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zoek de vlam in de politieke visie van hen 
die ik g:raag als christenen wil aanspreken 
op hun typisehe verantwoordelijkheid. 
Wanneer komt er een moment dat je 
kiest zonder "ja-maars · en "tenzij" en \vie 
weet"'? Waar zal Matthei.is 25 onder ons 
z(\ resoneren en stimulercn dat de ander 
die mij nodig: heeft ook zonder vee! ophcf 
centraal gaat staan'? Oat g:rocpen die niet 
aan de bak kunnen komen juist vanuit 
evang:elische waarden bescherming: krij
gen'? Dat een aan armoede stervcnde 
derclc we reid ons Ianger wakkcr houdt 
dan het gckrakcel over ecn mogelijk 
compromis inzakc twccverdiencrs? 

7. lk zock de vlam in de visie. Wie zich 
christen noemt. moct dat ook proberen 
geloofwaardig te makcn. Is daarop ook 

aanspreekbaar. Leven in een permanent 
spanningsveld tussen wat zou moeten en 
wat ·haalbaar" is. kan uitzichtloos en ver
moeiend worden. Daardoor haken men
sen met goede wil en inzet af. ook de 
g:rocp van de toekomst. Waar komt juist 
ccn g:rote ehristelijke partij op voor men
sen tussen de raderen- zowel maatschap
pelijk als soeiaal? Waar komt ze op tegen 
mensvernederende discriminatie- ook in 
Nederland? En wanneer zal de politieke 
discussie wat minder vaktechnisch ·ont
moedigingsjargon· krijgen en mogelijk 
wat meer visie? Oat is waar ik op hoop. 
Wic geen kleur bekent. verliest zijn ge
zicht. En werd ons niet bcloofd dat zij die 
hct evangelic kennen het gezicht van de 
aarde zullen vcranderen? 

Drs. L. P. Dorenbos is stichtingsdirecteur van de 
Emngelische Omroep. 

Hoop en teleurstelling 
Hct was zeer spannend in de Eerste Ka
mer toen de stemming werd gehouden 
over het eerste abortuswetsontwerp. dat 
de Tweedc Kamer had gehaald. Vanaf de 
publieke tribune zag ik de "slagers· van 
Bloemenhove zitten. Er was grote poli
tieke druk. Vclen beseften dat het niet 
om 'een klomp vlees· ging. of om het 
·reeht in eigen buik". Het ging om met 
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Francis Schaeffer te spreken om: de toe
komst van de mens! Een gewetensvolle 
mcerderheid. ook uit de VVD. stemde 
het voorstel af. Een historisch moment. 
De hysteric van de andere kant brak los. 
Wie durft het in zijn hersens te halen om 
dat "recht" van de vrouw te betuttelen. lk 
zie nog de dcmonstratie van vrouwen 
compleet met wandelwagens met kin-
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dertjes met vlaggetjes met 'Baas in eigen 
buik' op het Binnenhof. Schreeuwend 
zettcn ze het verkeer vast. De M. E. 
moest de zaak schoonvegen. Een mens
onterende vertoning. 

En d<~t allemaal rom! het goddelijke won
der van de menswording van cen mens. 
A Is cr icts de laatste jaren door de medi
sche wetenschap is vastgesteld _ dan is dat 
dat een foetus ecn menselijk wezen is. 
Proevcn werden immers genomen met 
lcvcnde geahorteerde foetussen. En de 
krant herichtte vorige week dat in Japan 
hcrsencn van ahortnsbaby\ kunnen wor
den gebruikt voor hersenletsel hij vol
wasscn mensen. Straks wordt het nog een 
lucraticvc zaak om je kind te ahorteren. 
Het is mcdisch immers waardevol mate
riaal. 

I let was verbijsterend om te moeten zien 
dat het CDA: het Christen Democratisch 
AppeL later met een abortuswetsontwerp 
kwam daten de Tweede en de Eerste 
Kamer bchaalde! Yreselijk. Abortus is 
niet christeliik, irnmers de cerste letter 
van het CDA: lees Psalm Ken Psalm 13Y 
en de Bcrgredc, en Romeinen K:31-3Y en 
Johannes 13, 14, 15, 16, enz, enz, enz. 
God heeft de mens geweven in het bin
ncnste van de moeder en de mens bijna 
goddelijk gcmaakt. Daar hoeven we geen 
lange theologische verhalen voor te hou
den. Oat is klip en klaar. 
Dernocratisch (de tweede letter van het 
CDA) is het allerminst. De basis van de 
democratic is toch dat de mens zelf mee 
mag beslissen. Maar het CDA bepaalt 
eerst dat een mens in wording geen mens 
is. Als er iets ondemocratisch is, is dat het 
wei. En jc hebt makkelijk pratcn als je 
als geboren mens beslist dat je ongcboren 
medemens geen mens is en dus niet mee
telt. Even heel gocd nadenken. Huive
ringwckkend. Jc kunt dan betcr spreken 
van demoncratisch _ in plaats van demo
cratisch. Offerden de Israelieten om hun 
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eigen heil te bereiken ook niet aan de 
Baalafgoden in het Oude Testament? Of 
heeft dater niets mee te maken? 
En wat het appel betreft (de derde letter 
van het CDA) het volgende: Het gaat om 
het appel van de Christen Demoeraten. 
Een beterc naam had het CDA niet kun
nen bedenken. Een appel is een oproep, 
een opwekking, een wakker schudden, 
een reveil. Zoals de ARP een gevolg was 
van het Reveil van de vorige eeuw. We 
zctten de hand aan de mond en roepen 
om: Het gaat niet goed zo. De troepen 
verzamelen. In slagorde voor de aanval. 
Ik was in de Tweede Kamer toen over het 
C:DA-voorstel gestemd werd. Het werd 
met een stem door de Kamer gesleurd. 
Oat betekende heel schrijnend dat het 
stemgedrag van ieder afzonderlijk be
paalde hoe de uitslag was. Dus ieder ka
merlid dat toen voorstcmde is persoon
lijk verantwoordelijk voor het legaliseren 
van de moord, of als u dat te erg vindt, de 
dood van duizenden kinderen in Neder
land. (Wist u overigens dater al meer 
kinderen zijn geaborteerd dan dater do
den zijn gevallen in de tweedc wcreldoor
log, inclusief de holocaust op de Joden.) 
Een ieder besefte dat het om een diep 
ingrijpende ethische beslissing ging. Ik 
besehouw deze beslissing als een eata
strofaal keerpunt in de gesehiedenis van 
Nederland. Aan het moreel verval zal 
geen einde komen op deze weg. 
Als dit de conclusie is van de notitie over 
ethisch reveil, die de heer Van Agt aan 
velen in hetland rond stuurdc, heb ik het 
niet begrepen. Vaak hoorde ik: ja maar 
als we dit wetsontwerp niet aannemen, 
dan krijgen we een vee! slechter van de 
PvdA. Alsof dood niet dood is. 
En nu_ vier jaar later_ wordt de strijd 
gelcverd over vergoeding van abortus in 
het ziekenfondspakket. VYD en PvdA 
zijn het daarover ecns. De krijsende 
baas-in-eigen-buik-vrouwen staan drei
gend aan de parlementaire posten. Het 
CDA wankelt. De coalitie is ook heel 
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veel waard. Zoudcn we ook dit over de 
vcrkiezingen heen kunnen tillen'! Denk 
je toch eens in. lk bctaalmce via het 
zickenfonds aan de moordbrigadcs in de 
abortuskliniekcn. Dat kan toch nict. 
Ziekcnhuizcn en zickenfondsen. die van
uit het Rcveil de naastenliefdc ontstaan 
zijn!!! Tc gek! 

U vrocg me tc reagcrcn op hoop en te
leurstclling in kerk en politick. lk hcb 
maar ccn actucel punt genomen. Over de 
kerk nog gecn woord! Als de kerk op de 
cthischc punten van de bijbelse moraal 
'v66r hct Ieven' de wissel omgooit en niet 
met goddclijk gczag sprcckt over gezin. 
Ieven en samenlcving. dan staan de chris
ten-politici in de kou. Waar moet hun 
norm andcrs vandaan komen. dan vanuit 
de Bijbel. En waar moeten ze andcrs uit 
de Bijbel ondcrwezcn worden dan in de 
kcrk. Dat is toch duidclijk. 
En als de policiti niet naar de kerk gaan. 
of willen luisteren en als de kerk niet de 
norm van God naar voren brcngt. dan 
gaat hct mis. Dat is toch zo klaar als ecn 
klontje. Daar hocf je gcen zwaarwichtige 
dogma tick voor op te bouwcn. De pro
feet Hosea zegt: als de priesters hct 
Woord van God nict brcngen. gaat het 
volk ten gronde door gebrck aan kennis. 
En als de kennis Gods uit hetland is. 
wordt hct "vlockcn. liegcn. moorden. stc
lcn en cchtbreken. Men pleegt geweld. 

blocdbad volgt op blocdbad. Daarom 
treurt hetland. en al wat cr in woont. 
vcrkwijnt. zowel het gcdicrtc des velds 
als het gcvogelte de<> heme Is. ja zcltS de 
vissen dcr zcc komcn om· (Hosea -t). 
Ik hoor de kritiek a!. Ja. maar we rrweten 
de Bijbel in dcze tijd lezcn. Geheelmce 
ecns. Maar licgen is liegen. en cchtbrc
ken is cchtbreken. en ook in die oudc 
tijden hadden ze kcnnelij k a! oog voor 
hct milieu. 
Dicpe teleurstclling op het terrein van 
kerk en politick. 
We zijn tc ver gegaan. We !open vast. 
Wiler nog christcliikc politick en een 
clzristclijkc kerk zijn. dan moetcn we 
terug. 
En tcrug is via de weg van inkeer en 
verootmoediging. bocte en bedc. Zwarc 
\voorden: ja. maar dit is de wcg. 

Hoop voor Nederland. voor de politick. 
Een kerk is cr. als we elkaar opzoeken en 
tot inkeer komen. Mecr dan ooit is een 
nationaal getuigenis nodig. Een oprocp 
tot een nationale dag van boete en belle. 
Dat is geen gewilde zaak. Misschien 
wordt dit artikel ook wei niet gcplaatst. 
Toch is dit de kern. Daar ben ik heilig 
van overtuigd. Nog is cr hoop. voordat de 
Here Jezus komt. 
Maar er is haast. Er kan niet nog cen 
zomer over he en gaan. 


