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door dr. D. C. Mulder 

Dr. D. C Mulder is hoogleraar in de godsdiensMeten
schap aan de Vrije Uni1•ersiteit en voorzirrer van de 
Raad van Kerken in Nederland. Sinds 1973 is hii 
betrokken bij de programma nm de Wereldraad nm 
Kerken voor de dialoog met aanhangers mn andere 
godsdiensten. 

Geloof, kerk en politiek 

Geloof en politiek 
Geloof heeft alles met politiek te maken maar geloof heeft gelukkig niet alleen met 
politiek te maken. Het tweede gedeelte van deze inleidende zin heeft iets 
vanzelfsprekends. ai blijft het nuttig om er zo nu en dan aan te herinneren. In hun 
geloof of religie zijn mensen bezig om heil te zoeken en onheil te overwinnen en dat in 
relatie tot en betrokkenheid op een andere. diepere. meerwaardige werkelij khcid en 
dat heil is meer dan alleen maar politiek heil. Het eerste gedeelte van de inleidende 
zin is meer omstreden. Toch kan de uitspraak: geloof heeft alles met politiek te maken 
op minstens twee manieren gedaan worden. in beschrijvende en in nonnatieve zin. 

Men kan beschrijvend zeggen dat religies 
altijd ethische voorschriften hebben om
vat en dat die ethische voorschriften me
de betrekking hebben op de samenleving 
en daarom politieke consequenties in
houden. In sommige religies is dat expli
ciet het geval. Een sterk voorbeeld is de 
islam. die door zijn aanhangers be
schouwd wordt als 'din wadawla'. religie 
en maatschappij-ordening ineen. In een 
land als Pakistan spreekt men over de 
herinvoering van de 'orde van de islam· 
in heel het publieke leven. Maar zelfs een 
religie als het boeddhisme met zijn uit
eindelijke ideaal van ontsnapping aan het 
leven en binnentreden in de staat van het 
nirmna heeft een staatsleer ontwikkeld 
in de vorm van een soort vorstenspiegeL 
Voor de christelijke religie geldt even-
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zeer dat zij in haar geschiedenis op aller
lei manieren met politiek te maken heeft 
gehad. Kerk en staat zijn nooit geheel 
samengevallen. er zijn voorbeelden van 
spanning en van samenwerking. maar al
tijd- ook in de na-constantijnse tijd
heeft het geloof van christenen en het 
optreden van de kerk bepaalde politieke 
gevolgen gehad. zelfs en misschien wel 
juist wanneer christenen of de kerk zich 
zorgvuldig buiten de politiek wilden 
houden. 
Spannender wordt het wanneer wc nor
matief stellen dat geloof. in casu christe
lijk geloof. alles met politiek te maken 
heeft. Dan gaan de meningen verschillen 
en wordt de naar voren gebrachte visie 
meer de visie van een bepaalde stroming 
of persoon binnen het christendom. Ik 
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denk dat er in Nederland weinig christe
nen zijn- of ze nu al of niet in zogenaam
de confessionele partijen zijn georgani
seerd- die niet van mening zijn dat hun 
geloof bepaalde ethische consequenties 
meebrengt en dat die ethische conse
quenties een aantal politieke implicaties 
hebben. Op de verhouding van politiek 
en ethiek moet straks nog teruggekomen 
worden maar hier wil ik alvast stellen dat 
politiek niet zo technisch-specialistisch is 
dat het in haar niet om de realisering van 
bepaalde waarden zou gaan. van een be
paalde visie op de maatschappij en haar 
welzijn en zo'n visie kan niet los gemaakt 
worden van geloof en levensbeschou
wing. Het politieke heil is uiteindelijk 
een aspect van het religieuze heil. 

Geloof, kerk en politiek 
Nu gelooft een christen nooit op eigen 
houtje. Hij of zij gelooft samen met me
de-christenen. vormt samen met mede
christenen de kerk van Jezus Christus. 
Een christen hoort bij 'de gcmeenschap 
der heiligen· en als zodanig bij de 'heilige 
algemene christelijke kerk· ook al zou hij 
zich niet aangesloten hebben bij een be
paalde kerkelijke organisatie. Intussen 
bestaan die kerkelijke organisaties wel en 
denken we vooral daaraan als we het 
hebben over de relatie van kerk en poli
tiek of over het spreken van de kerk 
aangaande politieke kwesties. Dan rijst 
al direct de vraag wie er eigenlijk spreekt. 
wanneer de kerk of een kerk spreekt. 
Op twee punten wil ik nader ingaan om 
voor mijzelf en hopelijk ook voor enkele 
anderen duidelijkheid te krijgen. In Ne
derland is in bepaalde kring lang gewerkt 
met de onderscheiding 'kerk-als-insti
tuut' en 'kerk-als-organisme'. Bij de kerk 
als instituut dacht men aan de kerk zoals 
die is georganiseerd in plaatselijke ge
meenten en overkoepelende organisaties 
als classes en synoden. De regel gold dat 
de aldus georganiseerde institutionele 
kerk alleen over kerkelij kc zaken sprak. 
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Politieke uitspraken en activiteiten wer
den overgelaten aan de 'kerk-als-organis
me', dat wil zeggen aan christenen ge
organiseerd in christelijke organisaties 
als politieke partij en vakverbond. 
Hierbij twee opmerkingen. Het is in de 
eerste plaats goed te bedenken dat dit 
een typisch Nederlandse ontwikkeling 
geweest is. In talloze landen- Groot
Britannië, de Verenigde Staten bij voor
beeld- hebben geen specifieke christelij
ke politieke partijen bestaan. Als christe
nen gezamenlijk een standpunt wilden 
bepalen en uitspreken over politieke vra
gen dan was de institutionele kerk de 
enige organisatie middels welke ze dat 
konden doen. Deze situatie is ook duide
lijk te merken in het optreden van de 
Wereldraad van Kerken. Als daar vragen 
van gerechtigheid en vrede. van racisme 
en apartheid. van onvrijheid en onder
drukking. van uitbuiting en honger aan 
de orde worden gesteld. is het onmoge
lijk om te zeggen: dat moeten we maar 
aan christelijke politieke partijen en hun 
internationale samenwerking overlaten. 
Er zijn natuurlijk binnen de wereldkerk 
christenen- men kan denken aan de 
rechtsevangeliealen-die menen dat de 
kerk zich geheel onthouden moet van 
enig politiek oordeel. laat staan van enige 
politieke activiteit. maar zij vormen toch 
een minderheid. Voor talloze christenen 
is de kerk en eventueel de Wereldraad 
van Kerken het enige platform waar een 
stem kan worden gegeven aan de stem
melozen en waar politieke spanningsvel
den en wantoestanden kunnen worden 
benoemd en aanwijzingen voor oplossin
gen kunnen worden geformuleerd. Als 
de kerk zou weigeren zich hiermee bezig 
te houden, zouden zij zich danig in de 
steek gelaten voelen. 
En verder. nu naar Nederland terugke
rende. heb ik boven niet zonder opzet in 
de verleden tijd gesproken. Er zijn na
tuurlijk altijd al christenen geweest die 
zich niet aansloten bij de christelijke poli-
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tieke partijen of andere christelijke orga
nisaties in Nederland, maar de laatste 
decennia is hun aantal aanzienlijk toege
nomen. Velen herkennen zich niet meer 
in enige bestaande christelijke partij. Het 
is dus niet meer goed mogeiijk om te 
stellen: als wij als christenen gezamenlijk 
politieke vragen willen aanpakken of po
litieke waarden gerealiseerd willen zien 
worden, kunnen we dat aan de bestaande 
christelijke partijen overlaten. Die ont
wikkeling dwingt ons om opnieuw de 
vraag aan de orde te stellen naar het 
politieke spreken van de kerk. 
Maar dan vraagt meteen een tweede punt 
de aandacht. Is het mogelijk om iets ge
zamenlijks over de politiek te zeggen 
vanuit de kerk of de kerken·) Is het niet 
een illn~ie dat er in de kerk gezamenlijke 
geelachten zijn over enig politiek vraag
stuk') In dit verband komt de zorg op: wie 
spreekt er dan namens die kerk en als er 
gesproken wordt, namens welke leden 
van de kerk wordt er iets beweerd') We 
hoeven maar te denken aan de spannin
gen rondom de plaatsing van de kernra
ketten in Nederland om ons af te vragen: 
steekt de kerk zich niet bij elke uitspraak 
in een wespennest, ontstaat er niet rond
om elke uitspraak een polarisatie die de 
kerkelijke eenheid aanvreet') Komt er 
niet een enorme spanning tussen de 
spreekbuizen, de woordvoerders/woord
voersters en het kerkvolk? 
Laat ik voorlopig poneren dat zwijgen 
ook geen goede optie is en dat de kerke
lijke leiding (de synoden. de bisschop
penconferentie) dan maar de moed moet 
hebben om uitspraken te doen die hun 
overtuigingskracht niet bezitten vanwege 
het gezag van die leiding maar vanwege 
hun intrinsieke waarde. In de Wereld
raad van Kerken wordt de regel gevolgd 
dat ·zijn uitspraken geen ander gezag 
hebben dan wat zij bezitten krachtens 
hun eigen waarheid en wijsheid. (Am
sterdam 1948). Zij binden de lidkerken 
alleen wanneer deze hen hebben overge-
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nomen. Hetzelfde geldt voor de Raad 
van Kerken in Nederland. Maar in deze 
beide gevallen is natuurlijk de verhou-
ding van lidkerken tot Raad in geding. 
Zou dezelfde regel ook kunnen gelden 
voor de uitspraken van de hoogste orga
nen van de kerken zelf? Daarover straks. • 

Ethiek en politiek 
In al de discussies over de relatie van 
geloof. kerk en politiek speelt de moei
lijke kwestie van de verhouding tussen 
ethiek en politiek. Ik vind het niet een
voudig om daarover als niet-deskundige 
tot helderheid te komen maar ik vind het 
ook onvermijdelijk om het punt aan te 
raken en waag het er daarom op enkele 
gedachten naar voren te brengen. Men 
hoort immers vaak beweren: de kerk mag 
en kan wel algemene ethische uitspraken 
doen maar moet zich onthouden van poli
tieke uitspraken. De kerk mag waarden 
verkondigen en eventueel doeleinden 
stellen maar moet het aan de politici 
overlaten om de waarden te verwerkelij
ken en de juiste wegen naar de doelein
den te vinden en te begaan. Bij voor
beeld mag de kerk wel zeggen dat er geen 
racisme mag bestaan en geen apartheid 
maar zij moet het aan de politici overla
ten om de beste manieren te vinden om 
racisme te bestrijden en opheffing van de 
apartheid te bereiken. Of een ander 
acuut voorbeeld: de kerk mag wel bewe
ren dat de nucleaire bewapening moet 
worden teruggeschroefd maar zij mag 
geen concrete stappen in die richting aan
bevelen: dat hoort tot het metier van de 
politici. Soms wordt daar het argument 
aan toegevoegd dat de kerk ondeskundig 
is om over politiek te praten. Kortom, 
men hoort van de zijde van politici bewe
ren dat de kerk zich niet met politiek mag 
bemoeien en wie zal ontkennen dat veel 
kerkleden het hartelijk met hen eens 
ZIJn. 
Het viel me op dat tijdens een conferen
tie van de Internationale Raad van chris-
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tenen en joden te Amersfoort (augustus 
19R3) over het streven naar vrede (The 
search for peace) van bepaalde joodse 
zijde iets dergelijks beweerd werd. Dr. 
Gerson Cohen uit de Verenigde Staten 
vond dat kerk en synagoge hoogstens 
algemene ethische uitspraken mogen 
doen. De politieke verwerkelijking kon 
aan politici en militairen worden overge
laten die daarvoor de deskundigheid be
zitten. Zijn verhaal kwam neer op een 
ondersteuning voor het beleid van Rea
gan. Maar het kan ook anders. Tijdens 
de assemblee van de Wereldraad van 
Kerken te Vancouver maakten de Zuid
afrikaanse kerkelijke leiders bisschop 
Tutu en Dr. Boesak grote indruk omdat 
voor hen geloof en politiek naadloos één 
geheel vormden. Gedreven door een 
diepe vroomheid durfden zij politieke 
uitspraken te doen over de situatie in hun 
land en dat niet zonder grote persoonlij
ke risico's. Het deed me denken aan de 
tijd van de Duitse bezetting toen kerken 
niet altijd maar soms toch wel de moed 
hadden om politieke uitspraken te doen 
tegen de bezettende macht. 
Maar laten we het eerst nog even theore
tisch houden. Ik denk dat niet kan wor
den volgehouden dat de kerk zich beper
ken moet tot algemeen ethische uitspra
ken en zich te allen tijde zou moeten 
onthouden van politieke stellingnamen. 
Zo kunnen ethiek en politiek niet onder
scheiden worden. Gods geboden- en die 
zal de kerk toch. zij het in alle betrekke
lijkheid, bescheidenheid en voorzichtig
heid. moeten prediken- gaan niet alleen 
over doeleinden maar ook over wegen. 
niet alleen over waarden maar ook over 
middelen om waarden te verwerkelijken. 
Politieke beslissingen zijn uiteindelijk 
ethische beslissingen. Natuurlijk kan het 
vaak ethisch indifferent zijn of men de 
ene of de andere weg kiest om een poli
tiek-ethisch doel te bereiken. Maar vaak 
is dit ethisch niet indifferent. Om een 
acuut voorbeeld te noemen: als men er 
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van overtuigd is dat het ethisch onverant
woord is om kernwapens te gebruiken 
vanwege de totale vernieling en verwoes
ting die ze meebrengen. dan kan men nog 
wel verschillen over de vraag hoe hun 
aantal kan worden teruggebracht; maar 
de redenering van politici dat men eerst 
het aantal en de soorten van kernwapens 
moet opvoeren om uiteindelijk tot ver
mindering van kernwapens te komen is 
ethisch (en politiek) dermate hachelijk 
dat de kerk daarover heel goed een 
woord kan spreken. 
Terzijde moge worden opgemerkt dat het 
argument van de ondeskundigheid van de 
kerk niet valide is. De kerk heeft volop 
de mogelijkheid zich aan alle kanten te 
laten voorlichten. Dat gebeurt bij voor
beeld terdege bij de Wereldraad van 
Kerken die over de medewerking van 
talloze deskundigen op allerlei gebied be
schikken kan. En ook in Nederland valt 
de deskundigheid van de leiding van de 
interkerkelijke vredesbeweging op. Dat 
argument kan tegen het spreken van de 
kerk niet worden gebruikt. Wel blijft de 
vraag nog open wanneer en onder welke 
voorwaarden de kerk spreken mag en 
moet. 

Kerk en politiek 
Die voorwaarden zou ik in de volgende 
twee punten willen samenvatten. 
Ten eerste. de kerk moet zich niet overal 
mee willen bemoeien maar wel op de 
ketting springen wanneer mensen. groe
pen van mensen en uiteraard wanneer 
hele volken of zelfs de hele mensheid in 
verdrukking en gevaar worden gebracht. 
worden gediscrimineerd of in de hoek 
gedreven. kortom wanneer er in ernstige 
mate en bij voortduur geen gerechtigheid 
aan mensen geschiedt. 
Kijkt men naar het huidige wereldtoneel 
dan zijn er angstig veel voorbeelden van 
een ontbreken van gerechtigheid voor 
mensen. Het was één van de sterke in
drukken die ik uit Vaneauver meebracht: 
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de wijdheid en diepte van leed dat aan 
mensen door mensen wordt aangedaan. 
Nu wil dit niet zeggen dat elke kerk in 
Nederland over al die zaken uitspraken 
moet doen. Veel kan worden overgelaten 
aan de Wereldraad van Kerken of aan de 
Raad van Kerken in Nederland. Hoe 
meer hier gezamenlijk gedaan wordt. des 
te beter. De positie van de Raad van 
Kerken wordt overigens wel versterkt 
wanneer hij voor zijn uitspraken nadruk
kelijke adhesie krijgt van de lidkerken. 
zoals dat bijvoorbeeld in uitspraken over 
de kernbewapening en de apartheid het 
geval is geweest. 
Er blijft overigens ook in Nederland zelf 
nog allerlei te doen. omdat we ook in 
eigen land gcmarginaliseerdc. in de hoek 
gedrukte groepen kennen. Men kan den
ken aan de buitenlandse werknemers en 
hun sociale en godsdienstige rechten en 
vrijheden. men kan denken aan de eco
nomisch zeer zwakken wier aantal voort
durend toeneemt. De kerk kan door dui
delijke uitspraken opkomend racisme in 
de Nederlandse samenleving veroorde
len. Zij kan de overheid in bepaalde ge
vallen herinneren aan haar roeping om 
de zwakken te beschermen. De brief van 
de Raad van Kerken van december ll)~2 
aan de huidige regering is daarvan een 
goed voorbeeld. 
Ten tweede zal een aldu~ sprekende kerk 
moeten kunnen duidelijk maken dat haar 
zorgen voortvloeien uit of samenhangen 
met het evangelie dat de kerk geroepen is 
te verkondigen. In die zin moet zij 'ker
kelijk. spreken en zulk spreken geeft ge
wicht aan haar verklaringen. 
Maar welk gezag hebben zulke uitspra
ken van de kerk? Boven gaf ik al aan dat 
uitspraken van de Wereldraad van Ker
ken en mijns inziens ook van de Raad 
van Kerken- tenzij ze door de lidkerken 
nadrukkelijk worden overgenomen
geen gezag hebben dan welke ligt in hun 
eigen waarheid en wijsheid. in hun eigen 
overtuigingskracht. Dat gezag is dus be-
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perkt. Er valt haast geen uitspraak te 
bedenken waarvan mensen buiten de 
kerk en niet zelden ook binnen de kerk 
de waarheid en wijsheid zullen betwisten. 
Maar dat hoeft niet te betekenen dat 
zulke verklaringen evenzovele slagen in 
de lucht zijn. De kerk heeft een bepaalde • 
opinie-vormende invloed en als duidelijk 
gemaakt kan worden dat zij spreekt van-
uit het evangelie heeft zij. zeker in Ne
derland. een zeker gezag waarmee nog 
wel rekening gehouden wordt. 
Moeilijker ligt het ten aanzien van het 
gezag van een kerkelijke uitspraak voor 
de leden van die kerk zelf. Ik denk dat 
hiervoor geen algemene regel geldt maar 
dat het van geval tot geval verschilt. Het 
gezag van een uitspraak van de bisschop
penconferentie van de R.K. kerkprovin-
cie (laat staan dat van de Paus). dat van 
een herderlijke brief van de synode der 
Nederlandse Hervormde Kerk. dat van 
een besluit van de synode der Gerefor
meerde Kerken in Nederland of dat van 
een uitspraak van de Brocdcrschapsraad 
van de Algemene Doopsgezinde So-
ciëteit verschilt aanzienlijk en bindt de 
gelovigen op telkens weer een andere 
manier. Ik denk dat hier niet meer ge-
zegd kan worden dan dat alle leidende 
organen van de vcrschillende kerkge
nootschappen zich het lot van ontrcchten 
en bedreigden- binnen en buiten de kerk 
-moeten aantrekken en dat het gezag 
van hun uitspraken naar binnen en naar 
buiten des te sterker staat hoe meer zij 
duidelijk in het evangelie geworteld zijn. 

Politiek en kerk 
De vraag kan tenslotte gesteld worden in 
hoeverre de politiek naar de kerk moet 
luisteren. Dwingend kan zulk een luiste
ren niet worden opgelegd. Maar wel kan 
worden gezegd dat christenen in alle poli
tieke partijen en des te sterker leden van 
christelijke politieke partijen er goed aan 
doen nauwkeurig naar uitspraken van de 
kerken te luisteren. Ze zullen hen op hun 
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waarheid en wijsheid. op hun evangelisch 
gehalte moeten toetsen. 
Het komt mij voor dat de kerken daarbij 
één groot voordeel hebben: door hun 
oecumenische contacten vangen ze gelui
den op uit andere werelden, met name uit 
de derde wereld. en kunnen zo wellicht 
ontsnappen aan de verenging waar we 
allen aan lijden, ons aller gevangen zijn 
in de ideologische situatie van onze eigen 
maatschappij. Dat kan van betekenis zijn 
nu de mensheid getreden is in een perio
de van de geschiedenis waarin het lot van 
alle volken en mensen samenhangt en het 
de vraag wordt of we samen in de ene 
wereld zullen omkomen of voortbestaan. 

Naschrift 
Dat ik gevraagd ben om over het onder
werp geloof-kerk-politiek te schrijven. 
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hangt ongetwijfeld er mee samen dat ik 
sedert juni 1983 voorzitter geworden ben 
van de Raad van Kerken in Nederland. 
Uit dien hoofde heb ik gemeend het ver
zoek tot een bijdrage niet te mogen wei
geren. hoezeer ik me er ook van bewust 
ben mij te begeven buiten het terrein van 
eigen vakwetenschappelijke kennis. 
Uiteraard zijn mijn overpeinzingen voor 
eigen rekening en niet voor die van de 
Raad van Kerken. Ik geef ze graag voor 
betere. 


