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Het valt niet te ontkennen dat godsdienst een belangrijke factor is in de botsingen tussen 
mensen en volken in deze wereld. Godsdienstoorlogen zijn historie bepalende gegevens 
wat betreft het verleden en het heden. Naar wij verwachten zijn ze ook uit de toekomst 
niet weg te denken. 
Zolang mensen hun geloof beleven en belijden binnen de muren van hun woning of hun 
gebedshuis, is er geen enkel probleem. Dat wordt anders, zodra de belijders van een 
godsdienst vinden dat hun overtuiging ook betekenis dient te hebben voor het publieke 
leven. Deze overtuiging heeft ook gevolgen voor de verhouding tussen volkeren. 
 
In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor de manier waarop christenen en moslims vorm 
hebben gegeven aan hun belijdenis dat God respectievelijk Allah Koning is over het gehele 
leven. 
Hierbij gaat het met name over de verhouding tussen enerzijds kerk en overheid, en 
anderzijds moskee en overheid. En de centrale vraag hierbij is: heeft de overheid de roeping 
ervoor te zorgen dat de goddelijke geboden ook in het publieke leven worden onderhouden? 
En wanneer deze vraag bevestigend wordt beantwoord: welke gevolgen heeft dit voor de 
verhouding kerk en moskee enerzijds en de overheid anderzijds? 
Het is zinvol hierbij de geschiedenis te betrekken. Vandaar dat hier een kort overzicht volgt 
van zowel christianisering als islamisering. Met deze termen worden díe vormen van 
geloofsverbreiding aangeduid, waarbij de overheid een grote rol speelt. 
 
Christianisering 
 
Toen keizer Constantijn de Grote in 312 christen werd, bracht dit belangrijke veranderingen 
met zich mee voor de christenen. In 313 werd in de rijkswet van Milaan bepaald dat de 
christenen dezelfde rechten dienden te ontvangen als de aanhangers van andere godsdiensten. 
Enkele jaren later, in 380, verhief keizer Theodosius het christendom tot staatsgodsdienst. Het 
heidendom werd strafbaar gesteld en iedere burger verplicht in de leer van de goddelijke Drie-
eenheid te geloven. Elke burger die een staatsambt bekleedde, moest lid worden van de 
staatskerk, anders was het niet mogelijk die functie te bekleden. 
Deze christianisering van het leven had als voordeel dat de kerk eindelijk in alle rust haar 
werk kon doen. Als grote nadelen springen eruit: de kerk verloor haar zelfstandigheid en de 
keizer werd in feite hoofd van de kerk (caesaropapie). De keizers bemoeiden zich daarom ook 
zeer actief met de gang van zaken op de diverse concilies. De kerk werd tot een bolwerk van 
macht. Daarmee verdween in deze verburgerlijkte kerk het principe van het kruisdragen in 
navolging van de Here Jezus. 
 
In later tijd zijn de rollen ook wel omgedraaid. Niet iedere paus nam genoegen met de tweede 
plaats. Zo heeft paus Gregorius VII het voor elkaar gekregen, dat koning Hendrik IV in 1077 
zijn gang naar Canossa heeft gemaakt. En het verdrag van Worms (1122) is niet afdoende 
gebleken om paus en keizer op hun eigen terrein te houden. In het jaar 1200 bezit de paus 
meer macht dan hij ooit heeft gehad. De paus heeft de machtsstrijd tenslotte gewonnen. 



Een ernstige uitwas van deze vermenging van ambten zien we in de Kruistochten. Met de 
steun van de paus trok Peter van Amiëns door het land om een ‘kruisleger’ te organiseren. En 
de mensen kwamen onder het uitroepen van de woorden: God wil het. 
Deze kruistochten hebben de christelijke kerk een slechte dienst bewezen. Men gedroeg zich 
onchristelijk tegenover de andere volken. Aan moslims en Joden werd de keus gesteld: buigen 
voor het kruis van Christus of de dood. 
Voor hedendaagse christenen zijn die Kruistochten iets uit een ver verleden. Wie moslims 
over deze Kruistochten hoort spreken, krijgt de indruk dat ze nog maar net achter de rug zijn. 
Dat bleek ook wel toen George W. Bush aan de vooravond van de strijd tegen Irak het woord 
crusade in de mond nam. Voor veel moslims was daarmee het bewijs geleverd dat hij een 
godsdienstoorlog wilde beginnen. 
 
De geschiedenis van het westerse christendom laat nog een ander voorbeeld zien van de 
vermenging kerk en staat. Dan denk ik aan het principe cuius regio, eius religio, zoals dat in 
de tijd na de Reformatie in Duitsland in praktijk werd gebracht. Was de vorst rooms-
katholiek, dan werden de onderdanen geacht ook lid van de rooms-katholieke kerk te zijn - 
hetzelfde principe gold voor een protestantse vorst en zijn onderdanen. 
 
Ook dichter bij huis zijn er voorbeelden aan te wijzen van de vervaging van de grenzen tussen 
kerk en staat. Een deel van protestants Nederland leeft nog bij de Statenvertaling. Dat is een 
vertaling die is gemaakt in opdracht van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden. 
Deze geliefde en ook zeer hoogstaande vertaling dateert uit de tijd waarin burgemeesters de 
predikantsbenoemingen deden. Dezelfde regenten hebben vanaf 1618/19 verhinderd dat de 
kerken in synodaal landelijk verband bij elkaar kwamen. En er zijn meer voorbeelden te 
noemen van deze grensvervaging. 
 
Al deze voorbeelden laten zien dat de scheiding tussen kerk en staat zoals we die vandaag 
kennen, niet vanzelfsprekend is. Ook maken ze duidelijk dat de bemoeienis van de overheid 
met kerkelijke zaken niet altijd dramatische gevolgen heeft gehad. 
 
Islamisering 
 
Kijken we naar de islam, dan zien we eenzelfde worsteling rond de verhouding ‘moskee en 
staat’. 
Toen Mohammed van Mekka naar Medina vluchtte, werd hij van vervolgde profeet tot 
gevierd staatsman. In Medina heeft hij de Grondwet van Medina opgesteld. Het bijzondere 
van deze grondwet was dat hij alle burgers van de stad tot de geloofsgemeenschap, de oemma, 
rekende. Dus ook de Joden in de stad. Zij werden geacht samen met de moslims bij te dragen 
in de kosten voor de oorlogen die Mohammed voerde. Daarbij hielden de Joden, evenals de 
moslims, het recht op vrije uitoefening van de godsdienst. De grondwet van Medina is 
evenwel theorie gebleven omdat de verhoudingen zich door een conflict met de Joden in 
Medina totaal wijzigden. 
In later tijd zou het begrip oemma alleen de moslims omvatten. Joden en christenen kregen 
officieel een aparte positie, de dzimmi-status. Dzimmi betekent beschermeling. Tegen betaling 
van hoofdgeld en grondbelasting mochten ze gebruik maken van het land en konden zij hun 
godsdienst uitoefenen. Daarmee werden Joden en christenen vanwege hun geloof 
‘tweederangsburgers’. Bij alle variatie in regels werd van de dzimmi’s in het algemeen een 
houding van respect en onderdanigheid verlangd. 
Daarmee werd in feite de blauwdruk neergelegd voor het streven dat we in latere tijd steeds 
zien terugkeren: de religieuze wet, de sjarie’a, maken tot de grondwet van de staat. 



 
In verband met ons onderwerp is het belangrijk te weten dat door moslims de wereld wordt 
opgedeeld in twee gebieden: de daar al-islam en de daar al-harb. Daar waar de moslims in de 
meerderheid zijn en het ook voor het zeggen hebben, is de daar al-islam. De daar al-harb is 
het voor de islam nog te veroveren gebied, het ‘gebied van de oorlog’. 
 
De geschiedenis laat zien dat het voor de minderheden niet altijd even moeilijk was om te 
leven onder moslimse overheersing. Het verschilde van plaats en tijd. 
Men kan hierbij onderscheid maken tussen moslimse landen en islamitische landen. In de 
moslimse landen is de meerderheid van de inwoners wel moslim, maar stempelt de islam het 
openbare leven niet. Dat is wel het geval in islamitische landen. In deze samenlevingen wordt 
vooral gestreefd naar de aanvaarding van de godsdienstige wet (sjarie’a ) als grondwet voor 
de natie. Te denken valt aan landen als Iran, Saoedi-Arabië, Somalië en Nigeria. In diverse 
andere landen proberen fundamentalistische moslims hetzelfde te bereiken. 
Het zijn niet alleen christenen die deze landen ontvluchten en asiel vragen in het westen. 
Onder de vluchtelingen bevinden zich net zo goed moslims die zich niet kunnen verenigen 
met de geestelijke dictatuur in het land van herkomst. 
Het feit dat ook moslims vluchten uit islamitische landen, is veelzeggend. Het laat zien wat 
het meest bedreigende aspect van de islam is: het streven om de godsdienstige wet te maken 
tot grondwet voor de staat. De verwerkelijking van dit streven laat weinig tot geen ruimte 
over voor de geestelijke vrijheid van andersdenkenden en andersgelovenden. 
Met zijn boekje TEGEN DE ISLAMISERING VAN ONZE CULTUUR (1997) heeft Pim Fortuyn hierop 
terecht gewezen. Op p. 33 schrijft hij: ‘In een door fundamentalisme bepaalde maatschappij is 
de maatschappij-beschouwing of religieuze opvatting totalitair, dat wil zeggen zich 
uitstrekkend tot alle levensterreinen, of deze nu publiek of privaat zijn, en waartegen geen 
beroep mogelijk is bij een van de maatschappijbeschouwing of religieuze opvatting 
onafhankelijke rechter.’ 
 
Broertje en zusje? 
 
Moeten wij op grond van voorbeelden uit de geschiedenis stellen dat christendom en islam 
sterk verwant zijn wat betreft de verhouding tussen kerk en moskee enerzijds en de staat 
anderzijds? Is het wat dat betreft een kwestie van lood om oud ijzer? Zijn islamisering en 
christianisering broertje en zusje van elkaar? 
 
Die stelling is niet houdbaar. 
Laat het duidelijk zijn dat de Kruistochten een ontsporing zijn geweest in de geschiedenis van 
het christendom. De verbreiding van het christendom met geweld is in strijd met de norm van 
het Evangelie. En dat geldt ook voor allerlei andere, meer subtiele vormen van 
christianisering van de samenleving, waarbij de overheid voor het karretje van de kerk wordt 
gespannen. 
En hoe staat dit bij de islam? Vloeit de praktijk van de islamisering voort uit de normen van 
de islam? Mijn stelling is dat dit inderdaad het geval is. Zowel het één als het ander wil ik 
nader toelichten. 
 
De koning en de priester 
 
Wat betreft het christendom wil ik teruggaan naar het Oude Testament. Het valt op dat de 
koningen van Israël niet tegelijk de functie van hogepriester vervulden, ook al vervulden 
David en Salomo wel priesterlijke taken (A. van de Beek, DE KRING OM DE MESSIAS, p. 74). 



Daarmee nam Israël een bijzondere positie in ten opzichte van de volken rondom waar de 
koning tegelijk de functie van hogepriester vervulde. Boeiend is de vraag waarom de HERE 
dit zo heeft bepaald. Het is in ieder geval een bepaling die getuigt van goddelijke wijsheid. Ga 
maar na: waar de priesterlijke en de koninklijke macht in de hand van één mens komen, is de 
weg vrij naar geestelijke dictatuur. 
Het is niet moeilijk hierbij voorbeelden aan te wijzen. 
 
In Israël dienden de koningen zich te onthouden van het priesterlijke werk. Zij moesten zich 
richten op hun eigen taak overeenkomstig de koningswet, zoals die wordt genoemd in 1 
Samuël 10:25: ‘Daarna zette Samuël voor het volk het recht van de koningschap uiteen, 
schreef dit in een oorkonde en legde die neer voor het aangezicht des HEREN.’ 
Wel komen we in het Oude Testament Melchisedek tegen, de koning van Salem. Hij was 
priester en koning. Bij hem was de vrede kennelijk wel veilig. Daarmee was hij een duidelijk 
type van de Vredevorst Jezus Christus, priester naar de ordening van Melchisedek. Juist het 
feit dat Melchisedek een ongeëvenaarde uitzonderingsfiguur is (zie de brief aan de Hebreeën), 
laat zien dat de scheiding van de ambten regel is ter beveiliging van de geestelijke vrijheid en 
vrede. 
 
In de lijn van het Oude Testament zien wij dat Jezus zijn discipelen oproept de keizer te 
geven wat van de keizer is (Luc. 20:25). En de apostel Paulus bepaalt de gemeente te Rome 
bij de geheel eigen taak van de overheid. Hij wijdt daaraan een hoofdstuk in zijn brief (Rom. 
13). 
 
Dat alles neemt niet weg dat de kerk al de eeuwen door wel heeft geworsteld met de vraag 
naar de grens tussen de ‘ambten’ van kerk en overheid. Wat betekent het, wanneer de 
overheid als ‘dienaresse Gods’ zich heeft te houden aan de geboden van God in het publieke 
leven? Betekent dit dat voetbalwedstrijden op zondag moeten worden verboden en de 
zwembaden gesloten moeten blijven? Kan de overheid wel toestemming geven voor de bouw 
van moskeeën? Over deze en dergelijke vragen is veel nagedacht en geschreven. De 
antwoorden waren en zijn niet altijd gelijkluidend. 
Een duidelijk bewijs hiervoor is het besluit van de Generale Synode van Utrecht 1905 om de 
volgende woorden te verwijderen uit artikel 36 van de NGB: ‘…om te weren en uit te roeien 
alle afgoderij en valschen godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde te werpen.’ 
 
Bij alle verschil van inzicht bij het bepalen van de grenzen is er altijd wel overeenstemming 
geweest in de overtuiging dat de Here een scheiding tussen kerk en staat leert. In beginsel al 
in het Oude Testament en expliciet in het Nieuwe Testament. En deze scheiding van 
bevoegdheden is een zekering tegen de geestelijke dictatuur, die ontstaat zodra het zwaard 
van de overheid een verlengstuk is van het kerkelijk ambt. 
De wijze waarop de verhouding ‘kerk en staat’ door de eeuwen heen heeft vorm gekregen, 
verschilt nogal. Veranderende politieke en sociale omstandigheden noodzaakten hierover 
voortdurend na te denken. 
Het is vooral de confrontatie met de islam die ons uitdaagt over dit vraagstuk na te denken in 
de context van de 21e eeuw. 
 
De kalief en de imam 
 
Hoe ligt het wat dit betreft bij de islam? Wordt in de islam geen onderscheid gemaakt tussen 
de beide ambten? Zeker wel. Tot 1923 heeft de islamitische wereld het kalifaat gekend. De 
kalief had tot opdracht de samenleving te ordenen en de aardse belangen van de samenleving 



te behartigen. Niet meer en niet minder. Dat de verschillende kaliefen zich niet aan deze 
opdracht hebben gehouden, is een andere kwestie. Hun gedrag is te vergelijken met de 
christelijke keizers die het ook niet konden laten zich met theologische zaken te bemoeien en 
met geweld beslissingen te forceren. 
 
Waarin ligt dan toch het onderscheid met het christendom, niet praktisch maar normatief 
bezien? 
Het beslissende verschil ligt in het feit dat de islam de religieuze wet, de sjarie’a ziet als 
grondwet voor de samenleving binnen de daar al-islam. En de kalief dient erop toe te zien dat 
deze religieuze wet wordt uitgevoerd. 
Er is wel een onderscheid in ‘ambten’, maar één wet voor kerk en wereld. Om het heel kort te 
zeggen: de kerkelijke tucht geldt ook voor de publieke samenleving. En dat leidt tot een 
geestelijke onderdrukking, waarvan de geschiedenis veel voorbeelden heeft laten zien. En de 
islamisten die deze situatie voorstaan, hebben sterke papieren wanneer zij stellen dat dit ligt in 
de lijn van de ‘zuivere’ islam. 
 
En wat voor een samenleving staat de islamisten dan voor ogen? Wat is hun ideaal? Het is de 
moeite waard om hiervoor nog eens kennis te nemen van een boekje van dr. H. Kraemer uit 
1938: DE ISLAM ALS GODSDIENSTIG- EN ZENDINGSPROBLEEM. Daarin gaat hij onder meer in op 
de vraag waarom de islam zulke fanatieke aanhangers heeft. Bij de beantwoording van deze 
vraag wijst hij als kern van de islam aan het streven een verwereldlijkte theocratie te willen 
zijn. 
Om dit te verduidelijken neem ik als invalshoek het gebed van christenen om de komst van 
het koninkrijk Gods. De Here Jezus heeft dit gebed aan zijn discipelen geleerd, ook al horen 
zij Hem ook zeggen dat het koninkrijk ‘over u is gekomen’ (Luc. 11:20). Dat wil zeggen: 
Koning Jezus is er al wel en laat zijn heerschappij merken. Ook heeft Hij al onderdanen in 
deze wereld (Fil. 3:20), maar de aarde is nog geen bevrijd gebied. En wanneer christenen 
bidden om de komst van het koninkrijk, dan bidden zij om bevrijding van de aarde van alle 
kwaad en tegenstand. 
Het gaat er nu om duidelijk te maken dat in het christelijke spreken over het koninkrijk altijd 
een spanning zit. Het koninkrijk is er al wel, maar het is hier nog niet in volmaaktheid. En die 
volmaaktheid zal er ook nooit zijn in de tijd vóór de wederkomst van de Here Jezus. 
 
Deze spanning is er niet in de islamitische voorstelling van de dar al islaam, het gebied waar 
wordt geleefd volgens de sjarie’a. Hendrik Kraemer noemt de islam dan ook de meest 
resolute en langst volgehouden poging om een tot in alle onderdelen uitgewerkte theocratie op 
aarde te verwerkelijken. En daarbij is het superioriteitsbesef tot een godsdienstig principe 
geworden. Het cement van de eenheid en de broederschap is niet de ene waarheid en de ene 
liefde tot dezelfde Here, maar is het behoren tot dezelfde uitverkoren oemma. Aldus dr. H. 
Kraemer. De ontwikkelingen in de wereld van de islam hebben zijn woorden een vernieuwde 
actualiteit gegeven. En zijn die woorden ook niet bevestigd door de recente ontwikkelingen? 
 
Rechtsorde en religieuze orde 
 
In het bovenstaande hebben we gezien dat de taak van de overheid in het christendom een 
andere inhoud en reikwijdte heeft dan binnen de islam. Tegelijk laat de historie zien dat er op 
dit punt heel veel variaties zijn. En wat het christendom betreft, moet worden geconstateerd 
dat de overheid zich vaak een positie heeft toegemeten die te vergelijken is met het islamitisch 
principe van het kalifaat. 



Nu de wereld van de islam bezig is te revitaliseren, dringt zich scherper de noodzaak op, de 
christelijke visie op de taak van de overheid te definiëren. Het spreekt voor zich dat deze 
noodzaak zich vooral doet voelen op het terrein van de actuele politiek. Dr. R. Kuiper heeft 
een boekje geschreven onder de titel DIENSTBARE OVERHEID. CHRISTELIJK-STAATKUNDIGE 
VISIE OP POLITIEK EN OVERHEID. Het is een uitgave van het wetenschappelijk instituut van de 
ChristenUnie. Hierin schrijft hij dat de overheid zich moet inzetten voor de rechtsorde en niet 
voor een religieuze orde. Hij schrijft op pag. 71: ‘We zullen hier moeten verdisconteren, dat 
een overheid die bewust werkt aan een maatschappelijke consensus dit altijd zal moeten doen 
in het gewaad van het recht. Zij bewerkt geen morele of religieuze orde, maar een rechtsorde. 
Hier ligt het verschil met alle theocratische beschouwingen die de overheid opdragen een 
morele en religieuze orde in stand te houden.’ 
 
Het onderscheid dat dr. R. Kuiper hier maakt, is zeer bruikbaar in de confrontatie met de 
islam. De islam wil dat de overheid een religieuze orde bewerkt, terwijl het christendom van 
de overheid een rechtsorde verwacht. 
Hiermee wil ik geen pleidooi voeren voor een neutrale overheid. Naar Romeinen 13:4 is en 
blijft de overheid ‘dienaresse Gods’, die zich bij de handhaving van de rechtsorde heeft te 
houden aan Gods geboden. Dat betekent in de richting van de kerk een nadrukkelijke 
bescherming. En wat betreft het openbare leven dient te worden gewaakt voor grove openbare 
schending van Gods wet, ook wanneer daarvan geen derden het slachtoffer zijn. We kunnen 
hierbij denken aan godslastering. De kerk op haar beurt heeft tot taak de burgers te overtuigen 
dat de regels die God geeft, goed zijn voor het leven. En dat heeft dan zijn doorwerking in de 
politiek. 
Overheid en kerk staan zo voor de uitdaging aan hun eigen ‘ambt’ vorm te geven in een 
voortdurend veranderende samenleving. Daarbij vormt de opkomst van de islam in de 
vanouds christelijke Nederlandse samenleving één van de grootste uitdagingen van deze tijd. 


