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Wie het voorgaande artikel las, zou zich af kunnen vragen waarom er eigenlijk nog een christelijk alternatief
nodig is. Zijn bovenstaande doelstellingen immers ook niet door christenen te onderschrijven? Moeten ook
christenen niet opkomen voor de (gelijk)waardigheid van alle mensen? Is ook de christelijke politiek zich er
niet van bewust dat de werking van de markt niet garant staat voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving?
Waarin ligt dan nog het verschil?

Het zal duidelijk zijn dat het verschil in de eerste plaats gelegen is in het vertrekpunt waarin de sociale politiek wordt
onderbouwd. Evenals de christelijke politiek verwoordt de socialistische politiek van de SP een bepaalde visie op mens en
samenleving. In het beginselprogram staat die visie als volgt omschreven: ‘Uitgangspunt is dat de mens de maat is van alle
dingen, en dat de menselijke maat maatgevend moet zijn voor de inrichting van de samenleving. Menselijke waardigheid,
gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit tussen mensen vormen onze meetlat, hier en nu, én onderweg naar een betere
wereld.’

Christelijke politiek
De basis van de christelijke politiek staat hier diametraal tegenover. Niet de mens, maar God vormt ten diepste het
uitgangspunt van de politiek. De doelstellingen mogen misschien soms overeenkomen, de uitgangspunten zijn totaal
verschillend. Het uitgangspunt van de christelijke politiek ligt in de Bijbel en in de scheppingsordeningen. God heeft de
mens goed en naar zijn beeld geschapen. Het is de taak van de christenen om een politiek te voeren die recht doet aan
deze oorspronkelijke scheppingsbestemmingen. De Bijbel geeft daarbij talloze richtlijnen, soms direct en soms indirect.
Allereerst is er de visie op de overheid. In de christelijke visie is de overheid niet zomaar een afvaardiging van haar burgers,
maar is ze ten diepste door God ingesteld. Deze visie is onderscheidend. In de gangbare opvatting is de overheid immers
slechts gebonden aan de ontwikkelingen in de samenleving. Ze kan dus in feite niets anders doen dan de trends in de
samenleving volgen, ongeacht of die nu goed zijn of fout. In de christelijke visie heeft de overheid evenwel een zelfstandige
verantwoordelijkheid, gelegen in het ordenen van de samenleving naar het bijbelse principe van de gerechtigheid.

Onderling dienstbetoon
Vervolgens is er de opdracht om de naaste lief te hebben. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament zijn diverse
voorbeelden te vinden van zogenaamde ‘sociale wetgeving’. Dat begint al in de boeken van Mozes, waarin het volk Israël
verplicht wordt zorg te dragen voor de medemens in nood. Weduwen en wezen ontvangen bijvoorbeeld bescherming tegen
verdrukking en buitensluiting (Ex. 22:23). Levieten (die zelf geen land hadden) krijgen de garantie dat zij niet aan hun lot
worden overgelaten (Deut. 12:19). ‘Behoeftige dagloners’ en ‘vreemdelingen’ weten zich beschermd door barmhartigheid
en zorg (Deut. 24:14-15). Leviticus 25 is als het ware een sociaal program in zijn vroegste vorm: ‘Wanneer uw broeder
verarmt en zich bij u niet meer staande kan houden, dan zult gij hem - vreemdeling en bijwoner - ondersteunen, opdat hij
bij u in het leve blijve. Gij zult geen rente of winst van hem nemen, maar gij zult voor uw God vrezen, opdat uw broeder bij
u in het leven blijve’.
Heel de wetgeving in het Oude Testament is gericht op het onderlinge dienstbetoon. Het uitgangspunt is dat de arme en
behoeftige hulp verdient. Dat is niet alleen een kwestie van barmhartigheid, maar ook van gerechtigheid. De oproep om
zorg te dragen voor de naaste, is namelijk niet vrijblijvend. Wie aan de oproep geen gehoor geeft, kan rekenen op
repercussies, zo valt bij de kleine profeten te lezen. Illustratief is Maleachi 3:5: ‘Ik zal tot een snelle aanklager zijn … tegen
hen die het loon van de dagloner drukken, weduwe en wees verdrukken, en de vreemdeling terzijde dringen’. Maar ook in
Amos 2:6-16 en Jeremia 22:17-19 wordt een expliciete relatie gelegd tussen enerzijds sociale ongerechtigheid en
anderzijds de straf van God.

Liefde en barmhartigheid
In het Nieuwe Testament komt de zorg voor de naaste vervolgens in het teken te staan van de liefde en het verlossingswerk
van Jezus Christus. Dit wordt direct concreet gemaakt in het leven van de eerste gemeente in Handelingen 2:43: ‘En allen,



die tot geloof gekomen waren en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun
bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden’. Deze levenshouding, die gericht is
op de ander, komt op diverse plaatsen terug. Bijvoorbeeld in 2 Korintiërs 8 en 9, waar een collecte wordt gehouden voor
Jeruzalem. In Matteüs 26:11, waar Jezus zegt dat de armen ‘altijd bij u ‘ zijn. In Jakobus 5:1-6, waar gewezen wordt op
het gevaar om rijkdom en bezit uitsluitend voor zichzelf te houden. En in 1 Timoteüs 6:17-19, waar rijkdom als een
geschenk van God wordt aangemerkt ‘ten gebruike … om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en
mededeelzaam.’
Kern van al deze nieuwtestamentische teksten is dus, dat rijkdom geen recht is maar een zegen. Wanneer de mens in
voorspoed leeft, stelt hem dat in staat om zorg te dragen voor de medemens in nood. De mens is als het ware een
rentmeester, die zijn bezit niet slechts voor zichzelf mag gebruiken, maar het ruimhartig moet delen met anderen. Daarin ligt
de winst, niet alleen voor de ander, maar ook voor hemzelf. ‘Niet wie heeft is rijk, maar wie geeft is rijk’, schreef dr. W.H.
Velema eens treffend.

Concreet
De vraag is hoe bovenstaande bijbelse gegevens concreet toepassing krijgen in de samenleving van vandaag. De oproep
om goed te doen aan de naaste, is primair gericht aan ieder mens afzonderlijk. Maar hoe zit dat met andere instanties in de
samenleving? Met de kerken en de overheid? Welke taak hebben zij hierin? Bestaat er een soort ‘taakverdeling’ tussen
individuele burgers, kerken en overheid? Zo ja, waarop is die taakverdeling gebaseerd?
Deze vraag lijkt meer dan ooit actueel te zijn. We leven in een tijd van een terugtredende overheid. De periode van de
verzorgingsstaat met zijn ‘verzorging van de wieg tot het graf’ is voorbij. Het gevolg is dat de taakverdeling tussen kerk,
overheid en burger in een nieuw daglicht is komen te staan. In de eerste decennia na 1950 nam de overheid de sociale taak
in de samenleving grotendeels zelf voor haar rekening. Het sluitende sociale stelsel leidde er echter toe dat de kerken en de
individuele burgers steeds meer uit beeld raakten. Uit een onderzoek van een paar jaar geleden bleek bijvoorbeeld dat
binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt de diaconale hulp vooral gericht was op de eigen gemeenteleden en weinig
op de samenleving daaromheen. Op de achtergrond speelde hier bovendien het onderscheid mee tussen de taken van de
kerk als instituut en de taken van de afzonderlijke kerkleden. Terwijl de kerk als instituut primair verantwoordelijk zou zijn
voor de verkondiging van Gods Woord (en in het verlengde daarvan de financiële hulpverlening vooral op de eigen
gemeenteleden richtte), zouden de activiteiten buiten de kerk meer op het terrein van de individuele kerkleden liggen.
Het is echter de vraag of dit onderscheid terecht is, wanneer we letten op de specifieke taken van overheid en kerken. De
taak van de overheid wordt vanouds gekenmerkt door het ‘recht’. De overheid moet de samenleving zo ordenen dat
zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan de oorspronkelijke bedoeling van God met zijn schepping en schepselen. De taak
van de kerken wordt op haar beurt gekenmerkt door ‘liefde’ en ‘barmhartigheid’. Vanuit deze noties is het de opdracht om
als kerken het evangelie te verkondigen en uit bewogenheid om te zien naar de medemens in nood. Deze
barmhartigheidstaak raakt niet alleen de individuele kerkleden, maar ook de kerk als geheel.

Samenvattend
Laten we terugkeren naar ons beginverhaal in het eerste artikel, de situatie van mevrouw De Wit. Armoede bestaat, ook in
Nederland. Vanuit de politiek kunnen daar verschillende antwoorden op gegeven worden. Christenen staan daarin met een
geheel eigen boodschap en motivatie. Samenvattend kunnen over de taakverdeling tussen overheid, kerken en individuen
inzake de bestrijding van de armoede de volgende richtlijnen dienst doen.
Idealiter zou binnen een samenleving de zorg voor de naaste primair in handen zijn bij de directe sociale omgeving, de
familie, de vrienden, de buren en de kerk. Feit is echter dat we momenteel in een situatie leven waarin mensen steeds
minder onderdeel zijn van structuren in de samenleving. Familiebanden zijn veelal zwak, de sociale cohesie, samenhang, in
dorpen, buurten en straten laat veel te wensen over, terwijl het aantal kerkgangers zienderogen afneemt. Het blijft daarom
de taak van de overheid om vanuit het oogpunt van het recht ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot valt. Maar daar
mag het niet bij blijven. Kerken, kerkleden en andere burgers zullen hun eigen verantwoordelijkheid inzake de zorg voor de
naaste weer onder ogen moeten zien. Ze zullen hun bijbelse plicht tot het doen van barmhartigheid serieus moeten nemen.
Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, krijgen ze daartoe gelukkig alle gelegenheid.

Stellingen ter bespreking
1. Nu de overheid zich steeds verder terugtrekt, is het de taak van de kerken en kerkleden om het ontstane gat op te

vullen. De kerken moeten zich weer bewust worden van hun sociale taak in de publieke samenleving. Hoe geven we
dat in de praktijk vorm?



2. Waar de kerken gekenmerkt worden door begrippen als ‘liefde’ en ‘barmhartigheid’, wordt de overheid gekenmerkt
door het ‘recht’. Het is de taak van de overheid om garant te staan voor een rechtvaardige verdeling van de rijkdom,
wanneer kerken en individuele burgers daarin tekortschieten. Deze taak is gebaseerd op het principe van de overheid
als ‘instelling van God, u ten goede’ (Rom. 13). Komt dit overeen met het beeld dat u van de overheid heeft?

3. De Bijbel staat vol met zogenaamde ‘sociale wetgeving’. Welke teksten spreken u het meest aan en hoe kunnen ze in
de praktijk handen en voeten krijgen?

4. Kent u voorbeelden als mevrouw De Wit? Hoe gaat u daarmee om?
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