk 
orgaan op een niet-relevant ogenblik. ter
wijl een algemenc uitspraak over het on
derwerp van beraadslaging door hem als 
zeer zinvol zou ervaren. Enigszins vrij 
vertaald en om herkenning te voorko
men. werd ongeveer als volgt gereageerd: 
'] arenlang he eft de kerk een hoogst be
langrijke zaak als abortuswetgeving vrij
wel genegeerd. th<ms. ( dus inmiddcls al 
even geleden) nu heel christelijk Neder
land de christen-politici voor oud-vuil 
heeft uitgemaakt. terwijl we het zoveelste 
meest haalbare wetsontwerp door de Ka
mer trachten te hal en. met de grootste 
mocite teneindc legalisatie te voorko
men. juist nu komt de Synode met een in 
hun ogen hoogst belangrijke uitspraak 
over. schrik niet ....... de kernbewapc
ning. Waar warcn de predikanten. waar 
was de Synode. waar was het gebed ten 
tijde van mijn beslissing over de abortus
wetgeving. zci dat kamerlid. Niets dan gif 
uit de mond van mcdechristenen. niets 
dan verwensingen en veroordelingen heb 
ik ontvangen. Heeft de kerk. aldus nog 
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steeds dit kamerlid, haar pastorale taak 
soms weggedaan? Is de kerk soms een 
politiek instituut aan het worden dat
onbewust van eigen subjectiviteit- de 
ander in zijn verantwoordelijkheid treft 
en politieke grenzen trekt op gebieden 
die de politici zelf vee I beter kunnen 
overzien, terwijl de kerk in aile talen 
zwi jgt over- en toelaat dat christelij ke 
politici voor rotte vis worden uitgemaakt. 
Het is een zeer felle reactie, maar is dan 
ook opgetekend op een van die momen
ten die in de politiek kunnen voorkomen, 
n.l. dat men zich volstrekt in de kou voelt 
staan. Laat de kerk toch voorzichtig zijn. 
Als de kerk, die immers van een veel 
hogere orde is dan enig maatschappelijk 
verband, ais die kerk zelf al niet bij mach
te is Gods Woord naar letter en geest uit 
te dragen tot vermaning maar ook ter 
bemoediging en vertroosting, wat denkt 
de kerk dan eigenlijk van een politieke 
partij te mogen verwachten. die immers 
van een geheel andere orde is? Aan chris
telijke politieke partijen worden veel ho
gere eisen gesteld dan aan de kerk zelf en 
dat begrijp ik nog steeds niet. De kerk 
kan de christelijke politieke partij geen 
maatstaven aanleggen waaraan zij zelf 
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niet kan voldoen. Of is er soms ook in de 
kerk sprake van hoogmoed? 
Moge de artikelenserie in deze uitgave er 
een bijdrage toe leveren dat kerk en poli
tick elkaar beter leren verstaan en el
kaars signalen goed weten te gebruiken. 
Het belang van een zo goed mogelijke 
doorwerking van het Evangelic op aile 
terreinen van het maatschappelijk Ieven 
verdraagt zich niet met een negatieve 
publieke discussie. Niet in het minst om
dater in de kerken zelf een zodanige 
polarisatie dreigt te ontstaan dat haar 
belijden en getuigen in hoge mate aan 
geloofwaardigheid inboet. Op ons allen 
rust de taak, in ootmoedig opzien naar 
Hem, ingenomen standpunten op hun 
zuiverheid te toetsen. Zijn we daartoe 
niet bereid dan zal het gebruik van het 
adjectief 'christelijk' voor zowel de ker
ken als de politici een zware hypotheek 
blijken te zijn. Naar ik echter stellig hoop 
en verwacht zullen christenen met elkaar 
in gesprek willen blijven en zich openstel
len voor een zo objectief mogelijke afwe
ging van argumenten; dat is de enig denk
bare manier om samen werkzaam te zijn 
in het moeilijke spanningsveld tussen ge
loof en politieke praktijk. 
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