
 1 

 
 
 
 

 
 

Uitgangspunten van de ChristenUnie 
 
 

DIENSTBAARHEID 

VRIJHEID 

DUURZAAMHEID 
 
 
 
 

(Concept, februari 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 2 

Inleiding  
 
De ChristenUnie bestaat tien jaar en ze heeft zich in die periode ontwikkeld tot een 
stabiele partij in het politieke landschap. Vanuit een uitgesproken christelijke 
overtuiging probeert de partij haar steentje bij te dragen aan de inrichting van de 
Nederlandse samenleving, aan vrede en recht voor de stad.  
Bij een volwassen partij hoort ook een omlijnde politieke visie. Zeker nu de 
ChristenUnie de afgelopen jaren is gegroeid en de diversiteit onder de achterban is 
toegenomen, is een eenduidige politieke overtuiging van belang. In dit boekje willen 
we die nader uitdrukken. We sluiten daarbij nauw aan bij de basisvisie zoals 
beschreven in met name „Dienstbare samenleving‟ en „Dienstbare overheid‟. In dit 
boekje willen we bestaand materiaal in compacte vorm uitgeven, uiteraard met waar 
nodig actualisering. Het doel is dat belangstellenden, leden en (aanstaande) 
bestuurders van de partij op beknopte wijze kunnen leren waar de ChristenUnie voor 
staat. Om dat doel te bereiken formuleren we drie uitgangspunten, die onverbrekelijk 
met elkaar samenhangen: dienstbaarheid, vrijheid, duurzaamheid. Deze drie 
waarden werken we in drie hoofdstukken uit.  
 
Opzet:  

I. Dienstbaarheid  
A. Dienstbare samenleving  
B. Dienstbare overheid  
 
II. Vrijheid  
A. Levensbeschouwelijke vrijheid 
B. Maatschappelijke vrijheid 
 
III. Duurzaamheid  
A. Rechtvaardigheid  
B. Rentmeesterschap  
C. Relevantie 

 
I. Dienstbaarheid  
Hoe houden we de boel bij elkaar? Dat is een centrale vraag in onze samenleving. 
Waar vinden we samenhang? Wat bindt ons? In de visie van de ChristenUnie is 
verbondenheid een centraal thema. Vanuit de christelijk-sociale traditie wil ze 
bouwstenen aanleveren om aan die verbondenheid verder invulling te geven, door 
het belang van sociale verbanden te benadrukken. Goedfunctionerende gezinnen 
zijn van groot belang voor de kwaliteit van de samenleving, nu en in de toekomst. De 
kerk kan een belangrijke bijdrage leveren aan een stabiele samenleving waarin 
mensen naar elkaar omzien en andermans belang willen dienen. Ook in andere 
sociale contexten en netwerken krijgen dienstbaarheid en onderlinge betrokkenheid 
vorm.  
Die betrokkenheid is extra nodig nu het proces van individualisering is 
voortgeschreden. Mensen zijn mondiger en assertiever geworden. Tegelijk is door de 
verzorgingsstaat het besef van eigen en onderlinge verantwoordelijkheid verminderd 
- de overheid zou wel voor ons zorgen van de wieg tot het graf. Ook heeft geloof in 
markt en geld ervoor gezorgd dat efficiency en effectiviteit op allerlei terreinen (zorg, 
onderwijs, politie) zijn gaan domineren. Ontwikkelingen die de kwaliteit van de 
samenleving ondermijnen.        
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De ChristenUnie gaat – staand in de christelijk-sociale traditie – uit van de eigen 
kracht van de samenleving. Ze streeft naar een maatschappij waarin mensen vanuit 
verantwoordelijkheidsbesef naar elkaar omzien en meer dan hun eigen belangen 
willen dienen (een dienstbare samenleving). Mensen hebben behoefte aan 
dienstbaarheid, ze bloeien op in relaties. Om dit mee mogelijk te maken is ook een 
dienstbare overheid nodig. Zij bewijst de samenleving een noodzakelijke dienst door 
onrecht te bestrijden en vrede en gerechtigheid in het publieke domein na te 
streven.1 
 
II. Vrijheid  
Nederland staat bekend als een vrij land. We mogen dankbaar zijn voor de ruimte die 
we als Nederlanders hebben om ons geloof te beleven en ons leven in te richten in 
verschillende sociale contexten. Het is een groot goed te leven in een rechtsstaat die 
opkomt voor minderheden en waarin ruimte is voor levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke diversiteit (media, onderwijs, bedrijfsleven, etc). Het is een 
blijvende roep om op te komen voor vrijheid, zeker ook aan christenen. Bijbel en 
geschiedenis laten zien dat tolerantie en sociale vrijheid belangrijke waarden zijn.   
Momenteel zien we dat sommigen onder het mom van vrijheid een minderheid willen  
uitsluiten. Ook zien we de tendens dat geloof in het publieke leven niet getolereerd 
wordt. Vrijheid heeft zich de afgelopen decennia laten verstaan als vrijblijvendheid, 
tolerantie als onverschilligheid. Echte, diepgaande verschillen worden soms niet 
meer geduld. We moeten weer leren om met verscheidenheid om te gaan.  
De ChristenUnie maakt zich sterk voor een vrijheidsbegrip dat wortelt in de 
Nederlandse geschiedenis en in de christelijke traditie. Een vrijheid waarin 
minderheden de ruimte hebben om hun geloof te belijden. Ook een vrijheid die 
burgers de ruimte geeft hun persoonlijke verantwoordelijkheden waar te maken in de 
maatschappij. In onze democratische rechtsstaat zijn zowel de levensbeschouwelijke 
als de maatschappelijke vrijheid van fundamenteel belang. Neutraliteit van de 
overheid op dit punt is geen optie.  
 
III. Duurzaamheid  
De wereld waarin we leven is prachtig gemaakt. God schiep de wereld met grote 
verscheidenheid en veelkeurigheid. De mens mag daar van genieten en er mee aan 
de slag gaan. Samen met al zijn medemensen. Mensen zijn immers allen naar Gods 
beeld gemaakt en dus gelijkwaardig.  
Op dit terrein is een inhaalslag te maken. De verschillen tussen rijk en arm zijn 
immers groot. Veel mensen kunnen genietend leven, voor teveel mensen is het leven 
een poging tot wanhopig overleven. Het is nu meer dan ooit nodig om daar wat aan 
te doen. Er moet recht gedaan worden aan de waardigheid van het leven, van jong 
en oud, van arm en rijk. We moeten ons daarbij rentmeesters betonen die op 
verantwoorde en zorgvuldige wijze omgaan met het milieu. Ook in het economisch 
leven moet een wissel om. Het is tijd om te beseffen dat er een fundamentele 
verandering nodig is in ons denken en doen.  
De ChristenUnie wil zich daar van harte voor inzetten, met gevoel van urgentie, maar 
ook met het besef dat wij mensen deze aarde niet kunnen en hoeven te redden. We 
leven immers in de geruststellende verwachting van het Koninkrijk.   

                                            
1
 Sinds de oprichting van de partij is „dienstbaarheid‟ een centrale term gebleken. Het WI publiceerde 

bij hande van Roel Kuiper twee basispublicaties voor de partij: Dienstbare samenleving (2001) en 
Dienstbare overheid (2003).  
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I. Dienstbaarheid  
 
Elke samenleving heeft onderlinge betrokkenheid en zorg nodig. De ChristenUnie wil 
aan de zoektocht naar nieuwe verbondenheid een bijdrage leveren vanuit de 
christelijke traditie. Nadruk op samenhang is nodig naast individualisering. Een 
samenleving bloeit als mensen naar elkaar omzien, meer dan hun eigenbelang voor 
ogen hebben.    
De ChristenUnie streeft naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en 
zich ervoor inzetten in vrede samen te leven. Een maatschappij waarin mensen zich 
verantwoordelijk voor elkaar weten en de ander van dienst zijn: een dienstbare 
samenleving (A). Een volmaakte samenleving zullen we hier op aarde niet krijgen. 
Het kwaad zit diep in deze wereld. De overheid is daarom ingesteld, om onrecht te 
bestrijden en de vrede te dienen (B).  

 
A. Dienstbare samenleving  
Christenen hebben een verantwoordelijkheid voor de samenleving. Het is immers 
ook hùn samenleving, waarin zij proberen God te dienen en er voor de medemens te 
zijn. De Bijbel roept hen daartoe ook op: probeer goed te doen in het midden van de 
samenleving, wees er voor alle mensen.2 Samenlevingen zijn het beste af wanneer 
zij zich richten naar de liefdevolle geboden van God. Die geboden wijzen de weg 
naar het „goede leven‟. “Dat „goede leven‟ vinden we niet in een zelfzuchtige 
levensstijl, maar in een dienstbare levensstijl. Christelijke politiek is daarom 
geïnteresseerd in een dienstbare samenleving.”3  
De nadruk op „dienstbaarheid‟ komt voort uit hoe christenen de mens zien: als een 
sociaal wezen en als drager van verantwoordelijkheid. Hij is immers door God 
gemaakt tot „antwoorden‟ met zijn leven. Dit doet hij door te leven in liefde tot 
medemens en God.4 Dat gaat echter niet altijd zoals bedoeld. De mens is geroepen 
tot het goede, tot liefde, maar ook geneigd tot het kwade, tot zonde. Levend in een 
gebroken wereld toont hij zich niet zelden een homo asocialis, een zelfzuchtig 
wezen. Daarom stelde God de overheid in, om het kwaad te beteugelen. Daarom zijn 
ook sociale verbanden hard nodig. Daarin vormen immers de vermogens tot het 
tonen van vertrouwen en medeleven, daarin ontwikkelen zich waarden en normen 
die bijdragen aan de maatschappelijke vrede. Een goede kwaliteit van 
gemeenschappen is daarmee van publiek belang. Het dragen van 
verantwoordelijkheden leren we voor een belangrijk deel in gezin, kerk en werk.  
 
GEZIN 
Het is van groot belang dat kinderen de gelegenheid krijgen om in een stabiele 
omgeving op te groeien tot verantwoordelijke volwassenen. In familierelaties worden 
de meest basale sociale houdingen en vaardigheden gevormd. Daar krijgen ze het 
besef mee van wetten en regels, van maatschappelijke waarden als solidariteit, 
dienstbaarheid en vertrouwen.5 De liefde en aandacht die gezinsleden voor elkaar 
hebben leiden, als het goed is, tot de bereidheid er voor de ander te zijn. Het sociaal 
kapitaal dat we opdoen in het gezin is ook wezenlijk voor ons functioneren in de rest 
van de samenleving. We beseffen dat menig gezin gebukt gaat onder grote 

                                            
2
 1 Petrus 2, 12-17. 

3
 Kuiper 2001,9.  

4
 Kuiper 2001,24-25. 

5
 Vgl. Kuiper 2001,63. 
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problemen. Dit maakt dat overheidsbeleid op dit punt geen overbodige luxe is. Zo 
nodig moet ze haar steentje bijdragen aan die kwaliteit, ze ondersteunen om het 
familieleven te versterken. Het vertrekpunt blijft echter de eigen kracht van gezinnen.  
 
KERK  
De rol van de kerk is allereerst Christus te verkondigen en de blijde boodschap te 
vieren. Tegelijk gaat, zo leren onderzoek en praktijk, kerklidmaatschap vaak gepaard 
met maatschappelijke inzet, dienstbaarheid aan de samenleving. Dat gaat al terug tot 
de eerste christenen. De vroege kerk ontdekte dat liefde “het kloppend centrum van 
het universum is”.6 De liefde van de Schepper gaat naar alle mensen gelijkelijk uit, of 
ze nu rijk zijn of arm, machtig of weerloos. Dit zette christenen in beweging, wat 
resulteerde in een opmerkelijke bijdrage aan het sociale leven van de onderkant van 
het Romeinse rijk.7 Ook vandaag heeft de christelijke gemeenschap talloze kansen 
tot het tonen van maatschappelijke bewogenheid: “Armoede, ouderenzorg, 
alcoholverslaving, vandalisme, asielzoekers - het zijn evenzovele aangrijpingspunten 
voor kerken en kerkleden om het Evangelie praktisch gestalte te geven.”8 De 
overheid moet kerkelijke initiatieven wantrouwen noch frustreren.9  
KADER – Onderzoek Rotterdam „Tel je zegeningen‟: de bijdrage van kerken aan de 
Rotterdamse samenleving was uitgedrukt in geld ruim 130 miljoen euro.   
 
WERK 
Werk is een gave, een geschenk.10 Mensen kunnen in werk hun talenten inzetten 
voor medemens en maatschappij. Zo dienen ze God en komen ze tot hun 
bestemming. Het is een wezenlijke mogelijkheid om de schepping in cultuur te 
brengen. Tegelijk is werk ook een – soms harde - noodzaak.11 Ieder mens heeft de 
verantwoordelijkheid om in het eigen levensonderhoud te voorzien. “Wie niet werkt 
zal ook niet eten.”12 In de Bijbel zien we dat ook de armen zich inspannen voor 
voedsel.13 De rijken hebben een extra verantwoordelijkheid: zij moeten voldoende 
overhebben voor de behoeftige. In een christelijk-sociale visie is eigen 
verantwoordelijkheid belangrijk, delen evenzeer. Cruciaal is de wederzijdse 
betrokkenheid van rijk en arm.14 
Onbetaald werk is onmisbaar voor de samenleving. Vrijwillige zorg voor elkaar en 
voor de leefomgeving is hard nodig en er moet ruimte zijn in een samenleving om die 
zorg te verlenen. In onze tijd staat er veel druk op betaald werk. Het is van groot 

                                            
6
 Liefde in de zin van agape, wegschenkende liefde. “[Agape] slaat hier op een gemeenschap 

stichtende kracht, die ieder mens, mét de individuele eigenheid, uitnodigt tot participatie op voet van 
gelijkwaardigheid.” (Buijs 2009, 69) 
7
 “Die bijdrage zag men met name in de zorg voor armen, wezen en zieken. De interne onderlinge 

zorg voor de eigen leden, die als sinds de eerste christelijke gemeenten opmerkelijk goed 
georganiseerd was, werd geleidelijk (…) uitgebreid tot een maatschappelijke institutie.” (Buijs 2009,69-
70). 
8
 Kuiper 2001, 23. 

9
 Dit geldt ook voor instellingen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond. De kerk heeft van 

oudsher natuurlijk wel een bijzondere positie in ons land.   
10

 Adam werkte al. Gen2,15: God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te 
bewerken en erover te waken. (Vgl. Jongeneel, 1994,12 e.v.).  
11

 Dat „harde‟ element kwam met de zondeval. Genesis 3,17b-19a: Vervloekt is de akker om wat jij 
hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, 
toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood (…).  
12

 2 Tessalonicenzen 3,10. Vgl Jongeneel 1994, 14 
13

 Een mooi voorbeeld is Ruth die „aren ging lezen‟ op de akker van Boaz (Ruth 2).  
14

 Jongeneel 1994,15.  
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belang dat zorg voor mens en milieu niet de dupe wordt van werkdruk. Hier ligt ook 
een verantwoordelijkheid voor de overheid.  
KADER – casus: In ruil voor een uitkering passend vrijwilligerswerk zoeken. 
 
LOKALE CONTEXTEN 
Naast gezin, kerk en werk zijn er talloze andere contexten waarin sociaal leven 
opbloeit. Mensen functioneren op sportverenigingen en scholen, in milieuorganisaties 
en vakbonden, zijn actief in hun buurt of stad, etc. Vanuit al die concrete omgevingen 
wordt de samenleving opgebouwd. Het is van belang dat mensen lokaal speelruimte 
hebben om verantwoordelijkheid te dragen en voor elkaar te zorgen. In onze 
complexe netwerkmaatschappij is dat een grote uitdaging. We functioneren veel in 
netwerken - bijvoorbeeld via internet – waarin zowel vluchtige als meer duurzame 
gemeenschappen ontstaan. Deze ontwikkeling kan hand in hand gaan met een 
nadruk op nabijheid. Want juist in kleinschalige omgevingen ontwikkelen we besef 
van verantwoordelijkheid. Lokale initiatieven op terreinen van veiligheid (denk 
bijvoorbeeld aan buurtvaders), energievoorziening (zelfvoorzienende gemeenten) en 
landbouw (nadruk op locale producten) hebben de toekomst. Overheden moeten 
deze ontwikkelingen steunen. Dat stimuleert de directe zorg en onderlinge 
betrokkenheid op elkaar.    
 
BRUGGEN BOUWEN 
„Met mij gaat het goed, met de samenleving niet.‟ Dat is een veelgehoorde uitspraak 
van Nederlandse burgers. Mensen storen zich aan maatschappelijke verloedering, 
ervaren een verlies aan houvast en voelen zich ongemakkelijk bij verruwende 
omgangsvorming. Christelijke politiek maakt zich sterk voor maatschappelijke vrede 
en zet daarom in op verbondenheid tussen rijk en arm, tussen jong en oud, tussen 
allochtoon en autochtoon. Dat maakt christenen in samenleving tot bruggenbouwers. 
Juist zij zouden verschillende groepen in de samenleving moeten proberen te 
verbinden. Juist christenen zouden andermans belang moeten zoeken en zich 
inzetten voor maatschappelijke vrede. In het voetspoor van Christus – die tot het 
uiterste van opofferingsgezindheid en vergeving ging – kunnen ook wij vergeven en 
omzien, liefhebben en vrede stichten.   
 
 
 

B. Dienstbare overheid 
De samenleving kan niet zonder de bescherming van een overheid. Die moet ervoor 
zorgen dat mensen hun levens veilig kunnen leiden, hun geloof kunnen beleven en 
elkaar werkelijk kunnen dienen. Dit betekent dat de overheid maatschappelijke vrede 
nastreeft. Ze moet haar macht dienstbaar maken aan publieke gerechtigheid.   

 
WAT IS DE OVERHEID? 
Iedere politieke partij heeft een visie op recht en gerechtigheid. Die visie wortelt in 
een mens- en wereldbeeld en geeft richting aan de politieke kijk op staat en 
samenleving. De ChristenUnie richt de norm van publieke gerechtigheid naar 
Bijbelse waarden en normen. Ze koppelt de rechtsstaat aan een Bijbels perspectief. 
Gods Woord is heilzaam voor ieder samenleven, ook voor Nederland. De Bijbel leert 
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ons wat “recht en juist is in de verhouding tussen mensen.”15 Ze geeft hierbij geen 
pasklare oplossingen voor onze politieke vraagstukken, maar wijst wel de richting.16 
De Bijbel leert ons dat de overheid in dienst staat van God.17 Dat betekent dat God 
bepaalde verwachtingen van haar heeft: ze vervult een rol in de regering van deze 
wereld.18 Ook vraagt het wat van burgers: erkenning van gezag(sverhoudingen). Dat 
is mogelijk wanneer we inzien dat overheidsgezag afkomstig is van God.19 Het is 
afgeleid gezag, geen van beneden opgebouwde macht.20 De overheid zoekt het 
goede voor de samenleving op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Daarbij 
legt de overheid op open wijze verantwoording af aan het volk. Ze representeert de 
burgers en heeft te rekenen met hun belangen.  
De overheid beschikt over politie en leger om haar taak zo nodig met dwang uit te 
oefenen. Deze exclusieve overheidsmacht kan ze niet naar willekeur inzetten, maar 
staat in dienst van iets hogers: publieke gerechtigheid. Dit betekent dat ze zich moet 
inzetten voor de waardigheid van ieder mens en voor rechtvaardige en evenwichtige 
verhoudingen in de samenleving. Zo eert ze God.21  
 
TAKEN VAN DE OVERHEID     
Overheidshandelen is gebonden aan de norm van publieke gerechtigheid. Dit 
impliceert grenzen aan overheidsoptreden. In gebondenheid aan die hogere norm 
van recht kan de overheid een veelheid aan taken op zich nemen. We onderscheiden 
er vier.22 
 
1. Recht handhaven: burgers beschermen 
Recht scheppen en handhaven is de belangrijkste overheidstaak. God eist recht, dat 
zien we terug in de Bijbel.23 De overheid moet volgens rechtvaardige wetten het 
kwaad (onrecht) in de samenleving proberen te beteugelen, anders ontspoort de 
maatschappij en zouden mensen tegen elkaar opstaan.24 Ze moet burgers 
beschermen, veiligheid bevorderen, de openbare orde handhaven en zo vrede en 
vrijheid nastreven. Door de rechtsorde te handhaven draagt ze bij aan de 
instandhouding van een bloeiende samenleving. Ook bevordert het de mogelijkheid 
tot verkondiging van het evangelie. De overheid staat daarom garant voor een 
krachtig politieapparaat, een eerlijke rechtspraak en de handhaving van 
grondrechten.25  

                                            
15

 Kuiper 2003, 35.  
16

 “Beslissend is dat de Bijbelse geboden de richting aangeven voor een leven met God, maar 
daarmee nog niet aanwijzingen bevatten voor een juridische uitwerking. Die uitwerking is een zaak 
van toepassing in steeds wisselende omstandigheden.” (Kuiper 2001,44) Naast de Bijbel is ook de 
wereld om ons heen een bron van kennis. God schiep de aarde met een zekere orde. Die orde 
kunnen we beter kennen in het licht van Gods Woord en Jezus‟ leven en sterven. Ze geven ons nieuw 
zicht op onder andere de ordeningen van gezin, huwelijk en overheid (Kuiper 2001, 41 e.v.). 
17

 Romeinen 13 
18

 Kuiper 2001, 12-13. 
19

 Paas 2006, p.39, Kuiper 2003, p.22-24; vgl: Christus heerst over alle machten en mensen: Alle 
dingen zijn in Hem, alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen (Col1,16). 
20

 Rouvoet 1992, 84 
21

 Kuiper 2003, 28: “Als het in de Bijbel over overheden gaat, wordt er niet op een abstracte manier 
over gesproken. Telkens gaat de aandacht uit naar overheidspersonen.”  
22

 Zie ook o.a. Kuiper 2001, 87 en 2003, 40 en 84. Bij de  taken 2 en 4 hanteert de overheid een 
minder dwingend instrumentarium dan bij 1 en 3. 
23

 Vgl Veling 1987, p.52. Zie ook NGB art 36.  
24

 Kuiper, 2003, p.21.  
25

 Kuiper, 2003, p.40. 
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2. Infrastructuur vormgeven: kaders stellen aan ontwikkeling 
De overheid erkent en waardeert de verscheidenheid in de samenleving. Ze 
beschermt vitale waarden en belangen en stelt daarom kaders aan haar 
ontwikkeling. Zo nodig rust ze mensen in sociale verbanden toe tot hun 
verantwoordelijkheden.26 In het uiterste geval neemt de overheid tijdelijk taken waar 
van een „kring in nood‟27 – bijvoorbeeld als ouders hun kinderen volstrekt 
verwaarlozen. Daarnaast draagt ze zorg voor regeling van en toezicht op 
maatschappelijke activiteiten die schade kunnen opleveren aan derden.   
 
KADER: de markt  
De overheid laat ruimte aan de markt, maar ze zorgt wel voor het kader dat de markt 
zelf niet kan leveren. Ze zorgt voor een infrastructuur (wegen e.d.) en beschermt 
burgers tegen uitbuiting. De overheid voorkomt dat we in een samenleving komen 
waarin het recht van de sterkste geldt. De ChristenUnie streeft zo naar een sociale 
markteconomie.  
 
3. Opkomen voor kwetsbaarheid: recht doen aan mens en natuur   
De overheid heeft oog voor de positie van kwetsbare groepen als zieken, ouderen, 
kinderen. Binnen de grenzen van haar bevoegdheden grijpt ze in bij machtsmisbruik 
binnen gemeenschappen. Ook overheersing van de ene over de andere sfeer – denk 
aan de economisering van bijvoorbeeld zorg en onderwijs – gaat ze tegen.  
De overheid garandeert een sociaal vangnet voor haar burgers en zet zich in voor 
sociale gerechtigheid (Psalm 72). Hierbij heeft de overheid ook een 
grensoverschrijdende verantwoordelijkheid. Een rijk land als Nederland draagt bij aan 
het bestrijden van wereldwijde armoede en uitbuiting. Dit impliceert het opkomen 
voor de bescherming van de schepping.   
 
KADER: ongeboren leven  
Het leven is geen bezit van de mens, maar gegeven door God. Het is daarom 
beschermwaardig en heilig in alle stadia, van begin tot eind. Er mag geen cultuur 
ontstaan waarin bepaald menselijk leven niet meer aanvaard is. Juist ongeboren 
leven verdient bescherming. Abortus provocatus is geen oplossing voor ongewenste 
zwangerschappen. De nood achter zwangerschapsafbrekingen kan groot zijn en het 
is noodzaak hier hulp te verlenen.  
 
4. Richting geven aan ontwikkeling 
Overheidsbudgetten zijn morele documenten.28 Elke overheid maakt beleidskeuzes 
die uiteindelijk in verband staan tot een visie op goed en kwaad, recht en onrecht. Dit 
betekent niet dat ze een moraal oplegt aan de samenleving. Maar een visie is 
onontbeerlijk en onvermijdelijk.29 De overheid moet een eigen, positief gemotiveerd 
beleid ontwikkelen dat samenbindend werkt voor het land, beseffend dat ze 
maatschappelijke ontwikkeling niet in haar eentje stuurt.  
KADER: Voorbeeld: stimuleert de overheid mantelzorg of richt ze zich vooral op 
collectieve zorgarrangementen? 

                                            
26

 Idem p.28. 
27

 Rouvoet 1992, p. 96. 
28

 Jim Wallis 2005, p.241. 
29

 Veling: “Een overheid die met een blauwdruk van een ideale samenleving werkt, is een gevaarlijke 
bedreiging voor de vrijheid van mensen. Echter een overheid die geen enkele notie heeft in welke 
richting de maatschappij zich zou moeten ontwikkelen, verwaarloost haar taak.” (1987,p.55) 
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OVERHEIDSNIVEAUS: VAN LOKAAL TOT INTERNATIONAAL  
De overheid is complex en op talloze manieren verbonden met de maatschappij. 
Haar taken oefent ze op verschillende niveaus uit. Centraal staat bij de ChristenUnie: 
goed bestuur, dichtbij de burger.   
Decentralisatie is van oudsher een belangrijk element in onze traditie.30 Groen van 
Prinsterer benadrukte al het belang van gemeentelijke zelfstandigheid, tegen 
centraliserende elementen in de Gemeentewet van Thorbecke. Gemeenten hebben 
een eigen identiteit en zijn geen afgeleiden van de rijksoverheid. Goed bestuur 
dichtbij de burger veronderstelt voldoende beleidsvrijheid en kwaliteit van 
gemeenten, provincies en waterschappen.   
We zijn blij met internationale samenwerking, zoals die binnen Europa. Dankbaarheid 
voor vrede in Europa is – na twee bloedige wereldoorlogen – is op zijn plaats, 
alsmede voor een Europese Unie die daar aan probeert blijvend vorm te geven. Ook 
de Europese Unie is onze overheid en als zodanig een dienares van God. Europese 
bestuurders hebben een belangrijke taak en zullen over de uitoefening ervan 
verantwoording moeten afleggen. Nederland behoort zich in het proces van 
Europese samenwerking constructief op te stellen, zij het vanuit een gezonde 
achterdocht voor te grote samenballing van macht. Europese samenwerking moet 
zich richten op de bevordering van publieke gerechtigheid, zowel binnen de Unie als 
in de rest van de wereld.  
 

Afsluitend   
We bevinden ons in een samenleving die een sterke verscheidenheid laat zien. 
Diversiteit behoeft aanvulling van verbondenheid. Scherpe tweedelingen kunnen een 
maatschappij immers uiteen doen drijven en tot diepe conflicten leiden. 
Verbondenheid krijgt vorm als we elkaar recht doen, als we ons dienstbaar opstellen, 
als er wederzijds vertrouwen is. Dat leren we voor een belangrijk deel in allerlei 
verbanden en relaties. In de christelijke traditie staat de liefde tot God en de naaste 
centraal. Deze roep tot liefde leidde in het verleden tot zorg voor de medemens, in 
het bijzonder de kwetsbare. Ook in onze tijd van globalisering en individualisering 
zoeken we naar creatieve manieren waarop we die zorg kunnen vormgeven, in de 
aloude, gegeven instituties of in nieuwe sociale contexten. Hier ligt ook een taak voor 
de overheid, die met gezag het kwaad beteugelt, waar nodig investeert in een sterke 
samenleving, opkomt voor het kwetsbare en zo de publieke gerechtigheid dient.31  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
30

 Kuiper 2003, p.75 e.v. en 92-95 
31

 Kuiper 2009, p.268. 
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KADER - Dienstbare burgers32  
Christenen beseffen dat ze hier op aarde vreemdelingen zijn en hebben beperkte 
verwachtingen van deze wereld. Ze zijn echter ook bijwoners en trekken zich niet 
terug uit de maatschappij. Ze zijn ook dragers van de publieke zaak (DS17). De staat 
is een publieke rechtsgemeenschap van overheid én burgers. Overheid en burger 
zijn samen verantwoordelijk voor de goede orde op het publieke terrein, voor de 
inrichting en kwaliteit van de samenleving. Burgers zijn medeverantwoordelijk voor 
het grotere geheel, voor het algemeen welzijn. Ze hebben rechten en plichten. 
Betrokkenheid bij de publieke zaak uit zich t.a.v.:   

1. de inzet voor samenhang, het omzien naar elkaar, in het bijzonder de 
kwetsbaren. Om de medemens te geven waar hij recht op heeft. Jezus zei al: 
“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. 
Dat is het hart van de Wet en de Profeten.”33  

2. de bescherming van vrijheid en veiligheid. Ieder mens heeft een fundamentele 
en gelijke waardigheid, ieder mens is immers door God naar Zijn beeld 
geschapen. Dit uit zich in de wederzijdse erkenning van elkaars vrijheden en 
rechten.  

3. inzet voor de leefomgeving. Burgers gaan op verantwoorde wijze om met de 
schepping en proberen die in goede staat na te laten aan volgende 
generaties. 

 

KADER - Dienstbare politici34 
Politieke ambtsdragers dienen de publieke zaak. Gezag is daarbij onmisbaar. Een 
dienstbare houding is gericht op het dienen van God en op het ruimte bieden aan de 
verantwoordelijkheid van de medemens. Dienstbaarheid betekent het voorop stellen 
van het algemeen belang: luisterend naar Gods Woord samen het beste voor de 
samenleving zoeken. De kernwaarden van politici zijn: 
a. Betrokken en dienend: politici zijn betrokken op en bewogen met de samenleving. 
Ze weten zich in dienst van God en daarmee in dienst van de samenleving geplaatst. 
Ze zetten zich in als vredestichters en bruggenbouwers.   
b. Eerlijk, integer en betrouwbaar: politici zullen, ook tot eigen schade, fouten durven 
erkennen en altijd ruimhartig verantwoording afleggen.  
c. Open en onafhankelijk: politici zijn toegankelijk en ze staan open voor andere 
meningen. Ook zijn ze transparant over het eigen handelen. 
d. Deskundig, verantwoordelijk en bestuurlijk capabel: politici hebben kennis van 
zaken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn vanuit hun functie gericht op 
het maatschappelijk belang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
32

 Zie ook Rienk Janssens, De burger in beeld.  
33

 Mattheüs 7,12 
34

 Vgl het rapport „Burger en politiek‟; Kuiper 2003, 29. 
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II. Vrijheid  
 
We mogen dankbaar zijn voor de vrijheid die we hebben in Nederland.35 We hebben 
die gekregen om onze verantwoordelijkheden naar elkaar en naar de wereld in te 
vullen. Vrijheid is verworven in een strijd tegen tirannie en onderdrukking. Oorlogen 
en totalitaire regimes herinneren ons aan het belang van deze fundamentele waarde. 
Maar wat is vrijheid en hoe geven we die vandaag de dag invulling? Regelmatig zien 
we nadruk op onbeperkte vrijheid als het hoogste goed, een mateloze vrijheid waarin 
individuele behoeftebevrediging centraal staat. Velen vatten vrijheid op als 
afwezigheid van dwang. Anderen willen onder het mom van vrijheid mensen het 
recht ontzeggen hun geloof te belijden. En weer anderen pleiten ervoor dat geloof in 
zijn geheel uit de publieke ruimte wordt geweerd.  
De ChristenUnie zet zich in voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging van 
iedere burger (A). Alle Nederlanders hebben het recht hun geloof in vrijheid te 
beleven en belijden, ook in het publieke domein. De overheid kan mensen niet bij 
God brengen, ze mag dat ook niet proberen. Tegelijk is vrijheid altijd gekoppeld aan 
relaties (B). Mensen komen tot hun bestemming in betrekkingen tot anderen. Sociaal 
leven is voorwaarde voor ware vrijheid en bloei van het leven. Vrijheid gaat altijd 
gepaard met verantwoordelijkheid, voor elkaar en voor de schepping. De overheid 
bewaakt de ruimte van burgers in de samenleving en schept zo nodig voorwaarden 
voor vrijheid. Door normering biedt de rechtsstaat richting aan de samenleving.  
 
 

A. Levensbeschouwelijke vrijheid 
In onze democratische rechtsstaat is ruimte voor levensbeschouwelijke 
verscheidenheid. Godsdienstvrijheid is wezenlijk voor onze samenleving. De 
overheid bemoeit zich niet met het geloof van de burger. Binnen de grenzen van de 
rechtsstaat heeft iedere burger – juist ook die met sterk afwijkende overtuigingen – 
het recht om zijn geloof te beleven en publiekelijk te uiten.  
 
GODSDIENSTVRIJHEID 
Het geweten is de ontmoetingsplaats tussen God en mens, de overheid blijft daar 
buiten. De overheid zit niet op Gods troon en kan niet oordelen over de relatie tussen 
mens en God. De overheid kan wel regelen dat er vrijheid van godsdienst is, maar 
niet dat haar onderdanen God persoonlijk aanbidden.  
Deze nadruk op afwezigheid van dwang zien we al terug in de Bijbel. “Niet door 
kracht, noch door geweld, maar door Gods Geest moet het gebeuren.”36 Jezus 
verwoordde deze les ook: tarwe en onkruid laten opgroeien in de akker van de 
wereld, tot de oogst op Gods tijd scheiding tussen beide zal brengen.”37 Daarom 
schrijft Douma: “Wie Gods Woord zegt, zegt tolerantie.”38 
Deze nadruk is grote invloed geweest op ons huidige staatsbestel. Augustinus sprak 
zich al uit over het belang van gewetensvrijheid: dwang en geloof sluiten elkaar uit. 
Later, vanaf de Reformatie groeide de tolerantie voor godsdienstige verschillen. De 
gedachte dat godsdienstige beleving vrij is werd juridisch neergelegd in de Unie van 
Utrecht (art.13). Steeds nadrukkelijker werd beleden dat de overheid de samenleving 

                                            
35

 Het gaat hier vooral om politieke en sociale vrijheid, niet om „de christelijke vrijheid‟, waarvan 
bijvoorbeeld Paulus spreekt in Galaten 5.  
36

 Zach 4,5. 
37

 Matth 13,29 e.v. 
38

 Douma 1987, p…. 
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niet mag dwingen tot een bepaald geloof.39 Vanuit een christelijke inspiratie kwamen 
denkers als Locke en Milton tot tolerantie.40  
Tolerantie in de zin van „dulden‟ ontwikkelde zich in de moderne tijd tot tolerantie in 
de zin van „gelijke rechten‟.41 De vrijheid om God privé en publiek te dienen is iets om 
dankbaar voor te zijn. En wie voor zichzelf godsdienstvrijheid vraagt, moet dat even 
royaal aan anderen toestaan. Onder Gods geduld mogen tarwe en onkruid samen 
opgroeien, totdat God in de oogsttijd zelf scheiding maakt.42  
 
KERK EN STAAT 
De opkomst van de gewetensvrijheid ging gepaard met een toenemende scheiding 
van kerk en staat. De overheid werd „onder de kerk vandaan‟ gehaald. Terecht, want 
de overheid bezit een eigen gezag, dat direct van God afkomstig is. Ook kregen 
kerken meer eigen zelfstandigheid ten opzichte van de overheid.43 Beide instituten 
staan onder God, maar naast elkaar. Ze hebben onderscheiden 
verantwoordelijkheden.   
Vandaag de dag heerst verwarring over de scheiding van kerk en staat. 
Misverstanden leiden er soms toe dat men denkt dat geloofsgemeenschappen en 
overheden – en zelfs geloof en politiek – niets met elkaar te maken mogen hebben. 
Het beginsel betekent echter alleen dat er wederzijdse onafhankelijkheid is.44 Beide 
instellingen hebben zeggenschap over de eigen zaken. Voor de overheid betekent dit 
ook dat ze afstand houdt tot interne aangelegenheden van geloofsgemeenschappen 
en tevens dat die levensbeschouwelijke gemeenschappen alle gelijke rechten 
hebben.45 „Scheiding‟ is hier overigens een misleidend begrip, aangezien er altijd 
wederzijdse betrokkenheid is tussen kerk en staat. De overheid is bijvoorbeeld van 
belang voor publieke regelgeving van levensbeschouwelijke genootschappen, de 
kerken voor een kritisch geluid richting de overheid.  
Nederland kent een grote verscheidenheid aan levensbeschouwingen, die inhoudelijk 
sterk verschillen. Het is zaak dat alle Nederlanders – welke levensbeschouwing ze 
ook aanhangen – een positieve verhouding tot onze democratische rechtsstaat 
ontwikkelen. Van het christendom kan gezegd worden dat het een sterke 
verbondenheid met onze rechtsstaat heeft ontwikkeld in de geschiedenis.46 
KADER: Casus moskeebouw - De vrijheid om te geloven en dat geloof publiekelijk te 
uiten en vorm te geven geldt dus ook voor moslims (vgl Voorwaarden voor vrede). 
Men kan stellen dat de loyaliteit aan rechtsstaat toeneemt als de overheid 
minderheden in hun diepste overtuigingen respecteert.  

                                            
39

 Zie uitgebreider: E.v.Middelkoop 1985, en R.Kuiper en A.J.Verbrugh, Gelukkig is het land. Vrijheid 
van geloof werd de basis voor andere vrijheden die zo kenmerkend zijn voor onze democratische 
rechtsstaat (vrijheid van meningsuiting, van vereniging, van onderwijs, etc). 
40

 Vgl Paas 2006, p…. en Segers 2009, p117.  
41

 Douma 1987, p.94. 
42

 Vgl Rouvoet 2009, p.17. Overigens: dit neemt niet weg dat tolerantie pijn kan doen. Je staat immers 
dingen toe waarmee je niet instemt. 
43

 Met name Calvijn streed voor een vrije kerk met eigen kerkregering en kerkrecht. 
44

 Vgl Van Bijsterveld 2008. 
45

 Rechten betekent nog niet voorrechten. Nederland is gestempeld door een christelijke traditie, 
waardoor zijn positie anders is dan die van andere godsdiensten (denk bijv. aan de feestdagen).   
46

 Nederland heeft een gemeenschappelijke horizon nodig en de christelijke traditie kan die als geen 
ander bieden. Onze rechtsstaat kan niet zonder een inhoudelijke visie op wat recht en rechtvaardig is, 
zonder bezieling door diepere drijfveren. Hiertoe is het nodig onze christelijke grondslagen te 
revitaliseren. Christelijke overtuigingen hebben eeuwenlang (mede) richting gegeven aan wetgeving, 
rechtspraak en publieke moraal (Kuiper 2001,48-50 en 78). Vgl ook Segers 2009.  
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KADER: Onderwijsvrijheid  
KADER: Subsidiëren van levensbeschouwelijke organisaties  
KADER: Vrijheid van meningsuiting 
 
 

B. Maatschappelijke vrijheid 
Ieder afzonderlijk persoon is waardevol, want door God geschapen. Ieder mens moet 
de vrijheid hebben om zijn talenten te ontwikkelen, zijn verantwoordelijkheden waar 
te maken. Dit gebeurt nooit als individu op zich, maar altijd in een sociale context. 
Persoonlijke vrijheid concretiseert zich in relaties. Vrijheid krijgt zin in een context van 
een positieve gerichtheid op de ander, van verantwoordelijkheidsbesef. Mensen 
hebben elkaar (en gemeenschappen) nodig bij het realiseren van „het goede leven‟. 
De overheid moet dat erkennen en op waarde schatten.   
  
SOCIALE VERSCHEIDENHEID RECHT DOEN 
De nadruk op maatschappelijke diversiteit en vrijheid zien we al in de 
vroegchristelijke praktijk, vanaf de kloosterbewegingen en de vorming van de 
Middeleeuwse steden.47 De calvinist Althusius werkte dit als eerste systematisch uit. 
Hij nam als uitgangspunt mensen die zich vrijelijk aaneensluiten, in allerlei soorten 
verbanden. Deze lijn van christelijk-sociaal denken, waarin de samenleving centraal 
staat, hebben Nederlandse denkers als Groen van Prinsterer, Kuyper en 
Dooyeweerd doorgezet.48  
Abraham Kuyper formuleerde het concept Soevereiniteit in eigen kring (SIEK, 1880), 
waarvan de grondtoon nog altijd van belang is voor onze visie en die nog steeds 
wordt geactualiseerd.49 Het blijft met haar nadruk op onderscheiden 
verantwoordelijkheden een nuttig ordeningsprincipe.50 SIEK benadrukt dat er 
verschillende levensverbanden zijn, zoals huwelijk, gezin, kerk, school en bedrijf. Ze 
hebben alle een eigen karakter en bestemming, waarvan de overheid op afstand 
blijft. Ze staat namelijk naast de andere verbanden, niet erboven. Alle verbanden 
hebben een eigen gezag en staan direct onder Christus.51 Ze hebben aan Hem 
verantwoording af te leggen. Ieder verband kent een eigen dynamiek, een eigen 
logica, een eigen verantwoordelijkheid. De overheid heeft dat te respecteren.  
Tegelijk heeft de overheid te waken tegen machtsmisbruik binnen verbanden. Ze 
komt op voor kwetsbaren. Daarnaast dient ze verhoudingen tussen kringen te 
reguleren en te bevorderen dat kringen met elkaar in evenwicht blijven. Door hiervoor 
te zorgen doet de overheid recht aan de verscheidenheid van het sociale leven en 
versterkt ze de samenleving. De overheid dient daarbij te beseffen dat ze één van de 
betrokkenen is, geen exclusief middelpunt.52  

                                            
47

 Binnen steden ontstond een nieuw soort vrijheid, uitgaande van de verantwoordelijkheid van ieder 
(Buijs 2009, 74). In de stad was een balans van rechten en vrijheden, met ook volop ruimte voor vrije 
associaties. 
48

 Vgl. Cors Visser 2006, waarin vrijheid als eerste waarde wordt genoemd (p.40).  
49

 Zie bijv Roel Kuiper 2009. 
50

 Rouvoet 1992, …. 
51

 Dit wijkt af van het subsidiariteitsbeginsel, waarin hiërarchie heerst tussen verbanden. Het 
subsidiariteitsbeginsel kan wat ons betreft alleen van toepassing zijn binnen kringen, niet ertussen.  
52

 Veling 1987, 59. In de christelijk-sociale traditie is de overheid belangrijk, maar staat de 
samenleving centraal. Er is daarom ook altijd bezwaar aangetekend tegen de doorgeschoten 
verzorgingsstaat. Mensen moeten in vrijheid hun eigen verantwoordelijkheden kunnen waarmaken. De 
overheid kan niet worden gemist, maar moet niet worden overschat. Ze kan mensen niet gelukkig 
maken en kan zelfs een gevaar worden als ze zich teveel taken toebedeelt.  
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 KADERS:  
- Overheid en gezin: de overheid mag niet op de opvoedstoel van ouders gaan 

zitten, moet in principe uitgaan van eigen kracht van gezinnen.  
- Vrijheid van ondernemers: mensen met initiatief moeten de ruimte krijgen, 

belang voor innovatie. Ondernemend bezig zijn stimuleren.  
- Gevaar van verstikkende bureaucratie en regeldruk: die verstoren de 

samenleving. Die moet kunnen ademen, initiatieven ontplooien.  
 
KADER: euthanasie  
Ook aan het eind van het leven is gepaste hulp gewenst. Actieve euthanasie is geen 
oplossing voor iemands lijden. Ieder mens behoudt zijn waardigheid, ook in 
eenzaamheid, ziekte of ouderdom. Ook hier is goede (palliatieve) zorg, de 
aangewezen weg. Ontvankelijkheid voor het leven – Benedictus XV noemt het zelfs 
“de kern van de ware ontwikkeling.”53 (Pijnbestrijding en stopzetting van een 
behandeling zijn wel toegestaan.)    
 
 
SPREIDING VAN MACHT  
Deze christelijk-sociale benadering biedt ook een broodnodige waarschuwing tegen 
machtsopeenhoping.54 Met zijn nadruk op maatschappelijk vrijheid en diversiteit biedt 
het concept een belangrijke drempel tegen te vergaand overheidsoptreden. De 
overheid heeft een beperkte taak en beperkte mogelijkheden. Ze heeft de vrijheden 
en verantwoordelijkheden van burgers in de samenleving te respecteren. In een 
echte rechtsstaat is sprake van een getemperde overheid. We moeten blijvend op 
onze hoede zijn voor het schrikbeeld van een totalitaire overheid, van een staat die 
zich ontpopt als een alomvattend collectief.55  
Christelijk-sociaal denken heeft altijd veel nadruk gelegd op rechtsstatelijkheid: de 
overheid is gebonden aan het recht. Uiteindelijk is de overheid gebonden aan hogere 
beginselen die niet van mensen afhankelijk zijn.56 Overheid en burger zijn verbonden 
en hebben beide rechten en plichten. De overheid moet opkomen voor de vrijheid 
van burgers. Het garanderen van grondrechten is van cruciaal belang voor legitiem 
overheidsoptreden.  
Vrijheidsrechten zijn belangrijk, maar zonder maatschappelijke ondersteuning zelf 
betekenisloos. Ze moeten worden ondersteund door een publiek ethos van vrijheid 
en verdraagzaamheid. Kuyper benadrukt dit ook: “Zo hangt het ten slotte dus van die 
levenskringen zelf af, of ze in vrijheid bloeien of onder staatsdwang zuchten zullen. 
Bezitten ze zedelijke spankracht, dan zijn ze niet in te duwen (…). Bij elke welgelukte 
aanslag op de vrijheid kan de staat dus nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige 
blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht 
verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor.”57    
Binnen de overheid is het van belang dat macht nooit bij één persoon of groep ligt. 
Checks and balances bevorderen onderlinge correctie en belemmeren corruptie. 
Spreiding van macht is cruciaal: het kwaad zit immers ook in de overheid zelf. 

                                                                                                                                         
 
53

 2009, p.21 
54

 Douma 1987, 123; vgl Groen van Prinsterer 1847, p.61,62. 
55

 Veling 54.  
56

 Groen waarschuwde al tegen willekeur als recht en macht van de meerderheid afhankelijk zijn.  
57

 Kuyper 1880, p. 20-21.  
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Overheidsdienaren zijn evenals burgers feilbaar en verre van volmaakt. De overheid 
zal nooit een hemel op aarde brengen en moet dat ook niet willen. 58  
Volksinvloed is daarom een groot goed. Het is belangrijk dat besluitvorming volgens 
democratische procedures tot stand komt.59 Het is gezond als bevoegdheden zijn 
verdeeld over verschillende lagen. Deze spreiding van macht is geen garantie van 
vrijheid, maar bevordert haar wel. 
 
KADER: Individu: privacy vs veiligheidsutopie  
We offeren steeds meer vrijheid op voor een (vermeende) garantie aan veiligheid. 
Streven naar een veiligheidsutopie past bij de moderniteit, met haar verlangen naar  
beheersing, niet bij een Bijbelse visie, waarin het leven op de „oude‟ aarde gebroken 
is en nooit volmaakt. Uiteraard mogen we maatregelen nemen, maar het moet niet 
doorslaan.60 Politie en justitie zijn essentieel voor het beschermen van de vrijheid, 
maar de overheid blijft zelf ook een gevaar.61 Kuyper waarschuwde al: “Vergeet niet, 
op de vrijheid met een wantrouwend oog neer te zien, ligt in de neiging van elke 
staatsmacht.”62  
 
VRIJHEID NOOIT ZONDER RICHTING  
Vrijheid is heeft altijd orde en begrenzende regelgeving nodig. Daar doet zich een 
spanning voor. Hoeveel ruimte laat de overheid de samenleving? Als de overheid 
vrijheid bevordert, doet ze dat op basis van een visie op het goede (samen)leven. Ze 
handelt vanuit een normatieve insteek. In een christelijke visie gaat echte vrijheid 
gepaard met verantwoordelijkheid. Menselijk leven krijgt zin in relaties. De overheid 
moet daar recht aan doen en zo nodig investeren in en bijdragen aan een sterke 
samenleving met gezonde sociale verhoudingen. Zo geeft ze richting. Vrijheid hangt 
samen met het streven naar publieke gerechtigheid, vanuit het besef dat Bijbelse 
waarden en normen het best bij de mens passen.63 De overheid dient op te komen 
voor onze vrijheid. Ze kan daarbij aansluiten bij de christelijke traditie, die onze 
samenleving en de Nederlandse rechtsorde mede heeft  gestempeld. De waarden en 
normen die uit deze traditie zijn voortgevloeid, zoals de unieke waarde van elk mens, 
de vrijheid van ieders geweten en de nadruk op onderscheiden 
verantwoordelijkheden in de samenleving, verdienen het te worden gekoesterd en 
waar nodig versterkt. Ze zijn immers goed voor de samenleving. De overheid dient 
stelling in te nemen op dit punt.  

 

                                            
58

 Augustinus benoemt als belangrijkste doel voor de overheid de aardse vrede. In christelijk politiek 
denken zit een anti-utopisch element en een zeker wantrouwen in (mensen met) macht. 
59

 De ChristenUnie neemt afstand van volkssoevereiniteit (God is immers soeverein). Tegelijk is de 
partij ondersteunt de partij democratie als vorm. Niet dat de meerderheid altijd gelijk heeft – er zijn 
hogere normen - maar omdat in een democratie mensen elkaar kunnen corrigeren en aanvullen. 
Representatie draagt ook in belangrijke mate bij aan draagvlak van bestuurlijk handelen. Het belang 
van volksinvloed zien we overigens ook bij denkers in het voetspoor van Calvijn, zoals Althusius, 
Languet en Hotman, die pleitten voor volksinvloed. Een interessante twintigste eeuwse denker over dit 
onderwerp is bijvoorbeeld R. Niebuhr. 
60

 Vgl Bob Goudzwaard, Wegen van hoop in tijden van crisis, hoofdstuk… 
61

 Vgl. Kuiper 2003, 21.  
62

 Kuyper 1880, 19. 
63

 De aard en beperktheid van het overheidsambt brengt wel met zich mee dat die de eigen 
verantwoordelijkheid van de mensen heeft te eerbiedigen. Daar ligt de grens voor de overheid, ook als 
die burgers leven in strijd met Gods geboden. De overheid bestrijdt kwaad, maar roeit dat niet uit met 
wortel en tak (Rouvoet 1992, 100).  
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Afsluitend  
We mogen dankbaar zijn met de vrijheid die we genieten. Nederlanders kunnen in 
grote mate leven in overeenstemming met hun geloofsovertuiging, of die nu 
christelijk, islamitisch of atheïstisch is. Levensbeschouwelijke vrijheid is het resultaat 
van een lange weg die met veel pijn en moeite is afgelegd. En ook vandaag is 
vrijheid een cruciale waarde in ons samenleven. Dat geldt ook voor de diverse 
contexten waarin het sociale leven in al zijn verscheidenheid tot zijn recht kan komen 
De door God gegeven verantwoordelijkheden moeten mensen kunnen waarmaken. 
Dan kan de samenleving bloeien.  
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III. Duurzaamheid  
 
De schepping is kwetsbaar, dat zien we momenteel meer dan ooit. De aarde zucht 
wereldwijd onder overbelasting. Zelfs menselijk leven wordt niet in alle stadia 
beschermwaardig geacht. De mens treedt op als kortzichtige en autonome eigenaar 
van de schepping - met enorm toegenomen technische vermogens bovendien. Dat 
kan niet zo doorgaan. We moeten onze verantwoordelijkheden nemen, nu meer dan 
ooit. De wereld is immers van God.   
Vanuit het besef dat we leven in een gevallen wereld, waarin gebrokenheid zal 
blijven bestaan, wil de ChristenUnie zich inzetten voor duurzaamheid van levende en 
niet-levende schepping. We doen dit vanuit het besef dat de mens bedoeld is om 
Gods zorg en trouw voor alle leven op aarde te weerspiegelen en eigen keuzes te 
maken als beheerder en bewerker van wat ons is toevertrouwd. Dat vraagt een 
verantwoord omgaan met de schepping in alle vormen en facetten; dat wil zeggen 
met menselijk leven, met het niet-menselijk bestaan en met economie. Met deze 
driedeling sluiten we aan bij de indeling: people, planet, profit. Deze begrippen geven 
we inhoud door ze te vertalen naar: rechtvaardigheid (A), rentmeesterschap (B) en 
relevantie (C).    
 
 

A. Rechtvaardigheid: duurzaam samenleven 
Rechtvaardigheid betreft het verantwoord omgaan met elkaar, met alle medemensen 
op aarde. Ieder mens is door God geschapen om zijn beeld te vertonen, en ieder 
mens heeft gelijk bestaansrecht. Daarom: eerbied voor het leven. We concentreren 
ons op kwetsbare mensen in achtergestelde landen. De enorme verschillen tussen 
arm en rijk in de wereld zijn een teken van groot onrecht.  
De wereldwijde kloof tussen arm en rijk lijkt onoverbrugbaar. Tegenover rijkdom staat 
toenemende armoede, tegenover overvloed honger. Dat is onverkwikkelijk. De 
hongerigen moeten gevoed worden (Matt 25,35), al zullen er altijd armen blijven 
(Matt 26,11). Nu echter groeit de kloof tussen rijk en arm, zowel wereldwijd als 
binnen Nederland.  
Toch mogen we hoop koesteren. God zelf trekt zich immers nog steeds de zaken van 
recht en onrecht aan.64 Vanuit die hoop mag christelijke politiek zich inzetten voor 
een toekomst waarin ieders bestaan op gelijke waarde wordt geschat. 
Gelijkwaardigheid van alle mensen betekent dat ook armen de mogelijkheden 
moeten hebben hun talenten te benutten, zich te kunnen ontplooien. Immers: “als 
ontwikkeling niet de gehele mensheid en iedere mens betreft is er geen sprake van 
ware ontwikkeling.”65 Inspanningen moeten de mensen met de minste 
levensmogelijkheden het meest ten goede komen.  
Een centraal punt in de bijbel is de oproep aan mensen – en vooral aan 
machthebbers - om zich in te zetten voor achtergestelden (weduwe en wees, 
vluchteling en vreemdeling). Zo betonen ze trouw tegenover medemensen, wat 
bovendien noodzakelijk is voor vredig samenleven wereldwijd.  
 
KADER: leren van Leviticus (jubeljaar, etc): armoede proberen te voorkomen.  
 

                                            
64

 Desmond Tutu, in: Goudzwaard 2009, p.9 
65

 2009, p.13. Ontwikkeling dient gericht te zijn op het creëren of vergroten van (primair elementaire) 
levensmogelijkheden: kans op voedsel, onderdak, onderwijs, zinvol werk, politieke vrijheid, etc. 
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B. Rentmeesterschap: duurzame aarde 
Naast menselijk leven, dat volledig beschermwaardig is, behoren we ook op te 
komen voor de rest van de schepping. Nu meer dan ooit. De mens kreeg een positie 
boven de natuur.66 Het gaat erom dat we de natuur verantwoord beheren en 
bewerken. Ontwikkeling dient gericht te zijn op behoud en waar nodig herstel van de 
levensvoorwaarden voor al het geschapene, zodat natuur en milieu tot hun recht 
komen, tot eer van hun Schepper.    
 
LEVENDE NATUUR  
Planten en dieren behoren we te behandelen naar hun eigen aard, met oog voor hun 
eigenheid. We hebben de aarde in bruikleen ontvangen van God, inclusief een 
diversiteit aan dieren en planten. Als een Israëlische boer zijn os graan liet dorsen, 
mocht hij die geen muilband om doen: als het beest wilde vreten, moest dat kunnen. 
Ook bij het belegeren van een stad mocht het Israëlische leger geen fruitbomen 
omhakken. Dergelijke bepalingen in de Tora maken duidelijk dat de waarde van de 
aarde, van flora en fauna is gegeven en dat de mens verantwoording moet afleggen 
over de manier waarop hij er mee om is gegaan. Ontwikkeling behoort bij het mens-
zijn, maar betekent geen eenzijdige vormen van groei ten koste van mensen, natuur 
of planeet. Ontwikkeling dient in die zin terughoudend te zijn dat wat waardevol is 
behouden blijft, tenzij goede redenen een verlies rechtvaardigen. Waar nodig zullen 
mensen herstel na moeten streven van de levensvoorwaarden voor het geschapene, 
zodat natuur en milieu tot hun recht komen, tot eer van hun Schepper.   
Burgers dragen allereerst zelf hiervoor verantwoordelijkheid. Hun uitdaging is te leren 
leven als deelnemer in Gods „verbond met alle leven‟.67 Dit betekent niet dat we de 
natuur niet zouden mogen gebruiken. We mogen strijden tegen ziekten, 
natuurrampen en ander kwaad.  
Als randvoorwaarde voor gebruik van de natuur kunnen we van diezelfde natuur 
„afkijken‟ om over de gehele productcyclus geen afval over te houden. Het is een 
goede zaak om materiaalstromen steeds meer te gaan inrichten als kringlopen.68 
 
LEVENLOZE NATUUR  
Zelfs de levenloze natuur vraagt om respectvolle bewoning, benutting en bewerking – 
als gegeven, geleend kapitaal, schepping van God en erfgoed voor latere generaties. 
Het kost ons moeite om goed om te gaan met onze „biosfeer‟: de atmosfeer, het 
aardoppervlak en de bodemschatten en andere bronnen van ons bestaan. Door de 
klimaatproblematiek wordt steeds breder duidelijk dat er wat moet gebeuren. Een 
veranderende houding bij burgers moet door de overheid worden opgepikt en 
aangegrepen voor betekenisvolle maatregelen.  
KADERS: 
-  water: kwaliteit en veiligheid en duurzaamheid gaan hand in hand    
-  bodem: vervuiling, grondstoffenproblematiek 
-  ruimtelijke ordening: maatregelen rond infrastructuur, mobiliteit, etc 
-  energieproblematiek. 

                                            
66

 Genesis 1,28. 
67

 Genesis 9,8-17. 
68

 G. Korevaar 2008, p.22. Een voorbeeld is de cradle to cradle methode: “dat in alle fasen van de 
levenscyclus alleen maar die stoffen de natuur in worden gebracht die in natuurlijke kringlopen worden 
opgenomen en dat de overige stoffen weer als grondstoffen zijn te gebruiken voor nieuwe producten” 
(Jan Harmsen 2008, p.17). 
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KADER: Op het gebied van mobiliteit, economie, voedselvoorziening en energie 
ontstaan lokale initiatieven. Mensen organiseren dat wat ze nodig hebben welbewust 
dichter bij huis. Voorbeeld: om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstof van 
ver wordt er gezocht naar vormen van energie-opwekking (via zon, wind, water) dicht 
bij huis. 
 
 

C. Relevantie: duurzame economie 
Ondernemen69 draait uiteindelijk om een dienst aan een gezonde ontwikkeling van 
de samenleving, om de toegevoegde waarde van een product. Voegt een 
onderneming iets toe aan de maatschappij? Is het relevant voor de samenleving?  
 
ECONOMIE  
Steeds meer dringt zich de noodzaak aan ons op dat we moeten streven naar een 
sociale en duurzame markteconomie, waarin het gaat om selectieve groei. Groei is 
geen doel op zich, maar behoort er te zijn ten dienste van de maatschappij. Dat 
betekent dat een breder kader nodig is. Criteria voor zinvolle ontwikkeling ontlenen 
we aan uiteenlopende waarden, t.a.v. milieu, natuur, rust, landschap, solidariteit, 
vertrouwen, bloei van de verbanden, etc.70 Economische effectiviteit en efficiency 
moeten in dienst van deze waarden staan en idealiter afgestemd zijn op het 
“zorgzaam beheer van de door God gegeven middelen.”71Bovendien nodigt 
globalisering uit tot een zodanige economische uitwisseling met minder ontwikkelde 
landen, dat de levensomstandigheden juist daar beter worden. 
De markt is hierbij belangrijk voor wederzijdse en efficiënte uitwisseling van goederen 
en diensten. Ze is in beginsel iets heel sociaals. 72 Ze functioneert echter pas goed 
tegen de achtergrond van een cultureel leven waarin voldoende onderling vertrouwen 
heerst. Wil een markt tot haar recht komen dan is naast een morele gemeenschap 
ook een goed functionerende overheid nodig (die opkomt voor publieke goederen, 
kwetsbaren, het milieu, etc).   
KADER: Moeten we schaarste beprijzen? Vb. prijs schone lucht verdisconteren  
 
ONDERNEMEN  
Het economisch leven is gebouwd op vrij ondernemerschap. Ondernemers zijn vaak 
efficiënt en kostenbesparend met energie. Ze vormen de innovatieve voorhoede die 
nodig is om tot een werkelijk duurzame samenleving te komen. Van belang is een 
lange termijnvisie waarin gerekend wordt met meerdere waarden.73 Winst is 
noodzakelijk voor de continuïteit van een onderneming, maar geen einddoel.74 Een 
economie blijft alleen gezond en duurzaam functioneren bij eerlijke, redelijke winsten 
en een billijke verdeling daarvan onder degenen die hun bijdrage aan de winst 
hebben geleverd. Woekerwinsten en grove inkomensongelijkheden tasten niet alleen 

                                            
69

 Denk hierbij aan landbouw, veeteelt, handel en welke andere economische activiteiten ook. 
70

 “Gezien het huidige levenspeil in ons land is het beter niet langer prioriteit te geven aan 
verdergaande welvaartsgroei, maar de voortgaande productiviteitsstijging juist in te zetten voor een 
evenwichtige ontwikkeling van de zorgsector, voor humanisering van de arbeid en ecologisering van 
de productie.” Jongeneel e.a. 1997, p.179 
71

 Jongeneel e.a. 1997, p.179 
72

 Calvijn omschreef de markt als iets heel sociaals, namelijk als “een uitdrukking van de solidariteit en 
dienstvaardigheid van mensen. Iedereen biedt aan anderen aan wat hij of zij zelf goed kan.” (Buijs 
2009, p.75) 
73

 Vgl. Benedictus 2009, p.30-31. 
74

 Vgl. Jongeneel 1994, p.42-43.  
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het kwetsbare weefsel van de samenleving aan, maar ook het vertrouwen dat 
voorwaarde is voor alle economische relaties, arbeidsdeling en samenwerking.  
De overheid heeft een belangrijke rol om dit te ondersteunen en stimuleren. Als geen 
ander kan zij vanuit haar normstellende rol een stabiel investeringsklimaat 
ontwikkelen, daarmee de nodige langjarige zekerheid geven en zo bedrijven 
„verleiden‟ tot duurzaam ondernemen. Op die manier bevordert de overheid 
duurzame productie en consumptie.75   
KADER: Consumentengedrag beïnvloeden middels beprijzen van niet-duurzame 
producten voor eindconsument.  
 
Afsluitend 
Voor een duurzame wereld is het nodig dat we wereldwijd rechtvaardig met elkaar 
omgaan. Ieder mensenleven telt. Iedereen moet tot zijn recht kunnen komen. 
Daarnaast moeten we – als goede rentmeesters – de aarde verantwoord beheren en 
bewerken. Dit betekent ook dat we ons economisch handelen in dienst stellen van 
meer dan groei en winst. Er moet sprake zijn van relevantie, een werkelijk 
toegevoegde waarde aan de samenleving.  
Inzet voor deze drie – samenhangende – waarden vindt plaats vanuit het besef dat 
deze aarde geen paradijs zal worden door menselijke inspanningen, maar dat we wel 
de opdracht hebben gerechtigheid na te jagen en het kwaad te bestrijden. We 
verlangen naar een wereld die tegemoetkomt aan Gods bedoelingen, wetend dat 
God zelf eens alle dingen nieuw zal maken.76   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
75

 Integraal ketenbeheer is hierbij cruciaal. Duurzaamheid van een fabrieksterrein of een 
productieproces is pas vast te stellen als het wordt bekeken in het licht van de hele context en alle 
stappen/tussenproducenten worden meegeëvalueerd.  
76 Veling: “En deze wet geldt nog: recht en gerechtigheid liefhebben en dienstbaar aan de naaste de 

aarde beheren. Zo wil God geëerd worden. Het perspectief van een nieuwe aarde zwakt de opdracht 
niet af. Integendeel, het uitzicht op een nieuw begin geeft moed om er met des te meer energie aan te 
werken. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Want hoe kunnen mensen die een rijk van vrede en recht 
verwachten nu anders dan gehoorzamen aan Gods wet die vrede en recht gebiedt?” (1987, 28) 
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TOT SLOT  
 
Elke indeling heeft iets willekeurigs en tijdelijks – DVD dus ook. Altijd zal een 
begripsindeling onder kritiek blijven staan. Uiteindelijk blijft de Bijbel de toetssteen 
waaraan we ons menselijke werk toetsen. Groen roept in dit verband op tot alertheid: 
“De gelovige weet dat het Woord van God vastheid verleent aan alles wat daarop 
deugdelijk gebouwd is en daaruit op juiste wijze is afgeleid. Maar de mens vergeet te 
vaak dat de deugdelijkheid van het gebouw en de juistheid van de conclusies 
mensenwerk is. Hierdoor identificeert hij ten onrechte de eigen broze arbeid met de 
rotssteen en de eigen redenering met de uitspraken van de Allerhoogste.”77  
Dit neemt niet weg dat we de verantwoordelijkheid hebben onderzoek te doen en ons 
te bezinnen op politieke uitgangspunten. De Bijbel geeft richting en perspectief en wij 
mogen in dat licht de dingen onderzoeken. Daarom roept ook André Rouvoet op tot 
voortgaande doordenking van de beginselen “Zeker: de eerste dingen moeten steeds 
weer gezegd worden. Maar even waar is dat nieuwe vragen ook nieuwe antwoorden 
vergen. Het volstaan met het geven van de antwoorden die we 20, 30 jaar geleden 
ook gaven, is voor mij bepaald niet op voorhand een bewijs van beginselvastheid: 
wanneer we ons daarbij geen rekenschap geven van de veranderde omgeving, 
vragen en issues welke onze aandacht Anno Domini 2009 vragen, zou ik dit een 
ernstige vorm van plichtsverzaking willen noemen. Christelijk-politiek spreken en 
handelen is per definitie afgestemd op vragen en oplossingen van onze eigen tijd. 
Invloedrijke denkers in de christelijke politieke traditie formuleerden hun gedachten in 
antwoord op de uitdagingen uit hun eigen tijd (…). Het is zaak om de essentie, het 
kernmotief van onze kerkelijke en politieke „voorgangers‟ te ontdekken en vast te 
houden, en die te hertalen naar de vraagstukken en verantwoordelijkheden.”78  
 
In die gedachte hoopt deze publicatie bij te dragen aan een verheldering van onze 
visie, en vervolgens ook een verbreding en verdieping van waar de ChristenUnie 
voor staat.  
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 1847, p.40. 
78

 2009, p.13-14.  
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