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De verkiezingen van de laatste jaren hebben wel geleerd, dat ook christelijke kiezers op drift 
zijn. Ook in gereformeerde kring spreekt het niet meer vanzelf dat een stem wordt 
uitgebracht op het GPV of zijn opvolger de ChristenUnie. De verbondenheid met de ‘eigen’ 
partij is minder geworden. Er behoeft dan niet veel te gebeuren om de stem aan een andere, 
soms ook niet-christelijke, partij te geven. Het CDA onder Balkenende lijkt in toenemende 
mate een verantwoord alternatief. Nu er even geen verkiezingen in het verschiet zijn, is het 
goed dit alternatief wat fundamenteler te bezien. Een recent boek van prof.dr. H.E.S. 
Woldring, waarvan een eerdere versie in 1996 verscheen, biedt daar een goed 
referentiekader voor. 
 
Woldring kent het gereformeerde leven van huis uit. Zijn politieke ‘loopbaan’ begon als lid van de 
jongerenorganisatie van het GPV, de GPJC in Groningen. Inmiddels is hij hoogleraar politieke 
filosofie aan de VU en lid van de Eerste Kamer voor het CDA. Met zijn boek wil hij niet alleen 
maar de politieke overtuiging en het beleid van het CDA rechtvaardigen en verdedigen. Hij wil als 
politiek filosoof het waarheidsgehalte van de politieke overtuiging van het CDA kritisch 
onderzoeken. Hoewel dus voluit betrokken bij het CDA, wil hij de nodige wetenschappelijke 
distantie in acht nemen. 
Men kan van mening verschillen over de vraag in hoeverre hij in deze opzet geslaagd is. Al 
lezende kreeg ik het beeld van een betrokken auteur, die wel kritische vragen aan de christen-
democratie stelt maar deze vragen vervolgens ook van een geruststellend antwoord voorziet. 
Opvallend is, dat Woldring de historische hoofdstukken vooral geschreven lijkt te hebben met het 
oog op het huidige CDA. De wortels van deze christelijke partij gaan volgens de schrijver ten 
diepste terug op Augustinus en Thomas van Aquino. Interessant is dan natuurlijk welke rol 
vervolgens de Reformatie van de 16e eeuw heeft gespeeld. Die bespreekt hij in een afzonderlijk 
hoofdstuk onder de titel ‘Het drama van Reformatie en Contrareformatie’. Dit ‘drama’ vat hij 
samen als een tijd van ingrijpende godsdienstige conflicten, die de vrede in de samenleving 
verscheurden en tot langdurige oorlogen hebben geleid. Gelukkig heeft het drama niet alleen 
negatieve resultaten gehad. Het denken over politiek heeft in die tijd nieuwe impulsen gekregen. 
Uiteraard hadden veel gebeurtenissen in de 16e eeuw óók een dramatisch karakter. Maar hoe kan 
een reformatorisch christen zo spreken over Gods werk in de Reformatie van zijn kerk? Een 
Reformatie die niet alleen voor de kerkelijke, maar ook voor de staatkundige en politieke 
ontwikkelingen van ons land en van grote delen van Europa van diep ingrijpende betekenis is 
geweest. Ik maak mij sterk, dat ook het hedendaagse Vaticaan de gebeurtenissen van de 16e eeuw 
wel als een drama wil bestempelen. Maar het CDA, dat ook wil voortbouwen op het werk van 
mensen als Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper, kan niet zonder schade voor de eigen 
politieke overtuiging de Reformatie van de 16e eeuw afdoen onder de noemer van een drama. 
Het is overigens de vraag of Woldring nog wel uit de voeten kan met iemand als Groen van 
Prinsterer. Hij bestempelt Groen vooral als een conservatief antirevolutionair. Zijn denkstijl zou 
zelfs contrarevolutionaire of reactionaire trekjes vertonen. Wel is hij bereid Groen ter 
onderscheiding van traditionalisten in bepaalde opzichten ‘dynamisch conservatief’ te noemen. 
Zijn kernbezwaar tegen Groen is, dat hij in zijn kritiek op de Verlichting en de Franse Revolutie te 
weinig zou hebben begrepen van de structurele en onomkeerbare omwentelingsprocessen die zich 
in de westerse cultuur voltrokken. Groen heeft - evenals andere katholieke en protestantse denkers 
uit die tijd - daarom volgens Woldring de boot gemist. De titel van de herdenkingsbundel ter 
gelegenheid van Groens honderdste sterfdag EEN STAATSMAN TER NAVOLGING (1976) zou 
Woldring dan ook niet hebben bedacht. 



Het is niet zo moeilijk na anderhalve eeuw te constateren in welk opzicht iemand zijn tijd niet 
geheel heeft verstaan. Maar men moet zich wel afsluiten voor het baanbrekende werk van Groen 
juist als christenpoliticus, om de waardering voor hem te beperken tot het zijn van geleerde en 
markant politicus. De antirevolutionaire richting in Nederland, die lange tijd werd belichaamd in 
de ARP, is niet denkbaar zonder het werk van Groen. Dat werk kan ook nu niet zonder schade 
worden genegeerd. Daarom is het goed dat de ChristenUnie de lijn van het GPV heeft voortgezet 
door het wetenschappelijk instituut van de partij naar Groen van Prinsterer te noemen. Daaruit 
spreekt meer verbondenheid met de historie dan uit de naam van het Steenkamp Instituut van het 
CDA. 
 
Een christelijke partij 
 
Het CDA presenteert zich als een christelijke partij. Volgens Woldring moet hierin geen pretentie 
gelezen worden, maar een niet-vrijblijvende intentie. Het oogmerk van de partij is in haar 
politieke uitgangspunten en beleid antwoord te geven op het Evangelie. Deze formuleringen 
herinneren aan de debatten die voorafgaande aan de totstandkoming van het CDA zijn gevoerd. 
Moest het Evangelie nu de grondslag van de nieuwe partij vormen? Zo nee, hoe moest dan de 
relatie tot het Evangelie gelegd worden? 
Woldring vat het nu zo samen: er is bij het CDA wel een relatie tussen Evangelie en politiek, 
maar deze relatie is indirect. 
 

Anders gezegd, tussen evangelie en politiek kan niet een onmiddellijke relatie bestaan, maar 
een ‘middellijke’: door middel van een politieke overtuiging en een politieke filosofie en een 
daarop geënt program en beleid, geeft men antwoord op concrete politieke en 
maatschappelijke problemen en daarin geeft men antwoord op het evangelie. 

 
De intentie van het CDA als christelijke partij blijkt dus uit haar wil te luisteren naar het 
Evangelie en daarop een antwoord te geven in een politieke overtuiging, die neergelegd wordt in 
een program van uitgangspunten, dat vervolgens uitgewerkt wordt in een verkiezingsprogram en 
een politiek beleid. De individuele CDA’er behoeft als CDA-lid, als bestuurslid of 
volksvertegenwoordiger geen band met het Evangelie te hebben. Hij moet zich achter het program 
van uitgangspunten stellen en is daarop aanspreekbaar. 
 

Mensen die zich bij het CDA willen aansluiten wordt niet gevraagd naar hun godsdienstige 
overtuiging. Persoonlijk behoeven zij het evangelie of het christelijk geloof niet te 
aanvaarden. Ook mensen met een andere godsdienst zijn welkom. Zij kunnen zich aansluiten 
bij deze partij, als zij zich aangesproken voelen door haar politieke overtuiging …. Laten zij 
hun levensbeschouwelijke oriëntaties niet verzwijgen, maar er met anderen over in discussie 
gaan. Dat kan wederzijds begrip bevorderen en de draagkracht van de politieke overtuiging 
versterken. 

 
De huidige CDA Tweede-Kamerfractie telt dan ook twee moslims en een hindoe als lid. Maar ook 
voor een agnost of humanist is er plaats. De Bijbel is niet het fundament van de partij, maar de 
politieke overtuiging; niet het Evangelie bindt samen, maar het door de partij daarop gegeven 
antwoord. Dat wil niet zeggen dat er voor de Bijbel geen plaats is in het CDA. Vergaderingen van 
de partij worden met bijbellezing en/of gebed geopend. Individuele leden proberen hun politieke 
taak als christenen te beleven. Zij zijn er ook van overtuigd, dat de politieke overtuiging van de 
partij een goed antwoord is op het Evangelie. Maar, zegt Woldring: 
 

Men moet zich ervan bewust zijn, dat het evangelie Gods heilsboodschap bevat. Die 
boodschap moge politieke noties bevatten, de bijbel is niet een politiek manifest, hij bevat ook 
niet een bepaald politiek program en er is ook niet een bepaald program uit af te leiden …. 



Het CDA is een politieke partij met een politieke overtuiging als ‘het samenbindend element 
waarop ieder in het CDA aanspreekbaar is.’ 

 
Hier is met recht sprake van een fundamenteel verschil met de ChristenUnie en de SGP. Deze 
partijen hebben - in verschillende bewoordingen - de Bijbel en de gereformeerde belijdenis als 
fundament. Dat fundament moet ieder lid en iedere bestuurder en vertegenwoordiger aanvaarden. 
Daarop is hij aanspreekbaar. Daarom kunnen deze partijen geen open partijen zijn, waar ieder 
ongeacht zijn godsdienstige overtuiging welkom is. Politieke programs en politiek beleid moeten 
in overeenstemming zijn met dit fundament en kunnen daaraan worden getoetst. 
In de praktijk betekent dit verschil, dat van een CDA-Kamerlid niet verwacht mag worden dat hij 
aangeeft hoe het beleid van zijn partij zich verhoudt tot de inhoud van de Bijbel. Het program van 
uitgangspunten is de norm waaraan zijn optreden getoetst kan worden. 
 
Christelijke politiek 
 
Eén van de kenmerken van de politiek van het GPV was, dat daarin de eer van God centraal stond. 
Zo werd de overheid in artikel 1 van het program van richtlijnen opgeroepen de almachtige God 
publiek te eren en ons volk daarin voor te gaan, in overeenstemming met het universele en 
eeuwige Evangelie van de komende Christus, de Koning der koningen. 
Zo’n oproep zal men in de officiële papieren van het CDA tevergeefs zoeken. Ook in de politieke 
praktijk zal de partij niet van de overheid vragen het volk voor te gaan in het eren van God. 
Welke betekenis het CDA wel aan het Evangelie toekent, wordt zichtbaar in de vier zgn. 
kernwoorden uit het program van uitgangspunten. Als kernwoorden worden genoemd: 
gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Erkend wordt, dat 
deze kernwoorden op zichzelf niet specifiek christen-democratisch zijn. Ze worden ook wel door 
andere politieke groeperingen gebruikt. Volgens Woldring krijgen ze pas de functie van bakens 
van de christen-democratie, als ze nauwkeurig worden omschreven vanuit de politieke overtuiging 
van het CDA. Daaruit kun je zien wat de invloed is van het Evangelie op de politiek van het CDA. 
Het valt op, dat het kennelijk niet moeilijk is te omschrijven wat de Bijbel níet is voor de politiek. 
Geen politiek manifest, geen bepaald program, zelfs geen basis voor een bepaald program. Maar 
om de betekenis van de Bijbel positief te omschrijven, zijn veel meer woorden nodig. Zo verwijst 
Woldring ter toelichting op het kernbegrip ‘gerechtigheid’ op het bijbels spreken over de 
gerechtigheid van God. Deze gerechtigheid vraagt om navolging of uitwerking in menselijke 
verhoudingen. Op het publieke terrein in de samenleving behoort de overheid publieke 
gerechtigheid na te streven door in wetten en beleid het recht tot gelding te brengen, en 
rechtvaardig te regeren. Zo wordt van elk van de kernbegrippen aangetoond, dat ze - mits goed 
uitgewerkt en toegepast - terug te voeren zijn op het Evangelie. 
De indirecte betekenis van de Bijbel voor de politiek leidt er dus toe, dat in de politieke praktijk 
de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God niet aan de orde komt. En dus zeker niet de 
oproep aan overheid en volk de God van de Bijbel de eer te geven die Hem toekomt. Toegepast 
op actuele thema’s als het milieubeleid en het sociale beleid, betekent dit volgens Woldring een 
niet-vrijblijvende milieupolitiek en sociale politiek, die beide gebaseerd zijn op een mondiale 
solidariteit. Natuurlijk vormt mondiale solidariteit een belangrijk aspect. Maar het mist de 
diepgang van het richtlijnenprogram van het GPV, dat het milieubeleid fundeerde in de opdracht 
van de mens de aarde tot verdere ontwikkeling te brengen tot eer van God en in overeenstemming 
met zijn opdracht de aarde te bewerken en te bewaren. 
 
Een christelijke overheid? 
 
Kenmerkend voor de christelijke politiek is, dat zij de overheid erkent als een instelling van God. 
Woldring verwijst in dit verband naar Romeinen 13. Maar tegelijk signaleert hij als probleem, dat 
dit iets van een mysterie heeft en dat we niet goed kunnen definiëren wat dit betekent. 



 
We kunnen er wel iets van zeggen en op z’n minst dat de overheid een hoge en ambitieuze 
roeping heeft: zij behoort in wetten en beleid rechtvaardigheid na te streven en daarin het 
welzijn van de mensen te bevorderen. Deze summiere, in de kern normatieve omschrijving van 
de taken van de overheid sluit dus de opvatting van een neutrale overheid uit. Ook al behoort 
de overheid onpartijdig te zijn ten opzichte van levensbeschouwelijke richtingen, kerken en 
andere godsdienstige groepen, zij is nooit neutraal en zij kan dat niet zijn. 

 
Deze laatste uitspraak wordt door Woldring echter elders in zijn boek weer ontkracht. Hij wijst 
erop, dat christenen in Nederland een minderheid vormen en dat daarom van de Nederlandse 
overheid niet te verwachten is, dat zij erkent een instelling van God te zijn. 
Hier wreekt zich wat mijns inziens een kernfout is van het CDA. Erkend wordt, dat de Bijbel de 
overheid ziet als Gods dienares. Maar omdat christenen in Nederland een minderheid vormen, kun 
je van de overheid deze erkenning niet verwachten. Daarmee wordt de bijbelse norm gereserveerd 
voor situaties waarin mensen haar erkennen. 
Ook het GPV en de ChristenUnie hebben uiteraard onderkend dat hier een probleem ligt. Maar 
hun reactie was en is, dat de Bijbel gezag heeft voor alle mensen in alle tijden (Pr. 12:13). Ook 
voor overheden, christelijke en niet-christelijke (Ps. 2:10-12). Ook niet-christelijke overheden 
kunnen niet ongestraft eer opeisen die alleen aan God toekomt (Hand. 12:23). De apostel Paulus 
schreef zijn bekende woorden uit Romeinen 13 toen de goddeloze Nero overheidsmacht 
uitoefende. Overheden zijn dan ook Gods dienaressen, niet omdat zij dat zelf erkennen, maar 
krachtens hun ambt. Dat ambt bepaalt hun positie tegenover God en mensen. De uitoefening van 
dat ambt is ook begrensd. Geestelijke dwang komt aan geen menselijke overheid toe (Mat. 13:24-
30). 
De christelijke politiek zal haar appèl op de overheid dan ook niet moeten laten bepalen door de 
vraag of zij een meerderheid vertegenwoordigt. Ongeacht of zij de meerderheid heeft of niet, geldt 
zowel dat de overheid aangesproken moet worden op de oorsprong van haar ambt als dat ook voor 
minderheden in de publieke samenleving geestelijke vrijheid geldt. 
 
Conclusie 
 
Christelijke kiezers zijn meer dan in het verleden op drift geraakt. Voor zover zij wel hechten aan 
een christelijk politiek kader, vinden zij het CDA soms een aanvaardbaar alternatief voor een van 
de kleine christelijke partijen. Het is zeker waar, dat politieke opvattingen van individuele 
CDA’ers soms goed aansluiten bij wat wij op grond van de Bijbel van belang vinden. Maar als het 
gaat om het vinden van een aanvaardbaar alternatief, kan niet doorslaggevend zijn wat individuele 
personen vinden en doen, maar wat de partij is en wil. Dan is onmiskenbaar sprake van wezenlijke 
verschillen tussen het CDA en een partij als de ChristenUnie. Verschillen die het hart van de 
christelijke politiek raken. 
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