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Politiek en christelijk geloof 

Wie binnen het verband van een christe
lijke partij politick bezig is. is kwetsbaar
der dan zij, die hun politieke bezigheid 
verrichten vanuit een partij. die als zoda
nig geen relatie legt tussen politick en 
geloof. Zowel in de pers als voor radio en 
televisie wordt tel kens weer naar aanlei
ding van politieke besluiten. waaraan het 
CDA heeft meegewerkt of die door be
windslieden of Kamerleden van het CDA 
zijn voorgesteld. gevraagd: Vindt U dat 
nu christelijke politick? 
lnderdaad is een christelijke partij tel
kens weer een waagstuk. Het is niet toe
vallig, dat Abraham Kuyper in de namen 
van de partij en de universiteit. die hij 
stichtte, de aanduiding 'christelijk' ver
meed. Men schrijft aan christelijke orga
nisaties de pretentie toe zeker te weten 
wat het Evangelic in een bepaalde situa
tie eist. Wat !eden van een christelijke 
partij doen of nalaten wordt niet aileen 
de betrokken politicus, maar in ruimere 
zin het christendom aangerekend. 
Oat een christelijke partij zou menen 
zeker te weten wat vanuit het Evangelic 
op politick gebied gezegd en gedaan 
moet worden, is uiteraard dwaasheid. In 
het verwijt ligt wei cen waarschuwing. 
Wie als lid van een christelijke partij 
spreekt of handelt. moet voorzichtig en 
sober zijn in de wijze, waarop hij zijn 
standpunt uiteenzet. Tussen de aanwij
zingen, die het Evangelic voor het men
senleven geeft. en concrete maatrcgelen 
ligt een meestallange weg van menselijke 
-en dus feilbare- denkprocessen. Ook 
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voor de politick geldt. dat wij slechts ten 
dele kcnnen. Oat moet tot bescheiden
heid in onze presentatie stemmen. De 
!eden van een christelijke partij zien haar 
als een middeL dat hen kan helpen in de 
politick hun Heer te volgen. Oat bete
kent in eenvoud dienen. want de Heer 
kwam in de wereld nict om gediend te 
worden, maar om te dienen. En de disci
pel is niet meer dan zi j n Meester. 

Een christelijke partij mag zich niet ge
dragen alsof zij het monopolie heeft van 
wat naar de orde van het Evangelic voor 
het politieke handelen geldt. 
Aileen a! het feit. dat in de beide Kamers 
meer zich noemende christelijke partijen 
vertegenwoordigd zijn, dwingt tot be
scheidenheid. Voorts zijn er tal van men
sen. die met overtuiging een relatie leg
gen tussen geloof en politick den ken en 
handelen. maar de christelijke partij als 
middel om aan die overtuiging vorm en 
inhoud te geven, verwerpen. Aan contac
ten met hen heb ik vaak als lid van de 
Eerste Kamer en als minister vee! gehad. 
Een discussie over de vraag. of men a! 
dan niet tot een christclijke partij moet of 
mag behoren. is onvruchtbaar en leidt tot 
verwijdering. De discussie over de door
braak in de jaren na de bevrijding heeft 
daarvan overvloedig bewijs geleverd. Wij 
moeten de politieke discussie voeren aan 
de hand van verschillen over de oplossing 
van concrete politieke strijdpunten. 

De handwijzer voor het doen van poli-
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tieke keuzen vindt het CDA in zijn Pro
gram van Uitgangspunten. Ook een der
gelijk program draagt hct stempel van de 
tijd, waarin hct ontstaan is. In de dage
lijkse praktijk zal het tclkens weer geac
tualiseerd en nieuw gelnterpretcerd moe
ten worden. 
Om het anders te zeggcn: men kan niet 
vgJstaan met ccn simpele verwijzing naar 
een of andere paragraaf van het Pro
gram. Men zal de situatie van het ogcn
blik goed moeten analyseren en dan moe
ten nagaan. hoe het Program in die actua
liteit kan hclpen een oplossing te vindcn. 
In die richting wijst het sterke begin: 
'Het CDA aanvaardt het Bijbels getuige
nis van Gods beloften, daden en geboden 
als van beslissende betekenis voor mens, 
maatschappij en overheid. Het CDA 
richt zich naar dat getuigenis met de in
tentie steeds te zoeken naar de betekenis 
van het Evangelic voor het politieke han
delen' (hoofdstuk I, 1). 

In dit begin van het Program ligt ook de 
sleutel voor de verhouding van onze par
tij tot de kerk. Want het is de kerk. die de 
eeuwen door het vocrtuig van het Evan
gelic in de wereld is. Zij verkondigt het in 
Jezus Christus verschenen heil voor de 
enkele mens en voor de wereld. Zij roept 
op tot persoonlijke en maatschappelijke 
vernieuwing. 
Daarom kan ik nict begrijpen, dat !eiders 
van een christelijke partij bij kerkelijke 
uitspraken. die hen politick niet zinnen, 
snel klaar zijn om te zeggen, dat de kerk 
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haar grenzen overschrijdt. Men zou eer
der geneigd moeten zijn het woord van 
de kerk eerst nauwgezet te overwegen, 
juist omdat de kerk geroepen is het getui
genis van Gods beloften, daden en gebo
den telkens in nieuwe omstandigheden te 
doen horen. Wei geldt altijd, dat de kerk 
de verantwoordelijkheid van de politicus 
niet kan overnemen en dat deze haar niet 
kan overdragen. Bij het ncmen van zijn 
beslissingen staat de politicus, hij zij be
stuurder of volksvertegenwoordiger, ai
leen voor God. 

Tenslotte, een christelijke partij gaat het 
bij het bepalen van haar koers in de 
eerste plaats om waarheid en waarachtig
heid, niet om succes (Andre Bieler, Une 
politique de !'esperance, Geneve, 1973). 


