Exclusief interview met President Obama
Door Rick Warren, predikant en auteur van ‘Doelgericht Leven’

De belangrijkste predikant van de VS praat met zijn nieuwe president over goed en kwaad – en een betere
wereld. De spirituele kant van een wereldleider!
Rick Warren : De bijbel stelt dat integriteit en liefde de basis vormen van leiderschap. Als u terugkijkt op uw
leven, wat is dan de belangrijkste morele fout in uw leven geweest? En wat is volgens u de belangrijkste morele
fout van de VS?
Barack Obama : Nou, wat mijn leven betreft zou ik dat willen opdelen. Ik heb een moeilijke jeugd gehad. Mijn
vader was niet aanwezig. Er zijn momenten geweest dat ik met drugs experimenteerde. Als tiener dronk ik veel.
Ik kan dat terugbrengen tot een zeker egoïsme. Ik was zo door mijzelf geobsedeerd en door de oorzaken van
mijn onvrede, dat ik mij niet op anderen kon richten. Als ik zie dat ik verkeerde beslissingen neem, denk ik vaak
dat dat komt doordat ik probeer mijzelf te beschermen, in plaats van God te dienen.
Warren : Ja, fundamenteel egoïsme.
Obama : En dat is, denk ik, mijn eigen fout.
Warren : En de VS?
Obama : Ik denk dat de belangrijkste morele fout van dit land uit het recente verleden is dat wij ons nog steeds
niet kunnen houden aan dat fundamentele voorschrift uit Mattheüs: dat we alles wat we voor de minsten doen ook
voor Hem doen.
Warren : ‘ … dat hebben jullie voor mij gedaan,’ inderdaad.
Obama : Dat basisprincipe is van toepassing op armoede, racisme en seksisme. Het heeft te maken met het
ontbreken van mogelijkheden voor mensen om zich tot de middenklasse op te werken. Er leeft een sterk gevoel
dat dit land, hoe rijk en machtig wij hier ook zijn, nog steeds niet genoeg denkt aan de mensen aan de onderkant
van de samenleving.
Warren : Wat is de belangrijkste beleidsopvatting die u tien jaar geleden had, maar tegenwoordig niet meer – iets
waarover u van mening bent veranderd omdat u het nu anders ziet?
Obama : Ik probeer nu tien jaar terug te denken. Een goed voorbeeld is de sociale zekerheid. Ik heb altijd
gevonden dat ons systeem van overheidssteun aan armen moest worden hervormd, maar ik was bang dat de
sociale zekerheid die president Clinton tien jaar geleden invoerde rampzalige gevolgen zou hebben. Ik werkte er
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in het parlement van Illinois aan om zeker te stellen dat wij jeugdzorg, gezondheidszorg en andere hulp zouden
kunnen bieden aan vrouwen die hun uitkering zouden verliezen.
Het pakte beter uit dan ik had verwacht. En een van de dingen waar ik absoluut van overtuigd ben is dat mensen
die steun ontvangen verplicht moeten worden naar werk te zoeken. Dat moet centraal staan in elk sociaal beleid.
Niet alleen omdat mensen die werken uiteindelijk meer inkomen hebben, maar omdat werk intrinsieke
waardigheid oplevert en een levensdoel.
Warren : U maakt geen geheim van uw geloof in Jezus Christus. Wat betekent dat voor u? Wat betekent het voor
u om te vertrouwen in Christus, en wat betekent dat van dag tot dag?
Obama : Om te beginnen betekent het dat ik geloof dat Jezus Christus is gestorven voor mijn zonden en dat ik
door hem verlost ben. Dat is elke dag een bron van kracht; het voedt mij. Ik weet dat ik niet alleen sta, en ik weet
dat als het mij lukt mijzelf los te laten, ik misschien op bescheiden wijze iets van zijn bedoeling kan uitvoeren. En
het betekent dat de zonden die ik vrij regelmatig bega zijn vergeven. Maar wat het ook betekent is de verplichting
om – niet alleen in woorden, maar ook door daden – de verwachtingen die God van ons heeft te vervullen. En dat
betekent dat je moet denken aan de zwaksten. Het betekent dat je rechtvaardig en met liefdevolle genade moet
handelen en nederig naast God moet gaan. En dat je die lessen dagelijks in de praktijk moet proberen te
brengen, wetende dat je dagelijks tekort zult schieten, maar dat je dat moet inzien en zeggen: ‘Nou, dat ging niet
helemaal zoals de bedoeling was, maar misschien kan ik het een beetje beter.’ Het geeft mij vertrouwen om
dingen te proberen, zoals een poging doen om president te worden, waarbij je het zo af en toe verknalt.
Warren : Laten we het over abortus hebben. Wat is het moment waarop een baby volgens u mensenrechten
krijgt?
Obama : Of je dit nu bekijkt vanuit een theologisch perspectief of een wetenschappelijk perspectief: ik geloof niet
dat ik de aangewezen persoon ben om daar iets over te kunnen zeggen. Dus laat ik meer in het algemeen iets
zeggen over de kwestie van abortus.
Een ding waar ik absoluut van overtuigd ben is dat er een moreel en ethisch aspect aan deze zaak zit. Ik denk dat
iemand die probeert de morele bezwaren en de ernst van abortus te ontkennen niet goed heeft opgelet. Dat is
punt 1. Maar punt 2 is dat ik mensen de keus wil laten, niet omdat ik voor abortus ben, maar omdat ik niet geloof
dat vrouwen als het erop aankomt die beslissing lichtvaardig nemen. Ze worstelen daar diepgaand mee, in
overleg met hun geestelijken, met hun partners, met hun artsen en hun familie. We moeten een manier zien te
vinden om abortussen te voorkomen.
Warren : Hebt u ooit gestemd voor beperkingen of vermindering van abortus?
Obama : Ik ben voor het beperken van late abortussen, tenzij het leven van de moeder daardoor in gevaar komt.
Ik besef dat vanuit het perspectief van de anti-abortusbeweging dat onvoldoende is. Ik respecteer die opvatting. Ik
bedoel, een van de dingen die ik altijd heb gezegd is dat in dit bijzondere geval, als je gelooft dat het leven begint
bij de bevruchting, en je bent consequent in die opvatting, ik daar niet met je over kan discussiëren, omdat dat de
kern van je geloof is. Wat ik wel kan doen is je dit vragen: ‘Is er een manier waarop wij kunnen samenwerken om
het aantal ongewenste zwangerschappen terug te dringen zodat we de oorzaak terugdringen waarom vrouwen
abortus laten plegen?’ Zoals het bieden van een betere ondersteuning van moeder en kind waardoor deze
vrouwen er mogelijk voor kiezen hun kind te houden. Geven we hun de gezondheidszorg die ze nodig hebben?
Bieden we hun adequate adoptiemogelijkheden? Dat kan een wezenlijk verschil maken.
Warren : We hebben nog andere kwesties. Wat betekent het huwelijk?
Obama : Ik geloof dat het huwelijk de verbintenis is tussen een man en een vrouw. Voor mij als christen betekent
het ook een heilige band.
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Warren : Zou u een grondwetswijziging steunen om dat vast te leggen?
Obama : Nee, daar ben ik geen voorstander van.
Warren : Waarom niet?
Obama : Omdat wij het huwelijk nooit eerder in de grondwet hebben gedefinieerd. Dat is een zaak van de
afzonderlijke staten. De reden dat sommige mensen vinden dat er een aanvulling op de grondwet moet komen is
dat men zich zorgen maakt over huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. Ik ben geen pleitbezorger van
het homohuwelijk, maar ik geloof wel in de burgerlijke verbintenis. Ik vind dat wanneer homoseksuele partners
elkaar in het ziekenhuis willen bezoeken, de staat moet zeggen: ‘Weet je wat, dat is prima.’ Dat tast op geen
enkele wijze mijn kernvisie op het huwelijk aan. Mijn geloof en mijn huwelijk zijn sterk genoeg om anderen die
burgerrechten te gunnen, ook als ik zelf een ander perspectief en een andere mening heb.
Warren : Is er zoiets als het Kwaad? En zo ja, negeren wij het? Onderhandelen we ermee? Perken we het in?
Verslaan we het?
Obama : Het kwaad bestaat. We zien het overal. In Darfur. Op straat in onze eigen steden. In ouders die hun
kinderen mishandelen. En je moet er tegen optreden. Je moet er hard tegen optreden. Ik ben er van overtuigd dat
wij als individuen niet in staat zijn het kwaad uit de wereld te verdrijven. Dat is de taak van God. Maar wij kunnen
soldaten zijn in dat proces, en wij kunnen ertegen optreden als we het tegenkomen.
Maar laten we wel enige bescheidenheid tonen als we het hebben over het bestrijden van het kwaad, want er is
veel kwaad verricht terwijl we beweerden het kwaad juist te bestrijden.
Warren : Uit naam van het goede?
Obama : Uit naam van het goede. En ik vind dat het heel belangrijk is enige bescheidenheid te tonen en te
erkennen dat zelfs als onze bedoelingen goed zijn, dat niet altijd betekent dat we ook het goede doen.
Warren : Kunnen we het even hebben over de verantwoordelijkheid van dit land voor de rest van de wereld? Wij
zijn het meest gezegende land op aarde, en wij zijn gezegend om een zegen te zijn. Wie veel gegeven is, is veel
verplicht. Dus laten we even een paar van die zaken aanpakken – internationale zaken. Laten we het over oorlog
hebben. Wanneer is iets ernstig genoeg om de levens van Amerikaanse soldaten te riskeren?
Obama : Duidelijk: onze vrijheid, Amerikaanse levens, Amerikaanse belangen.
Warren : Wat zou uw criterium zijn om troepen in te zetten om een eind te maken aan genocide? Zoals er nu in
Darfur gebeurt?
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Obama : Ik geloof niet dat er een duidelijke grens is waar je zegt: ‘Oké, we gaan erop af.’ Het zal altijd een
afweging blijven. Uitgangspunt moet zijn dat als het in ons vermogen ligt om massamoord en genocide te
voorkomen – en dat we met de internationale gemeenschap kunnen samenwerken om het te voorkomen – dat we
moeten handelen.
Warren : Goed. Nu een onderwerp dat mij zeer na aan het hart ligt. Veel mensen weten niet dat er 148 miljoen
wezen op de wereld zijn – 148 miljoen kinderen die opgroeien zonder papa en mama. Die kinderen horen niet in
een weeshuis, maar in een gezin. Maar veel gezinnen kunnen zich niet veroorloven om die kinderen op te
nemen. Zou u bereid zijn om na te denken over een soort noodplan voor wezen?
Obama : Dat is een fantastisch idee. Het is iets waar we over zouden moeten nadenken – samen met nongouvernementele organisaties, internationale instituten en de Amerikaanse regering bedenken wat we kunnen
doen. Maar deel van dat plan moet zijn hoe we kunnen voorkomen dat er meer wezen komen. Dat betekent dat
we wereldwijd moeten bouwen aan betere gezondheidszorg.
Warren : Religieuze onderdrukking. Wat vindt u dat de Amerikaanse regering moet doen om onderdrukking van
godsdienst te voorkomen, bijvoorbeeld in China, in Irak en in veel van onze zogenaamde bondgenoten? Ik heb
het niet alleen over de onderdrukking van christenen, want wereldwijd zijn miljoenen mensen slachtoffer van
religieuze onderdrukking.
Obama : Allereerst mogen we niet de andere kant opkijken. Het is volgens mij van vitaal belang dat wij een
regering hebben die zich hiertegen uitspreekt en die deelneemt aan internationale organisaties waar wij kunnen
wijzen op de schending van mensenrechten en het ontbreken van godsdienstvrijheid. Maar het is van groot
belang dat wij het goede voorbeeld geven. Daarom is het zo belangrijk voor ons dat wij hier in de VS andere
godsdiensten dulden. Daarom is het zo belangrijk dat wij, als we kritiek hebben op de manier waarop andere
landen werken, er zelf voor zorgen dat wij ons aan de wet houden, dat verdachten het recht hebben gehoord te
worden en dat we niet martelen. Pas dan kunnen we het ons veroorloven anderen op de vingers te tikken.
Deze samenvatting van het interview dat Warren voor de verkiezingen met Obama had is voor de
duidelijkheid ingekort. Bron - Het Beste van Readers Digest :

http://www.readersdigest.nl/?page=pagina&type=samenleving&mode=leesverder&id=79

Commentaar – DJK : “In die dagen was er geen koning in Israel; een iegelijk deed, wat recht was in zijn ogen,”
Richteren 21 vers 25
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