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Tijdens een vakantie in Beieren woonden mijn vrouw en ik een Evangelisch-Lutherse kerkdienst bij. In zijn preek deed de
voorganger een kernachtige uitspraak: "De Tien Geboden behoren thuis in het raadhuis, de Bergrede behoort verkondigd
te worden in de kerk."
Over zo'n uitspraak valt veel te zeggen. Ik zou echter de aandacht willen vragen voor twee aspecten ervan. In de eerste
plaats zit er de erkenning in, dat de Bijbel ook iets te zeggen heeft voor de overheid en over de politiek. Maar tegelijk
wordt ermee gezegd dat, als het gaat om de inhoud van de Bijbel, onderscheid gemaakt moet worden tussen kerk en staat.
Misschien reageert u nu wat schouderophalend. Een vertrouwd gereformeerd geluid, zult u denken, maar wat doe je ermee
in de praktijk van vandaag, nu de ontkerstening in ons land welhaast overal doorgedrongen is? Voor het eerst in vijf en
zeventig jaren hebben we zelfs een kabinet uitsluitend bestaande uit leden van niet-christelijke partijen. Wat begin je dan
nog met de bijbelse boodschap in de politiek?

Zuurdesem
Toch kan juist nu de uitspraak van de Beierse predikant ons verder helpen. Hij begreep namelijk heel goed dat politici niet
moeten evangeliseren, maar dat zij daarom nog wel te maken hebben met het Evangelie. Of algemener uitgedrukt: politiek
actief zijn is geen vorm van evangelisatie, maar is wel een opdracht die voortvloeit uit het Evangelie.
Soms spreken dingen die ons bekend zijn, ons meer aan als ze uit de mond komen van mensen die in heel andere
omstandigheden dan wij leven. Zo verging het mij een paar jaar geleden tijdens het eerste door het GPV in Hongarije
georganiseerde congres. De opening van dat congres werd naar Hongaarse traditie verzorgd door een gereformeerde
bisschop met een meditatie over Matteüs 13:33, de gelijkenis van de zuurdesem. Hij wees erop, dat de zuurdesem van het
Evangelie in de wereld moet werken zoals de gist in het meel. Dat was een actueel woord zo kort na het einde van de
communistische overheersing in een land, dat wellicht nog radicaler dan Nederland ontkerstend is.

Gods eer
Maar ook in Nederland geldt de opdracht dat de boodschap van het Evangelie moet uitgaan naar alle mensen. Dat is een
opdracht voor de kerk en haar leden, in ambtelijk werk en in werk van verenigingen en evangelisatiecommissies, maar ook
in het functioneren van kerkleden in politiek en maatschappij. We mogen ons leven niet kunstmatig in tweeën delen, één
deel voor God en zijn dienst en een ander deel voor ons verkeren in de burgerlijke samenleving.
Wel zal de wijze van werken in beide situaties verschillend zijn. In en door de kerk wordt het Evangelie verkondigd met
bevel van geloof en bekering. In de politiek gaat het erom te bevorderen dat overheid en burgers handelen overeenkomstig
Gods Woord. Dat bedoelde de Beierse predikant, toen hij onderscheid maakte tussen de Tien Geboden en de Bergrede.
In de kerk gaat het om het hart van de mensen, in de politiek (primair) om hun handelen.
De grote betekenis van confessioneel-gereformeerde politiek is nu, dat zij door te luisteren naar de Schrift en de confessie
normen voor het overheidshandelen wil hanteren, waarin de eer van God centraal staat. En God ontvangt eer als mensen en
overheden doen wat Hij wil.

Beperkte taak
Een tegenwerping die vaak gemaakt wordt, is: kun je het handelen naar Gods geboden wel los zien van het geloof in God?
Is immers niet alles wat uit het geloof niet is, zonde?
Het antwoord op dit soort vragen kunnen we alleen geven als we oog hebben voor de specifieke beperkte taak van de
overheid. Een overheid is er voor alle burgers, gelovigen en ongelovigen. Ze heeft niet de taak het Evangelie te verkondigen
en burgers op te roepen tot bekering. Sterker nog: ze mag geen geestelijke drang uitoefenen en moet de geestelijke vrijheid
van alle burgers garanderen. Maar in dit alles is ze wel Gods dienares en moet ze op haar terrein en met haar
mogelijkheden luisteren naar Gods geboden.
Die opdracht geldt voor alle overheidspersonen, gelovige en ongelovige. Ze is namelijk niet afhankelijk van de opvattingen
van de overheidsdienaren, maar vloeit voort uit het overheidsambt, dat door God is ingesteld.
Nu is het zeker waar dat het gemakkelijker is in een overwegend christelijke samenleving te pleiten voor een politiek
overeenkomstig Gods Woord. En meestal discussieer je hierover gemakkelijker met christelijke politici dan met
ongelovige. Maar daarmee is niet alles gezegd.

Gods Wet



We mogen namelijk geloven dat Gods Woord zich van alle andere boeken ter wereld onderscheidt, doordat het het
Woord is van Hem die door zijn Zoon Jezus Christus over alle dingen regeert. De Bijbel is niet het boek van de christenen,
maar het Woord van de Christus. Daarom heeft het zeggenschap over alle mensen.
Voor de politiek, die immers gaat over het hándelen van mensen, is wat de Bijbel zegt over Gods Wet van bijzonder
belang. Veel ongelovigen - en helaas ook wel gelovigen - beschouwen de Tien Geboden als regels voor christenen. Wie
niet in God gelooft, heeft volgens die redenering ook niets met zijn geboden te maken. Maar dat is een ernstige vergissing.
Prof. K. Schilder heeft in zijn catechismusverklaring erop gewezen, dat Gods Wet teruggrijpt naar wat 'van den beginne'
was, naar de schepping dus. Daarom kan de band die deze wet om het mensenleven slaat, dat leven alleen maar ten goede
komen. Hij noemt de Wet van God dan het enige kleed, dat de wereld werkelijk past.

Ook voor niet-christenen
Als we ons dit realiseren, dan geeft dat diepgang en perspectief aan de gereformeerde politiek. Dan kunnen we van een
ongelovige overheid verlangen zich te houden aan Gods geboden. Natuurlijk rust dan wel op ons de taak de betekenis van
Gods geboden voor deze tijd te concretiseren, op zo'n manier dat dit ook voor niet-christenen herkenbaar is. Dat kan,
omdat Gods geboden passen bij de door God geschapen werkelijkheid.
De voorbeelden liggen voor het grijpen. Winkelsluiting op zondag, bescherming van het leven en tegengaan van
ongebreidelde gokmogelijkheden hebben alles te maken met Gods geboden, maar ook en daarom met de kwaliteit van ons
samenleven als mensen. Ook ongelovigen kunnen daar niet omheen. Wel zien we vaak dat in een ontkerstende samenleving
zulke politieke doelstellingen op verzet stuiten.
Wie z'n belijdenis kent, zal hier niet van opzien. Lees er de Dordtse Leerregels, hoofdstuk III/IV, maar eens op na. De in
zonde gevallen mens heeft enige kennis van het onderscheid tussen goed en kwaad behouden, maar zonder bekering tot
God vertroebelt hij deze kennis en houdt hij haar in ongerechtigheid ten onder.

Ten goede
Confessioneel-gereformeerde politici zijn dan ook geen grenzeloze optimisten. Maar zij zullen zich door het ongeloof van
anderen er niet van laten weerhouden te laten zien hoe het handelen naar Gods geboden het mensenleven ten goede komt.
Zo kunnen principieel geladen zaken een heel praktische invulling krijgen. Omgekeerd kunnen ook heel praktische
vraagstukken, bijvoorbeeld over werkgelegenheid of milieubeheer, passen in een principiële koers, geïnspireerd door de
bijbelse opdracht Gods schepping in zijn dienst te beheren en te ontwikkelen.
Eigenlijk is het een wonder dat in ons ontkerstende land nog ruimte is voor gereformeerde politiek en dat gereformeerde
politici niet aan de kant behoeven te blijven staan. Hun stem wordt gehoord, soms roept dat verzet op, dan weer volgt er
instemming. Maar is dat niet eigen aan alle christelijke arbeid?

Onderscheid in taken
Politiek actief zijn is geen vorm van evangelisatie, zo zagen we, maar het is wel een opdracht die voortvloeit uit het
Evangelie. Het gaat in beide gevallen om de eer van Gods Naam. Evangelisatie en gereformeerde politiek zijn te
onderscheiden taken in het ambt van de gelovigen. Elk kerklid heeft daarin zijn eigen taken en mogelijkheden. Niet ieder
kan daadwerkelijk politiek actief zijn, maar voor ieder zijn er mogelijkheden te laten zien dat de doorwerking van het
Evangelie in de publieke samenleving hem evenzeer ter harte gaat als de verkondiging van het Evangelie in Zaïre of tijdens
een project van E & R. Een kunstmatige scheiding tussen evangelisatie en politiek is uiteindelijk schadelijk voor beide.


