
CHRISTEN-DEMOCRATIE 112 

door dr. A. W. J. Houtepen 

Dr. A. W. J. Houtepen (geb. 1940) is wetenschappe
lijk hoofdambtenaar bij het Interuniversitair Instituut 
voor Missiologie en Oecumenica te Utrecht. Hij is 
hoofdredacteur van Kosmos en Oekumene en lid van 
het hoofdbestuur van de Sint Willibrordvereniging. 

Geloof en politiek 

Christelijke bevrijdingstheologie in een post-christelijke samenleving 

Met grote welsprekendheid en series dikke boeken werpen zich in Europa en Noord
Amerika, in Latijns-Amerika en Azië theologen op als voorvechters van maat
schappelijke veranderingen, nieuwe politieke en economische ordeningen, opvoeding 
tot mondigheid, zelfvertrouwen en participatie, verzet tegen uitbuiting en onder
drukking van armen, vreemdelingen, minderheden, vrouwen. 

Ze doen dat niet slechts als burgers van 
hun land, zoals de intelligentia van pasto
res en predikanten dat in tijden van eman
cipatie wel steeds heeft gedaan; ze doen 
het met een beroep op 'evangelie', 'belij
denis', 'kerkelijke uitspraken', m.a.w. als 
gelovigen: hun politieke of bevrijdings
theologie wordt dan ook niet slechts via 
kranten en boeken doorgegeven, maar 
van de kansel verkondigd, in gespreks
groepen van gelovigen besproken, in actie
groepen binnen kerken omgezet in han
delingsmodellen. Er is een heel netwerk 
gegroeid van maatschappelijk actieve 
groepen inzake vrede en veiligheid, hulp
verlening en welzijn, milieudefensie en 
inspraak, huisvestings- en vreemdelingen
beleid. Niet alle participanten in zulke 
groepen zijn christenen en zeker zijn lang 
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niet aJlen kerkelijk geëngageerd in de tra
ditionele betekenis van het woord. Maar 
ze vertegenwoordigen wel een nieuwe 
'confessionele' factor, die zich graag door 
de 'theologie van de bevrijding' laat inspi
reren als dat te pas komt. 
Kerkleiders en politici reageren voor mijn 
gevoel nogal nerveus op dit betrekkelijk 
nieuwe verschijnsel, maar politici het 
allermeest en kerkleiders in hun kielzog, 
naarmate hun bondgenootschap met de 
politiek hechter is. 
Er doen zich dan de merkwaardigste 
paradoxen voor bij de paniekreacties die 
je ziet. Bisschoppen en politici die nauwe
lijks 25 jaar geleden nog éénparig in waren 
voor 'christelijke politiek' en confessionele 
partijvorming en die daarvoor klemmende 
stemadviezen niet schuwden, haasten zich 
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te verklaren, dat 'de kerk' zich van stem
ming onthoudt, dat individuele gelovigen 
mondig genoeg zijn om zelf te kiezen, dat 
politiek het terrein is van deskundigen en 
dat het evangelie niet met partijpolitieke 
programma's verward mag worden. Libe
rale politici haasten zich om een voor
malig marxistisch stokpaard te gaan be
rijden: de kerk mag zich alleen bemoeien 
met het 'zieleheil' en de 'eredienst', niet 
met maatschappelijke en politieke vragen 
(dit is nog steeds het standpunt van alle 
regeringen in de Oostbloklanden); socia
listische voormannen identificeren zich 
pijlsnel met religieuze overtuigingen, ker
kelijke uitspraken en theologische visies 
inzake gerechtigheid en vrede. 
En wat moeten arme CDA-politici nu 
doen binnen de internationale christen
democratische beweging, als Duitse bis
schoppen en synoden CDU- en CSU-pro
gramma's steunen, maar Italiaanse bis
schoppen zich verzetten tegen wetgeving 
van de Democrazia Cristiana (bijv. inzake 
echtscheiding) en Zuidamerikaanse de 
christen-democratische partijen openlijk 
afvallen (zoals in El Salvador)? 

Ook het ultramontanisme van weleer, dat 
zich feilloos richtte naar het kompas van 
Rome biedt geen veilige koers meer. Vati
eauurn TT heeft confessionele partijvor
ming gerelativeerd (Gaudium et Spes nr. 
75-76) en de utopieën van vrijheid, gelijk
heid en broederschap, van solidariteit en 
gerechtigheid geadopteerd. De pausen van 
na Vaticanum II zijn hoe langer hoe min
der bedeesd als het gaat om politieke uit
spraken en meestal zijn die bepaald niet 
ten gunste van de status quo. Wat kun je 
ermee in 'Realpolitik', waarin coalities 
en bondgenootschappen, economische 
complexen en partijpolitieke belangen de 
dienst uitmaken? 
Intussen -de paradox wordt nog radicaler 
- groeit - mede gestimuleerd door chris
telijke en andere religieuze stromtngen, 
maar vaak slechts gelegitimeerd door alge
mene overwegingen van humaniteit - een 
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bepaald soort 'civil religion', waarvan de 
staat c.q. de overheid hoe langer hoe meer 
geacht wordt via haar wetgeving, recht
spraak en politiebeleid de bewaker te zijn: 
het handhaven van de mensenrechten, het 
bevorderen van ruimte en inspraak ('parti
cipa~ion') van allen, het verhinderen van 
discriminatie, het bevorderen van het 
persoonlijke en collectieve welzijn van het 
volk door een sport- en cultuurbeleid, ge
zondheidszorg en welzijnswerk, natuurbe
houd en volkshuisvesting, bevolkingsplan
ning en jeugdzorg, emancipatie van de 
vrouw en gelijkberechtiging van alle so
ciale geledingen. Deze 'civil religion' van 
de welzijnsstaat, waarin nieuwe dogma's 
en moraalcodes bij meerderheid van stem
men, trends en sociale aanvaarding wor
den geschapen, kan blijkbaar in conflict 
komen met geldende kerkelijke opvat
tingen en gedragsregels, zoals de discussies 
rondom de voorgestelde anti-discrimina
tiewet en de abortuswetgeving maar al te 
duidelijk hebben gemaakt. Wat moeten 
christelijke politici nu doen, als de meer
derheid van de samenleving - en daar
onder óók christenen - een andere morele 
code of andere religieuze opvattingen is 
toegedaan dan binnen de officiële kerke
lijk opvattingen mogelijk is? 

Tenslotte: wie stelt voor christelijke poli
tici vast, welke opvattingen en gedrags
regels officieel kerkelijk geldend zijn? Bin
nen het CDA hebben politici alvast te 
maken met verschillende christelijke tradi
ties. Dat is, lijkt mij, een probleem dat 
verder gaat dan de juiste verdeling van 
functies over diverse 'bloedgroepen'. Het 
heeft te maken met de lange geschiedenis 
van de verschillende confessionele op
vattingen over de verhouding van geloof 
en politiek, kerk en staat, kerk en wereld; 
met verscheidenheid van machtsverhou
dingen uit het verleden die - voor wat 
Nederland betreft - varieerden van de po
sitie van staatskerk tot die van vervolgde 
of getolereerde godsdienstige minderheid. 
Maar daarnaast en dwars erdoorheen spe-
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Jen de vele vragen van een godsdienstig 
en kerkelijk pluralisme in de verschillende 
kerken alsook de verschillen in de mate 
van kerkelijke betrokkenheid van indivi
duele politici. 
Het lijkt dus hoog tijd te worden om te 
proberen voor politici te verhelderen wat 
er vanuit geloof en handelen naar de ge
zindheid van Jezus Christus te zeggen valt 
over het concrete leven en samenleven van 
mensen. Dat is goed voor politici in het 
algemeen, omdat kerk en christendom 
blijkbaar nog steeds invloed hebben op 
mensen en hun stemgedrag- zie het voor
beeld van de vredesbewegingen -; het is 
bijzonder goed voor politici, die zelf chris
ten zijn, binnen welke partij dan ook, 
omdat het nu eenmaal onmogelijk is om 
in de politieke praxis je eigen overtui
gingen thuis te laten, tenzij je kiest voor 
een absoluut utilitarisme à Ja Sartorins 1; 
en het is heel bijzonder goed voor politici 
van christelijke politieke partijen, willen 
ze zulk soort partijvorming althans nog 
enigszins aannemelijk maken. Tenslotte is 
het ook goed voor theologen en kerklei
ders, omdat hun reflecties en handelwijzen 
maar al te vaak van het concrete leven en 
samenleven abstraheren, waardoor ze al 
snel als irrelevant van de hand worden 
gewezen. 

Om tot de gewenste verheldering te komen 
wil ik eerst iets zeggen over de verschil
lende modellen van geloof en politiek, 
kerk en staat in de loop der eeuwen bin
nen de christelijke traditie ontwikkeld; 
om daarna stil te staan bij de eigen aan
pak van 'politieke theologie' in Europa en 
Latijns-Amerika van dit moment, met 
name van de bevrijdingstheologieën. 

1. Geloof en politiek: vier historische 
modellen 
Dat geloof in God -de Heer van Israël en 
de Vader van Jezus- te maken heeft met 
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het beleid van mensen, met hun gedrag, 
hun doelstellingen, hun wetten en waar
den, kan slechts ontkend worden door 
mensen die niets afweten van de kerkge
schiedenis of die volstrekt van de joods
christelijke traditie zijn vervreemd. Die 
traditie zelf dankt immers zijn ontstaan 
aan ervaringen van mensen, hoezeer we in 
geloof Gods initiatief daarachter ook wil
len beamen. Met name in Israëlloopt het 
ontstaan van geloof en het vinden van een 
eigen identiteit als volk, natie en land ge
lijk op. De geschriften van Israël die de 
christelijke traditie als Oude Testament 
heeft overgenomen en tot haar eigen heili
ge geschriften gemaakt, spiegelen de wor
steling van nomaden die zich gaan sette
len, van ballingen die vrije burgers wor
den, van stamverband dat zich ontwikkelt 
tot stammenverbond en tenslotte tot cen
traal geleide natie. Met alle economische, 
sociale, culturele en militaire gevolgen 
vandien. Ze spiegelen ook de tegenkrach
ten en het verval, de frustraties en de on
macht om te komen tot gerechtigheid en 
vrede, in eigen kring en met de naties 
rondom. Er is de voortdurende spanning 
tussen de gemandateerde en gekroonde 
leiders en ongekroonde, charismatische 
profeten en wijzen, revolutionairen van 
onderop, die de status quo aanvallen om 
er een betere, rechtvaardiger samenleving 
voor in de plaats te krijgen. Dat zulke 
politieke profetiën vaak utopie zijn geble
ven- zoals de gedachte van het jubeljaar 
waarin om de 50 jaar alle maatschappe
lijke verhoudingen worden hernomen, het 
land herverdeeld, vrijheidsrechten her
steld - betekent nog niet, dat ze politiek 
irrelevant waren. 
Maar is Jezus van Nazareth en zijn ge
Yolg, de kerk van het Nieuwe Testament, 
dan niet een andere richting opgegaan? Ik 
ben geneigd te denken van wel maar dat 
wil niet zeggen dat die andere richting 
- over de oriëntatie daarvan verschillen 

1 Rolf E. Sartorius, Jndividual Conduct and Social Norms, Encino Ca, 1975. 
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de diverse interpretatiemodellen die de 
kerkgeschiedenis kent- a-politiek was. 
Van de wieg tot het graf is het leven van 
Jezus verweven met de politieke aspiraties 
en intrigues van zijn tijdgenoten 2 : de heer
sers van Rome, hun filiaalhouders in de 
provincies van het Rijk, het collaboreren
de joodse establishment van zijn dagen. 
Zijn optreden, zijn arrestatie en executie 
zijn volstrekt onverklaarbaar voor wie de 
concrete politieke en sociale condities van 
zijn dagen buiten beschouwing laat. En 
in zijn boodschap gaat het dan ook wel 
degelijk om gedrag en beleid van mensen, 
om verhoudingen en structuren van macht, 
onrecht, discriminatie, opstapeling van 
bezit, privileges, uitbuiting. Het evangelie 
van God, zoals het ons in de berichten 
over Jezus' geboorte en jeugd, zijn optre
den en zijn marteldood, wordt geschetst 
betekent letterlijk het goede nieuws voor 
armen, ontredderden, gehandicapten, uit
gestotenen (vg. Lk. 4, 18-22; Mt. 11, 4-6; 
Mt. 25,31-46). Zijn praxis van genezingen, 
ontmoetingen met sociaal verstotenen, 
kritiek op het establishment, is daarvan 
de concrete invulling a. 

De eeuwen door is getracht om de scherpte 
van deze praxis te verdoezelen, door de 
eigenlijke betekenis van het evangelie te 
verleggen naar het niveau van de directe, 
persoonlijke relatie tussen God en mens: 
verzoening, vergeving van zonden, bege
nadiging, eeuwig leven. Niemand zal ont
kennen dat daarin de uiteindelijke diepte 
van Gods bedoelingen in Christus is gele
gen en dat daarin ook het specifiek-chris
telijke van de beweging van Jezus is ver
vat, de eigen richting, die het concrete 
gedrag ook in dit leven bepaalt of bepalen 
moet. Maar dat geeft ons niet het recht 

om hele stukken bijbel - de helft van 
Israëls geschriften en een groot deel van 
het Nieuwe Testament van de kerk -dan 
maar te vergeten; om Jezus' parabels en 
wondertekens, zijn nieuwe thorah van de 
bergrede, zijn spreuken voor sprakelozen 
dan maar tussen haakjes te zetten. 

Wie zich hierdoor niet willaten overtui
gen, moet dan maar overtuigd worden 
door de onzalige kanten van onze eigen 
kerkgeschiedenis. Hebben we niet, zodra 
we onder Constantijn en Theodosius de 
kans kregen, de wetten van het Rijk naar 
christelijke maatstaven herschreven, met 
Karel de Grote troon en altaar aan elkaar 
gekoppeld, sinds Barbarossa keizers en 
pausen tegen elkaar uitgespeeld, sinds de 
kruistochten tegen de Islam hun theorie 
van de heilige oorlog met graagte overge
nomen en dubbel en dwars verbeterd, na 
de grote ontdekkingen onze zendingsijver 
de vrije loop gelaten in een monsterver
bond met koloniale belangen: met de 
Spaanse en Portugese kroon voor wat de 
katholieke missie betreft, met de Britse 
Commonwealth voor wat de Anglicanen, 
met de Verenigde Oost-Indische Compag
nie voor wat het Nederlandse Calvinisme 
betreft? En zijn het niet tot op heden de 
nazaten van Pioneers en Pilgrim Fathers, 
Herrnhutters en Wesleyanen die via Ame
rika's Civil Religion en het gekerstende 
kapitaal de eigenlijke machthebbers van 
onze Westerse wereld vormen? 
Zozeer heeft in het Westen de societas 
christiana de oorspronkelijke kritische 
kracht van de Jezus-beweging overwoe
kerd door macht, belangen en gewoonten, 
dat we er met alle christelijke politici 
tesamen niet eens in slagen om de armoede 
van een kwart van de mensheid en de 

2 W. Dommershausen, Die Umwelt Jen1. Politik und Kultur in neutestamentisclzer Zeil, 

Freiburg/Basei!Wien 1977. 

3 H. Merklein, Die Gotteslzerrschaft als Handlungsprinzip. Untersuchung zur Ethik Jesu, 

Würzburg, 1978. 
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honger van één op de tien mensenkinderen 
al was het maar voor één jaar op te heffen 
- ofschoon dat, zo zeggen ons deskundi
gen, niet meer zou hoeven kosten dan de 
prijs van I 0 straaljagers of 12 % van wat 
we uitgeven aan genotmiddelen. En ter
wijl 2 à 3 % van het gezamenlijke natio
nale inkomen van de rijke landen een 
wereldwelzijnspremie zou betekenen, die 
ook een structurele oplossing zou kunnen 
garanderen. We hebben het dan nog niet 
over vrede en veiligheid en nucleaire af
schrikking gehad. De ergste wereldoorlo
gen die de mensheidsgeschiedenis kent zijn 
gevoerd in het christelijke Westen en door 
de kerk met haar zegenbeden en pastoraat 
begeleid. Niet vanuit de invloedssfeer van 
13oeddhisme of Hindoeïsme, maar vanuit 
die van het Abrahamsverbond - joden, 
christenen, islamieten - gaat telkens weer 
de bedreiging uit van de 'heilige' oorlog 
om het goede doel: in naam van God 
oorlog voor God. 

Dat christendom niets met politiek te 
maken heeft is dus een ontkenning van 
allersimpelste historische feiten. Niet al
leen is de kerkgeschiedenis bezoedeld met 
politieke schanddaden; het zit ook, posi
tief, in de aard van de tradities van het 
Abrahamsverbond om zich zorgen te ma
ken over de gang van zaken in de polis 
der mensen en er zich mee te bemoeien. 
Dagelijks immers roepen wij God als onze 
Heer en Vader aan dat hij zijn wil, zijn 
beleid, zijn rijk zal realiseren, een gebed 
dat ons oproept daarbij zelf in actie te 
komen als Gods rentmeesters van zijn 
schepping, arbeiders in zijn wijngaard, 
medewerkers van zijn plannen. Noch voor 
dit gebed noch voor deze actie zouden we 
ons hoeven te schamen, als we ook een 
juist model van handelen als christenen 
zouden kunnen vinden. Maar dat wordt 
pas echt moeilijk. 
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Hoe ons Godsgeloof het beleid in de polis 
der mensen zou kunen bepalen of beïn
vloeden, daarover is ,al binnen Israël, 
maar ook binnen de beweging van Jezus 
- telkens weer verschil van mening ont
staan: tussen koningen en priesters, pausen 
en keizers, politici en theologen, maar ook 
onder de representanten van volk en gods
dienst, kerk en staat zelf. 

Theocratie 
Het oudste en gezien de ontstaansgeschie
denis van de jooise traditie meest voor 
de hand liggende model is dat van de 
theocratie~. leder dualisme tussen de wil 
van God en het menselijk beleid wordt 
principieel ontkend: de wetten van men
sen behoren de afspiegeling te zijn van 
Gods wet, het gedrag van mensen geregu
leerd volgens normen en sancties die met 
het gezag van God zelf door zijn represen
tanten moeten worden verdedigd en afge
dwongen. Wereldlijke en religieuze auto
riteit vallen samen, zelfs het onderscheid 
daartussen is niet denkbaar: de politiek 
is een theonome politiek, het geloven is 
een politiek belijden. Religie beheeerst en 
doortrekt het leven, geen beslissing wordt 
genomen zonder de naam van God aan te 
roepen met gebed, offers, eden, geloften. 
De geschiedenis levert voorbeelden van 
zulke theocratieën te over: het rijk van 
koning David en in het algemeen Israël in 
tijden van sterkte, het Romeinse Rijk na 
Justinianus en Theodosius, het Rijk van de 
Karolingen, het Middeleeuwse clericale 
feodalisme (de Vorst-bisschoppen), de 
Godsstaat van Thomas Münzer en de 
zijnen; sinds de opkomst van de moderne 
staatsinrichtingen van het Westen met hun 
parlementaire democratieën leeft dit mo
del voort in de vorm van staatskerken 
(Engeland, Zweden tot op de huidige dag; 
de Nederlandse Hervormde Kerk in de 

4 Zie art. 'Théocratie' in Dictionnaire de Théo/ogie Catholique (E. Amann), XV, 1, Paris 1946. 
De term stamt al van Flavius Josephus, Contra Apionem II, 16. Vergelijk voor het volgende 
ook: Ernst Troeltsch, Die Sozialllehren der eh rist/ichen Kirc/1en und Gruppen, Aalene 1961. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 3/83 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

19e eeuw met restanten tot in onze eigen 
Grondwet) en privileges van kerken in 
overigens pluralistische samenlevingen. 
(Confessionele politieke partijen zijn his
torisch gesproken ook restanten van dit 
model, al zijn ze in feite geswitched naar 
het tweede of derde model.) 
Buiten het christendom vinden we zulke 
theocratieën of resten ervan vooral binnen 
de Islam (het Iran van Khomeiny) en in 
Israël (al is het daar door de secularisatie 
getemperd, premier Begin dient er ernstig 
vanuit te gaan binnen zijn huidige coali
tie). alsook in een aantal Afrikaanse sta
ten, waar nieuwe Messianismen politieke 
macht hebben gekregen (Mobutu's Zaire). 
Met enig recht kan men ook sommige 
Marxistische dictaturen onder dit model 
scharen, al is religie in dit geval vervangen 
door een ander soort ideologie. 
In politiek Nederland wordt dit model 
eigenlijk alleen nog verdedigd door de 
RPF, SGP en, in een aantal opzichten, het 
GPV. Maar de heimwee ernaar is in veel 
bredere kring aanwezig en komt telkens 
weer aan het licht, ook ter linkerzijde van 
het politieke gebeuren. Kerken willen hun 
idealen vertalen in politieke programma's, 
of het nu gaat om het vredesbeleid (IKV) 
of het minderhedenbeleid (Raad van Ker
ken) of de arbeidsverhoudingen (DISK). 
Er is de heimwee naar de confessionele 
invloedscentra van weleer: de media, de 
scholen, de vakbonden, de christelijke 
werkgevers en wie zegt of het alleen maar 
heimwee is? 

Twee Rijken? 
Het bondgenootschap van geloof en poli
tiek, kerk en staat, komt. zo leert de ge
schiedenis, gemakkelijk onder spanning 
te staan. Macht corrumpeert, wetten ga
randeren niet hun uitvoering, enkelingen 
voegen zich slecht naar de wil van de 
meerderheid, minderheden raken in de 
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verdrukking. Maar bovenal, en dat is 
vanuit geloof en kerk gezien de grote be
dreiging: de goede gang van zaken in deze 
wereld kan niet met het Rijk van God ge
ïdentificeerd worden, de pax Romana is 
niet de vrede van God zelf. De eigenlijke 
bestemming en oorsprong van de mens ligt 
buiten de grenzen van de aardse geschie
denis, het leven hier is tenslotte gericht 
op leven bij God voor il Hijd. 

Daarom moet de kerk haar eigen terrein 
houden, haar eigen vrijheid van spreken 
met het oog op de dingen die niet van deze 
wereld zijn. Om dit domein veilig te kun
nen afbakenen en het zicht op de dingen 
van daarboven zo zuiver mogelijk te hou
den, bouwt zij haar eigen gemeenschaps
structuren op temidden van deze wereld, 
een stad Gods naast de stad van de men
sen, haar eigen policy naast de politiek 
van de civiele machthebbers. Augustinus 
heeft dit model het eerst gesystematiseerd, 
de hele Middeleeuwen lang hebben pausen 
en keizers, theologen en juristen ermee 
geworsteld om de juiste verhoudingen vast 
te stellen. Maar vooral om de grenzen 
van de kerk af te bakenen. Luther heeft 
het op eigen wijze tot zijn model gemaakt. 
Het heeft de naam van 'Twee-Rijken
leer' 5 gekregen, ofschoon er bij Augus
tinus eerder sprake is van twee steden met 
twee soorten beleid en bij Luther van 
twee bestuursvormen ('regimenten'). Tel
kens gaat het daarbij om beleid, dat tege
lijk goddelijk en menselijk is, maar dat 
vcrschillende wegen gaat en daarom ook 
aan verschillende mensen is toevertrouwd. 
r n het ene beleid of regiment leidt God 
de mensen met harde hand en straffe 
teugel - door wetten, strafsancties, beslui
ten van de meerderheid of de overheid, 
door machtsuitoefening - in het andere 
beleid door de zachte hand van roeping 
en genade, vergeving en herkansing, woord 
en sacrament. ln het eerste gelden maten 

5 U. Duchrow, Christenheit 1111d We/tverantwort1111g. Traditionsgeschichte 1111d systematische 

Stmktur der Zweireiche/ehre, Stuttgart 1970. 
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en gewichten, de ordeningen (ordinantiën) 
van de schepping (gezinspatronen, ge
zagspatronen, zelfverdediging, verdelende 
rechtvaardigheid), in het andere gelden de 
regels van het heil (verzoening, uitverkie
zing door God, rechtvaardiging van de 
zondaar). 
Deze scheiding in 'twee Rijken' heeft ge
leid tot het uiteenhalen van politieke en 
kerkelijke verantwoordelijkheden. Naast 
de eis van een theonome politiek- volgens 
Gods scheppingsordeningen of natuur
wet - is er voor de christen de eis van een 
a-politiek geloof, dat niet van deze wereld 
is. Deze scheiding heeft inzoverre vruchten 
gebracht dat de vrijheid van het civiele 
bestuur én van het kerkelijk spreken er 
beide bij gewonnen hebben. Het model 
heeft de scheiding van kerk en staat voor
bereid, elk cesaropapisme - te grote over
heidsbemoeienis met kerkelijke zaken -
de pas afgesneden en aan minderheden de 
mogelijkheid geboden toch volwaardig 
burger te zijn. 
Maar de nadelen ervan zijn even zonne
klaar. Het eigen kerkelijke domein wordt 
beperkt tot de sfeer van het onzichtbare 
en innerlijke en het eigen politieke terrein 
krijgt een overmatig groot theologisch 
krediet: alsof een theonome politiek met 
het aanvaarden van Gods natuurwet ge
geven zou zijn zonder de voortdurende 
profetische correcties bij de uitvoering er
van. De kerk geeft haar profetische functie 
op en geeft de sleutelmacht, d.w.z. haar 
oordeel over de praxis van mensen, uit 
handen aan de- hoe dan ook gevestigde
macht van de overheid. Juist dit model 
heeft het christendom tot een anti-revolu
tionaire kracht gemaakt, die burgerlijke 
ongehoorzaamheid veroordeelt, de bevrij
dingsstrijd niet steunt, die de onderdruk
king tolereert en de status quo verdedigt. 
Het leidt tot een politiek neutrale predi
king, tot een kerk in het ghetto. 
Mij dunkt dat nogal wat confessionele 
politici in dit model zijn opgevoed, zodat 
ze er geen moeite mee hebben politiek en 
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geloof gescheiden te houden of liever: om 
zo te geloven dat het politiek irrelevant 
is en zo politiek te bedrijven alsof het 
daarin slechts gaat om de behartiging van 
onveranderlijke natuurwetten en niet om 
evangelische idealen. Ethisch reveil? 
Prima, als het gaat om de gevestigde 
waarden inzake relaties en huwelijk, bezit 
en rechtsorde. Radicale christelijke idealen 
over vrede en veiligheid, herverdeling van 
inkomens, bescherming van de zwaksten, 
gelijkberechtiging van mannen en vrou
wen? Slechts voorzover mogelijke coali
tiepartners het toelaten! Voor het eerste 
beroept men zich graag op kerkelijke uit
spraken, voor het tweede worden die 
schielijk buiten de deur gehouden. Zo zal 
er telkens meningsverschil blijven binnen 
dit model over de reikwijdte van de twee 
'regimenten'. Onduidelijkheid en wille
keur, opportunisme en de weg van per
manent compromis liggen per definitie 
voor de hand, Omdat het levende geloven 
en handelen van de geloofsgemeenschap 
geen norm mag zijn, maar slechts een be
perkt aantal gestolde en als algemeen gel
dend beschouwde normen uit het verleden 
als leidraad fungeren, zullen in feite de 
eigen mechanismen van het politieke be
drijf normerend worden. Precies dat zie ik 
in Nederland binnen de confessionele 
partijen dagelijks gebeuren. Loyalisten zijn 
de uitzondering die de regel bevestigen. 

Secularisatie 
Is het dan niet eerlijker, als het levende 
belijden niet werkelijk normerend kan zijn, 
om uit te gaan van de volstrekte autono
mie van het politieke bedrijf, de volstrekte 
autonomie van het geloven buiten de sfeer 
van de politiek te respecteren, maar een
voudig te handelen op basis van de con
sensus van de meerderheid, welke rich
ting die ook neemt? In feite is dat het 
model, dat tijdens en na de Franse Revo
lutie in het Westen opgeld heeft gedaan. 
Na eeuwenlange bevoogding door de kerk, 
bevrijdt zich het vrijgevochten volk van 
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heteronome handelingsmodellen, om 
voortaan te zweren bij de liberale idealen 
van vrijheid, gelijkheid. broederschap, 
zoals daarover in een open communicatie
proces en op grond van vrije verkiezingen 
overeenstemming kan worden bereikt. 
Alle onderdelen van het staatsapparaat en 
de inrichting van de samenleving berusten 
immers op het contract van de partici
panten, de burgers van het land. We heb
ben uiteraard wetten nodig, maar deze 
vormen een charter dat we zelf consti
tueren en zelf kunnen veranderen, zolang 
we het principe van consensusvorming en 
dus van democratie handhaven. Dictatuur 
en anarchie moeten bestreden worden met 
het oog op de vrijheid en de mogelijkheid 
van communicatie; mensenrechten geëer
biedigd met het oog op de individuele 
vrijheidsrechten (vergelijk de moderne 
politicologische theorieën van Rawls, 
Nozick, Flathmann, Hayek). 
Toen dit liberale denken zich in de vorige 
eeuw van de meeste Westerse regerings
vormen meester maakte, werd het door de 
kerken aanvankelijk heftig bestreden. 
Geen wonder: het betekende het einde 
van de theocratische invloed en zelfs van 
die van de twee regimenten. Er bleef voor 
de kerk geen enkele bestuursinvloed over. 
Interessant is daarbij de betekenisontwik
keling van de term secularisatie die ge
woonlijk voor dit model gebruikt wordt. 
De oorspronkelijke betekenis daarvan 
- tot voor kort de enige die men in dic
tionnaires en naslagwerken kon vinden -
is: onteigening van kerkelijke goederen. 
Dat correspondeert met de Middeleeuwse 
betekenis van 'saeculum': de wereld die 
zich buiten het klooster bevindt. In een 
twee-werelden-schema betekent binnen
gaan in de kerk de wereld verlaten en be
tekent uittreden uit klooster en kerk 'de 
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wereld ingaan'. Dat werd dan ook de twee
de betekenis van de term 'secularisatie': 
het terugbrengen van religieuzen en pries
ters tot de lekenstand. Pas in derde in
stantie wordt secularisatie een woord met 
een positieve inhoud en gaat het beteke
nen: de erkenning van de autonomie van 
de profane, historische, aardse werkelijk
heid. Aan die positieve betekenisontwik
keling hebben theologen als Gogarten en 
Bonhoefter het hunne bijgedragen, alsook 
de decreten van het Tweede Vaticaans 
Concilie en de actieve geëngageerde op
stelling van de Wereldraad van Kerken 
temidden van vele politiek-sociale 'hot 
issues' na 1966 6. 

In dat kader hebben de 'secularisatie
theologen' 7 - ook wel de 'God is dood
theologen' genoemd -, van de zestiger 
jaren ertoe bijgedragen, dat christenen 
hun watervrees voor de historische ont
wikkelingen en het politieke bedrijf -
waaraan ze wel participeerden maar toch 
altijd met kritische blik - verrmld hebben 
voor een onbegrensd vertrouwen, dat niet 
zelden uitliep op een nieuwe identificatie 
van politieke praxis en - nu impliciet -
geloven. Voor velen is het afscheid van 
confessionele politiek en confessionele 
organisaties een daad van geloof geweest 
en van vertrouwen in de dynamiek van 
God, afgelezen aan de 'tekenen der tijden', 
ervaren in de burgerlijke strijd om de 
menselijke vrijheidsrechten. 
Ze hebben een tijdlang tegelijkertijd een 
stuk christelijk engagement meegenomen 
uit de gemeenten van Christus, waarin ze 
het Rijk Gods niet langer wilden zoeken. 
Veel maatschappelijk actieve en politiek 
geëngageerde Nederlanders uit de zestiger 
jaren kwamen uit een kerkelijk nest. Ook 
als ze die achtergrond bij een voortschrij
dende secularisatie in het eigen leefpa-

6 A. Houtepen, Theology of the 'Saeculum', Kampen 1976. 
7 G. Vahanian, De dood van God, Roermond 1967; Th. J. J. Altizer-W. Hamilton, Radical 
Theo/ogy and the Death of God, Jndianapolis/New York 1966; Th. 1. J. Altizer, Het evangelie 
\'all Gods dood, Utrecht 1966; H. Cox, The secu/ar City, New York 1965; D. Sölle, Plaatsbe
kleding. Een hoofdstuk theolof{ie na de dood van God, Utrecht 1966. 
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troon intussen van zich afgeworpen heb
ben, dragen ze nog het beeld van dat nest 
met zich mee. Ze hebben er dan moeite 
mee, dat kerken intussen andere wegen 
hebben gevonden om een politiek relevant 
geluid te laten horen. Dan krijg je de 
paniekreacties, waarover ik aan het begin 
sprak. De kerk wordt terug naar het hok 
gefloten, waar ze thuishoort: de sfeer van 
de cultus en het onderricht. En het maakt 
blijkbaar geen verschil of je links of rechts 
geseculariseerd bent, al zijn er tekenen, 
dat rechtse secularisatie - laten we zeg
gen VVD-politici - er nog meer moeite 
mee heeft de relevantie van geloof en kerk 
opnieuw te erkennen dan de linkse. 
Het zou kunnen zijn, dat ook confessio
nele politiek niet geheel van het seculari
satiemodel verschoond is gebleven of 
minstens dat een aantal christelijke politici 
er weinig moeite mee hebben, juist omdat 
ze erg veel moeite hebben met beginsel
verklaringen. Wie, temidden van een gro
tendeels geseculariseerde samenleving, die 
haar waarden en normen niet langer ont
leent aan Traditie en Schrift of aan het 
actuele geloofsberaad, toch een brede 
volkspartij wil blijven, kan ook wel niet 
anders dan mede volgens dit model tewerk 
gaan. 

Profetie in Diaspora 
Naast deze drie hoofdmodellen van de 
verhouding van geloof en politiek, die in 
de geschetste volgorde ook hun histori
sche bloeiperioden hebben gekend, al is 
er uiteraard ook een zekere gelijktijdig
heid en soms een anachronisme à la Kho
meiny, zijn er de hele geschiedenis door 
ook kleinere groepen en bewegingen ge
weest, die tegen de gevestigde modellen 
in alternatieve politieke opties op basis 
van geloof tot uitdrukking wisten te 
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brengen, niet altijd zonder succes s. 
De invloed van de jonge gemeenten in de 
joodse diaspora van Hellas en Rome is in 
de eerste drie eeuwen kwantitatief en 
structureel gesproken uitermate gering ge
weest 9 • Christenen konden niet participe
ren in de centra van de macht, hielden 
zich niet op met economische en militaire 
belangen, hadden geen toegang tot officië
le rijksposities en hadden natuurlijk ook 
geen stem in de Romeinse senaat. Hoe 
hebben ze zich opgesteld, temidden van 
vervolging en verdachtmaking? De brief 
aan Diognetus 10 uit het midden van de 
tweede eeuw, meestal toegeschreven aan 
J ustinus, doch waarschijnlijk geschreven 
door een romeinse presbyter Gratianus, 
beschrijft hun houding welsprekend: 
'Christenen verschillen (in tegenstelling tot 
de joden AH) noch door woonplaats noch 
door taal noch door hun levensinrichting 
van andere mensen ... Ze wonen ieder in 
hun eigen land, zij het als pachters; ze 
hebben alles gemeen met gewone burgers, 
maar toch hebben ze van alles te verduren 
als vreemdelingen; ieder vreemd land is 
hun vaderland en elk vaderland blijft hen 
vreemd. Ze hebben vrouwen als iedereen, 
ze hebben kinderen; maar ze aborteren 
niet. Ze delen met elkaar hun tafel, maar 
niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar 
niet volgens het vlees. Ze verblijven op 
aarde maar hebben hun stad in de hemel. 

Ze volgen de geldende wetten, maar door 
hun manier van leven doen ze meer dan 
de wet hun voorschrijft. Ze houden van 
alle mensen, ook al worden ze door allen 
vervolgd. Ze zijn onbekend en toch wor
den ze veroordeeld; ze worden ter dood 
gebracht, en zie, ze leven. Ze moeten hun 
hand ophouden en toch maken ze velen 
rijk; ze hebben van alles tekort en toch 
overal genoeg aan. Ze worden te schande 

8 H. Desroche, Sociologie de l' Espérance, Paris 1973. 

" G. Theissen, Sozio!ogie der Jesus-Bewegung, München 1978; id., Stuclien z.ur Soziologie des 
Urcflristentums, Tübingen 1979. 

Hl A. Diognète, (Sources Clzré!iennes nr. 33 ed. par H. Marron), Paris 1951, p 63-68. 
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gemaakt, maar in hun schande bewon
derd, hun eer en goede naam gekrenkt, 
maar toch krijgen ze een bewijs van goed 
gedrag. Ze worden berispt, maar zij zeg
gen dank; ze worden bespot, maar zij be
tuigen respect. Als ze goed doen worden 
ze als misdadigers gestraft; en terwijl de 
straf ten uitvoer wordt gelegd, blijven ze 
blij als vinden ze het leven ... Kortom, 
wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de 
christenen voor de wereld. Hij die waarlijk 
alles heeft geschapen en die allen leidt, 
de onzichtbare God, hij heeft vanuit de 
hemelen de waarheid. het heilige, niet te 
bevatten Woord tussen de mensen gesteld 
en in hun harten vastgezet: niet. zoals men 
misschien zou denken, zomaar een men
selijke helper of een engel of een van de 
hemelmachten die het aardse besturen of 
die de hemelse gang van zaken verzorgen, 
maar de maker en schepper van alle 
dingen zelf, door wie hij de hemelen 
maakte en door wie hij aan de zee zijn 
grenzen stelde: hem heeft hij gezonden. 
Wellicht, zo zou men kunnen denken, om 
op te treden als een tiran, om ons vrees en 
angst aan te jagen? Allerminst: als een 
zachtmoedige en barmhartige koning zond 
hij hem, als een koning zijn zoon; als God 
zond hij hem, als mens bij de mensen. als 
een dienaar. als iemand die wil overtuigen 
zonder geweld te gebruiken; want in God 
is geen geweld .. .' 
De tekst is gebrekkig overgeleverd en 
wordt vaak nog onvollediger geciteerd. 
Eén ding is duidelijk: hier wordt de kern 
van de christelijke geloofsovertuiging in
zake God en Jezus. inzake mens en we
reld, direct gekoppeld aan het sociale en 
politieke handelen. Het kan er de schijn 
van hebben dat hier de latere Twee
Rijken-leer al gereed ligt; toch is de hou
ding wezenlijk anders, zoals overigens ook 
uit andere getuigenissen van de tweede en 
derde eeuw blijkt. Christenen participeren 
aan de samenleving, maar op een eigen 
profetisch-kritische manier. Niet door 
machtsvorming, niet door eigen organisa-
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tiestructuren, maar door een eigen stijl 
van leven, eigen opvattingen over mense
lijke relaties. Ze zijn erop uit, met die 
eigen stijl van leven, betere burgers te zijn 
dan de wet hen voorschrijft, hun idealen 
ook maatschappelijk relevant te maken De 
stijl van Gods optreden - zachtmoedig
heid, barmhartigheid, tolerantie, geweld
loosheid - is daarbij de norm van hun 
eigen opstelling: in God is geen geweld. 
Hieruit volgt een christelijke politiek van 
geweldloze weerbaarheid, een zelfbewust 
participeren aan de samenleving, een kri
tisch werken aan een 'Just, Participatory 
and Sustainable Society' (Wereldraad van 
Kerken, Boston 1979) vanuit de interne 
levenskracht van de kerk, de gemeente zelf. 
Echte confessionalisering - en nu dus re
confessionalisering - begint bij de verant
woordelijke geloofsgemeenschap zelf, al 
is zij mede gericht op een verantwoorde
lijke maatschappij. De leerlingen van 
Jezus kunnen hun zorg voor de polis der 
mensen niet uitbesteden, al zijn zij nergens 
ter wereld nog de enig verantwoordelijken. 
Daarom dienen ze echter allereerst hun 
'soevereiniteit in eigen kring' te herwinnen, 
door de opbouw van een profetisch-kri
tisch diakonaat. 
Dat is wat er de laatste decennia in vele 
christelijke kerken aan het gebeuren is. 
De Wereldraad van Kerken en de oecume
nische beweging als geheel mobiliseert 
krachten vanuit Gods overredingskracht 
tot heil en bevrijding van mensen uit de 
vicieuze cirkels (Moltmann) van armoede, 
onderdrukking, militarisme, racisme, 
sexisme, milieuvervuiling, zinloosheid en 
doelloosheid. Zij ontwikkelt daarin een 
nieuwe theologie, de kunst en de kunde 
van het visioen van God, die een bevrijder 
is van mensen. Het zou onjuist zijn al te 
snel de fase van het profetisch-kritische 
diakonaat vanuit de kerk zelf te verlaten 
en deze theologie te willen exporteren 
naar het terrein van de grote politiek. Het 
zou niet kunnen en ook niet goed zijn. 
Want verbalisme ligt overal op de loer, 
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waar idealen van revolutie wel in salons 
besproken worden, maar op de werkvloer 
omwille van de baan vergeten. Intussen 
is de invloed van deze nieuwe politieke 
theologie zeer groot en kunnen ook politici 
er niet omheen. Voor je het weet gaan er 
weer 400.000 mensen de straat op en zit
ten er theologen-ministers in je regering. 
Voordat ik de belangrijkste aspecten van 
deze politieke en bevrijdingstheologie ga 
schetsen, is het wellicht goed in dit blad 
een vraag te stellen aan CDA-politici: Zou 
het kunnen zijn, dat de echte 'bloedgroe
pen' van dat merkwaardige politieke 
amalgaam van het CDA niet langer ge
traceerd moeten worden naar de wortels 
in de partijen waaruit het is voortgeko
men, maar naar de aanhangers van de 
vier hierboven geschetste modellen: theo
craten, aanhangers van de Twee-Rijken
leer, secuiaristen en bevrijdingsprofeten? 
En zou het niet vruchtbaarder zijn voor 
de toekomst van de partij en onze Neder
landse politiek om de achtergronden van 
het zgn. loyalisme eens wat dieper te pei
len aan de hand van deze modellen? 

2. Politieke theologie en theologie van de 
bevrijding in Europa en Latijns-Amerika 
Datgene wat vaart onder de algemene 
vlag van politieke of bevrijdingstheologie 
komt voort uit verschillende bronnen. 
Aan het begin van de zestiger jaren ont
staat in de Verenigde Staten een door 
kerkleiders en theologen ondersteunde 
emancipatiebeweging van met name de 
stedelijke negerbevolking. Het gaat daarin 
om gelijkberechtiging en bestrijding van 
racisme: de schoolbuskwestie, de verdeling 
van het stedelijk budget, alfabetisering, 
politieke krachtenbundeling van de arm
ste stadsbewoners: negers en Puertorica
nen. Soul-cultuur en opkomend zelfver-

trouwen van de zwarte cultuur - gelijk
tijdig in Afrika en Noord-Amerika ('black 
is beautiful') -vormen de achtergronden 
van deze 'Black theology' 11 . Deze theolo
gie gaat hand in hand met die van de 
secularisatie-theologen, wie het er vooral 
om te doen is de autonomie van de aardse 
werkelijkheid en de verifieerbaarheid van 
geloofsuitspraken veilig te stellen. Beide 
bewegingen versterken elkaar en vinden 
elkaar in een grotere nadruk op de con
crete geschiedenis van mensen als het uit
ganspunt voor het theologisch denken. 
De ethiek wordt gezien als een wezenlijk 
onderdeed van de theologie. Het Oud
testamentische 'symbool' van de Exodus 
wordt rechtstreeks toegepast op de situatie 
van de achtergebleven minderheden. God 
is een bevrijdende God, die oproept tot 
de Exodus en die een nieuw land belooft. 
Dat is ook de inhoud van veel negro
spirituals en dus een authentieke geloofs
ervaring van de betrokken groepen. 
Een tweede bron vinden we in Europa, 
vooral in Duitsland en Nederland. Mede 
gestimuleerd door de vernieuwingen van 
het Tweede Vaticaans Concilie, met 
name in de constitutie Gaudium et Spes 
over de kerk in de wereld van deze tijd 
(1965) en de conferentie over Kerk en 
Samenleving van de Wereldraad van Ker
ken in Genève (1966) groeit in de tweede 
helft van de zestiger jaren in vele Euro
pese parochies en gemeenten, bijzonder 
in studenterrkringen, de behoefte aan een 
actieve inzet voor ontwikkelingswerk, 
vrede, emancipatie van minderheden, op
vang van gastarbeiders, daklozen, ver
slaafden. Tegelijk groeit het protest tegen 
wat genoemd wordt de 'burgerlijke samen
leving', de gevestigde normen, de geijkte 
verdeling van inkomens, macht en kapi
taal, de ouders/kind- en leraar/leerling-

11 Grote namen daarin zijn die van James Cone, A Black Theology of Liberation, Philadelphia 
1970; Richard Shaull, Keerpunt. Pleidooi voor revolutie, Utrecht 1967; Gayraud Wilmore, 
Black Re/igion and Black Radicalism, New York 1973. Verg. G. Anderson and Th. 
Stransky (eds), Liberation Theologies in North America and Europe, New York/Grand 
Rapids 1979. 
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verhoudingen 12. Daaruit komt een Euro
pese 'politieke theologie' voort, met overi
gens nogal grote accentverschillen. Ge
meenschappelijke karakteristiek van deze 
Europese politieke theologie is, dat ze 
zich richt tot de leden van de kerk en 
haar dialoog ook voornamelijk voert met 
andere theologische stromingen binnen de 
kerken. De gevraagde bevrijding wordt 
verwacht van onderop: vanuit de basis 
van de kerk, vanuit een consequente le
venspraxis van de christelijke groepen in 
navolging van Jezus. Er wordt niet opge
roepen tot politieke machtsvorming of tot 
theocratische staatsvormen; elke vorm 
van Twee-Rijken-leer wordt resoluut afge
wezen: we leven als wereldburgers en 
kerkleden immers binnen dezelfde ge
schiedenis; maar ook de secularisatie 
wordt afgewezen, omdat ze tezeer de libe
rale idealen van de burgerlijke vrijheids
rechten benadrukt of, omdat ze, zoals in 
het communisme, de mens van zijn uit
eindelijke bestemming en roeping berooft. 
Van de vier hierboven geschetste model
len komt dus alleen het vierde, dat van 
een profetisch-kritische eigen inbreng van 
basis-gemeenten in aanmerking. 

Wel wordt benadrukt, dat de geschiedenis 
en de praxis van mensen daarbinnen het 
enige voertuig is van Godsgeloof. Het gaat 
om de 'hominisatie' van de wereld. tegen 
de voortdurend aanwezige de-humanize
rende krachten in. Als zodanig worden ge
noemd: kolonialisme, imperialisme, racis
me, sexisme en kapitalisme. Jürgen Molt
mann spreekt in dit verband over de vi
cieuze cirkels ('Teufelskreise') van econo
mische armoede, politieke overheersing, 
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militaire afschrikking, culturele vervreem
ding door racisme, etnocentrisme, sexis
me, ecologische crisis en tenslotte - vooral 
in het Westen- de bedreiging van zin
loosheid en doelloosheid van een godde
loos bestaan. 
De bevrijding uit deze vicieuze cirkels en 
de-humaniserende tegenkrachten kan 
alleen geschieden door consequent gedrag 
van groepen en cellen in de samenleving 
die een politieke uitstraling hebben. Door 
haar eigen politiek van navolging (Metz) 
en radicale vriendschap en solidariteit 
(Moltmann) is de kerk een politieke fac
tor, die in dit politieke proces haar Gods
geloof belijdt: in de God van hoop, die 
de geschiedenis transformeert ten goede. 
De bevrijdende praxis van de kerk hoort 
daarom zelf tot het verlossingsgebeuren: 
bevrijding treedt binnen in de definitie van 
het heil. 
Met name Metz 1:l pleit daarbij voor de 
eigen, radicale inbreng van vernieuwde 
religieuze orden en nieuwe-levensstijl
groepen. In Nederland zijn het vooral de 
kritische of basis-gemeenten die zich bij 
zijn bevrijdingstheologie hebben aange
sloten. 
Edward Schillebeeckx 14 volgt daarbij nog 
een hele eigen weg. Vanuit een grondige 
analyse van het ontstaan van de christo
logie -de kerkelijke geloofsbelijdenis in
zake de persoon en het programma van 
Jezus van Nazareth- komt hij tot een 
nieuwe plaatsbepaling van de kerk als be
weging van Jezus. Wat God met mensen 
wil kan alleen gevonden en gerealiseerd 
worden in het voetspoor van Jezus van 
Nazareth, die het centrum is van een his-

._ 12 De Frankfurter Kritische Schule (Adorno, Marcuse) en een aantal Nco-Marxisten (Garaudy, 
Machovec, Hromadka, Lukacz, Kortsch, Althusser) leveren de basiscategorieën voor een 
nieuw denken over de verhouding van geloof en politiek, waarvan Dorothee Sölle, Johann 
BaptistMetzen Jürgen Moltmann de voornaamste woordvoerders worden, in Nederland ge
volgd door het colletief 'Tegenspraak' en door een aantal 'neo-Barthianen' die de keuze van de 
latere Kar! Barth voor het religieuze socialisme opnemen en uitwerken (Ter Schegge! e.a.). 

"' J. B. Metz, Zeit der Orden? Zur Mys1ik und Politik der Nachfolge, Freiburg 1977; Glaube 
in Geschichte und Gesel/schaft, Mainz 1977. 

'" E. Schillebeeckx, Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding, Bloemendaal 1977. 
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torische beweging van heil. ln deze bewe
ging gaat het om de zaak van God als de 
zaak van de mens en om de zaak van de 
mens als de zaak van God. Gerechtigheid 
en liefde, genade en bevrijding vormen één 
geheel van ethiek en belijden, orthodoxie 
en orthopraxis. Godsdienst en dienst aan 
mensen kunnen niet gescheiden worden. 
Maar de specifieke dienst van godsdienst 
en kerk aan de mens daarbij is enerzijds, 
dat zij, vanuit haar visie op Gods toe
komstgerichte Zijn, elke identificatie van 
menselijke verworvenheden met het uit
eindelijke Rijk van God afwijst en ander
zijds, dat God 'pure positiviteit' is en dus 
alleen kan worden aangeroepen en inge
roepen voor de bestrijding van het kwaad 
en het bevorderen van het menselijk goede 
voor allen, zodat de politieke strijd wordt 
gepersonaliseerd en gehumaniseerd: zo
lang er slachtoffers moeten vallen zullen 
christenen de strijd niet tot laatste doel 
kunnen verklaren. Zolang goede politieke 
doelstellingen niet door de subjecten er
van kunnen worden gedragen ontbreekt er 
nog iets aan het humanum en aan de 
'emancipatieve vrijheid' van de mens, en 
wel op grond van 'Gods niemand uitslui
tende menslievendheid'. 
Zou van deze Europese politieke theolo
gie nog gezegd kunnen worden, dat ze te 
theoretisch blijft, te weinig duidelijke po
litieke programma's oplevert 15, dat geldt 
niet voor de derde en wellicht de hoofd
bron van politieke theologie, die afkom
stig is uit Latijns-Amerika, de theologie 
van de bevrijding. Ze is begonnen 'op de 
werkvloer', in de slums, in de gevangenis
sen, in guerilla-acties als 'teologia habla
da', in gestencilde oproepen tot solidari
teit, inleidingen op hulpprogramma's, pas
torale plannen, programma's van alfabeti
sering en conscientisatie. De auteurs heb-
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ben hun grote werken bij wijze van spre
ken in hun vrije tijd geschreven. Ze hech
ten eraan zelf vooraan te staan in de strijd 
tegen armoede, onrecht, prostitutie, uit
buiting. Ze vormen slechts het spraak
makende topje van een ijsberg: tussen de 
bisschoppenconferenties van Medellin 
1968 en Puebla 1979 vermelden de biblio
grafieën meer dan 6000 publikaties 16. 

Alleen al vanwege deze achtergrond ver
staat theologie van de bevrijding zich als 
geworteld in en gericht op de praxis. 'Na
denken vanuit het bevrijdend historisch 
handelen is nadenken in het licht van een 
toekomst waarin men gelooft en waarop 
men hoopt, het is nadenken met het oog 
op een actie die het heden kan transfor
meren. Maar het betekent ook dat men dit 
niet doet vanuit de studeerkamer, doch 
door dáár wortel te schieten, waar op dit 
ogenblik het hart van de geschiedenis 
klopt, en door daar het Woord van de 
Heer der geschiedenis te doen horen, van 
Hem die zich onherroepelijk met het he
den van het menselijk wordingsproces ver
bonden heeft, om het tot zijn volkomen
heid te brengen' (Gutierrez) 17. 

Daarom is behalve een theologie van de 
bevrijding tegelijkertijd een bevrijding van 
de theologie nodig, die haar terugbrengt 
bij het geleefde leven waar de historische 
ontwikkelingen plaatsvinden. 'Van de 
theologie van de bevrijding hebben we 
geleerd, dat elke gethematiseerde reflectie 
het resultaat is van een bepaald soort 
praxis. De gearticuleerde reflectie is een 
'tweede woord', een poging om de eigen 
rationaliteit van een bepaalde manier van 
leven systematisch te verantwoorden. De 
bepaalde levenswijze is het eerste woord, 
de eerste realiteit: ze geeft leven aan de 
reflectie, controleert haar ontwikkeling en 
verifieert haar waarheid. De concrete 

13 Douglas Sturm, Praxis and promise: On the Ethics of Politica/ Tlzeology, Ethics 1982, 
p. 733-748. 
16 H. Schöpfer, Theologie der Gesel/schaft, Bern/Frankfurt/Las Vegas 1977. 
17 G. Gutierrez, Theologie van de Bevrijding, Baarn 1974, p. 27. 
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waarheid en de eenheid van het menselijk 
leven ligt in de wisselwerking tussen praxis 
en theorie. Wie a2.n de zelfkant van de 
ge';estigde orcte leeft zal bijgevolg een 
;mdcr ~oort theologie ontwikkelen dan hij 
die voordcel ha:dt uit de status quo en de 
welstand. De plaats die de theoloog in
neemt in de structuur van de maatschappij 
of de kerk. zijn \erhouding tot de macht 
en tot de produktie- en consumptiemidde
len, zijn positie in de klassentegenstel
lingen doen hun invloed gelden op zijn 
theologie: op de manier waarop hij de 
problemen stelt, de realiteit benadert en 
de teksten van de geloofstraditie interpre
teert (L. Boff) 1s. 

Dit impliceert een voortdurende betrok
kenheid op alles wat vanuit diverse disci
plines en samenlevingsactiviteiten (sociolo
gie, psychologie, pedagogiek, politiek) 
naar boven komt aan interpretaties en 
modellen voor verandering van de werke
lijkheid. Zo sluit men aan bij Marx' elfde 
these tegen Feuerbach: de filosofen heb
ben slechts de wereld geïnterpreteerd; 
waar het om gaat is hem te veranderen. 
Gutierrez onderscheidt de diverse functies 
van de theologie in de loop der eeuwen: 
aanvankelijk tekstuitleg over de Schriften, 
daarna wijsheid voor het religieuze leven, 
sinds de scholastiek wetenschappelijke 
reflectie en verantwoording van het gelo
ven tegenover de wetenschap. Bevrijdings
theologie nu wil. als kritische reflectie op 
het handelen, wijsheid en wetenschap in
tegreren in een actie/reflectie model. Po
litieke stellingnamen spelen daarin een 
wezenlijke rol HJ. 

Belangrijkste politiek-ideologische uit
gangspunt zo is de z.g. 'dependentietheo
rie' en de afwijzing van het technocrati-
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schc ontwikkelingsmodel. 'Desarrollo' 
(ontwikkeling) moet worden vcrvangen 
door 'liberacion' (bevrijding), omdat het 
door de heersende regimes, de transnatio
n<lle ondernemingen. het IMF en zelfs de 
Verenigde Naties voorrestclde ontwikke
lingsbeleid de volkeren van Latijns-Ame
rika gevangen houdt in afhankelijkheid 
van het internatiomJe kapitaal en het 
wcreldhandelssystccm. De in de 19e eeuw 
be-vochten politieke onafhankelijkheid is 
derhalve slechts schijn. Ontwikkeling vol
gens de lijnen van een technocratische 
industriële schaalvergroting levert de arm
sten van het land alleen maar meer ar
moede, werkloosheid en politieke onmon
digheid op. Prioriteit verdienen de agrari
sche hervormingen, de verbetering van de 
infrastructuur van het platteland, alfabe
tisering en participatie, waarin de armsten 
zelf weer subject worden vGn hun eigen 
geschiedenis. Daarbij hoort de opvoeding 
tot strijdbaarheid en weerbaarheid -'Ven
ceremos' - en tot solidariteit van de on
derdrukten: de pedagogie van de onder
drukten (Freire), die de hervorming van 
het hele onderwijs- en vormingsprogram
na met zich meebrengt in alle sectoren 
van de samenleving, ook in de kerkelijke 
catechese. in de theologische vorming, de 
ontwikkelingsprogramma's zelf. De veel
heid van initiatieven op al deze terreinen 
is nauwelijks nog te overzien. Het zijn 
vooral religieuzen - Jezuïeten, Francis
canen- die daarin via bijv. organen als 
CJNEP de leiding hebben. 
Niet allen kiezen daarbij dezelfde me
thoden 21. Er is sprake van diverse rich
tingen binnen de bevrijdingstheologie. 
Men kan daarbij onderscheiden tussen de 
sociaal-populisten, die door pedagogie en 

" L. Boff. TeoloJ?ia desde el Cautiverio, Bogola 1975, p. 2R. 

19 G. Gutierrez, o.c., p. 16-28. 

211 P. Bigo, The Church and Third World Revolution, New York 1977. 

21 L. Schuurman, Nuances in de bevrijdingstheologie, Wereld en Zending 6 (1977) 303-31R. 
H. Schöpfer, Vielfait der Befreillllf?Siheologieën, Orienticrung 41 (1977) 192-195. 
E. Schillebeeckx, Bevrijdingstheologieën tussen Mede/Jin en Puehla, Nijmegen 197R. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 3/83 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

catechese geleidelijk aan willen komen tot 
een niet-marxistisch sociaal-democratisch 
stelsel, maar die zich wel consequent ver
zetten tegen alle internationale en multi
nationale 'ontwikkelingshulp'. Zij nemen 
hun uitgangspunt in het slotdocument van 
Puebla 22• 

Een andere koers varen de uitgesproken 
marxisten onder de bevrijdingstheologen23 • 

Zij propageren een socialistische revolutie 
op basis van een- desnoods gewelddadi
ge - klassenstrijd. Uiteraard moeten hier
toe ook de Nicaraguanen gerekend wor
den (Ernesto Cardenal), die met de San
dinisten thans de regering vormen. Dat zij 
in de regering zitten is niet een toevallig
heid die ze met het oog op een bezoek van 
de Paus aan Nicaragua weer even onge
daan kunnen maken, noch is het een aar
digheidje van de Sanctinistas om de kerk 
te vriend te houden. Het behoort tot hun 
hele theologische denken en kerkelijke 
praxis om bevrijding ook metterdaad 
politieke vorm te geven. 

De grootste groep wordt gevormd door de 
humanisten 24. Zij pleiten voor een totale 
bevrijding, die zich niet tot het sociaal
politieke terrein beperkt: bevrijding uit 
plutocratie, fallocratie en cultureel-esthe
tische overheersing (Enrique Dussel) op 
basis van een nieuwe christologie, ecclesio
logie en eschatologie. 
Tenslotte zijn er de meer conservatieve 
'evangelisatoren'. Daartoe behoren de 
meeste protestantse theologen, alsook de 
auteurs van het eerste Puebla-document 25. 

Zij geven de huidige status quo minstens 
the benefit of the doubt, trachten waar 
mogelijk meer democratische structuren 
te bewerken, maar wijzen elke vorm van 
strijd en conflict-model af. Het woord 
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'bevrijding' krijgt bij hen de traditionele 
meer piëtistische inhoud terug van ver
zoening met God. Een groot aantal fun
damentalistische Noordamerikaanse ker
ken en sekten, alsook in het algemeen de 
Pinkstergroepen kiezen voor dit model. 
Door hun feitelijke hulpprogramma's on
der de allerarmsten zit er in hun stand
punten vaak meer beweging en hebben zij 
soms ook een positiever effect dan de 
eerste drie richtingen wensen toe te geven. 

Wat zijn nu de belangrijkste theologische 
opties van de grootste groep, de 'humanis
ten'? Belangrijkste uitgangspunt is een 
'christologie van onder op'. Allereerst in 
de zin van christologie 'van voren af aan': 
men wil zijn uitgangspunt nemen in het 
optreden van de historische Jezus van Na
zareth, die niet allereerst aanbeden maar 
gevolgd moet worden. Te lang heeft via 
de cultus van de officiële kerk de aan
biddenswaardige Christus de navolgens
waardige Christus overschaduwd. Dat is 
een vorm van monofysitisme: de door 
Nicea en Chalcedon veroordeelde ketterij 
dat de eigen aard(natuur) van Jezus 
slechts als goddelijk kan worden aangege
ven en dat zijn menselijkheid slechts de 
gestalte is van zijn goddelijkheid. Daarte
genover valt nu alle aandacht op bood
schap en praxis van Jezus, met wie wij 
ons door navolging moeten identificeren: 
'de enige manier om Jezus te leren ken
nen is hem na te volgen in zijn eigen ma
nier van leven; te trachten ons met zijn 
historische doelstellingen te identificeren; 
te trachten zijn rijk in ons midden gestal
te te geven. Met andere woorden: alleen 
door een christelijke praxis is het ons mo
gelijk om nader tot Jezus te komen. Jezus 
volgen is voorwaarde om hem te leren 

22 Tot deze richting behoren o.m. Josef Comblin, Lucio Gera, Segundo Galilea, Raul Vidales. 
23 Met name Hugo Assmann, Ernesto Cardenal, Adolfo Ham, Luis Alberto Gomez de Souza. 
24 Onder meer Enrique Dussel, Rubem Alves, Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez, Luis 
Segundo, Jon Sobrino, José Miquez-Bonino. 
25 R. Vekemans en Lopez Trujillo. 
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kennen' (Sobrino) 26. 

Maar het gaat ook om 'christologie van 
onder op' in een tweede betekenis. Jezus' 
optreden, geboorte en dood geven er blijk 
van dat hij resoluut wilde staan aan de 
kant van degenen die aan de zelfkant van 
de samenleving leven, een keuze die ten
slotte leidde tot zijn dood. Welnu, wat 
zonde is, wordt bepaald door Jezus' execu
tie: zonde is datgene wat de Zoon van 
God tot de dood voert (Sobrino): verzet 
tegen de stem van de armen, doof zijn 
voor de nood van de onderdrukten, opko
men voor de privileges van de machtheb
bers, beschermen van de reinheid van de 
leer in plaats van pal te staan tegen het 
plegen van onrecht. 'In zijn vervreemding 
stelt Jezus zich op één lijn met de indiaan, 
de afrikaan, de aziaat, de gebruikte 
vrouw, het onderdrukte kind. Hij sluit 
zich op in de gevangenis van de zonde -
het 'geldende systeem'- zonder zelf zonde 
te hebben gedaan' (Dussel) n. De losprijs 
die hij voor de velen betaalt is rechtstreeks 
gevolg van zijn keuze voor de slaven. 

V oor de visie op de kerk - de ecclesiolo
gie- houdt dit in: een resolute keuze voor 
de kerk van de basisgemeenschappen. 'De 
eigenlijke opdracht van de kerk wordt 
gerealiseerd, daar waar de viering van de 
maaltijd des Heren en de vorming van 
broederschap onder de mensen samen 
plaats vinden' (Gutierrez) 28 . Het gaat er
om de structuren van ambt en sacrament 
terug te geven aan het volk en ze te be
vrijden uit hun gemummificeerde vormen, 
waarin de officiële kerkelijke liturgie ze 
gebracht heeft (Boff) 29 . Wie ooit in kleine 
basisgemeenschappen in de slums, of tus-

sen het afgraven van de stadsvuilnisbelt 
door, met mensen in Latijns-Amerika 
eucharistie heeft gevierd zal weten wat 
Boff hier bedoelt en bij herlezing van de 
evangeliën gaan verstaan, wat het betekent 
als de armen subject van de kerk worden. 
De ware kerk is de kerk van de armen, 
aldus de bevrijdingstheologen, omdat zij 
zich pas werkelijk met Jezus kunnen iden
tificeren, zoals hij met hen. De rijken en 
machtigen moeten zich eerst tot deze iden
tificatie bekeren. Ze worden niet buiten
gesloten uit het heil, maar het zal hen wel 
veel moeilijker vallen 3o. 

Centraal in Jezus' boodschap en praxis 
staat het thema van het 'Rijk Gods'. De 
bevrijdingstheologen verzetten zich tegen 
ieder dualisme tussen het Rijk Gods en de 
geschiedenis van mensen. 'Het Rijk Gods 
is niet alleen een geestelijke realiteit, maar 
een totale omwenteling van de structuren 
van de oude wereld. En precies daarom 
dient het zich aan als goed nieuws voor de 
armen. Het Rijk Gods wil niet een andere 
wereld zijn, maar deze wereld hier ge
transformeerd in een nieuwe wereld, een 
nieuwe orde van \lle dingen van deze we
reld ( ... ). 'Rijk Gods' is de uitdrukking 
voor al het utopische van het menselijk 
hart: voor de totale bevrijding van alle 
elementen die deze aarde vervreemden en 
stigmatiseren, zoals lijden, verdriet, hon
ger, onrecht, verdeeldheid en dood, niet 
alleen voor de mens, maar voor de hele 
schepping' 31 . 

Daarbij mag echter geen enkele realisatie 
van gerechtigheid ooit met het Rijk Gods 
vereenzelvigd worden. Jezus zelf heeft zich 
verzet tegen elke 'regionalisatie' van het 

26 Jon Sobrino, Tlzeo/ogy at the Crossroads, London 1978, p. XIII. 

27 Enrique Dussel, Overlzeersing~Bevrijding. Een andere theologische beschouwing, Concilium 
10 (1974/6) p. 40. 
28 G. Gutierrez, o.c., p. 193. 
29 L. Boff, Kleine Sakramentenlehre, Düsseldorf2 1978, p. 11. 

3° Julio de Santa Ana, Towards a Church of the Poor, Geneva 1979. 

:ll L. Boff, De 1·er/ossing in Christus en het hevrijdingsproces, Concilium 10 (1974/6) p. 80 en 
79. 
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Rijk Gods. Hij verzet zich tegen elk 'Mes
sianisme', dat menselijke heilsverwach
tingen gelijkstelt met het plan van God. 
Het gaat om een transformerende kracht 
Gods. die telkens weer de mensen oriën
teert op de uiteindelijke bestemming van 
mens en geschiedenis, om een transfor
merende eschatologie dus. 

In de praktijk houden de bevrijdingstheo
logen zich in het algemeen verre van een 
bondgenootschap met het regerende esta
blishment. Ze zoeken hun contacten met 
de kritische vakbeweging, omdat ook hun 
vertrouwen in de officiële vakbonden, 
waaronder CLAT, de federatie van La
tijns-Amerikaanse vakbewegingen, is ge
taand. Per land ligt de situatie echter ver
schillend, zoals ook per land de verhou
ding tot de kerkelijke leiders verschillend 
ligt. Eigenlijk is deze laatste alleen in Bra
zilië goed te noemen, alsook in El Salva
dor en Costa Rica. ln Nicaragua zijn de 
spanningen sinds het bewind van de San
dinisten toegenomen. Uitgesproken vijan
dig liggen de verhoudingen in Peru en 
Colombia, terwijl in Chili en Argentinië 
de verhoudingen tussen theologen en bis
schoppen weer beginnen te verbeteren. 
]n het algemeen hebben de christen-demo
cratische partijen van Latijns-Amerika 
(in Chili, Paraguay, Argentinië, El Salva
dor), voorzover zij een reële machtsfactor 
vormen en niet zoals in bijv. Peru een 
vijgebiact zijn voor het nationale regime, 
(dat zich immers in zijn geheel als 'christe
lijk' beschouwt), zich weinig of niets van 
het programma van de bevrijdingstheolo
gen aangetrokken. De heersende nationale 
regimes en partijen (als die er zijn) onder
houden in her algemeen (te) goede be
trekkingen met de kerkelijke hiërarchie. 
Van een echte politieke oppositie, waarin 
ook christen-democraten participeren is 
nergens sprake. De christen-democratische 
partij van Uruguay is na de staatsgreep 
van 1973 ontbonden en verboden en de 
leiders gevangen genomen. Ook na de 
hervormingen van l9S I is er slechts plaats 
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voor 'nationale' partijen. 

Besluit 
Ik vermoed, dat bij menigeen na lezing 
van dit verhaal de vraag zal opkomen, wat 
de reële betekenis van de idealen van de 
politieke theologie voor het politieke be
drijf zouden kunnen zijn. Als politiek de 
kunst van het haalbare is en partijpolitiek 
in coalitieverband datzelfde in het kwa
draat, dan lijkt de afstand tussen theolo
gische idealen en alledaagse politieke 
werkelijkheid bijzonder groot. Toch lijkt 
mij het model van de politieke theologie, 
als het gaat om het bepalen van de ver
houding tussen geloof en politiek beter 
bruikbaar dan de drie overige modellen: 
theocratie, twee-rijken-leer, of seculari
satie. 
Allereerst richt de geschetste theologie 
zich direct slechts tot kerkleden. Ze creëert 
een nieuw circuit van politieke bewust
wording en roept gelovigen op, hun rech
ten als vrije burgers te benutten om met 
name onrecht en oorlog, armoede en on
veiligheid uit de samenleving te bannen 
en om de slachtoffers van onze politieke 
en economische stelsels daarbij een voor
keursbehandeling te geven. Maar lijkt dat 
het politieke bedrijf er alleen maar bij kan 
winnen, als op die manier steeds meer 
mensen en met name de minsten onder 
hen subject van hun eigen geschiedenis 
en dragers van hun eigen politieke beslis
singen willen zijn. 

Vervolgens reikt deze theologie aan politi
ci nieuwe invullingen aan voor een poli
tieke 'hiërarchie van waarden' en afwe
ging van belangen. Dat geldt voor het 
vredes- en veiligheidsbeleid evengoed als 
voor het beleid inzake de besteding van 
het nationale inkomen en de verdeling 
van de particuliere inkomens. Wil deze 
'hiërarchie van waarden' meer zijn dan het 
resultaat van het machtsspel van maat
schappelijke belangen, zoals dat bijv. in 
de SER tot stand komt, dan is ook een 
so:::iaal-ethisch beraad broodnodig, zoals 
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reeds is onderkend. Mij lijkt dat zo'n so
ciaal-ethisch beraad met de gedachten van 
de politieke theologen ernstig rekening zal 
dienen te houden. 
Op de derde plaats maakt deze theologie 
- en dat lijkt mij een christelijke politieke 
opgave bij uitstek- de weg vrij naar wer
kelijk internationale politieke belangen
behartiging, in Europees, maar ook in 
wereldverband. De christelijke koinonia 
of lotsgemeenschap overstijgt en kritiseert 
de politiek van het nationale belang. Poli
tiek met een menselijk gezicht zal perse 
politiek met een verreikende blik moeten 
zijn, om werkelijk oog te krijgen voor de 
dimensies van de problemen in the global 
village. De katholieke kerk als een univer
sele 'liefdeband' van kerken en de Wereld
raad van Kerken als een 'conciliaire ge
meenschap van kerken' zijn twee belang
rijke wereldomvattende communicatie
kanalen, die nog niet of althans in veel 
mindere mate door ideologische tegenstel
lingen zijn verstopt dan bijv. de Verenigde 
Naties. Het zou voor christelijke politici 
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een gemiste kans zijn de theologie, die via 
deze instrumenten op een wereldwijde 
consensus kan beginnen te bogen, links 
te laten liggen. 
Tenslotte is er de eigen methode van de 
theologie: ze kan alleen stemmen winnen 
door te overtuigen, met zachte hand, be
langeloos, op de wijze van God zelf, zoals 
de Diognetus-brief betuigt: in God is geen 
geweld. Ze is niet afhankelijk - hoop ik -
van reclameslogans, verkoopcijfers, com
merciële belangen, militaire interessen, 
werkgelegenheidsoverwegingen. Ze wor
telt, zeker voor wat de bevrijdingstheolo
gie betreft, in de levensinzet van mensen. 
Dat eigen geluid van profeten, die dienen 
met hun leven, mag ook in christen
democratische politieke partijen niet on
derdrukt worden. 


