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De noodzakelijke spanning tussen 
geloof en politiek 

De redactie van Christen Democratische Verkenningen hceft mij gevraagd om te 
reageren op het artikel van G .K. Koch: Geloof. kerk en politick- Drieecnheid of 
tegenstrijdigheid? In haar begeleidendc brief noemt zij het artikel reprcsentaticf voor 
het denken van velen binncn het CDA. maar stclt tegelijk de vraag of de daarin 
gebezigde denktrant zuiver christen-dcmocratisch genoemd mag worden. 

Mijn bijdrage is niet bedoeld als cen 
soort arbitrage tussen de eerlijke vragen 
van Koch en een zuiver christen-demo
cratisch denken. Ik wil mijn visie geven 
op het omgaan met de noodzakelijke 
spanning tussen christelijk geloof en poli
tick en vervolgens ingaan op de conse
quenties daarvan voor de christen-demo
cratic en het spreken van de kerken. 

De discussie over de samenhang van ge
loof en politick is volop gaande. Koch wil 
daarbij geen buitenstaander zijn. die 
bijv. met partijpolitieke bedoclingen 
christen-democratische politick op voor
hand zou willen diskwalificeren: integen
deel. hij prikkelt om die discussic echt te 
voeren. De redactic noemt zijn bijdragc 
representatief voor het den ken van velcn 
in het CDA: juister lijkt mij dat het 
artikel een beeld geeft van het dcnken. 
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voelen en gcloven in de partij. Met die 
toevoeging wil ik aangeven. dat de be
trokkenheid van de geloofsovertuiging 
op de politick zich op een dieper niveau 
afspeelt dan op het zuiver rationelc. met 
aile problemen overigens daaraan ver
bonden. 
Koch beschrijft op pregnante wijze het 
spanningsveld tussen hetgeen het geloof 
van ons vraagt en wat politick kan en niet 
kan. Die persoonlijke beleving doet hem 
vragen stellen: \vat betckent hct christe
lijk geloof voor de praktijk van hct dage
lijks Ieven?' Hct christelijk gcloven 
necmt hij heel serieus en daarom ont
komt hij bijna niet aan de vragenderwijs 
gesteldc conclusie: 'zou dat kunnen betc
kenen dat christelijke politick per sc on
mogelijk is?· Naar aanleiding van de 
vraag of politici wei christelijkc politick 
kunnen bedrijven concludeert hij uitein-
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delijk: 'misschien soms. een heel klein 
beetje'. Uitgangspunt van denken bij 
Koch is een visie op politick. die- naar ik 
meen te weten- door vel en in het CDA 
bewust of onbcwust gedeeld wordt: poli
tick in de beste zin is 'de vormgeving van 
levensvisies in de maatschappelijke en 
sociale situatie van de alledaagse werke
lijkheid'.Kijkend naar de (mogclijkhc
dcn van) realisering daarvan komt Koch 
tot zijn pessimistischc conclusie. 
Mijn vraag is echter of dit een juistc en 
werkbare benadering is van de samen
hang tussen geloof en politick. Kunnen 
politieke keuzen en beslissingen zondcr 
meer afgeleid worden van levensvisies? 
Kunnen de inhoud en hct christelijk ge
halte van politick gededuceerd worden 
uit waarden. die van buiten af (de bijbel 
en het spreken van de kerken) komen'1 

Politick bcdrijvcn is een vak met zijn 
eigen mogelijkheden en bcperktheden. 
In mijn visic begint ook christen-demo
cratische politick altijd met een zorgvul
dige analyse van de vraagstukkcn met de 
daarbij behorende gewetensvolle inter
pretaties van fciten en mogelijkheden: in 
die interpretaties speelt impliciet of expli
ciet de christelijke overtuiging van politi
ci een rol. Op basis daarvan worden poli
ticke keuzen gemaakt, die kritisch ge
toetst dienen te worden aan christelijke 
waarden. In het Program van Uitgangs
puntcn hehben deze waarden een weer
slag gekrcgcn in vier samenhangende he
ginselen: gerechtighcid. gcsprcidc vcr
antwoordclijkhcid. solidariteit en rent
meesterschap. Deze heginselen hcmidde
lcn tussen de christelijke geloofsovertui
ging en de politick van alle dag. zij zijn de 
kenmerken van de politieke overtuiging 
van de christen-democratic en toetssteen 
voor de praktischc politick. Maar zclfs na 
de meest kritische toetsing kunnen con
crete politiekc keuzen die beginselen 
slechts hcnaderen. nooit ermee samen
vallen. Oat hceft politick gemeenschap
pelijk met alle handelen van christenen in 
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deze wereld: in het gunstigste geval ver
wijst ons handelen naar hct Koninkrijk 
Gods. In die zin is hct te pretentieus om 
politick christelijk te noemen. Hct cigcn 
christen-dcmocratisch gehalte moct op
lichten. doordat politici bij de toetsing 
van hun hesluiten de spanning met de 
christelijkc idealen bewust aangaan en 
volhoudcn. CDA-politici diencn hun 
kcuzen en standpuntcn in cigen kring. 
maar ook in open bare discussies Gnder de 
kritiek te stellen van hun christelijke uit
gangspunten. Hct gaat daarbij niet aileen 
om de herkenhaarhcid van het eigcn 
christen-democratisch karakter van hun 
keuzen. maar tcgclijk ook om de kwali
teit ervan. 
Hoe groot het spanningsvcld kan worden 
blijkt duidelijk. als Koch de bijbelse visi
oenen legt naast de werkelijkheid van 
maatschappij en wcrcld. Om die span
ning tc ontlopen gaan in de partij stem
men op om het CDA te Iaten worden tot 
een middenpartij waarin de C ccn meer 
marginale hctckenis zou kunnen krijgcn. 
Zo ·n keuze zou fundamentccl tckort 
docn aan het eigen karaktcr van de chris
ten-democratic: dezc wil immers uitdruk
kelijk de christelijke uitdaging vrucht
haar Iaten doorwerken in de praktische 
politick en bepalcnd Iaten zijn voor hct 
eigen karakter ervan. Het is een opdracht 
van de christen-democratic om het chris
tclijk geloven in de politick te incarne
ren. Die incarnatic betekent niet, dat het 
gcloof helemaal zonder voorbehoud kan 
opgaan in de politieke overtuiging en op 
basis daarvan gemaakte keuzcn. of zich 
helemaal daarin kan uitdrukken. De in
carnatie van het geloof neemt immers de 
transccndentie ervan nict weg en de 
spanning tussen wat 'a] wei bereikt 
wordf en "nog niet" blijft een dynamische 
factor en ecn prikkel tot kritick. 
Naar mijn mcning dient christcn-demo
cratischc politick meer op inductieve dan 
op deducticve wijze tot stand tc komen. 
Concrete politieke beslissingcn kunnen 
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niet rechtstreeks afgeleid worden van bij
belse idealen en kerkelijkc uitspraken: 
christen-democratische keuzen diencn 
echter wei kritisch daaraan getoetst tc 
worden, ook de mate waarin zij daaraan 
beantwoorden. In politick gaat het altijd 
om binnenwereldse zaken. In de citaten, 
die Koch aanhaalt uit het zesde hoofd
stuk van Matthei.is, worden de slavernij 
aan en de afgodcrij van het materiele aan 
de orde gcsteld. In de uitspraken zelf zijn 
de spanning tussen beidc polen (aardse 
en hemelse schatten: de dienst a an twee 
heren) en in zijn radicaliteit de onver
bindbaarheid ervan verwoord. Die span
ning is noodzakelijk en onvermijdclijk. 
Zouden politieke keuzen van christenen 
rechtstreeks afgcleid kunnen worden van 
deze bijbelse uitspraken, dan lijkt de con
clusie van Koch nog erg welwillend, dat 
deze 'misschien soms, een heel klein 
beetje' eraan beantwoorden. Bij een po
ging daartoe is bovendien hct gevaar niet 
denkbeeldig, dat het geloof wordt terug
gebracht tot een ideologic, terwijl de 
eigen (beperkte) mogelijkheden van de 
politick geweld wordt aangedaan. Als 
christenen het politieke metier beoefe
nen, dienen zij hun keuzen voortdurend 
te toetsen aan hun christelijke idealen: 
(de mate van) het christelijke gehalte kan 
dan uit die keuzen oplichten. Zo 'n induc
tieve benadering doet recht aan de eigcn 
wetmatigheden van de politick en Jaat 
het geloof, dat men op die wijze uitdruk
kelijk tot gelding wil doen komen, in zijn 
eigen betekenis overeind. Politici hebben 
zo de mogelijkheid om binnen hun cigen 
opdracht datgene in de samcnleving te 
realiseren wat in bepaalde mate de chris
telijke idealen benadert. Zo'n inductieve 
benadering is zeker geen keuze voor het 
minimaliseren van het christelijk gehaltc 
van de politick. In de mate dat hun in
spanning herkenbaar wordt, kunnen poli
tici verwijten van de achterban of van de 
- al of niet oppositionele- buitenwacht 
weerspreken, dat hun keuzen te weinig of 
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niet christelijk zouden zijn. Ze hebben 
niet de pretentie christelijke politick tc 
bcdrijven in die zin, dat zelfs de totalc 
verwezenlijking van hun idealen zou kun
nen samenvallen met het Koninkrijk 
Gods. Hun opdracht is wei om herkcn
baar te maken, dat het christenen zijn die 
politick bedrijven. Het CDA kan zich zo 
als een partij van christenen profilercn. 
De controlc en de druk, cigcn aan een 
dcmocratische partij, prikkclen de ver
antwoordelijkheid van politici als christc
nen, meer nog dan dit gebeurt in andere 
samenlevingsverbanden waarin christe
nen actief zijn. 

In de kerken is in de Jaatste jaren het 
hernieuwde besef gegroeid, dat de bijbcl 
niet aileen zeggingskracht heeft voor 
menselijke verhoudingen en kleine ver
banden. maar cvenzeer voor de grote 
samenlevingsvraagstukken. De cthischc 
opdracht om te ijveren voor groterc 
rechtvaardigheid en solidariteit in samen
leving en wereld heeft daardoor nieuwc 
impulsen gekregen. Ge.inspireerd door 
de profeten en bijbelse visioenen nemen 
kerkelijke groeperingen stelling tegcn 
onrecht, discriminatie en uitbuiting. Poli
tici die tevens kerkleden zijn, kunnen 
hierin een grote inspiratie vinden voor 
hun werk, dat juist erop is gericht om 
langs politieke wegcn tc bouwcn aan de 
samenleving. Tegelijk is echter de span
ning tussen die kerkelijke groeperingcn 
en CDA-politici- zich baserend op 
dezelfde bronnen- duidelijk aanwezig. 
Vaak is hierbij de afstand tussen het be
pleiten van idealen en de mogelijkheden 
om die te realiseren in het geding. Die 
spanning wordt nog groter, als kerkelijkc 
groeperingen hun praktische optics vcr
klaren tot de cnig christelijk juiste: al te 
gauw dreigen politici dan door mede
kerkleden te worden gediskwalificeerd. 
De pleidooien van kerkelijke groeperin
gen en zeker het officiclc spreken van de 
kerken zijn voor CDA-politici van groot 
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belang. Vanuit hun eigen opdracht pro
beren de kerken te verwoorden wat ons 
vanuit het geloof voor ogen staat bij de 
aanpak van de eigentijdse problemen. 
Politici hebben daarbij ook een eigen 
verantwoordelijkheid: het spreken van 
de kerken concretiseert de criteria waar
aan zij hun keuzcn dienen te toetsen. 
Boven hcb ik beschreven hoe er noodza
kelijk een spanning is en blijft tussen 
politicke keuzen en eigentijds verwoorde 
christelijke idealen. Nog moeilijker 
wordt het, als het sprcken van de kcrken 
uitmondt in (adviezen voor) praktische 
politieke keuzen. Om gezagvol tc kunncn 
spreken en vrijblijvendheid te vermijden 
is dat voor de kerken soms onvermijde
lijk. In dat geval mag wei van de kerken 
verwacht worden. dat zij hct verschil in 
betckenis tussen hun principiele uitspra
ken en min of mecr praktischc optics 
verduidclijken. Politici die bewust open
staan voor de uitdaging. door de kerken 
verwoord. hcbben vanwege hun eigen 
verantwoordelijkheid er recht op om niet 
op voorhand door hun eigen kerken ge
diskwalificeerd tc worden. 

Op persoonlijke wijze hecft Koch het 
spanningsveld tussen gcloof en politick 
heschreven. hetgeen bijna leek te lciden 
tot onverenigbaarheid. Naar mijn me-
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ning gaat hij daarbij teveel uit van de 
veronderstelling. dat christencn, als zij 
politick bedrijven, hun keuzen recht
streeks kunnen afleiden van debijbel en 
het spreken van de kerken. Het leggen 
van zo'n rechtstreeks verband draagt nog 
een ander ( tcgcnovergesteld) gevaar in 
zich. n.l. dat aan omstreden politieke 
keuzen een religieuze geladenheid gege
ven wordt die leidt tot fanatisme. De 
geschiedenis leert tot welke desastreuzc 
gevolgen dat kan leiden. n3<ii om mijn 
keuze voor een inductieve benadering. 
Het spanningsveld wordt daardoor niet 
opgeheven maar juist vruchtbaar ge
maakt in de politick: in het omgaan met 
de spanning kan het christelijke gehalte 
van de politieke keuzen oplichten en 
groeien. A an zo ·n inductieve benadering 
zijn natuurlijk problemen verbonden. 
Maar in de verantwoording en profilering 
van christen-democratische politick kun
nen daardoor de pretentie. verbonden 
aan de uitdrukking 'christelijke politick'. 
en anderzijds de verwijten van het nood
zakelijk falen ervan vermeden worden. 


