
KERK EN POLITIEK-WEDERZI.IDSE VERWACHTIN(;t;N 

Jr. N. Buifsert ( 1926) was van /966 tot /982 lid van 
provinciale staten/gedeputeerde staten van Zuid
Holland; hif is lid van de CDA Eerste Kamerfractie en 
sinds /983 watergraaf van het zuiveringschap West
Overijssel. 

Adressant en geadresseerde 

In 194<) trad ik als belijdend lid toe tot de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Ik deed 
dit met grotc innerlijke zekcrheid en met 
grote verwachtingen. Die kcrk immers 
was volop bezig zich los te makcn uit de 
vooroorlogse lethargic. Die kerk was op 
weg om weer een belijdende kerk te wor
den. Die kerk zou de apostolische op
dracht weer op zich nemen en zich met 
haar boodschap. de boodschap van hct 
Evangelic van Jezus Christus tot bet volk 
-in en buitcn de kerk- wenden, en zich 
richten tot overhcid en samenleving. Niet 
aileen de cigcn !eden zoudcn voorwerp 
van haar (pastorale) zorg zij n: die kcrk 
besefte weer dat ze een eigcn roeping 
moet vervullen te midden van en voor 
ons volk. 
Oat sprak mij zeer aan. daarvan had ik 
grotc vcrwachtingcn. En nog steeds sta ik 
op het standpunt. dat de kerk gcroepen is 
zo vaak als dat nodig is de ovcrhcid te 
wijzen op haar taak in het Iicht van het 
Evangelic. En daarmee sprcckt de kerk 
Ievens tot de politick! Kerk en politick 
hebben veel met elkaar te makcn. maar 
de wegen die de kerk moet bcwandelen 
zijn geheel andere, dan de wegcn van 
ovcrhcid en politick. 
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De kerk mag nooit zclf politick gaan 
bcdrijven, noch trachten haar boodschap 
met politieke middclcn ingang te docn 
vindcn. De kcrk heersc niet over de over
heid, zo min als de overhcid in de kcrk! 
De kerk blijve dicnares! 
Ovcrheid en politick hebben de bijbclsc 
opdracht te bevorderen. te behocden en 
te behouden wat recht is. In de voile, 
bijbelse zin is dat ecn formidabele op
dracht. zeker in de huidige. geseculari
seerde. post-christelijke cultuur. De kcrk 
zal de overheid daar steeds op moeten 
wijzen en de overheid daarbij steeds 
moeten voorhoudcn. dat aileen gercch
tighcid. geworteld in de liefdc van en tot 
God en steunend op Gods geboden en 
beloftcn. ware gerechtigheid is. 
Oat betckent. dat de kerk steeds weer 
volk. samenlcving. politick en overheid 
moet oproepen zich te bekeren. zich met 
God tc Iaten vcrzoenen door bet offer 
van Jezus Christus. En vervolgens zal de 
kerk vanuit dit centrale punt van bet 
Evangelic de lijnen moetcn trekken naar 
de gercchtighcid in onzc maatschappij
en dus lijnen naar de politick en de ovcr
hcid. 
De kerk zal zich niet zozeer richtcn op de 
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structuren in de maatschappij. maar op 
de mensen die die structuren in stand 
houden. De kerk is niet geroepen nieuwe 
structuren te bedenken of te verdedigen. 
De kerk is ook niet selectief in haar spre
ken. ze heeft een boodschap voor aile 
mensen. armen en rijken. goeden en 
slechten. Aile mensen zijn afhankelijk 
van Gods genade en aile mensen- zeker 
christenen- zijn gehouden een ordening 
van het Ieven. gebaseerd op gerechtig
heid en vrijheid naar bijbelse maatstavcn 
na te streven en te bevorderen. 
Als ik het spreken van mijn kerk. al of 
niet tezamen met andere kerken in Ne
derland of in de wereld. beluister of het 
geluid van het IKON hoar, ben ik vooral 
als lid van die kerk zeer teleurgesteld. Ik 
zou in dat spreken mijzelf als spreker 
willen herkennen. ik zou het gevoel wil
len hebben. dat ik zelf de adressant van 
het spreken was. 
Helaas herken ik daarin zo zelden het 
Evangelic van verzoening en genade: in 
dit spreken mis ik tenminste dit centrale 
motief of nog sterker. het maakt op mij 
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de indruk dat het Evangelic van Jezus 
Christus is of wordt ingcwisseld voor een 
politieke ideologic: de politicke solidari
teit met armen en verdrukten. De bood
schap van het Evangelic wordt daarmee 
verschraald tot een vorm van humanis
me. zo niet tot cen christendom zondcr 
kruis! Maar dan is de kcrk geen kerk 
meer en ben ik niet Ianger de adrcssant, 
als zij spreekt! 
Hoe zou ik dan als geadresseerde daarop 
reageren? Niet anders dan op zovele an
dere adressen van personcn. groepen en 
verbanden in de samenleving. die hun 
problemen en hun visic op de oplossing 
van die problemen kenbaar maken. Ik 
neem er zo goed mogelij k kennis van. 
probeer het te verwerken bij mijn stand
puntbepaling. Het is echter niet bij voor
baat bepalend voor mijn standpunt. 
Deze hele ontwikkeling. die overigens in 
vele opzichten gelukkig genuanceerder is 
dan hier in het kort gesteld. ervaar ik als 
een tragcdie: de kerk en ik groeien uit 
elkaar: de kerk. die ik persoonlijk noch 
maatschappelijk kan misscn! 


