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Kerk en overheid 

De discussies over de houding van de 
Kerk en de overheid jegens elkaar· heb
ben menigeen bezig gehouden. en in de 
toekomst zal dat ongetwijfeld niet veran
deren. 
Dit is begrijpelijk. immers de Kerk heeft 
een indringende boodschap voor de sa
menleving. Voor de inrichting van die 
samenleving weet de overheid zich in be
langrijke mate verantwoordelijk. Boven
dien maakt de Bijbel regelmatig gewag 
van de houding die van christenen wordt 
verwacht ten opzichte van hen die met 
macht zijn bekleed. In Spreuken 8:15 en 
161ezen we: 'Door Mij regeren de konin
gen en verordenen de machthebbers 
recht. Door Mij heersen de vorsten en de 
edelen, al de rechters der aarde'. 
In het Nieuwe Testament schrijft Paulus 
nog concreter waaraan de overheden hun 
macht ontlenen: 'Ieder mens moetzich 
onderwerpen aan de overheden die bo
ven hem staan. Want er is geen overheid 
dan door God en die er zijn. zijn door 
God gesteld ... Zij staat immers in dienst 
van God, U ten goede' (Rom. 13: I, 4). 
De beide bijbelgedeelten zijn mede van 
invloed geweest op de tekst van art. 3o 
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van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
waarin we onder meer lezen: 'Wij gelo
ven dat onze goede God uit oorzaak der 
verdorvenheid des menselijken geslachts 
koningen. prinsen en overheden veror
dend heeft: willende dat de wereld gere
geerd worde door wetten en politien. op
dat de ongebondenheid der mensen be
dwongen worde en het alles met goede 
ordinantie toega ·. 
Voor de overheid is het vooral in het 
verleden niet eenvoudig geweest te bepa
len wat van haar op grond van het boven
staande werd verwacht. Eeuwenlang 
heeft in West-Europa de overtuiging ge
heerst dat de overheid ( desnoods met het 
zwaard) geroepen was het rijk van Chris
tus te beschermen en zelfs uit te brei den. 
Een misvatting met soms tragische ge
volgen. 

De overheid heeft wei degelijk een ver
antwoordelijkheid jegens de Kerk. De 
overheid is namelijk geroepen de burger
lijke rechten van de Kerk te beschermen. 
Het is een plicht van de overheid de 
rechten van de Kerk zodanig te verdedi
gen en te beschermen dat evangeliever-
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kondiging en getuigcnis ongchinderd 
kunnen doorklin ken. 
Ook in de rclatie Kcrk- CDA zal duide
lijk herkenhaar moeten zijn dat het CDA 
zich krachtdadig zal inzettcn voor dit fun
damentcle recht. lk bctwijfcl cchter of de 
Kerk en hct CDA duurzame relatics met 
elkaar dicnen tc ondcrhoudcn. Immcrs. 
een hechte band tussen heiden zal ver
vreemdend kunncn werken naar ehriste
nen die niet de keus maken voor een 
confessionelc politicke partij. 
Bovendicn zal cen duurzamc rclatie on
der zwarc druk kunnen komen. De Kcrk 
hecft een andere verantwoordelijkhcid in 
de samcnleving dan hct CDA. De ccrste 
en grootste verantwoordelijkhcid van de 
Kerk is evangelieverkondiging. Die evan
gelievcrkondiging vraagt om dienst aan 
God en de naastc. Vanuit het individu 
wordt gestreefd naar ecn naleving hier
van. Het CDA hecft een eollecticvc ver
antwoordelijkhcid. zeer doelgcricht. on
der meer vanuit hct partijprogramma. 
Tijdens de Pinksterdagcn heb ik weer 
ervarcn dat politicke pre ken niet zonder 
risieo's zijn. Wij bczochtcn op Ecrste 
Pinksterdag cen kerkdienst in hct noor
dcn. De prcdikant verkondigde nadruk
kelijk dat de uitstorting van de Hcilige 
Cleest ertoe leidt dat men zich openlijk 
en actief kecrt tegcn de kcrnbewapening. 
Zo vcrschraalde. ja zelfs vcrschrompelde 
de hooclschap over cen grote gave Gods 
door een politick credo. 
Op zo 'n moment grocit de overtuiging 
dat de Kcrk zcer bchoedzaam moct zijn 
hij het zich bcwcgen op hct politickc crf. 
Daarbij maakt hct nauwclijks verschil of 
het om confcssionclc of nict-confcssionc
le partijen gaat. Ondanks deze opvatting 
blijft er ruimte voor ccn dialoog tusscn 
CDA en de kcrkcn over de weg die hct 
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CDA. als confessioncle partij. dient tc 
gaan op basis van haar grondslag en doel
stclling. Dit gcldt met name bcslissingcn 
die de diepstc overtuiging van christencn 
rakcn. 
Tijdens mijn politickc activitcitcn gedu
rcnde meer dan 15 jaar in gcmeenteraad 
en staten hcb ik echtcr nimmcr bcspeurd 
dat de kerkcn hchocftc hadden aan die 
dialoog. Zelfs de bcreidhcid tot een 
gcsprek was gering. Ovcrigens moet ik 
achtcraf wei crkcnnen, dat in de fracties 
waartoe ik bchoorde. de wensclijkhcid 
van gcsprckkcn met kcrkcn zcldcn vie! te 
bcspcurcn. 
Het ontbrckcn van contactcn hcbbcn wij 
(hclaas) nooit als een lcemtc gevoeld. 
Wei heb ik steeds. en in tocncmendc 
mate. als ccn gcmis ervarcn de vcrmin
derde aandacht voor de ovcrheid in hct 
gcbed tijdcns de kcrkdienstcn. De grote 
verantwoordclijkhcid van de overhcid en 
dus ook van de politickc partijcn en de 
wijshcid die gcvraagd wordt bij hct ne
mcn van ingrijpcnde bcslissingcn. raken 
mccrdcrc malcn de grcns van het mcnsc
lijk kunncn en ovcrschrijdcn dczc grcns 
soms. 
Van de ovcrheid en ook van het CDA 
wordt soms bovcnmcnsclijkc wijshcid ge
vraagd. Bovcnmensclijke wijshcid, die 
geschonken zal worden wannccr daar om 
wordt gcbcdcn. Ik vcrwacht dat in hct 
CDA het bcsef lceft dat zondcr hct gcbcd 
om de inspiratic door Gods Gccst ons 
wcrk de inncrlijkc kracht en ovcrtuiging 
mist. 
Ik hoop evcnzccr dat de Kcrk haar ver
antwoordelijkhcid jcgcns de ovcrheid tot 
uitdrukking wil brcngen in een voort
durend gcbed voor hen die bcstuurlijkc 
vcrantwoordclijkhcid op zich genomcn 
hebben. 


