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De heer G. K. Koch ( 1926) is chemicus bij het Uni/e
ver Research Laboratorium V/aardingen. Tot voor 
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Geloof, kerk en politiek
Drieeenheid of tegenstrijdigheid? 

Lang heb ik geaarzeld of ik de uitdaging van het schrijven van een artikel over dit 
onderwerp zou kunnen aannemen en nog Ianger over de vraag, we ike vorm ik er voor 
zou moeten kiezen. De vraagstelling biedt namelijk zoveel ingangen. dat ecn bewuste 
bcpcrking tot het meest wezenlijke geboden is. Laat ik vooropstellen dat mijn 
bijdrage aan de discussie niet vee! meer zal kunnen zijn dan enkele overdenkingen 
van een volstrekte leek op politicologisch gebied. 

Aan de andere kant zijn er weinig onder
werpen. die mij tegelijk zona aan het 
hart en zo zwaar op de maag liggen als de 
vraag: wat betekent het christelijk geloof 
voor de praktijk van het dagelijks Ieven? 
En wat is politick in de beste zin anders 
dan de vormgeving van levensvisies in de 
maatschappelijke en sociale situatie van 
de alledaagse werkelijkheid? 
Maar als ik mij vanuit de bijbel op deze 
vragen wil bezinnen, buitelen de schroei
ende uitspraken van het evangelic als het 
ware over elkaar heen. Laat ik er een 
kiezen uit het zesde hoofdstuk van Mat
theiis: 
- Yerzamelt u geen schatten op aarde. 
waar mot en roest ze ontoonbaar maakt 
en waar dieven inbreken en stelen. Maar 
vcrzamelt u schatten in de hemel. waar 
noch mot noch roest ze ontoonbaar 
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maakt en waar geen dieven inbreken of 
stelen. Want waar uw schat is. daar zal 
ook uw hart zijn. 
- Niemand kan twee heren dienen, want 
hij zal 6f de ene haten en de andere 
liefhebben. of zich aan de ene hechten en 
de andere minachten. Gij kunt niet God 
dienen en Mammon. 
Als je zulke uitspraken leest, wie zal zich 
dan nog christen of christelijk will en noe
men? Waar haal je het lef en de pretentie 
vandaan? Maar waarom heeft tegelijk die 
bijbelse boodschap zo'n greep op je hele 
den ken en levensinstelling. dat je elke 
keer weer door het unieke realisme van 
zulke uitspraken uit je evenwicht wordt 
gebracht? Als christen-zijn en christelijk
zijn iets te betekenen hebben, zullen zein 
ieder geval gekenmerkt worden door een 
voortdurende intense verontrusting over 
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de werkclijkhcid van het Ieven van jczelf 
en van de we reid. Het geloof staat in 
onze wereld nog steeds in hoog: aanzien. 
maar over de gelovigen zijn de meningen 
verdeeld. kerken en kerkelijke uitspra
ken zijn in hoge mate omstreden en van 
de christelijke inhoud van de praktische 
politick spreken we dan nog maar niet. 
Misschien zijn er tijden geweest. waarin 
je je voor dergelijke vragen op kerkelijke 
uitspraken of overheersende standpunten 
kon beroepen. Maar dat lijkt er in onze 
dagen niet meer op. In de Raad voor de 
zaken van Overheid en Samenleving pro
beren wij voortdurcnd de Synode van de 
Hervormde Kerk te helpen om door de 
kwaliteit van studies en uitspraken te 
overtuigen. Maar tegelijk zouden wij er 
elk facet van vanzelfsprekend kerkelijk 
gezag en autoriteit en van bindende ver
plichting aan willen ontnemen. Bewust 
als weer steeds van zijn dat het in 
dezelfde bijbelse beeldspraak om schat
ten in aarden vaten gaat. hreekbaar, om
streden en vreemd a an de praktij k van de 
wereld. Vaak ben je dankbaar en loof je 
God. dat jc de zuurdesem ziet gisten. 
maar morgen worden al de etiketten op
geplakt. Reeds klinkt de beschuldiging 
van horizontalisme. omdat jc het evange
lic in de context van sociale vragen ver
taalt. Maar wie spreekt over hct horizon
talisme van het conformeren aan de uit
komsten van de praktisch haalbare poli
tick'? De beschuldiging van vooruitgrij
pen op het koninkrijk Gods wordt geuit 
als mensen plciten voor pacifisme en 
dienstweigering. voor vereenzelviging 
met de machtelozen en de slachtoffers en 
voor ecn wereldwijde gerechtighcid. 
Maar grijpen theocraten niet vooruit als 
ze pleiten voor de mogelijkheid van vesti
ging van Gods hestuur door christelijke 
politick') We horen de beschuldiging van 
onderschatting van de menselijke zonde. 
van het misbruik van de profiteurs. van 
de kwaadaardigheid van het wereldcom
munisme. Maar wie ziet daarbij werke-
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li jk ten volle de balk van de zonde in het 
eigen hart. van ons eigenbelang en onze 
eigen atgoden van veiligheid. vijandsden
ken en bezit? Evenzo de beschuldiging 
van ondersteuning van het geweld van 
sommige bevrijdingsbewegingen: wie 
ontmaskert het geweld van de gevestigde 
structuren. die elke verandering in de 
weg staan en die armen arm. machtelo
zen machteloos. vervolgden zonder hulp 
Iaten') Wat een zegen. dat we tenslotte de 
wijsheid niet in pacht hebben en uitein
delijk de macht aan God mogen overla
ten. Vaak heh je het gevoel. dat de pola
risatie tussen mensen in de kerk de pola
risatic tussen God en mensen verduistert. 
Terwijl juist het lijden van de Heer aan 
onze ongerechtigheid ons tot het laatste 
toe bij elkaar zou moeten houden en met 
elkaar in gesprek zou moeten Iaten zijn. 
Wat blijft anders over dan een uiterst 
persoonlijke poging om voor de gestelde 
vragen een weg te vinden') Graag wil ik 
daarbij uitgaan van het beeld van de 
unie ke positie van de mens in deze schep
ping. die met zijn hoofd in de heme! en 
met zijn voeten op aarde woont. Een 
Heemdeling en nnmade op aarde. nooit 
helemaal thuis en nooit klaar met de 
fundamentele levensvragen. F nerzijds 
vervuld van een niet aflatend besef van 
de heilig:heid en absolute integ:riteit van 
God en de eenduidige opdracht van de 
cigen bestemming van de mens. Ander
zijds met handen en voeten g:ebonden 
aan de aarde. aan de alledaagsheid van 
het hestaan vol compromissen. beperkin
gen en eindigheid. Wee de mens. die een 
van beide vergeet. die in de hemelleeft 
zonder de aarde volledig ernstig te ne
men. die op aarde leeft zonder de heme! 
te kennen en er rekening mee te houden. 
Ik verwacht van de kerk. dat hij ons in de 
eerste plaats voortdurend confronteert 
met de heiligheid en de genade van onze 
God. in onze dagen misschien meer dan 
ooit tcvoren. Leven wij niet in een tijd 
van Godsverduistering. waarin de heme! 
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achter de horizon dreigt te verdwijnen? 
Zelf heh ik als natuurwetenschapsman 
alles met de aarde te maken. Voort
durend hezig met de materie. geleid door 
de verlokking van de steeds wijkende 
grenzen van het menselijk weten. Opge
roepen om een zo comfortabel mogelijke 
leefruimte voor de mens te scheppen. 
Maar ook bewust van de grenzen, die 
daarbij overschreden dreigen te worden. 
Van de aarde. die de kracht en het tempo 
van onze ingrepen niet Ianger kan verdra
gen. Van de macht. die mensen in onze 
dagen gegeven is om over Ieven en dood. 
over het voorthestaan van de schepping 
te beslissen. Van de zuigkracht van een 
technologische verslaving. die mensen 
kan verschralen tot werktuigen. Als 
werknemer hij een multinational ben ik 
persoonlijk ten volle betrokken bij het 
spel van de economische krachten. 
Overtuigd van het nut van de efficiency 
als vrucht van vrije concurrentie. waar
door goederen tegen de laagst mogelijke 
prijs voor de consument beschikbaar ko
men en steeds naar het optimale produk
tieproces wordt gestrecfd. Onderdeel van 
een machtssysteem. dat met grote inner
lijke consistentie onder grote druk naar 
maximale produktiviteit strecft. Tegelijk 
vaak in een oprechte strijd gewikkeld om 
een zo groot mogelijke menselijkheid te 
hehouden in de omgang met medewer
kers en zoveel mogelijk te beantwoorden 
aan de eisen en spelregels van de over
heid. Maar volledig onmachtig om wer
kelijk te antwoorden op de grote vragen 
van onze tijd. Om te ontkomen aan een 
wereldstructuur. waarin uiteindelijk alles 
in geld wordt uitgedrukt. Om profijt 
brengende orders te weigeren ook als ze 
bijdragen tqt de onzekerheid in de we
reid. Om te investeren in de gebieden 
van stabiliteit en onzekerheid in de we
reid. op plaatsen en op een wijze. die de 
armsten op aarde zou Iaten profiteren. 
Zo zijn we gevangcn in een netwerk van 
macht. in hct grote 'Monopolyspel' van 

CIIRI'>TI·.N DI.~IOCRATISCII~ \I RKF'-ININCiF'i 6 X.J 

de vrije marktsector. waarin de rijkcn 
rijkel"' en de armen steeds armer worden. 
Binnen dat krachtenspel beweegt zich 
onze politick. Met een heel klcine spccl
ruimte, Iaten we ons daarvan wei bewust 
zijn. De eenvoudigste oplossing is om 
zich te comformeren. om zich aan tc pas
sen aan de wensen van de sterken en 
machtigen op aarde. In dat verband is 
tekenend hoe in de toekomststudies van 
de WRR de liberale modellen het gering
ste beroep doen op het regn!er..:nde in
grijpen van de overhe1d. Laat de ontwik
keling zichzdt sturen. We komcn dan 
met aile respect uit bij de no-nonsense 
politick van het huidige kabinet. Een 
korte-termijnsucccs lijkt daarbij vcrze
kerd. Mits wij ons niet wezenlijk druk 
maken over werkloosheid en uitkerings
trekkers. Mits we niet de economic ver
zwakken door de bewapeningsindustrie 
te veroordelen. Mits we het milieu niet te 
hoog in ons vaandel schrijven. Mits we 
niet uit de pas !open in de besteding voor 
ontwikkelingshulp. En mits we wei er
kcnnen. dat we ems daarmee uitgeleverd 
hebben aan de wetten van de aarde en de 
heme! hebben vergeten. Maar Iaten we 
onze regering niet te hard vallen. Zo'n 
beleid zal onze economic herstellen en de 
meestc burgers rcdelijk comfortabclla
ten Ieven. En dat is toch ons grootste 
ideaal? Tenslotte wordt toch terecht de 
politick in een democratic bepaald door 
de wensen van de meerderheid? 
De WRR heeft ook andere modellen uit
gewerkt. die uitgaan van een groterc bc
moeienis van de overheid en die onze 
nationale welvaart en onze internationale 
concurrentiepositie zeker op korte tcr
mijn nadelig be'invloeden. Oat willcn wij 
in meerderheid toch zeker niet? En wij 
kunnen toch niet verwachten dat onze 
partijen politieke zelfmoord nastreven? 
Op de duur zullen we misschien wei vcr
anderen moeten. doordat de wal het 
schip keert door uitputting van grond
stoffen. doordat de armen in de wereld 
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werkelijk met succes in verzet komcn en 
zich geen Unctad-mislukkingen meer Ia
ten aanleunen, of misschien wei door 
oorlog, het laatste -redmiddcl' in een ver
starde wereld en een vastlopende econo
mic. Maar wie kan dat vooruitzicht nu 
aan de kiezers verkopen? 
En intussen hebben we niet in de gaten, 
hoe ons geestelijk Ieven steeds verder 
verarmt. Afgelopen zomer vond in Van
couver de Assemblee van de Wereldraad 
van Kerken plaats. Daar bleven jc als 
-westerling de woorden in de keel stcken. 
Daar werd je geconfronteerd met het 
onvoorstelbare lijden in de wereld. Met 
de constatering, dat ondanks de inspan
ning van zeer velen de hele wereldsituatie 
steeds verder verslechtert. Met de erken
ning, dater meer honger en meer ver
drukking is dan ooit tevoren, dat mensen
rechten in steeds meer Ianden en steeds 
systematischer worden geschonden_ dat 
de samenleving steeds vcrder wordt ge
militariseerd, dat de bewapeningswed
loop en de internationale wapenhandel 
tot ongekende hoogte worden opge
voerd, dat de messen worden geslepen 
voor de strijd om de bepcrkte aardse 
hulpbrannen. Daar werd naast de moede 
stem van het Westen en de gebroken 
stem uit de Oostbloklanden de stem van 
de derde wereld gehoord: wanneer hou
den de machten van deze wereld einde
lijk op om ons op te leggen wat we te 
zeggen, tc denken, te doen en te praduce
ren hebben? Wanneer zullen jullie onze 
eigen waarde erkennen en ons voor vol 
leren aanzien? Waaram leggen jullie je 
arrogantie niet af om de hele wereld naar 
jullie hand te willen zetten? Om ons als 
pionnen te gebruiken in jullie krankzinni
ge Oost-West conflict, dat jullie als dek
mantel gebruiken om je niet te hoeven 
bekommeren met het vee! wezenlijker 
Noord-Zuid prableem. Wanneer erken
nen jullie onze menselijke waardigheid 
en vertrap je onze rechten en onze stem
men niet meer? Bcgrijpen jullie niet, dat 
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in een Ieven waar de dood een dagelijkse 
ervaring is, die bevrijding ons ieder offer 
waard is? 
Een stem van wanhoop, maar ook van 
hoop door hopeloosheid heen. En van 
een aanstekelijkc blijheid. Waar komt 
dat toch vandaan? Waaram zijn wij zo 
moe en zo bczorgd? Heeft Dorothee Sol
Ie misschien gelijk toen ze zei, dat het 
grate probleem van de rijke jongeling in 
de bijbel was, dat hij het eeuwige Ieven er 
bovendien bij wilde verwerven, bij aile 
goede dingen van de aarde die hij al 
bezat? En dat dat helaas onmogelijk is? 
Oat we inderdaad geen twee heren kun
nen dienen, God en de Mammon? En is 
niet ons grate probleem, dat aanbidding 
van die aardse heer, van onzc afgoden 
van beziL zekerheid, eigcnbclang en nati
onale veiligheid zo vanzelfsprekend is? 
Zo vanzelfsprekend, dat geen politickc 
partij, die regeringsverantwoordelijkheid 
wil dragen, er om heen kan? Is nict ons 
problecm, dat wat Christus vraagt juist 
nooit vanzelfsprekend is, tegen onzc 
eigen wensen ingaat en daarom nooit 
vanzelf zal gaan? Zou dat kunncn bete
kenen dat christelijkc politick per se on
mogelijk is? 
Of is er misschien toch een andere moge
lijkheid? Het lijkt wijs om op dit moment 
terug te keren naar de bijbel. De bijbel is 
namelijk een boek, dat bij uitstek over 
politick handelt, over levensvisies die het 
hele dagelijkse Ieven doordringen. Wie 
meent, dat politick niet in de kerk thuis
hoort, zou eerst die bijbel echt moeten 
gaan lezcn. Naast aile aanwijzingen voor 
het handelen in het individuele Ieven ko
mcn eigcnlijk vooral twee extreme vor
men van politick spreken aan bod. Aan 
de ene kant de profeten in het Oude 
Testament, die de overheid aanspreken 
omdat ze weten dater naar hen geluis
terd zal worden. Wat overigens niet in
houdt dat hun boodschap altijd wordt 
gevolgd. Die profeten konden spreken 
omdat ze zich richtten tot een overheid. 
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die stond in de traditie van koning David. 
de uitverkoren koning. die zelf psalmen 
schreef. De andere extreme vorm is het 
spreken in visioenen. zoals we dat hijv. 
bij Daniel en in de Open baring van Jo
hannes aantrcffen. Visioenen spreken in 
verhulde vorm en lijken daardoor nauwe
lijks een direct antwoord op de dagelijkse 
problematiek. Misschien is dat meek oor
zaak van het hardnekkige misverstand 
dat de kerk over politick zou moeten 
zwijgen. Visioenen zijn de uitdrukking 
van hoop ondanks allcs in volstrekte uit
zichtsloosheid. tegenover een overhe1d 
die verdrukt en vervolgt. die geen hood
schap hecft aan geloofdseerbiediging. ge
rechtigheid en menselij ke waardigheid. 
En is misschien ook de hele hoodschap 
van Christus een visioen. een extreem 
teken van menselijkheid naar Gods he
doeling in een onmenselijke wereld? Een 
wereld. waarin de hasisvoorwaarden voor 
menszijn naar Gods beeld werden he
dreigd. Een teken van onmogelijke hoop. 
van Ieven door de dood heen. Een vol
strekt onacceptabele boodschap. Maar 
ondanks dat een hoodschap. die het twin
rig eeuwen heeft volgehouden en die van
daag nog even levend is als to en. Van
daag misschien des te meer omdat niet 
aileen het menszijn maar de hele schep
ping in doodsgevaar is. Daarover mag en 
moet in onze dagen de kerk zijn stem 
verheffen. Misschien nog vaker. krachti
ger en overtuigender dan tot nu toe. En 
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God zij dank hebben wij een overheid. 
die nog luisteren wil en kan. Het spreken 
van de kerk in ons land. hoe irritant en 
storend voor de politick wellicht ook. zou 
voor de overheid een compliment kun
nen zijn. En o wonder. in ons vermateria
liseerde land wordt soms de roepstem 
toch gehoord. Zoals in de bereidheid om 
persoonlijke en nationale risico ·s te aan
vaarden als antwoord op de waanzin van 
de kernwapenwedloop. 
Dan kunnen politici wei of niet naar de 
boodschap handelen. Dat is hun eigen 
levensgrote verantwoordelijkheid. En 
daarbij hebben ze ons aller solidariteit en 
voorhede nodig. Of ze van daaruit chris
telijke politick zullen gaan hedrijven? 
Misschien soms. een heel klein heetje. 
Een heetje hemelse visie op aarde. Maar 
of ze dan nog het lef zullen hebhen om 
dat christelijke politick te noemen? Wat 
dat betreft zullen we met z'n allen. bin
nen de politick maar zeker ook binnen de 
kerken. een heel stuk bescheidener moe
ten worden. Want wij Ieven in de aardse 
hedeling en de nieuwe aarde en de 
nieuwe heme] blijven een visioen. Een 
broodnodig visioen voor een aarde in 
doodsnood. 


