Ria de Mul – (gemeenteraadslid voor de SGP-ChristenUnie te Sliedrecht)
Tijdens de workshop ‘Beloften en de politiek’ vertelde Ria onder meer iets over het afleggen
van de eed.
Afleggen van de eed
Een politicus wordt aan het begin van zijn of haar ambtsperiode geïnstalleerd. Dit gebeurt
door de eed of de belofte af te leggen. Een christen-politicus zal voor de eed kiezen.
De tekst van de eed luid als volgt:
Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!
Het is plechtig moment. Midden in de gemeenteraad, ten overstaan van de burgemeester
worden deze woorden uitgesproken. Gods naam wordt genoemd en ik belijd mijn
afhankelijkheid van Hem bij het ambt dat ik ga uitoefenen. En het is een ambt dat ik niet kan
uitoefenen zonder de hulp van God Almachtig. De vraagstukken zijn soms ingewikkeld, de
politieke omgeving was nieuw voor me en zit anders in elkaar dan andere werkkringen. De
belangen zijn groot en mijn achterban verwacht veel van me. Dit alles maakt dat die eed niet
voor niets wordt afgelegd.
De eed heeft te maken met integriteit. In het eerste deel van de formule die door de
burgemeester wordt voorgelezen staat dat ik geen mensen heb gepaaid met giften, gunsten
of beloften om mij op deze plaats te laten komen. Ik heb ook geen geschenken of beloften
heb aangenomen of zal aannemen. Het is zelfs zo dat hetgeen ik als waardering ontvang
voor het geven van deze workshop valt onder de regeling die onze gemeente heeft
opgesteld en dat ik dit zal melden bij de griffier.
Het laatste deel gaat over getrouwheid aan de Grondwet, het nakomen van de Nederlandse
wetten en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
U zult begrijpen dat dit alles alleen kan met de hulp van de Heere.
De eed wordt vaak als een zeer bijzondere gebeurtenis gezien. Maar ik denk dat de meeste
van de hier aanwezige dames ook een of meerdere beloftes heeft afgelegd. Ik denk hierbij
het ja-woord bij uw belijdenis, tijdens uw huwelijksdag, bij de doop van uw kinderen, als u
deze heeft mogen krijgen. En met deze ja-woorden belijden we ook dat we de hulp van God
nodig hebben. Ik weet nog tijdens onze trouwdag, ruim achttien jaar geleden, dat ik tijdens
het knielen dit heel sterk besefte: ik heb nu wel ja gezegd, maar zonder Uw hulp Heere, zal
het niet gaan.
De eed lijkt daarom groot, maar ik wil deze toch zetten in de rij van ja-woorden die we voor
Gods aangezicht hebben uitgesproken. Leven in afhankelijkheid van Hem, op welke plaats
we ook gesteld zijn. Of dat nu binnen een gezin, een werkkring of de gemeenteraad is.

