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iemand anders net zo. maar dan met een 
volstrckt andere 'hoop·. inhoudclijk te
gengesteld aan de mijne. Ik noem hct 
bijv, 'rechts' en die ander vindt mij 
'links': wat we gemeenschappelijk heh
ben is, hoop ik. onze eerlijkheid. Hoc 
goed hedoeld dit echtcr ook is: het lost 
niets op. Deze dichotomie moet zelfs niet 
kunncn rondom en in nabijheid van Gods 
heloften aan de mensen. Ik denk nl. dat 
een consequentc beleving en uitwcrking 
van de bij uitstek bijbelse norm 'vrede en 
gercchtigheid' ( dus niet scparaat hehan
dcld. maar als een gehecl gezien) geen al 
te extreme verschillen in tegengcstclde 
opstelling toelaat. 

Besluit. 
CDA: een broodje hoop en haat; dus 
soms moeilijk te vertercn. Ik hlijf er 
voorlopig nog maar van af en ik beset 
best. dat ik er niet al te vriendelijk mecr 
naar kijk. Toch ben ik me hewust gewor
den. dat ik veel nauwlettcndcr kijk. dan 
ik me zelf had kunnen indenken. Ik hoop 
duidclijk gcmaakt te hebhen. dat dit sa
menhangt met mijn hoop. dat het bijbel
sc clan van VREDE en GERECHTIG
HEID hct CDA toch eens echt hclcmaal 
in zijn greep krijgt! 
Bedankt voor de uitnodiging. 

Mevrouw drs. W.A.E.G. Bus, andragologe, is 
voorzitter van de lande/ijke werkgroep 'Vrouw en 
Kerk', voorzitter van de R. K. parochiegemeenschap 
en lid van D.P. R. U. - Utrecht. 

Een bijdrage voor Christen 
Democratische Verkenningen 
zomer 1984 

Er wordt mij een bijdrage gevraagd in dit 
zomernummer, omdat ik vanuit mijn spe
cifieke verantwoordelijkheid binnen de 
kerk iets zou kunnen zeggen over wat ik 
verwacht van christelijke politici. 
Mijn verantwoordelijkheid in mijn kerk 
(R.K.) bestaat vooral uit een aantal be-
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stuursfuncties. Als voorzitter daarin pro
beer ik voorwaarden te scheppcn waarin 
mcnsen, manncn en vrouwen. de ruimte 
voelen om te praten over wat hen ten 
diepste hezighoudt als het gaat om vra
gen rond: normen en waardcn: geloof en 
Ieven: christelijke verantwoordelijkheid 
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en politick engagement. 
Juist in dat intensieve samen op zoek 
gaan naar wat zin aan je Ieven kan geven 
treft mij. dater grote zorg en bezorgd
heid is om de toekomst. Mensen voclen 
zich bedreigd door het verlies van kerke
lijke rcferentiekaders. door het feit. dat 
er zoveel relaties stuk !open. dater geen 
werk genoeg is voor iedereen. dat kinde
ren geen duidelijke toekomst kan worden 
aangeboden en dat de gehele wereld be
dreigd wordt door ongelijke machtsver
houdingen en een allesoverheersend wa
penarsenaal. 
Juist dat diepe gevoel van mensen be
dreigd te zijn heeft bij mij vaker de vraag 
opgeroepen wat doen kerken daarmee en 
wat doen zij. die politieke verantwoorde
lijkhcid dragen? 
Wat doen kerken en wat doe ikzclf met 
dat gevoel van bedreigd zijn? 
Vanuit hun christelijke opdracht zouden 
kerken m.i. vooral een groot vertrouwen 
en een wezenlijk gedeelde bezorgdheid 
moe ten uitstralen. 
Helaas moet ik constateren, dater in 
onze kerken grate tegenstellingen zijn. 
De kerken zelf worden van binncnuit 
bedreigd door innerlijke verscheurdheid, 
waardoor zij zichzelf in ballingschap ge
dreven hebben. Kerk-politieke conflicten 
hebben het zicht op wat werkelijk chris
telijk geloven betekent, verduisterd. 
Dat is jammer! J uist daar, waar mensen 
vcrlossing, uitdaging en bevrijding zou
dcn willen ervaren, ervaren zij binnen de 
polarisatie aan beide kanten stabilisering, 
vcrstarring en dogmatisme. Het blijkt 
moeilijk om binnen kerkelijke muren te 
zoeken naar een bevrijdend antwoord op 
met name maatschappclijkc vragen. 
Gesprekken rond arbeid, werken en niet
werken, arm en rijk. gerechtigheid en 
vrede, komen slechts aarzelend op gang 
en roepen binnen de kerk zelf al conflict 
Dp. 
Te vee! en te vaak hoor ik zeggen: 'In de 
kerk kom ik voor mijn innerlijke rust
le hardheid van de samenleving hoort in 

CHRISTE'" DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 7·8i84 

de politick thuis'. Juist dit klimaat en het 
feit, dat de kerk en met name het kerkge
bouw gezien wordt als 'plek van troost en 
rust' maakt het moeilijk, om de christelij
ke politici te Iaten voelen, dat juist ker
ken en mensen in die kerken hen uitda
gen en inspireren willen. 
Wat zijn voor mij christelijke politici? 
Christelijke politici zijn voor mij die 
mannen en vrouwen, die hun politieke 
handelen onder de kritiek van het Evan
gelic willen stellen. Juist dat bevrijdende 
van het Evangelic zou hun richtsnoer 
moeten zijn en zou hen radicaal moeten 
maken in hun politieke handelen. Met 
aile risico's die dat kan inhouden voor 
hun eigen rust, positie. zekerheid, etc. 
Jezus van Nazareth heeft ons in zijn Ieven 
Iaten zien, wat die radicaliteit is: 
Hij heeft taboe 's doorbroken als het ging 
om man-vrouw-relaties, hij tract mensen 
ontwapenend tegemoet, hij kwam op 
voor armen en verdrukten, voor hen die 
!eden onder ongerechtigheid en geweld. 
Hij laat ons zien, dat een van de belang
rijkste criteria voor christelijke politici 
zou moeten zijn: 'zo lang er nog een 
mens door wat dan ook onderdrukt is, is 
de verlossing niet voltooid en zullen wij 
verder moeten werken en actief moeten 
blijven om die verlossing dichterbij te 
brengen'. 
Christus zelf noemt zich: 'Ik ben de weg, 
de waarheid en het Ieven'. 
Als christelijke politici hun politieke han
delen onder de kritiek van het evangelic 
zouden willen stellen, wat betekent dan 
die uitspraak? 
- Christus is de Weg. d.w.z. hij daagt ons 

uit om in beweging te komen, hij roept 
mensen langs die weg: blinden, doven, 
misdeelden en anderen, om met hem 
mee te trekken naar een doe!, dat be
vrijding en verlossing heet, maar waar
langs die weg gaat is nog niet zo duide
lijk. Juist een diep geloof is nodig om 
die weg te gaan: bereid op weg te gaan 
pelgrims, mensen van de uittocht. 
vooruit! 
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- Christus is de Waarheid betekent, dat 
in Hem de waarheid is gerealiseerd. 
Als christen kun je hem slechts volgen 
in die Waarheid. Wij gaan achter 
Hem. achter De Waarheid aan. Wij 
zoe ken naar wat in ons Ieven waar en 
waarachtig is maar bezitten De Waar
heid niet. Maar dat wat wij als waarde
vol zien zullen we steeds onder de kri
tiek van De Waarheid steller.. 

- Christus is het Leven. Hij laat zien wat 
Leven is. Hij zet ons aan om ook eeht 
te Ieven. bevrijd van angst. Het bete
kent eeht Leven kiezen en op de barri
cades gaan staan als Ieven. in welke zin 
ook. wordt bedreigd. 

Christelijke politiei zouden die radieali
teit ziehtbaar moeten kunnen maken: 
- ont-wapenend zijn betekent neen zeg

gen tegen wapens: 
- dclen van echt Ieven betekent ruimte 

geven aan en openstaan voor bijv. an
dere relatievormen. of nauwkeurig 
omgaan met vragen over Ieven en 
dood: 

- elkaar het Ieven gunnen betekent cl
kaar Iaten de len in dat wat aan het 
Ieven zin geeft, bijvoorbeeld arbeid. de 
mogelijkheid voor icdercen van een 
redelijk inkomen. enz. 

Het Evangelic is de inspiratiebron en de 
toetssteen. 
Is de politieke realiteit ook zo? 
Helaas moet ik ook hier weer zien. dat 
het eompromis. de haalbaarheid en het 
pragmatisme maatgcvender zijn dan radi
caliteit en de moed om risieo 's te nemen. 
Zowel de kerken als de christelijke politi
ei zitten gevangen in hetzelfde dilemma: 
Enerzijds zijn er de idealen. die worden 
aangegeven in het Evangelic en in de 
praktijk van alledag om realisering vra
gen: anderzijds de realiteit. waarin stabi
lisering en pragmatisme centraal staan: 
het is veiliger te veehten voor wat je hebt 
en te versterken wat reeds is verworven 
dan risieovolle onzekere nieuwe wegen te 
gaan. Zowel kerken als christelijke poli
tici lijden daaraan. 
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Kunnen we ons verlossen uit dit dilem
ma? lk doe een enkele suggestie: 
Binnen de kerken zal het klimaat gesti
muleerd moeten worden. waarin mensen. 
op een ruimteseheppende manier. hun 
geweten kunnen blijven vormen ten aan
zien van maatsehappelijke vragen. 
Juist ehristenen zouden een ont-wapc
nende levenshouding moeten leren van
uit het diepe beset. dat de kwetsbaarheid 
van het Ieven aan God zelf is tocver
trouwd. 
Deze ontwapenende levenshouding. van
uit kerken gestimuleerd. zou ook christe
lijke politici moeten inspireren. Juist zij 
zullen creatief moeten blijven zoeken. 
waar binnen het politieke machtenspel de 
mogelijkheden liggen tot radicale vcran
dering. bevrijding en solidariteit. Niet het 
compromis. maar een duidelijkc keuze. 
die de toetssteen van het Evangelic kan 
doorstaan. maakt een christelijke politi
cus geloofwaardig. 
Niet pragmatisme en haalbaarheid moe
ten het kompas zijn. maar j uist het onge
wisse- het riskante- vanuit een diep 
bescf. dat werkelijk Godsvertrouwen be
tekent. dat je je toevertrouwt aan de 
kwetsbaarheid van het Ieven. 
Mensen in de kerken en mensen in de 
politick dienen elkaar te ondersteunen en 
te bemoedigen om die radicale weg te 
gaan. Mijn geloof zegt mij dat het moge
lijk moet zijn. dat wij juist vanuit een 
christelijke levenshouding aan anderen 
kunnen Iaten zien wat 'bevrijd Ieven' is in 
plaats van 'bedreigd Ieven ·. 
Op zoek blijven gaan naar bondgenoten 
en lotgenoten in de kerken en daar bui
ten. Samen zoe ken hoe je als christen het 
hoofd biedt aan al die bedreiging. om tot 
bevrijding te komen vanuit ons beider 
ballingschap. 
Een inspirerende bcweging worden. die 
in daden laat zien wat het betekent als je 
soms aarzelend durft zeggen ..... : 
Wij doen het in Zijn naam. 
Wij gaan Zijn weg. 


