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door ir. 1. van der Graaf 

Ir. J. van der Graaf ( 1937) is vanaf 1970 werkzaam als 
algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de 
Nederlandse Hervormde Kerk annex eindredacteur 
van het weekblad "De Waarheidsvriend" (offïciec/ 
orgaan van de Gereformeerde Bond in de 
Nederlandse Hervormde Kerk). 

Geloof-kerk-politiek: is er nog een 
organisch verband? 

Een bekende uitdrukking is: geloven doe je in de kerk. Ik weet niet of dat méér geldt 
voor protestanten of voor rooms-katholieken. Me dunkt dat voor elke christen het 
gevaar op de loer ligt dat hij ·s zondags in de kerk vroom belijdt en ·s maandags 
overgaat tot de orde van de dag. Dat is voor politici dan intussen de orde van de 
politieke dag. Bestaat er enig verband tussen wat hij op de zondag hoorde en wat hij er 
op de maandag zelf van waar maakt') Is er een organisch vcrband tussen wat een 
christen gelooft en belijdt en wat hij in het praktische politieke handelen met dit 
geloof en belijden doen kan') 
De redactie van dit blad vroeg mij iets over deze vragen op papier te stellen en dan 
allereerst mijn visitekaartje te geven: "hoe ervaart u op de plaats \\aar u thans 
functioneert de relatie geloof-kerk-politiek?'. 

Mijn plaats 
Ik zal de plaats, waar ik functioneer. eerst 
duidelijk moeten maken. Mijn functie is 
die van 'algemeen secretaris van de Gere
formeerde Bond in de Nederlandse Her
vormde Kerk'. Dat vraagt toelichting. De 
Hervormde Kerk is een kerk. die van de 
Reformatie afkomstig is. Het is, om zo te 
zeggen, een gereformeerde kerk. in de 
zin van de Calvinistische Reformatie. 
Van eeuw tot eeuw vonden van deze kerk 
afbrokkelingen plaats, omdat het gere
formeerd karakter. zoals dat in de gere
formeerde belijdenisgeschriften ver
woord is, niet voldoende werd gehand-
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haafd. Maar altijd weer bleven er groe
pen in de Hervormde Kerk, die wilden 
blijven aansluiten bij wat de Reformatie 
(her- )ontdekte vanuit de Heilige Schrift. 
In Nederland heeft met name de Calvijn
se tak van de Reformatie doorgewerkt. 
In de gereformeerde belijdenisgeschrif
ten-de Heidelbergse Catechismus. de 
Cammes van Dordrecht en de Neder
landseGeloofsBelijdenis-is dit Calvijn
se erfgoed bewaard. En deze belijdenis
geschriften zijn lange tijd in de kerk der 
Reformatie, zoals die in de Gereformeer
de Kerk hier te lande (de huidige Her
vormde Kerk) gestalte kreeg, akkoord 
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van belijden geweest. Ze zijn het formeel 
nog, in die zin dat de kerkorde van de 
Nederlandse Hervormde Kerk in artikel 
X deze confessie noemt. maar dan zo 
geformuleerd dat de kerk belijdt 'in ge
meenschap met de belijdenis der vaderen'. 

'' De Gereformeerde Bond in de Neder
landse Hervormde Kerk staat een meer 
strikte binding van het kerkelijk leven 
aan de confessie voor ('in overeenstem
ming' daarmee). 
Van de Heilige Schrift wordt in de belij
denisgeschriften intussen beleden: 'Al 
deze boeken alleen ontvangen wij voor 
heilig en kanoniek om ons geloof daar
naar te reguleren·. 
Van alle(rlei) andere geschriften wordt 
gezegd: 'Men mag ook gener mensen ge
schriften. hoe heilig zij geweest zijn, ge
lijk stellen met de Goddelijke Schriften. 
noch de gewoonte met de waarheid Gods 
(want de waarheid is boven alles). noch 
de grote menigte, noch de oudheid, noch 

,._.,. de successie van tijden of personen, noch 
de conciliën. decreten of besluiten.' De 
belijdenis- zijnde zelf een menselijk ge
schrift- verwoordt dus ook zèlf al hoe 
het eigen gezag hangt aan het gezag van 
de Schriften. er aan geheel onderworpen 
is. Maar zó wil de belijdenis toch spreek
regel voor de kerk zijn. 
Voor het belijdend karakter van de Ne
derlandse Hervormde Kerk, in de zin van 
de gereformeerde belijdenis, wil de Ge
reformeerde Bond ook vandaag, in het 
spanningsveld van deze tijd met eigen 
vragen overigens, staan. Al bijna twee 
eeuwen is er in de Hervormde Kerk spra
ke van een 'strijd' om het recht van de 
belijdenis, zij het dat de echte richtingen-

"' strijd in 1951, in de toen aangenomen 
Nieuwe Kerkorde, met genoemde formu
lering van artikel X, een zekere afronding 
kreeg. Maar ook nu is er in de Hervorm
de Kerk sprake van een spanningsveld als 
het gaat om het (goed) recht van de 
belijdenis. Het onderscheid tussen ïn ge
meenschap' en 'in overeenstemming' met 

CHRISTENDEMOCRATISCHE VERKENI'IMiEI' I I X3 

605 

de belijdems is gebleven. 

Zicht op volk en overheid 
Intussen gaat het in die belijdenis uit
drukkelijk ook over de staat, over het 
politieke leven. In het overbekende arti
kel36 van de Nederlandse Geloofs Belij
denis wordt nl. uitdrukkelijk het ambt 
van de overheid beleden. Gezien het vele, 
dat in de loop der jaren over dit artikel is 
geschreven, volsta ik met een summiere 
aanduiding. Mèt Romeinen 13 wordt in 
dit geloofsartikel beleden dat de overheid 
het zwaard niet tevergeefs draagt. Zij is 
'Gods dienares, ons ten goede'. De over
heid draagt het zwaard 'tot straf der bo
zen en tot bescherming der vromen·. De 
overheid heeft een functie in het 'te gron
de werpen van het Rijk van de antichrist' 
en het 'doen vorderen van het Koninkrijk 
van Jezus Christus·. 
We zullen voorop moeten stellen, dat het 
hier gaat om een kerkelijke belijdenis 
aangaande de overheid. Duidelijk is ech
ter dat hieruit spreekt zicht op de eigen 
verantwoordelijkheid van de overheid 
ten aanzien van het Koninkrijk Gods. 
Hierin is dit artikel36 voluit Calvijns. 
Calvijn sprak van tweeërlei regering. De 
christen leeft in twee werelden gelijktij
dig. Hij leeft onder de geestelijke rege
ring in de kerk en onder de wereldlijke 
regering in de staat. In de kerk worden 
de gelovigen geregeerd vanuit het Woord 
Gods, worden ze onderwezen hoe ze 
'rechtvaardig en vroom zullen leven'. In 
de kerk gaat het om vrijwillige gehoor
zaamheid. 
Wat betreft de burgerlijke regering, daar
in ligt het anders. Die gaat over 'goeden 
en kwaden· en die heeft ten doel om door 
wetgeving en rechtspraak een leefbaar 
leven voor allen mogelijk te maken. In 
dit licht bezien is de overheid ook 'wreek
ster tot straf degenen die kwaad doen' 
(Romeinen 13: 4). Dat raakt allen. de 
hele samenleving is het ten goede. 
Prof. dr. A.A. van Ruler zei. als het ging 
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om de verhouding\ an kerk en staaL in 
de zin van de gereformeerde confessic. 
dat kerk en staat heide brandpunten zijn 
van dezelfde ellips. waaromheen zich het 
gehele geordende lè\en voltrekt. Kerk en 
staat zijn in roeping onderscheiden. maar 
intussen niet gescheiden. Ze hebben hei
de een eigen. onderling wederkerige rela
tic tot het koninkrijk CJods. De merbeid 
heeft dan ook een taak ten l)pzichte 1. an 
de kerk. Vrij vertaald: er zorg voor dra
gen dat de kerk onbelemmerd functione
ren kan in de sameniC\ing. in getuigeni~. 
dienst en profeti~chc roeping. De kerk 
heeft op hCtür beurt een profetische roe
ping naar de samenleving toe.\\ aarbij de 
overheid is inbegrepen. Daar ligt het m
ganisch verband. 
Als wc dit zicht up de vcrhouding van 
kerk en staat theocratisch noemen. dan 
houdt dat iets ander~ in dan een soort 
geestelijke dictatuur. Nogmaab. het gaat 
om een kcrkeliikc belijdenis. \\aarin de 
zeggenschap \<ll1 God en Zijn \\'oord 
over het hele lc1.en \\ ordt beleden. Deze 
theocratische visie krijgt een nadere toe
spitsing in het christologische clement. 
Christus is Koning. Hij is Kurios. Hccrc 
over de machten. Op het kruis heeft Hij 
de machten ovenHmnen. ze definitief 
onttroond. Dat geeft perspectief\ oor 
volk en sarnenlc\'ing. wanneer tenminste 
het gebod Gods en de beloften \'an Jezus 
Christus een organische plaats hebben 
ook in het politiek beleid. 
Artikel VIII van de kerkorde van de 
Nederlandse Henormde Kerk. het arti
kel over het zogeheten apostolaaL houdt 
die theocratische gedachte met christolo
gische toespitsing helemaal vast. Gezegd 
wordt dat de kerk als 'Christus-belijden
de geloofsgemeenschap in de wereld is 
gesteld om Gods geboden en beloften 
voor alle mensen te betuigen·. De kerk 
vervult haar apostolische opdracht. ïn de 
verwachting van het Koninkrijk Gods·. 
door het gesprek met Israël. door het 
werk van de zending en door de verbrci-
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ding van het Evangelie en de voort
durende arbeid aan de kerstening van het 
\Oiksleven in de zin der Reformatie. Wat 
dit laatste punt betreft wordt het zo ge
preciseerd: 'De Kerk richt zich in de ver
breiding\ an het E1.angelie tot hen. die 
daarvan zijn vervreemd. om hen terug te 
brengen tot de gemeenschap met Chris
tus en Zijn Kerk. blijft in al haar geledin
!!en strijden \·oor het reformatorisch ka
;akter \an staat en\ olk en wendt zich. in 
de \Crwachting van het Koninkrijk Gods. 
in de arbeid der kerstening tot overheid 
en volk. om het lncn naar Gods beloften 
en geboden in te richten·. 

Een torso 
Het is duidelijk. dat de kerk van de Re
formatie tot vandaag toe worstelt met het 
\raagstuk \ an de \ erhouding van kerk en 
staat in het licht \an het Koninkrijk 
Gods. Cahijns tweeërlei regering. de be
lijdenis \an artikcl36 \"<lil de Confessin 
Belgica. met als achtergrond Romeinen 
13 _ en de Hervormde Kerkorde. die tot 
\ andaag spreekt m·er 'de arbeid der ker
stening·.\\ aardoor de kerk geroepen is 
zich tot \olk en merbeid te richten. het 
heeft alles te rnaken met theocratie: God 
regeert' En in Jezus Christus is het Ko
ninkrijk Gods gekomen en het komt. 
Kerk en politiek zijn dan ook niet te 
scheiden. 
Dat intussen deze theocratie een torso. 
een politiek niet ccrwoudig te effectueren 
belijdenis is. leert de praktijk van elke 
dag. Het belijden \an de kerk is: naspre
ken van wat de Schriften voorzeggen. 
\\'at er van zichtbaar wordt in de praktijk 
\an het politieke handelen. in het beleid 
\ an de overheid. in de vcrbanden van de 
samenleving staat nooit op de hoogte van 
wat idculircr beleden wordt. 
Ook wie de theocratische belijdenis van 
de kerk tot op de bodem mee belijdt 
\vordt in de praktijk geroepen tot het 
maken van vuile handen. ProL dr. J. 
Sevcrijn _ooit tweede-kamerlid voord( 
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ARP en lid van het centraal comité van 
deze partij~ maar hij was ook jarenlang 
voorzitter van de Gereformeerde Bond 
in de Nederlandse Hervormde Kerk~ 
gebruikte daarvoor het argument 'de ze
delijke draagkracht van het volk', Mr. 

~'!: W. Aantjcs, zelf van origine Gerefor
meerde Bonder. heeft herhaaldelijk het 
volgende gevleugelde woord vanScverijn 
gebruikt: in de politiek gaat het om een 
leggen van de relatie tussen 'het absolute 
criterium van de cis van Gods wet en het 
relatieve criterium van de zedelijke 
draagkracht van het volk'. 
Me dunkt dat het zonneklaar is dat elke 
politicus. ook diegene, die de theocrati
sche belijdenis van de kerk der Reforma
tic de zijne of de hare weet_ aangezicht 
tot aangezicht komt te staan met de weer
barstige realiteit van vandaag. Zal hij 
vluchten in het compromis'/ Dat lijkt me 
een verlegcnheidsmotief Of zal hij of zij 
in het politieke handelen blijven lijden 

..-;.,. aan de spanning tussen wat de Heere 
God vraagt en belooft. ook naar de sa
menleving toe, en wat wij er van realise
ren kunnen in een geseculariseerde sa
menleving? Het compromis mag geen 
procrustusbed worden. waarop al onze 
politieke verlegenheden worden gclegll. 
Er zal altijd moeten zijn de vinger, hoe
wel een bevuilde. die heenwijst naar het 
Koninkrijk Gods dat. al is het reeds in 
principe gekomen. toch nog in volle ont
plooiing komen moet en zal. Het ideaal 
mag niet wijken, het moet naderbij wen
ken. De 'C' in christelijke politiek be
hoeft altijd wt:er vulling vanuit het ideaaL 
wat iets anders is dan de utopie. 

De doorbraak 
We staan intussen. dunkt me, dan ook 
voor de vraag waar de grenzen liggen van 
het compromis in de politiek. Met andere 
woorden: waar wordt de spanning tussen 
enerzijds de zedelijke draagkracht van 
het volk en anderzijds het absolute crite
rium van de cis van Gods gebod voor de 
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christen in de politiek ondraaglijk? Me 
dunkt dat die vraagjuist vandaag op
nieuw beantwoord moet worden naar de 
kant van hen, die in de naoorlogse jaren 
de confessionele partijen verlieten en 
doorbraken naar met name de Partij van 
de Arbeid. 
De discussie over de keuze voor de chris
telijke partij of de niet-confessionele par
tij speelde zich voor een niet gering deel 
in de Nederlandse l-Iervormde Kerk af. 
Het begon met de kanselboodschap van 
de Eindhovense Hervormde kerkcraad. 
direct na de bevrijding, toen het CNV in 
het Eindhovens kerkblad een artikel wil
de plaatsen met een appèl op haar vroe
gere leden. De kanselboodschap begint 
weliswaar met te stellen dat oproep tot 
bekering van individu en samenleving no
dig is, maar in de uitwerking blijkt dat 
met name een bekering naar de wereld 
toe te zijn: de christen moet solidair zijn 
met de wereld. De schuld van de wereld 
is namelijk ook de schuld van de kerk. 
De wereld is het werkterrein van de 
christen en daarin behoeft niet elke chris
ten dezelfde keus te doen. 
'Wie ernst maakt met het menselijk han
delen van zelfs de meest christelijke sa
menleving, moet tot de erkenning ko
men. dat tegenover de vele politieke en 
maatschappelijke vragen verschillende 
houdingen onder christenen mogelijk 
zijn. 'Intussen was deze boodschap zelf 
niet vrij van vooringenomenheid ten aan
zien van de keuze. Letterlijk wordt na
melijk gezegd: (daarom) 'waarschuwen 
wij tegen de christelijke afscheidingsnei
gingen van voor de oorlog omdat wij dan 
de solidariteit met het volk verbreken. 
Christelijke samenbundeling betekent 
thans geen vcrsterking maar verzwak
king'. 
Fundamenteel is de doorbraakvisie ~uit 
protestants-christelijke kring althans~ 
verdedigd door dr. C.J. Dippel in diens 
'Kerk en wereld in de crisis'. Dippel zegt 
dat de christelijke partijen wel stoelen op 
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christelijke beginselen. maar dat er geen 
altijd durende christelijke beginselen. 
geen 'eeuwige beginselen' zijn. De chris
ten gaat van bölissing tot beslissing. Er is 
het Gehot der ,')'runde. Daarbij gaat het 
om vier leidinggevende gedachten bij 
Dippel: 
a. Christelijk handelen in de politiek is 

voortgaan van beslissing tot beslissing 
en is gewoon een zakelijke kwestie. 

b. Christenen en niet-christenen vinden 
elkaar in hetzelfde zakelijke doel 
waartoe zij zich geroepen weten. 

c. Christenen moeten hun beslissingen 
niet motiveren als een volbrengen\ an 
Gods gebod. maar gewoon op zakelij
ke gronden. 

d. Op de plaats. waar de christenen ge
steld zijn, schuwen zij geen enkel ge
zelschap. 

Het behoort niet tot de taak \an de politi
cus. ook niet van de christen-politicus om 
het volk op te roepen tot gehoorzaam
heid aan het Woord van God. Dit be
hoort tot de taak \ an de kerk. die daar
voor onder andere de mogelijkheid heeft 
door middel van herderlijke boodschap
pen. Dippel kiest dan zelf\ oor de PvdA. 
omdat daar gevonden zou \\orden: een 
betrouwbare kans op geestelijke \Tijheid 
en godsdienstvrijheid. een werkelijke 
kans op democratie. een werkelijke kans 
op een politiek. die op het hele volk 
gericht is, en een kans op nuchtere inter
nationale politiek. 
Het Hervormde herderlijk schrijwn 
'Christen zijn in de Nederlandse samenle
ving' (I 955) heeft in die jaren de keuze 
voor de christelijke of niet-christelijke 
politieke partij ook vrij gelaten. Gezegd 
werd: 'De Hervormde Kerk kan niet in
zien dat de eis om zich bij deze of gene 
partij aan te sluiten. kan worden gegrond 
op inzichten en overtuigingen, die met 
het belijden der kerk samenhangen. Zou 
een bepaalde partij in Nederland de keu
ze te haren gunste willen voorstellen, dan 
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Hoezeer ook allerwegen het gevaar be
seft werd van een voorschrijven van een 
partijpolitieke keuze door de kerk voor 
haar leden. toch gaf met name ook dit 
geschrift geduchte discussie binnen de 
Hervormde Kerk. met theologen van 
naam en faam aan verschillende zijden 
van de discussielijn. Niet zozeer de partij
politieke keuze was daarbij in het geding 
maar wel de vraag naar de verhouding 
tussen het gebod Gods en het Gebot der 
Stunde. Kan de christen in de politiek 
bezig zijn op louter zakelijke gronden of 
gaat het om een beginsel waaraan het 
gebod Gods ten grondslag ligt? Met een 
beroep op de bekende negentiende
eeuwse theoloog dr. Ph.J. Hoedemaker 
\\aren met name CHU -ers in de naoor
logse jaren doorgebroken. Maar ande
ren. met name prof. dr. A.A. van Ruler, 
die actief werd in de Protestantse U nic, 
beriepen zich juist op Hoedemaker om 
theocratische politiek te bepleiten, waar
in het gebod Gods ook voluit tot zijn 
recht kwam. Hoedemaker had enerzijds 
de bekende brochure "Heel de kerk en 
heel her volk" geschreven. daarmee doe
lend op de eenheid van de natie in het 
licht der historie om zo te pleiten voor 
een herstel \an de natie in christelijk
historische zin. Anderzijds was hij de 
man van de polemiek met Abraham Kuy
per. met name in het geschrift Artikel 36 
van de .'\/ederlandsche Geloof\belijdenis 
tegenorer Dr. A. Kurper gehandhaafd'. 
Daarin ging het over de kwestie van het 
volstrekte recht Gods en de eis van het 
Gebod. voor de hele samenleving. Was 
dat in een neutrale partij te verwezen
lijken') 
De probleemstelling van de naoorlogse 
jaren. in de discussies tussen de beplei
ters van confessionele politiek en hen die 
voor de doorbraak kozen. is vandaag ze
ker ook binnen de christelij kc politiek 
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actueel. 
Wat is vandaag de verhouding tussen het 
Gebot der Stunde en het gebod Gods? 
Als vandaag binnen de christelijke poli
tiek gezegd zou worden wat Dippel zei in 
zijn genoemde boek, namelijk 'christe-
nen moeten hun beslissingen niet motive-
ren als een volbrengen van het gebod 
Gods', dan kan de fundamentele vraag 
gesteld worden waar dan nu de princi
piële profilering van de confessionele po
litiek ligt ten opzichte van de doorbraak
partijen. Of ook. als 'slechts' de zedelijke 
draagkracht van het volk beslissend is in 
de politieke beslissingen en niet meer het 
criterium van de cis van Gods gebod de 
achtergrond van het christelijke politieke 
handelen is. wat is de ·c in de politiek 
dan nog waard? Ligt de echte solidariteit 
met en de bewogenheid om de wereld 
niet in het besef dat het gebod Gods 'ten 
goede' is? De Hervormde Synode gaf in 
1965 een geschrift uit onder de titel 'De 

."_,. politieke verantwoordelijkheid van de 
Kerk', opgesteld vooral door theocraten 
als prof. dr. A.A. vanRuleren dr. A.A. 
Koolhaas. Daarin wordt gezegd, dat de 
kerk 'de humaniteit niet veilig acht wan
neer de levende achtergrond van Gods 
recht uit het bewustzijn wegzakt en daar
mee de afglans van Gods gerechtigheid. 
barmhartigheid en menselijkheid in de 
conceptie van humaniteit verbleekt'. ·oe 
kerk kan niet de zijde kiezen van hen. 
..... . die de bedoeling hebhen het recht af 
te snoeren van de dimensie der gerechtig
heid en de politieke orde los te maken 
van zijn wortels in de wet Gods'. 'Het 
wegzakken van de levensbeschouwelijke 
basis van de politieke orde blijkt haar 

"'· weerloos te maken tegen de fanatieke 
ideologieën van de twintigste eeuw. die 
van de tolerantie profiteren. maar haar 
zelf nimmer wensen toe te passen.· En zo 
nog twee uitspraken: 'de aan de geestelij
ke wortels ontrukte staat is rijp voor fa
natieke intolerante ideologieën juist door 
het vacuüm dat hij geschapen heeft': en: 
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'de politieke partij is geroepen deel te 
nemen aan de profetie en de heiliging'. 
Duidelijk is dat in deze conceptie christe
lijke politiek niet uitsluitend en niet aller
eerst met het Gebot der Stunde gerela
teerd wordt maar allereerst met het Ge
bod Gods. Hoczeer ook bij de praktische 
concretisering het Gebot der Stuncle en 
ook de zedelijke draagkracht van het 
volk een plaats hebben. 

Het gebod is zeer wijd 
Intmsen staan we derhalve in politicis 
vandaag wel voor de concretisering van 
het gebod. Er is een psalmwoord dat 
zegt: 'in alle volmaaktheid heb ik een 
eind gezien. maar uw gebod is zeer wijd' 
(Psalm 119:95). Het geboei raakt het pri
vate leven en de societas. Wat het private 
leven betreft is er uiteraard sprake van 
privacy. In die privacy treedt de overheid 
niet. Of men privé christelijk. verant
woordelijk willeven is een zaak van het 
eigen geweten. waar de overheid geen 
toegang heeft. Het is zelfs de taak van de 
overheid om regelingen te treffen. waarin 
gewetensbezwaren gehonoreerd worden. 
als het tenminste geen zaken betreft die 
voor de samenleving als geheel echt scha
delijk zijn. Maar slechts binnen de ruimte 
van de kerk. als het éne brandpunt van de 
ellips in het Koninkrijk Gods, wordt de 
mens geleerd en opgewekt om voor Gods 
Aangezicht verantwoord te leven . 
De overheid heeft intussen wel een eigen 
verantwoordelijkheid voor het leven van 
de burger. Me dunkt. dat de tweede tafel 
van de decaloog. waarvan wel is gezegd 
dat daarop het hele politieke leven stoe
len kan. daarbij een norm 'ten goede· 
voor mens en samenleving is. Op z'n 
minst zal christelijke politiek daarbij 
moeten aansluiten, omdat het menselijke 
leven daarmee ten hoogste gediend, want 
beschermd is. 
De Bijbel brengt ons bijvoorbeeld de 
grote waarde van huwelijk en gezin bij. 
Christelijke politiek zal daarom, dunkt 
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me. prioriteit moeten geven aan de be
schcnning van huwelijk en gezin en het 
treffen van zodanige wettelijke rege
lingen dat het huwelijk geen matcriccl
nadelige samenlevingsvorm wordt. De 
christelijke politiek zal in het licht' an 
'gij zult niet echtbreken· ook een eigen 
geluid dienen te geven als het gaat om 
echtscheidingsrecht. Christelijke politièk 
zal ook als het gaat om zulke waarden 
wel eens haaks op de tijdgeest moeten 
staan. 
De Bijbel respecteert menselijk leven. 
zijnde een gave 'an de Schepper. Het 
menselijk leven is derhalve niet alleen 
beschermwaardig. maar ook bescherm
plichtig, gezien het 'gij zult niet doden·. 
Dat geldt vanaf de conceptie tot de finale 
fase. 
De Bijbel waardeert de persoonlijke 
eigendommen. Daarom is ook het pri
vaatbezit beschcrmwaardig. "Gij zult niet 
stelen·. en 'gij zult (zelfs) niet begeren· 
het goed van de naaste. Nivellering van 
de persoonlijke eigendom in de samenle
ving, door in dit opzicht onrechtvaardige 
belastingwetgeving. waarin prestatic en 
vlijt worden gestraft en het ontbreken 
van persoonlijke verantwoordclijkhcids
zin wordt 'gehonoreerd'. mag niet een 
grondpijler zijn van christelijke politiek. 
En tenslotte. de tweede tafel van de deca
loog staat niet los van de eerste tafel. 
Christenen beleven de vreugde van de 
totale wet voor Gods Aangezicht. Als 
binnen de samenleving dan ook publieke 
godslastering niet als strafwaardig wordt 
gezien binnen de christelijke politiek. 
wáár zal het verzet daartegen publiek dan 
nog wél gestalte krijgen? De politiek 
dient de heilig-ing van het leven. om nog 
een keer 'De politieke verantwoordelijk
heid van de kerk' te noemen. Heiliging 
heeft te maken met de heilige God. waar
voor we ook in politicis staan. 

Mondiaal 
Als ik in het hierbovenstaande intussen 

Cl! RI STEl' Df\IOCRXIISCIIE VER KI ''>I'KiE:\ 11 ' ' 

610 

zeg. dat het gebod zeer wijd is. dan wil ik 
dit graag ook uitbreiden tot het wereld
wijde. Dat is niet gezocht. maar bijbels 
gefundeerd. De aarde is- immers- des 
Heerenen haar volheid. de wereld en die 
daarin wonen! (Psalm 24: l ). De Hcere 
God heeft als Schepper recht op liefde. 
eer. gehoorzaamheid van Zijn schepsel. 
Dat geldt niet voor een enkele mens al
leen. het geldt voor de wereld als geheel. 
Dáár zullen de tekenen van het Konink
rijk zichtbaar worden. vanwege het Ko
ningschap' an Christus. Hij is de He ere 
van de wereld. Zijn kruis is centrum van 
de geschiedenis. In Hem brak het Rijk 
Gods volkomen door en Hij is de grote 
Garant voor de uiteindelijke ver
nieuwing. het volledige herstel van de 
wereld. die thans nog zucht onder de 
vloek. onder de onvolkomenheid en on
verlosthcid. 
Het politieke leven mag zich. vanuit 
christelijke visie. dan ook afspelen vanuit 
de overwinning. Maar daarmee is tevens 
de opdracht gegeven. vanuit het rent
meesterschap. Als ik hierboven het 
psalmwoord aanhaal "de aarde is des 
Heeren·. dan kan in directe relatie daar
mee een ander psalmwoord worden ge
noemd. dat aanvullend is: 'de hemel is 
des Hecren en de aarde heeft Hij aan de 
mensenkinderen gegeven' (Psalm 
115: 16). De aarde is in menselijk beheer 
gegeven. En het is één doorlopende lijn 
in de Heilige Schrift. dat de aarde aan de 
mens gegeven is om er in te wonen in 
vrede en gerechtigheid. Vrede en gerech
tigheid in mondiaal \ erband mogen dan 
ook echt wel trefwoorden zijn in de chris
telijke politiek. Méér nog dan trefwoor
den. Het gaat om passies. En warempel 
niet om passies zonder uitzicht. De vrede 
en gerechtigheid zijn op het Kruis ver
worven en stralen door in het concrete 
handelen in de wereld. Zal het enerzijds 
in de christelijke politiek gaan- om het 
bekende woord van Groen van Prinsterer 
te gebruiken -om het Droit Di vin (het 
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goddelijk recht), dat sluit anderzijds 
recht en gerechtigheid onder de mensen 
volledig in. Christelijke politiek zal niet 
kunnen volstaan met getuigenis, maar zal 
in dienstbaarheid aan menselijk recht 
ook voluit herkenbaar zijn. 

.. -::: De bekende ds. J.C. Sikkel schreef eens~ 
dat een ware reformatie uit twee dingen 
bestaat: 'vooreerst hierin. dat de kerk 
weer Jezus Christus gaat erkennen als 
haar enig Hoofd en Zijn Woord als haar 
eigen leefregel. En in de tweede plaats 
dat zij zich weer wendt tot het ellendige. 
om dat te behouden. Een gemeente. die 
zegt het eerste te willen en het tweede 
niet zoekt. mist het bewijs der oprecht
heid". Hier kan voor gemeente ook wor
den gelezen de christelijke politiek. In de 
christelijke politiek gaat het om de er
kenning van het Koningschap van Chris
tus en (daarom) om het zich wenden tot 
het ellendige. Hier gaat het op het scherp 
van de snede. om de toets van de op-

_,...,. rechtheid. 
Prof. dr. A.A. van Ruler zei van de 
christen: 'de christen is de beste burger·. 
als hij zich maar gezeggen laat door de 
Schriften. Mutatis mutandis geldt voor 
christelijke politiek: chrisrclijkc politiek 
is de beste socialisrischc politiek. mits 
onderworpen aan de heerschappij van 
Christus. De messiaanse psalmen 72 en 
146mogen voor de christelijke politiek 
boekdelen spreken. De volken richten 
met gerechtigheid. de ellendigen met 
recht. Aandacht voor gevangenen. voor 
neemdelingen. Een testcase voor chris
telijke politiek is warempel wel de mem
diaal-sociale kwestie. Omdat de aarde 
des Heeren is en Hij die aan de mens in 

6 . beheer gaf. 
Wanneer bijvoorbeeld bij het 'inleveren· 
de allerarmsten getroffen worden. dicht
bij en ver weg (bezuiniging op ontwikke
lingssamenwerking), dan is te vrezen dat 
het recht struikelt op de straten. 
Wanneer de vreemdelingen geen gast
recht meer onder ons hebben eveneens. 
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Nederland moge hare ereplaats als asy
lum in de geschiedenis voor vreemdelin
gen. voor vervolgden hoog houden. 
Christelijke politiek heeft hier het bla
zoen zuiver te houden. 
De christelijke politiek stáát weliswaar 
niet met de sociale kwestie~ iets wat mij 
wel eens aanvechtingen bezorgt als ik het 
dilemma wat betreft christen-democrati
sche samenwerking (met liberalen of so
cialisten) hoofdzakelijk zie komen bij fi
nanciële paragrafen. Maar de sociale 
kwestie stäát wel mèt christelijke poli
tiek. 
Zo ligt het ook met de noodzaak deze 
wereld te bewaren voor dreigingen. hetzij 
in de zorg voor het milieu. vanwege de 
gif-fall-out van onze moderne produktie
processen, hetzij in de strijd tegen de 
bcwapeningsspiraal, met de daaruit vol
gende dreiging van een holocaust van 
deze wereld. 
Eerbied voor het leven betekent zorg 
dragen voor de leefbaarheid van het Ic
ven. In de werclddiakonaten van de ker
ken geldt de regel 'samen delen wat voor
handen is". Samen leven met wat de 
schepping aan goede gaven voortbrengt. 
Christelijke politiek zal mede herkenbaar 
zijn aan haar inspanning voor een recht
vaardig economisch bestel in wereldver
band, aan wat bepleit wordt voor hulp 
aan de derde wereld. annex het percenta
ge van het nationale inkomen dat daar
voor wordt afgestaan. aan offers die ge
bracht worden voor milieubeheer. aan 
inzet voor vrede tussen de rassen en vre
de en welzijn voor alle volkeren in de 
wereld. Christelijke politiek leeft niet bij 
hebben. houden. halen. maar is getekend 
door lijden aan de wereld C:oram Deo. 
Christelijke politiek, waaraan het lijden 
aan onvrede, ongerechtigheid. disharmo
nie, ontbreekt wordt uiteindelijk een 
zouteloos zaakje. 

Organisch vreemd? 
Is er (nog) een organisch vcrband tussen 
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geloof en politiek, tussen kerk en poli
tiek? Ik poogde er in het bovenstaande 
iets van te verwoorden. Niets is verlam
mender voor christelijke politiek, dan 
wanneer deze ondergaat in de zakelijk
heid. De kerk heeft intussen haar eigen 
verantwoordelijkheid, om naar volk en 
overheid toe profetisch te betuigen dat 
Christus Kurios is en welke consequen
ties dat heeft voor het politieke han
delen. 
Ik prijs me gelukkig te leven in een kerk, 
die sinds 1951 die openheid naar het 
volksleven weer heeft en in een staat, die 
het eigen profetisch spreken van de kerk 
nog mogelijk maakt. Of die profetie al
tijd zuiver is? Daarover verschillen de 
meningen binnen de kerk. ook binnen 
mijn kerk. Mij komt het voor een inner
lijke tegenstrijdigheid te zijn om naar de 
overheid toe te betuigen 'het leven naar 
Gods geboden en beloften' (artikel VIIL 
Kerkorde der Nederlandse Hervormde 
Kerk) en tegelijk een politiek zonder een 
'C te dulden en vaak ook voor te staan. 
Dat is wel de realiteit in de Nederlandse 
Hervormde Kerk. 
In zo'n kerk leef ik helaas en nochtans 
van harte en blijf ik zicht houden vanuit 
artikel36 van de Nederlandse Geloofs 
Belijdenis op een organisch verband tus
sen kerk en staat. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKE~'<INGEI' I I H.1 

612 

Literatuur 
1. R.B. Evenhuis. Ook dat was Amster

dam, deel! t/m 5, Amsterdam. 1965. 
2. 1. van der Graaf. In de Mozes en 

Aäronstraat, Amersfoort, 1976. 
3. G. Groen van Prinsterer, Ongeloof en 

Revolutie. 2e dr., Amsterdam, 1951 . 
4. Ph.J. Hoedemaker, Her:! de kerk en 

heel het volk, Sneek, 1897. 
5. Ph.J. Hoedemaker, Artikel XXXVI 

onzer Nederduitsche Geloof~belijdenis 
tegenmw Dr. A. Kuyper gehand
haafd. Amsterdam, 1901. 

6. A. A. van Ruler. Religie en politiek, 
Nijkerk. 1945. 

7. Christen zijn in de Nederlandse samen
leving, ·s-Gravenhage. 1955. 

8. De politieke verantwoordeliikheid van 
de kerk. ·s-Gravenhage, 1964. 

9. C. Veen hof. Christeliike diakonie en 
Algemene Bijstands Wet. Amsterdam, 
1966. 


