Een antropologie van de christelijke ethiek Wulf

Christelijke ethiek, in de traditie ook wel moraaltheologie genoemd, is een van
de meest omstreden onderwerpen binnen de theologie, maar ook daarbuiten.
Toch is het doel van deze ethiek ‘een leven in volheid en vrijheid’. Zonder ethische
richtlijnen en persoonlijke verantwoordelijkheid kan een leven niet slagen. Normen
en wetten hebben als doel ruimte te scheppen voor het leven en dat te beschermen.
Deze vrijheid invullen, daar zijn mensen zelf verantwoordelijk voor. En verantwoordelijk
zijn betekent: een antwoord verschuldigd zijn aan iemand. Ethiek voltrekt zich daarom
altijd in relatie: tot het eigen geweten, tot het goede dat te verwezenlijken valt,
en in relatie tot andere levende wezens en de natuur. Christelijke ethiek plaatst deze
verantwoordelijkheid bovendien in relatie tot God.
Mensen zijn vrij maar ook beperkt; zij doen elkaar kwaad en hebben behoefte aan
vergeving en verzoening. Vaak kunnen mensen zich onderling verzoenen, maar soms
blijven rekeningen open staan: het kwaad was te groot of de verzoening bleef uit.
De theologie kan hier doorverwijzen naar de verlossing door Jezus Christus. Het is
alleen niet eenvoudig om de inhoud daarvan te laten aansluiten op de dagelijkse
werkelijkheid van moderne mensen.
Deze systematische inleiding in de moraaltheologie biedt een uitleg in begrijpelijke
antropologische termen. Ze laat zien hoe de christelijke boodschap een zinvol
antwoord geeft op de open vraag hoe een menselijk leven kan slagen. Voor wie in
de pastorale praktijk van de kerk zinvol probeert te bemiddelen tussen traditie en
moderniteit, is dit boek een uitstekende handreiking. Maar ook wie zich zonder
veel achtergrondkennis wil verdiepen de christelijke leer over schuld, vergeving
en verlossing, wordt helder wegwijs gemaakt in de materie.
Mariéle Wulf doceert moraaltheologie en christelijke ethiek aan de Universiteiten
van Tilburg en Utrecht. In de filosofie promoveerde zij op de antropologie van
Edith Stein en in de theologie op het pastorale gesprek over schuld. Zij werkte
twintig jaar in de pastorale praktijk van de volwasseneneductie en begeleidde mensen
in moeilijke levenssituaties. Eerder publiceerde zij Der Mensch, ein Phänomen (2011),
Was ist gut? (2010), Begegnung, die befreit (2009), Schuld, ins Wort gebracht (2008).
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Inleiding
Christelijke ethiek, in de traditie ook wel moraaltheologie genoemd, is een
van de meest omstreden onderwerpen binnen de theologie, maar ook daarbuiten. Toch is het doel van deze ethiek ‘een leven in volheid en vrijheid’.
Zonder ethische richtlijnen en persoonlijke verantwoordelijkheid kan een
leven echter niet slagen. Normen en wetten hebben als doel ruimte te scheppen voor het leven en dat te beschermen. Deze vrijheid invullen, daar zijn
mensen zelf verantwoordelijk voor. En verantwoordelijk zijn betekent: een
antwoord verschuldigd zijn aan iemand. Ethiek voltrekt zich daarom altijd in
relatie: tot het eigen geweten, tot het goede dat te verwezenlijken valt, en in
relatie tot andere levende wezens en de natuur. Christelijke ethiek plaatst
deze verantwoordelijkheid bovendien in relatie tot God.
Mensen zijn vrij maar ook beperkt; zij doen elkaar kwaad en hebben
behoefte aan vergeving en verzoening. Vaak kunnen mensen zich onderling
verzoenen, maar soms blijven rekeningen open staan: het kwaad was te groot
of de verzoening bleef uit. De theologie kan hier doorverwijzen naar de verlossing door Jezus Christus. Het is alleen niet eenvoudig om de inhoud daarvan te laten aansluiten op de dagelijkse werkelijkheid van moderne mensen.
Deze inleiding in de christelijke ethiek doet een poging de theologische inhouden antropologisch te vertalen. Zij probeert te laten zien dat de christelijke boodschap een zinvol antwoord geeft op de open vraag hoe het menselijke
leven kan slagen. Deze vertaalslag richt zich op theologen die in de pastorale
praktijk geconfronteerd worden met de moeilijkheid zinvol te moeten bemiddelen tussen traditie en moderniteit. Zij is ook bedoeld voor theologisch
geïnteresseerden die zich nader willen verdiepen in de christelijke leer over
schuld, vergeving en verlossing.
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1 Wat is moraaltheologie?

Moraaltheologie als theologische discipline
‘Moraaltheologie’ is de leer van de kerk, in dit geval van de katholieke kerk,
over wat als goed en als kwaad geldt. Hierbij wordt gekeken naar de verantwoordelijke persoon, naar zijn handelen, naar zijn denken, naar de normen
en regels, naar zonde en deugd en naar verschillende onderwerpen waarover
nader vastgesteld moet worden wat binnen een concrete context als goed en
wat als kwaad kan, moet of zou moeten gelden.
De fundamentele moraaltheologie stelt de vraag naar het subject en zijn
verantwoordelijkheid, naar het goede dat uit de goddelijke openbaring blijkt,
en naar het morele oordeel. De sociale ethiek van de kerk houdt zich bezig met
vraagstukken rond maatschappelijke gerechtigheid. De toegepaste ethiek benadert vragen rond onderwerpen die bijvoorbeeld uit empirisch onderzoek
voortkomen zoals medische ethiek of onderwerpen zoals economische ethiek
of milieuethiek.
Wat volgt is een inleiding in een fundamentele ethiek. Daarvoor kan
men verschillende wegen kiezen, bijvoorbeeld de toelichting op historische
ontwikkelingen, de inleiding in kerkelijke normen en wetten of de discussie
over het geldig tot stand komen van ethische oordelen. In dit boek wordt voor
de antropologische weg gekozen tegen de achtergrond van een Bijbelse antropologie. De methode die hierbij wordt gehanteerd, vertrekt niet alleen vanuit
de hermeneutiek, de uitleg van bestaande teksten, maar vooral vanuit de
fenomenologie.
Methode van onderzoek: fenomenologie
Fenomenologie wil niet meer en niet minder proberen dan om zonder vooroordelen een ding te leren zien om daardoor de essentie, het wezen, van dit
ding te kunnen vinden.1 Fenomenologie is een filosofische stroming die in
het begin van de twintigste eeuw in Duitsland met Edmund Husserl2 begint.
Immanuel Kant 3 had in zijn filosofie (het zogenoemde ‘transcendentaal idealisme’) het kennen gescheiden van de bestaande wereld: de dingen bestaan –
maar ik kan ze met mijn verstand niet begrijpen; ik heb denkend geen toegang tot de empirische wereld; ‘kennen’ betekent: creatieve combinaties vinden tussen de inhouden van mijn geest. Husserl begon met een nieuwe aandacht voor de dingen in de wereld. Hij wilde weten wat de essentie van een ding
is. Zijn filosofie moest voldoen aan wetenschappelijke maatstaven; zij moest:
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W werken met exacte begrippen die de essentie van een ding uitdrukken;
W vertrekken vanuit een ideëel subject dat onafhankelijk is van menselijke
beperkingen, het zogenoemde ‘pure ik’;
W een ideëel object onderzoeken dat losstaat van de toevallige beperkingen
en eigenschappen van het ding dat men op een bepaald moment onder
ogen heeft; dit object was uiteindelijk de abstractie van het concrete ding
in de wereld, dus een weergave van dit ding in het bewustzijn.
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Op die manier wilde hij absolute helderheid over het wezen, evidentie, bereiken. Husserls streven kan men in het volgende schema samenvatten:

begrip

evidentie
ideëel subject
‘puur ik’

ideëel object
bewustzijnsrepresentatie
van het object

Het wezen is te begrijpen door de wezenskenmerken van de toevallige kenmerken te scheiden. De vraag is: wat maakt dit ding nu juist dit ding? Welke
kenmerken zijn wezenlijk? Een stoel bijvoorbeeld heeft iets als poten, maar
het kan ook zonder. In ieder geval is het een verhoogde zitplaats voor één
persoon (niet voor twee, dan noemen wij het een bank) met een rugleuning
(zonder rugleuning noemen wij het een kruk) en zonder (gevulde) bekleding
– dan was het een zetel of een fauteuil. De wezenskenmerken zijn dus (1)
zitplaats, (2) verhoogd, (3) voor één persoon en (4) rugleuning. Dit is de ‘via
positiva’ van de fenomenologie, de bevestigende gedachte over het wezen. Als
je een van die kenmerken weglaat, is het geen stoel meer. Het denkend weglaten van een wezenskenmerk kun je de ‘via negativa’ van de fenomenologie
noemen; daardoor wordt uiteindelijk bevestigd dat een wezenskenmerk inderdaad als wezenskenmerk moet worden beschouwd.
Het wezen is bij wijze van spreken de ‘waarheid’ over het ding in kwestie, een waarheid die ethisch relevant wordt omdat ethiek gericht is op waar-

heid: het hoort bij het wezen van een glas dat het breekbaar is; de ethisch
relevante waarheid is dat men een glas zo moet hanteren, dat het niet breekt.
In zoverre is het ethisch belangrijk om het wezen van iets goed te kunnen
begrijpen.
In de fenomenologie bestaan verschillende stromingen. Hier wordt beroep gedaan op de fenomenologie van Edith Stein4. Zij sloot aan bij het werk
van Edmund Husserl maar in haar fenomenologie bleef zij concreter dan
haar leermeester: het subject is de concrete mens, de mens in zijn essentiële
en existentiële relaties. In zichzelf vindt de persoon al een concreet zijn, een
bestaan. Aan het concrete bestaan moet gestalte worden gegeven.
Stein deelde met Husserl het doel van de fenomenologie, namelijk de
grondslagen en vooronderstellingen van (in het bijzonder) de empirische
wetenschappen kritisch te beschouwen. Fenomenologie wil op deze manier
de grondslagen van de menswetenschappen en ook van andere wetenschappen wijsgerig evalueren en een stevig wetenschappelijk fundament leggen.
Dit is de reden waarom hier voor de fenomenologie als methode bij uitstek
voor de fundamentele moraaltheologie wordt gekozen: de fundamenten moeten – in de context van de wetenschappelijke discussies – opnieuw, vernieuwd en vooral stevig worden gelegd. Omdat men volgens de regels van de
fenomenologie als men opnieuw met iets begint, op niets mag bouwen dat al
bestaat, moet men de zogenoemde drievoudige epoché toepassen die Stein
van Husserl heeft overgenomen. Een epoché in de fenomenologische beschouwing is de opschorting van het oordeel over het wezen van het waargenomene. Anders gezegd: het onthouden van een oordeel over iets wat men
meent te weten:
W In de eerste epoché laat men achterwege wat met over een ding al weet
door wetenschappelijk onderzoek.
W In de tweede epoché laat men weg wat men door de eigen ervaringen
weet – men moet er andere ervaringen bij betrekken (in de vaktaal: intersubjectief werken).
W In de derde epoché abstraheert men van het concrete iets (van de concrete
stoel bijvoorbeeld, als men de essentie van een stoel wil analyseren).
Op deze manier ontstaat een open veld voor het denken waardoor men een
open oog kan hebben voor wat iets in wezen is. Het wezen is dat waardoor iets
is wat het is. Het is de waarheid die in iets ligt. Deze waarheid wordt tot maatstaf
van het handelen.
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Een tweede manier van fenomenologisch onderzoek is naar de concrete
inhoud van de begrippen te kijken. Op deze manier wordt ook in de ethische
context duidelijk wat de beoogde inhoud en de morele eis is. Zuivere communicatie is in de ethiek zeer belangrijk.
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Doelen van dit onderzoek
Door deze inleiding worden drie doelen beoogd:
(1) Er wordt basale informatie over het ethische subject aangereikt.
(2) Er worden fundamentele argumenten uitgewerkt opdat
(3) de lezer in staat wordt gesteld eigen maatstaven te ontwikkelen ten behoeve van ethische discussies.
De centrale vragen hierbij zijn:
(1) Wie is de mens en in hoeverre is hij verantwoordelijk voor zijn doen en
laten?
(2) Hoe moet de morele vraag ten aanzien van God worden beantwoord?
(3) Hoe moet over schuld, vergeving, verzoening en verlossing worden
gedacht en wat resulteert uiteindelijk uit de menselijke schuld?
(4) In hoeverre kan en moet een christelijke ethiek in wezen een ethiek van
liefde zijn?
Het is de poging de moraaltheologie zo te vertalen dat de zin van Gods morele eisen voor het menselijke leven zichtbaar wordt. Zijn ‘wet’ moet zo worden
gelezen en beschouwd dat zij de mens helpt een zinvol leven te leven. Daarom vertrekt dit onderzoek vanuit een gefundeerde antropologie5, waarvan
hier vanzelfsprekend maar een klein onderdeel aangereikt kan worden. De
antropologische gedachten worden niettemin tot een maatstaf van het goede
handelen. Het doel van de morele leer zal en moet zijn dat mensen die belast
zijn door hun noodlot, beschuldigd door hun fouten en gebroken door het
leven, de ervaring kunnen opdoen dat de christelijke boodschap bevrijdend
is. Het is Gods bedoeling dat het menselijke leven lukt, voltooiing vindt –
omdat Hij een God van liefde is. Dat is het uitgangspunt van dit betoog.
2 Achtergrond: Grondbegrippen van de ethiek
In de ethische context is het bijzonder belangrijk met goed gedefinieerde
begrippen te werken opdat misverstanden worden uitgesloten. Er bestaat een
verschil tussen de begrippen ‘moraal’ en ‘ethiek’. Moraal is meer gericht op

de verplichting van de persoon; ethiek beoogt meer de verplichting door de
zaak. In verschillende typen van ethiek wordt de verplichting van binnen de
persoon of van buiten, door het doel, bepaald.

Moraal en ethiek
Tussen moraal en ethiek bestaat, zoals gezegd, een zeker verschil. In de hedendaagse discussies hoor je overal alleen nog het trefwoord ‘ethiek’; de bijbehorende morele vragen worden meestal angstvallig vermeden. ‘Ethiek’ is de
analyse van wat goed is en goed is om te doen. Zij is nog niet verplichtend
maar alleen beschrijvend. Ethische discussies vinden plaats op een terrein
buiten de eigen praktijk. Daarentegen is ‘moraal’ dat waartoe iemand verplichting heeft. Het gaat om het eigen doen of laten. Moraal is daarom iets
wat de eigen persoon raakt, men kan het niet achterwege laten; men moet
zijn positie bepalen. Moraal eist meer van de eigen persoon. Moraaltheologie
is dan de vraag wat God van de gelovigen eist; het is de confrontatie met het
feit dat de gelovigen aan zijn eis moeten voldoen: zij moeten hun positie
bepalen ten aanzien van wat Hij van hen vraagt. Dat vergt een zekere inspanning – God zet de mensen in voor zijn plannen; maar het is ook uitlokkend – het lokt zijn schepselen uit hun veilige schuilplaats, zodat zij nieuwe
en verrassende mogelijkheden in hun leven ontdekken.
Verplichting met betrekking tot een zaak, verplichting van de persoon
De verplichting die in de moraal blijkt, heeft twee richtingen: het is een verplichting met betrekking tot een zaak en een verplichting van de persoon. Dat
is het verschil van een ontologische of teleologische en een deontologische
ethiek.
W Een ontologische ethiek (Grieks: ὄν, on, het ‘bestaande, het ‘zijn’, en
λόγος, logos, ‘leer, woord’) is gericht op ‘iets’ wat moet worden gedaan.
W Een teleologische ethiek (Grieks: τέλος, télos, het ‘doel’) is gericht op een
concreet doel, op iets wat te bereiken valt.
W Een deontologische (Grieks: δέον, déon, de ‘plicht’) ethiek echter vraagt
niet naar het doel maar naar de verplichting van de person.
De verplichting met betrekking tot een zaak is gericht op waarden, normen,
wetten en het taboe.
W Ethische discussies bepalen wat het object van de ethische verplichting zal
zijn. Principieel liggen aan elke vorm van ethiek bepaalde waarden ten
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grondslag. Een waarde op zichzelf is nog niet verplichtend (tenzij het over
een grondwaarde gaat). Het is doorslaggevend in welke context een waarde staat. Leven is een waarde maar het leven van een dier is niet waardevoller dan het leven van een mens. Waarden zijn dus relatief verplichtend
maar niet absoluut.
W Een norm is een voorschrift dat waarden beschermt. Maar een norm kan
eenvoudig veranderd worden. Het geeft uitdrukking aan een overeenkomst van mensen die iets willen beschermen, zonder dat er een absolute
noodzakelijkheid toe bestaat. Daarom is een norm niet absoluut verplichtend.
W De wet is echter een norm die door de maatschappij (of door de kerk)
bepaald is. De verplichting is dwingender omdat er wanneer een maatschappij een wet uitvaardigt een goede reden aan ten grondslag ligt. Er
zijn bovendien verschillende soorten wetten. De fundamentele waarden
worden vooral beschermd door de mensenrechten. Iedere staat heeft bovendien een grondwet waarin beschreven staat wat de essentiële kenmerken van die staat zijn. Andere wetten bestaan alleen om dagelijkse problemen op te lossen, bijvoorbeeld een strijd om een erfenis of bij een
echtscheiding. Het geheel van wetten in onze staten hangt nauw samen.
De wetgeving kent zijn eigen maatstaf, de grondwet, waarin vastgelegd is
hoe een staat zichzelf wil verstaan. Omdat een staat erin zijn eigen wezen
vastlegt, kan een grondwet moeilijk worden veranderd. Bovendien is de
grondwet in veel staten gerelateerd aan de mensenrechten.
W Er bestaat nog een morele verplichting die soms door de wetten beschermd is en soms niet, het taboe. Kleine taboes in het dagelijkse leven
beschermen soms een pijnlijk geheim, waarover je zelf kunt beschikken;
andere taboes zijn belangrijk voor het overleven van een maatschappij.
Bijvoorbeeld het taboe op incest of op uitzetting van een kind of op het
doden van een hulpeloos mens. Taboes beschermen iets wat als ‘heilig’
wordt beschouwd, iets wat niet mag worden vernietigd. Deze taboes zijn
onder meer onderdeel van de mensenrechten. Maar iedereen weet dat deze taboes maar al te vaak doorbroken worden. Een maatschappij riskeert
haar toekomst door het permanente schenden van taboes – vaak zonder
zich hiervan bewust te zijn.
De verplichting van een persoon loopt uit op de plicht, op edelmoedigheid of
op deugd.

W Men is verplicht iets te doen als men niet mag kiezen. Men moet doen
wat de wet zegt, men mag niet doen wat verboden is door de wet of door
een taboe. Men kan wel iets anders doen maar dan wordt men gestraft of
men moet op een andere manier voor de gevolgen instaan. De plicht
toont dus alleen de grens die niet mag worden overtreden.
W Een andere soort van verplichting wordt geïnitieerd door edelmoedigheid:
dat is de wil om iets goeds te doen – zelfs als men het niet hoeft te doen.
Men doet in dit geval meer dan nodig, men wordt niet van buitenaf verplicht, maar men verplicht zichzelf goed te handelen. Edelmoedigheid
opent dus de deur naar een hogere moraal.
W Wordt edelmoedigheid tot een houding waardoor een mens zijn handelen
laat bepalen, dan noemt men deze houding ‘deugd’. Deugd is dus voortdurende edelmoedigheid. Daarin toont de mens wat hij vanuit zijn innerlijke mogelijkheden is: hij is goed en doet vrijwillig iets goeds. Deugd is
daarom niet een bijzondere eigenschap, maar slechts een mogelijkheid
die door ons menszijn gegeven is.6

Typen van ethiek
Deze overwegingen lijken te vertrekken van een consensus, een algemeen
overeenkomen, ten opzichte van ethische opvattingen. Het bestaan echter
van verschillende vormen van ethiek; het verschil tussen een ontologisch
gefundeerde ethiek die het object van het ethische handelen ziet, en een deontologische ethiek die de nadruk op het subject legt werd al aangeduid. Het
volgende zal een scheiding van verschillende typen van ethiek aanreiken en
op die manier verduidelijken waarom er zoveel verschillende opvattingen
over ethiek bestaan.7
Sommige stromingen van de ethiek worden bepaald door de oriëntatie
naar binnen. Hoe men ethiek begrijpt hangt af van welke instantie in de
mens voor het bepalen van het ethische doel als de belangrijkste wordt beschouwd.
W Het cognitivisme benadrukt het intellect: criterium voor goed of kwaad is
dus de redelijkheid van het doel.
W Het decisionisme accentueert de wil, de beslissing. ‘Decidere’ betekent een
beslissing nemen. Het ethische doel komt dus uit een beslissing voort.
W Een existentiële ethiek wordt bepaald door de existentiële betrokkenheid:
goed is wat mijn existentie ondersteunt, wat mij een gevoel van zin voor
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mijn leven geeft of – en dat is objectiever – wat het bestaan van de mensheid beschermt.
W Het contractualisme legt de nadruk op de sociale component. De mens
stelt een contract op met andere personen, met een bepaalde kring of met
de staat. De gemeenschap die op deze manier ontstaat, is nu ook verantwoordelijk voor het individu.
W De plichtethiek van Kant heeft geen gemeenschap nodig. Volgens Kant
heeft iedereen in zichzelf een meest innerlijke wet die hem ertoe verplicht
goed te handelen. Er is geen bepaald doel nodig, geen straf of loon, integendeel: de mens is slechts ethisch gezind als hij straf noch loon nodig
heeft om ethisch te willen handelen. De ‘Glückseligkeit’, de gelukzaligheid, komt voort uit het ethische handelen dat alleen vanuit plichtbesef
gebeurt.
Andere richtingen van de ethiek verschillen van doel; zij streven iets anders na:
W Het eudaimonisme ziet als doel van de ethiek het individuele geluk
(Grieks: ευδαιµονια, eudaimonia).
W Het emotivisme is een non-cognitivistische theorie van de ethiek, dus niet
gerelateerd aan de redelijkheid. Daarin worden de eigen emoties en strevingen tot maatstaf van het ethische handelen.
W Het utilitarisme vraagt wat nuttig is. Het eigen voordeel of de winst is zijn
ethisch doel. Dat is een houding die in een heel individualistische maatschappij vaak kan worden gevonden. Maar het is bijna geen ethiek meer.
Ethisch is de houding alleen als het nut voor andere mensen ook wordt
ingezien en nagestreefd.
W Het consequentialisme gaat een stap verder. Het vraagt welke consequentie
het beste is. Het is echter niet duidelijk welke consequentie als goed of
minder goed kan worden beschouwd; tenminste wordt de vraag naar het
goede gesteld.
W Het probabilisme weegt af wat de waarschijnlijke gevolgen zijn. Daarmee
bespreekt men weliswaar verschillende mogelijkheden, maar het gevaar
bestaat dat de redenen voor de beslissing die uiteindelijk wordt genomen,
meer subjectivistisch van aard is.
W Schopenhauer8 kiest als doel van de ethiek de andere persoon. Zijn motivatie is medelijden. Vandaag de dag vatten wij echter ‘medelijden’ anders
op als de filosoof. In het dagelijkse spreken is medelijden de houding van
een person die hoger is en die zich ontfermt over een lager staande per-

soon. Schopenhauers ‘medelijden’ kan men beter vertalen door ‘medeleven’ of ‘mededogen’ – het echte mede-lijden met een andere mens dus.
W Emmanuel Levinas9 oordeelt nog radicaler. Hij zegt dat de ander meer
rechten heeft dan het ik. Het ik is altijd al schuldig, want de andere persoon is (potentieel) de weduwe, de wees of de vreemdeling die mij aanklaagt. Het ik staat steeds in de ‘accusatief’; het wordt aangeklaagd. Zijn
radicale ethiek komt voort uit de ervaring van de Holocaust. Alleen tegen
deze achtergrond is zij begrijpelijk.
Wij zien nu al dat het bepalen van een ethisch doel objectief of subjectief kan zijn.
Historisch gezien vinden hier grote verschuivingen plaats die maar kort
kunnen worden aangestipt:
W De christelijke filosofie is duidelijk gericht op een objectief referentiepunt,
de schepping. Wat bestaat, is door God goedgekeurd. Het valt dus te beschermen.
W Met de Verlichting gebeurt er iets nieuws in de ethiek: de schepping wordt
van de Schepper gescheiden. God is niet langer de bron van waarheid en
daarom is zijn waarheid ook niet meer het principe van fundamentele
waarden. Op dit moment worden de natuurwetten en natuurrechten in de
ethische argumentatie belangrijk.
W De mens moet van nu af aan zelf bepalen wat goed is en wat niet; de objectiviteit is zoek; het relativisme begint. Maar ethiek heeft objectiviteit nodig.
W In hiërarchische systemen zoals in monarchieën en in hiërarchisch bepaalde systemen (de kerk bijvoorbeeld) was het nog mogelijk deze objectiviteit
door autoriteit te steunen. Maar de Verlichting laat deze macht niet meer
toe.
W De Franse Revolutie bracht daarom niet alleen een verandering van de
staat – de moderne staat ontstond – maar ook een verschuiving in het
denken: niet de autoriteit bepaalt wat goed of kwaad is, maar het individu.
Het subjectivisme ontstaat en breidt zich meer en meer uit.
W Het pluralisme groeit en daarmee het relativisme. ‘Waarheid’ als begrip en
inhoud verdwijnt; wat als geldig wordt beschouwd wordt in elke kring opnieuw bepaald, discoursethisch vastgelegd of geconstrueerd.
In deze context is het moeilijk het standpunt van een christelijke ethiek te
verklaren die zich nog steeds op een autoriteit kan beroepen en haar waarheid niet kan onderwerpen aan een discours en nog minder aan een mense-
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lijke constructie. Daarom zal deze inleiding in een christelijke ethiek argumenten aanreiken voor een fenomenologische, antropologische en existentiële grondlegging van een nieuwe objectiviteit in de ethiek omdat mensen
zonder een vaste ethische grond om op te staan niet zinvol kunnen leven. Dat
opent de deur voor de goddelijke waarheid die niet – zoals vaker vermoed –
tegen de mens ingaat maar integendeel het fundament is waarop het menselijke leven gegrondvest kan worden opdat het lukt.10
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1 De mens – vrij en verantwoordelijk
Dit hoofdstuk begint met een korte christelijke antropologie vanuit de wezenskenmerken van de mens, en presenteert een model van de ziel (1.1). Ook
de essentiële relaties van de mens dienen als oriëntatie voor het ethische
denken (1.2). De mens is subject – dat betekent: hij is vrij en verantwoordelijk
(1.3). De instantie van de verantwoordelijkheid is het geweten (1.4). Door
psychische kwetsuren kan de verantwoordelijkheid beperkt zijn (1.5). Maar de
mens kan zich ook ontplooien in de deugden (1.6). Ethisch belangrijk is dat
de menselijke vrijheid geen willekeur mag zijn; zij is gebonden aan waarden
en waarheid (1.7).
1.1 Wat is de mens?
Deze inleidende vraag is heel omvattend. Toch kunnen in dit hoofdstuk de
wezenskenmerken van de mens slechts in het kort gepresenteerd worden.
Elk kenmerk is in zoverre ethisch relevant dat het gerespecteerd dient te
worden omdat de mens anders geen mens kan zijn. Het model van de ziel
toont wezenlijke functies van de ziel waardoor vrijheid en verantwoordelijkheid beter te begrijpen zijn.

1.1.1 De essentiële kenmerken van de mens
Als je een ding wilt beschrijven, dan zie je altijd bepaalde kenmerken. Wij
zagen dat een stoel een verhoogd zitvlak voor één persoon met een rugleuning is. Hoeveel poten een stoel heeft, of hij bruin of zwart is, of hij van metaal of van hout is – dat maakt niets uit, het is niet essentieel. Een essentieel
kenmerk is dus een kenmerk zonder welk het ding niet is wat het is. De fenomenologie noemt deze kenmerken ‘constituenten’11. Een constituens zorgt
ervoor dat het ding kan zijn wat het moet zijn.
De kenmerken van een stoel zijn eenvoudig te vinden. De ‘constituenten’ van een mens zijn moeilijker te bepalen. Als men zich afvraagt wat wezenlijk bij een mens hoort, komen verschillende begrippen en eigenschappen naar voren. De vraag is wat ervan werkelijk een wezenskenmerk is en
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1.4.2 Geweten in de Bijbel
1.4.2.1 Geweten in het Oude Testament
De verplichting in de Bijbel is altijd de verplichting die berust op Gods
woord.50 Het is de verplichting voor een heel volk, omdat God zijn verbond
sluit met het hele volk. Subject van het morele handelen is dus het volk of
een vertegenwoordiger van dit volk zoals koning David.51 Omdat hij kwaad
doet, wordt het hele volk veroordeeld52; omdat één vertegenwoordiger met
God over de genade onderhandelt, wordt het volk gespaard.53
De beslissing van één mens voor God wordt pas in de latere boeken van
het Oude Testament, in de wijsheidsliteratuur een zelfstandig thema: Jona
vlucht voor Gods opdracht; Job verdedigt zich tegen de beschuldigingen. Het
thema ‘geweten’ verschuift dus op in de richting van het individu.
Maar het Oude Testament zegt nog niets expliciet over het geweten omdat dit woord in het Hebreeuws niet bestaat. In plaats daarvan gebruikt de
Bijbel het woord ‘hart’.54 Het is de plaats van alle levensfuncties, de kern van
de persoon; het is de plaats voor emoties en affecties, van gemoedsbewegingen en gevoelens, maar ook de plaats voor de bekwaamheid om beslissingen
te nemen en te oordelen. Het is precies daarom de plaats voor ethische beslissingen en de plaats vanwaaruit de beslissing en de planning overgaat in
de daad. Indien God de rechtvaardigheid van een mens wil toetsen, dan
proeft Hij als Hij hem grondig wil onderzoeken, ‘hart en nieren’55, zegt de
Bijbel – dat is een gevleugeld woord geworden. De schuldige mens kan door
zijn eigen kracht niet zijn hart vernieuwen. Hij heeft behoefte aan vergeving
en aan genade die alleen soevereine geschenken van God zijn – er bestaat
geen mogelijkheid voor zelfverlossing.56
1.4.2.2 Geweten in het Nieuwe Testament
Het Aramees kent – zoals de verwante taal Hebreeuws – geen eigen woord
voor ‘geweten’.57 Het evangelie gebruikt net als het Oude Testament het begrip ‘hart’. Het hart is de plek van het geloof (Joh 14,1), van de twijfel (Mc
11,23 en Lc 24,38), van hoogmoed (Lc 1,15) en deemoed (Mt 11,29). Het hart
bevat ook de morele gezindheid, het is zuiver of verstokt (Mt 5,8; Mc 3,5;
6,52; 8,17), een tot God gewend of een van hem afgewend hart (Mt 15,8 en
Mc 7,6). De gezindheid bepaalt de waarde van een morele handeling (Mt
15,18-19; Mc 7,21). Schuld begint daarom al vóór de daad; zij begint in het
hart (Mt 5,28; Mt 9,4; Mc 7,19). Het hart is de plaats voor de relatie tot God.
Christelijke ethiek heeft dus steeds een relatie tot de Schepper en tot de
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schepping. Het hart oriënteert zich op de waarden die God geschapen heeft,
‘want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’ (Mt 6,21; vgl. Lc 12,34). Wie
zijn hart aan de foute schat verpandt die kan niets goeds voortbrengen (Mt
12,34-35; Lc 6,45). Het hart neemt de waarden op – het is een orgaan dat ziet
en hoort (Mt 13,16-17). Het is de ontvanger van Gods belofte en de plaats van
waarheid en kennis (Mt 13,15). Want in het hart is Gods woord werkzaam als
de mens zich voor God opent (Lc 8,12-15), maar een hard en ongevoelig hart
wordt een plaats van bekoring (Mt 13,15; Joh 12,40 volgens Jes 6,9; Joh 13,2).
Het hart is zogezegd het orgaan voor het geweten en het is steeds gericht op
God.
Het geweten is dus niet zelf een bron van morele kennis, maar het is de
getuige voor de aanwijzingen van God. Daarom is het de plaats voor verantwoording aan God. Hier verplicht de mens zich tot Gods waarden. Hier orienteert hij zich op God. Het hart heeft in het evangelie dus de functie van het
geweten.
Paulus zal later het Griekse woord voor geweten (συνείδηση, syneidese)58
gebruiken. Het betekent ‘medeweten’. De mens weet niet uit zichzelf wat
goed is maar slechts omdat hij door de openbaring deelneemt aan het weten
van God. Het geweten is volgens Paulus met het menszijn gegeven (Rom
2,15).
De gewetensbeslissing is al in de vroege kerk van grote betekenis. Dat
blijkt uit de zogenoemde ‘Clausula Petri’ die vraagt dat men God meer moet
gehoorzamen dan een mens (Hnd 5,30-33). Dat betekent in de tijd van Petrus
helemaal een herwaardering van de fundamentele waarden: het evangelie
wordt tot een nieuwe autoriteit die tegenover de traditie van het Oude Testament lijkt te staan.59 De nieuwe en door Gods autoriteit bepaalde herwaardering is revolutionair. Zij vindt steeds opnieuw plaats wanneer een mens zich
terecht op zijn geweten en op de waarheid van God beroept – binnen en buiten de kerk.

1.4.3 Geweten in de kerk
Het oordeel van het geweten is absoluut verplichtend, want het roept de
mens op onvoorwaardelijk ja te zeggen tegen Gods roepstem. Deze roepstem
is altijd tegelijk een roep om zichzelf te zijn. De eigen ziel is de plaats waar
de mens God ontmoet. De christelijke opvatting van geweten kan onder de
volgende trefwoorden gebracht worden: gewetensvrijheid, gewetensbinding,
de gewetensvergissing en de relevantie van het geweten voor het heil.60

Een christen is vrij in zijn geweten. Niemand – ook niet de kerkelijke
autoriteit – heeft het recht van hem een beslissing tegen zijn geweten te eisen. Dat toont de deugd die in de traditie van de kerk ‘epikie’ genoemd wordt:
jij mag steeds anders beslissen dan een autoriteit – onder de voorwaarde dat
het een echte gewetensbeslissing is. De epikie houdt dus de plaats vrij voor
de gewetensvrijheid. Deze opvatting is gegrond in de houding van God jegens de mens: God dwingt niemand in zijn dienst – hij laat de jongeman, die
zich van zijn rijkdom kan scheiden, zijn eigen weg gaan (Mt 19,16-30). In de
gewetensbeslissing staat een mens alleen, vrij en direct voor het aangezicht
van God. Maar het feit dat een mens in zijn geweten altijd de waarden van
God vindt, toont dat zijn vrijheid niet verdacht gemaakt moet worden als een
vrijheid van de waarheid; zij is altijd ook een vrijheid tot het goede en ware.
De kerk moet deze waarheid niet in het hart van een mens plaatsen als een
vreemd ding; zij heeft slechts tot taak deze waarheid te verhelderen. In de
encycliek ‘Vertitatis Splendor’ beklemtoont Johannes Paulus II.: ‘De kerk
stelt zich altijd alleen in de dienst van het geweten.’61
Het geweten is dus vrij, maar ook aan Gods waarheid gebonden. Op deze
manier is het voor iedereen de plaats waar het heilige hem raakt. Hier staat
een mens onvervangbaar voor het aangezicht van God.
Maar de mens kan ook een vergissing maken in zijn geweten. Dat betekent eigenlijk niet dat het geweten een vergissing maakt – dan zal het niet
meer de stem van God kunnen zijn –, maar dat de mens de stem van zijn
geweten verkeerd waarneemt of niet meer hoort. De vergissing is dus een
vergissing van de waarneming, niet de vergissing van de uitspraak die het
geweten doet.
Niettemin erkent het Tweede Vaticaans Concilie de waardigheid van het
geweten. Het is zo groot dat iedereen die zijn geweten volgt, tot het heil kan
komen – zelfs als het niet mogelijk was het geweten naar christelijke maatstaven te vormen.62 Iedereen moet dus naar het geweten handelen. Dat omvat
zelfs de vrijheid zijn eigen godsdienst te kiezen.
Dit is het vertrekpunt en het voorlopige eindpunt van een lange ontwikkeling in de kerk. Het geweten werd niet altijd echt gerespecteerd in de geschiedenis van deze instelling. Het is daarom heel verrassend te zien dat de
kerk – ondanks alle vergissingen en fouten van de interpretatie door de eeuwen heen – de waarheid die Christus in zijn kerk door zijn verkondiging en
zijn handelen heeft opgericht, nooit verloren heeft.
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1.5 Grenzen van de verantwoordelijkheid
De mens heeft de bovengenoemde essentiële kenmerken: identiteit, individualiteit, lichaam, geest of intellect, taalvaardigheid, socialiteit, emotionaliteit,
moraliteit en transcendentie. Door deze kenmerken kan hij in contact treden
met zijn eigen persoon, met andere personen, met de wereld, met ruimte en
tijd, met de waarheid en de waarden en uiteindelijk met God. Wij hebben
inmiddels gezien dat elk kenmerk ook grenzen heeft.63 Dat valt nauwkeuriger
uit te leggen ten aanzien van de maat van de verantwoordelijkheid want het is
ethisch belangrijk te zien dat de mens begrensd is (1.5.1). Psychische ziekte
en verwondingen zijn bijvoorbeeld redenen waarom een mens niet volledig
verantwoordelijk kan handelen; en toch blijft een zekere verantwoordelijkheid bestaan (1.5.2). In het volgende gaat het dus eerst over de begrensde
mens als subject; daarna wordt erop gewezen dat de mens als object door de
beperking zijn waarde niet verliest (1.5.3).

1.5.1 Antropologische beperkingen
Wij hebben tot nu toe de essentiële kenmerken op zichzelf gezien, echter
niet wat hun grenzen zijn noch hun wisselwerking op elkaar, alleen de wisselwerking met de vrijheid. Getoond werd in hoeverre elk kenmerk door de
vrijheid mogelijk wordt en op zijn manier de vrijheid mogelijk maakt.
Identiteit is eigenlijk nooit beperkt, omdat ik steeds in betrekking sta tot
mijn eigen persoon. Ik kan niet anders leven dan op een zelfreferentiële
manier, dus in betrekking tot mijzelf. Maar wij weten dat wij soms in stresssituaties niet zo reageren als wij normaliter doen. Als er te veel emoties zijn,
wordt de verhouding tot deze emoties moeilijk. Stress, angst of te grote
vreugde kunnen de toegang tot het ik veranderen of verhinderen. Dan doe ik
iets wat ik mij niet bewust ben; ik zeg iets wat ik niet wilde zeggen enzovoort.
Ik verlies om zo te zeggen de controle over mijn handelingen. Maar een simpel moment van rust brengt me weer terug bij mijzelf. De verantwoordelijkheid voor de identiteit bestaat erin dat een mens probeert het contact met de
eigen persoon niet te verliezen, niet in onrust of angst te raken of er te blijven. Hij is er ook verantwoordelijk voor of hij door verdovende middelen
(drugs of alcohol) de relatie tot de eigen persoon verliest of niet. Iemand die
een ongeval veroorzaakt omdat hij te veel gedronken heeft, is op een andere
manier verantwoordelijk dan een mens die dat willens en wetens doet, maar
hij is wel verantwoordelijk omdat iedereen weet dat je onder invloed van
alcohol of drugs niet meer mag rijden.

Het ik is beperkt door de individualiteit. Niemand heeft alle eigenschappen en begaafdheden die een mens kan hebben. Niemand kan alle bekwaamheden en alle vaardigheden volledig ontplooien. Het leven stelt grenzen door het lichaam (door vermoeidheid, door honger en door de zorg voor
de basisbehoeften), door de beperkte tijd, door de plaats waar men leeft (men
kan niet overal zijn, niet alle mogelijkheden claimen), door de beperkte middelen en hulpbronnen (soms ontbreken ook financiële middelen om bekwaamheden te ontplooien) en door het milieu waarin iemand leeft.
Niemand is verantwoordelijk voor wat hij niet kan, maar hij is er wel verantwoordelijk voor dat hij zijn individualiteit zo goed mogelijk ontplooit.
Ook de geest is beperkt. De omstandigheden beletten ons alles te leren
wat een mens kan leren. Het eigen intellect, het eigen denkvermogen, is
beperkt. Een mens heeft niet de bekwaamheid om op alle terreinen uit te
blinken; zijn mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld grote praktische vaardigheden maar absoluut geen interesse
voor abstracte gedachten. Anderen volgen graag ingewikkelde denktrajecten,
maar hebben twee linkerhanden. Sommigen denken in vaste structuren en
zijn niet zo flexibel; anderen zijn creatiever – maar verliezen soms de draad.
Sommigen kunnen veel informatie oppakken zonder de relaties te vinden;
anderen zien meteen de diepere betekenis maar vergeten de details.
Niemand doet alles tegelijk. Daarom is iedereen er verantwoordelijk voor om
(1) te leren welke manier van denken in zijn aard zit, (2) zijn manier van
denken te ontplooien en de andere manieren te oefenen als het nodig is en
(3) andere manieren van denken te waarderen en van anderen te leren. (4)
Wanneer men dit bij een concreet onderwerp doet, gebruikt men zijn mogelijkheden het best en gaat men op zoek naar de noodzakelijke informatie en
hulp om het werk goed te doen.
Het lichaam is het kenmerk waarvan wij snel de grenzen zien. Enerzijds
zijn wij door het lichaam gebonden aan ruimte en tijd, aan zijn behoeften en
aan zijn grenzen van kracht en beweeglijkheid; aan zijn gezondheid of aan
zijn ziekte. Anderzijds is de beperktheid van het lichaam een van de redenen
waarom de mens steeds iets nieuws uitgevonden heeft: het wiel, de auto, het
vliegtuig, apparaten in de huishouding en in het openbare leven en andere
bronnen van energie zoals dieselkracht en elektriciteit. Vanuit de beperking
door ziekte ontstond de geneeskunde. De ultieme mogelijkheden van het
lichaam zien wij in topsport of in beroepen die een speciale lichamelijke
inspanning vereisen. De grenzen ervaren wij elke dag als wij moe zijn en
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honger of dorst hebben. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat hij met
zijn lichaam kan doen en wat hij doet om zijn lichaam gezond te houden.
Men heeft de verantwoordelijkheid naar een arts te gaan als men ziek is –
dus hulp te zoeken – of hulp te verlenen aan een ander mens die hulp nodig
heeft.
Hier toont zich de verantwoordelijkheid van de gemeenschap. Zij is een
ruimte waar mensen zich kunnen ontplooien, een ruimte voor veiligheid en
steun. Maar ze kan ook tot een grens worden als zij de mens geen vrijheid
geeft. Een totalitair of manipulatief systeem kan de vrijheid van een mens
beperken. Is de mens dan nog verantwoordelijk te houden voor de ontwikkeling van zijn gemeenschap? Dat is de vraag in elk onrechtvaardig of onderdrukkend systeem. De mens is ook hier altijd verantwoordelijk, maar alleen
binnen de grenzen van zijn mogelijkheden. Niet iedereen kan een martelaar
zijn; niet iedereen is vrij tegen een systeem op te staan en dan bijvoorbeeld
de hem toevertrouwde mensen in de steek te laten. Eenieder heeft alleen
verplichtingen binnen de grenzen die hij heeft. – Verplichting bestaat in
ieder geval onder normale omstandigheden. Als men de verantwoordelijkheid alleen aan de staat geeft, is dat niet terecht. Want iedereen is, ook in een
gemeenschap zonder geweld en hier zelfs nog meer, verplicht tegen een
slechte invloed van de gemeenschap op te staan en anderen te waarschuwen.
De taal is beperkt. Zij kan logische gedachten tot uitdrukking brengen.
Maar onze gevoelens kunnen behalve in poëzie en literatuur bijna nooit duidelijk tot uiting komen. Wij gebruiken dus in het algemeen beelden als wij
van gevoelens spreken. De beperktheid van de taal is er ook de oorzaak van
dat onze woorden soms aanleiding geven tot misverstand. De taal moet overeenkomen met de logica van de gedachten. Ze heeft nauwkeurige begrippen
nodig. Goed taalgebruik vereist dus altijd inspanning.

1.5.2 Psychologische redenen voor beperkte verantwoordelijkheid
De emotionele beperktheden moeten uitgebreider worden behandeld, want
er bestaan vaak psychologische redenen voor een beperkte verantwoordelijkheid. Met betrekking tot de psyche, hier in de zin van de omvattende gevoelens die het gedrag aansturen en de motivatie voor het bewuste handelen
zijn, moet onderscheid worden gemaakt tussen psychische ziekten en psychische verwondingen. Dit verschil is ook in het pastorale werk belangrijk
omdat mensen met psychische ziekten doorgestuurd moeten worden naar
een instelling die hulp kan verlenen terwijl veel mensen met psychische
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is echter ook een houding die voor een bepaalde tijd bestaat. Deze bestendigheid is gebaseerd in de persoonlijkheid. Het is wel nog een eigen deugd een
persoonlijkheid te worden. Een mens die een persoonlijkheid is, is betrouwbaar. Hij heeft ieder kenmerk tot een deugd ontplooid. Wij zullen dat later
nog zien waar het begrip ‘geldige relaties’ geïntroduceerd wordt.85
Jozef Wissink laat zien dat het doel van een deugdenethiek de mens zelf
is: ‘Tegenover een moraal die gebaseerd is op wetten en plichten, legt een
deugdenethiek de nadruk op het lukken van het mensenleven: dat het een
leven wordt waar je voor kunt tekenen, dat je aan een ander als aan een
vriend kunt gunnen. De deugdenethiek werkt uit, welke lange-termijnhoudingen voor zo’n lukkend leven van mensen-samen nodig zijn.’86
1.6.1.2 Een fenomenologische definitie
Een fenomenologisch-antropologische definitie van deugd luidt:
Deugd is de hoogsteigen mogelijkheid van een mens zijn kenmerken te
ontplooien – een mogelijkheid die hij steeds opnieuw aan de moeilijke
verhoudingen van zijn eigen toestand (gemoedstoestand, gezondheidstoestand,...) of van de uiterlijke belastingen (economische toestand,
opleiding…) moet ontrukken.87
W Hoogsteigen is deze mogelijkheid omdat zij de mens met zijn wezen al
gegeven is. Wij noemden dat algemener: de moraliteit, de mogelijkheid
zijn handelen door het goede te laten bepalen.
W Hoogsteigen is zij ook omdat zij hem de mogelijkheid aanreikt zijn
menszijn zo volledig mogelijk te ontplooien.
W Elk kenmerk kan ontwikkeld worden tot een deugd. Het is niet van zichzelf al in volle mate ontplooid.
W De eigen persoon is beperkt door de eigen toestand. Iedereen is bovendien beperkt door de omstandigheden.
W Daarom is een inspanning nodig om een kenmerk te ontplooien. Juist
deze inspanning maakt een deugd tot een deugd.
Als men vooronderstelt dat een mens de mogelijkheid heeft deugdzaam te
leven, dan postuleert men een zekere positieve mensvisie.

1.6.2 Typen van deugden
Er bestaan verschillende typen deugden: de kardinale deugden worden in de
geschiedenis van de filosofie vaak bediscussieerd. Over de theologische of
theologale deugden getuigt de eerste brief aan de Corinthiërs; de tekst noemt
geloven, hoop en liefde. De kleine deugden in het dagelijkse leven zullen in
het volgende gekarakteriseerd worden als geldige relaties.
1.6.2.1 Kardinale deugden
Socrates omschrijft de volgende deugd: vroomheid, gematigdheid, dapperheid en rechtvaardigheid. Plato noemde vier hoofddeugden:
W wijsheid (Latijn: prudentia of sapientia, Grieks: σοφία, sophia, wat ook
vertaald kan worden door voorzichtigheid of verstandigheid; Duits:
Klugheit, Weisheit)
W rechtvaardigheid (Latijn: iustitia, Grieks: ∆ικαιοσύνη, dikaiosyné, Nederlands: ook rechtschapenheid; Duits: Gerechtigkeit),
W moed of sterkte (Latijn: fortitudo, Grieks: Ανδρεία, andreia; Nederlands
ook: dapperheid, Duits: Tapferkeit) en
W gematigdheid (Latijn: temperantia, gr. Σωφροσύνη, sophrosyné, wat ook
matigheid of zelfbeheersing kan betekenen; Duits: Mäßigung).
Deze deugden geven ook een ideaalbeeld van de mens.
W De wijsheid is de volledige relatie tot de waarheid en de volledige ontplooiing van de geest.
W De rechtvaardigheid is de goede relatie tot de andere mens. De rechtvaardige mens kan open zijn in alle menselijke relaties. Hij is niet nijdig of jaloers. Maar hij zorgt ervoor dat alle mensen krijgen waaraan ze behoefte
hebben. Zijn socialiteit ontplooit zich in solidariteit en subsidiariteit.
W De moed of de sterkte toont zich in de relatie tot andere mensen of tot
taken. De basis van deze deugd is een goede relatie tot de eigen persoon.
Wie zijn sterkte kent kan redelijk opdrachten op zich nemen; hij is tegen
de taken opgewassen die het leven hem stelt.
W Gematigdheid is de onafhankelijkheid van de dingen, zonder de schoonheid van de wereld te minachten. In de goede relatie tot de wereld ontplooit de mens zijn creatieve mogelijkheden die in geest en lichaam liggen.
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De vier kardinale deugden manifesteren dus een redelijke levensorde. De
wijsheid heeft in de deugdenethiek bovendien een bijzonder positie. Zij
speelt een centrale rol als wij vragen hoe een norm of een regel moet worden
toegepast op de concrete situatie. Zij wordt daarom soms de koningsdeugd
genoemd.
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1.6.2.2 Theologische deugden: liefde, hoop, geloof
De theologische of theologale deugden worden opgesomd in 1 Kor 13,13: ‘Ons
resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’
Deze drie deugden openen de relaties die wij in de tetraëder hebben gezien,
en laten de grote zinhorizon van de relaties zien.
Liefde transcendeert elke persoonlijke relatie; liefde kan nooit worden
gedefinieerd omdat zij niet vanaf haar grenzen kan worden bepaald – zij eist
eeuwigheid en is onvoorwaardelijk. Het streven naar deze hoge vorm van de
liefde is de deugd, de liefde die op elke moment opnieuw zegt: ‘Het is goed
dat jij er bent; het is goed dat jij zo bent – en dat geldt voor altijd.’
Hoop opent alle relaties voor hun voltooiing. Onze relaties zijn allemaal
beperkt. Maar de hoop zegt dat ooit de volledige relatie tot de andere mens,
tot God en tot de eigen persoon mogelijk zal zijn en dat de mens in vrede zal
leven met de schepping. Hoop opent dus de dimensie van de tijd die in de
tetraëder niet zichtbaar was – de eschatologische voltooiing verschijnt, echter
zonder een concreet beeld. Dat hoort bij het wezen van de hoop dat zij alleen
maar weet dat het goed komt met de mens en met de schepping; wat komt
en wanneer het komt, weet zij niet; zij kent de concrete voltooiing nog niet.
Paulus zegt: ‘In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen,
als men het voorwerp van zijn hoop al ziet: wie kijkt nog uit naar wat hij al
ziet?’ (Rom 8,24) De deugd van de hoop is dat wij weten dat het goed komt,
maar wij weten niet precies wat er komt. Het uithouden van de ‘beeldloosheid’88 en van de ‘tijdloosheid’ van de hoop is de deugd, het uithouden van
het ‘misschien anders’ en van het ‘nog niet’ heeft dus een inspanning nodig.89
Geloof heeft verschillende dimensies.90 In Latijn kunnen wij het onderscheid zien tussen geloven in God (credere in Deo) en God geloven (credere
Deo). ‘Credere in Deo’, in God geloven, betekent: zien en geloven dat God
een persoon is en dat hij erop wacht dat ik mij voor hem open. Dat eist een
spiritualiteit van vertrouwen – een vertrouwen dat wij eerst met inspanning
moeten behalen. Daarom is geloof in deze dimensie ook een deugd. ‘God

geloven’ betekent op hem vertrouwen; vertrouwen dat zijn toewijding tot de
mens eerlijk en trouw is, dat hij een God van het leven is en dat hij mijn
leven in volheid wil. De gereformeerde theoloog Paul Tillich heeft gezegd dat
religie iets is wat mij absoluut aangaat.91 Van mij wordt ook geëist te geloven
dat ik de mens ben van wie God zegt: ‘Jij gaat mij absoluut aan.’ God wil dat
de mens in de ruimte van zijn liefde groeit. Zijn onvoorwaardelijke toewijding aan mij eist mijn toewijding aan Hem. Hier verschijnt nog een betekenis van het begrip ‘credere’. Het wordt afgeleid van ‘cor dare’, het hart geven.
Aan God geloven betekent dus: mijn hart aan hem reiken zodat Hij het met
zijn genade aanraakt – verlossend en helend.
Wij noemen deze deugden ‘theologisch’ of beter ‘theologaal’, omdat zij
ons door God worden gegeven. Op eigen kracht kan de mens de voltooiing
van deze deugden niet bereiken. Wij hebben gezien dat Thomas alle deugden
als geschenk van God beschouwt. Dat is in het bijzonder het geval voor de
theologale deugden. Als een mens een zodanig geschenk van God ontvangt,
komt meteen een gevoel van dankbaarheid op. De grondhouding van de
dankbaarheid is volgens Bollnow ‘een deugd van het maatschappelijke samenleven; zij betekent in het algemeen de verhouding van een mens tot de
grond van zijn leven, van welke aard deze grond ook is. Zij is onafhankelijk
van een voorstelling van deze grond, hoe deze er ook uitziet.’92. De filosoof
Bollnow noemt geen concrete voorstelling – wij kennen het Bijbelse beeld
van God; Hij is het beeld van onze hoop. Het is concreet genoeg om basis
van onze hoop te zijn en tegelijkertijd open genoeg zodat wij het niet zelf
kunnen bepalen of omgrenzen. Gods beeld van onze toekomst is altijd groter
dan het beeld dat wij ons ervan kunnen vormen.

1.6.3 Deugd als geldige relatie
Deugd is een geldige relatie. Het is niet alleen een goede relatie – dat mag
volgens de subjectieve gevoelens zo zijn – maar een relatie die voldoet aan
een bepaalde objectiviteit. ‘Geldig’ betekent hier dat de manier waarop wij in
relatie tot iets zijn, moet overeenkomen met het wezen, met de structuur,
met de aard van dit iets.93
Geduld en stiptheid tonen bijvoorbeeld een goede verhouding tot de tijd.
Geduld betekent: kunnen wachten tot iets rijp of klaar is en niet zelf het tijdstip willen bepalen. Stiptheid betekent dat de mens in overeenstemming met
een tijdsplan handelt. Orde is de juiste verhouding tot de ruimte. Wie goed
maat houdt, staat in een geldige relatie tot de dingen. Wie tegenover mensen
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hoffelijk, dankbaar of welwillend is, laat een goede relatie tot de anderen
zien, doordat hij zijn waardering bevestigt. Bescheidenheid en nederigheid
zijn kenmerken van iemand die zijn eigen waarden kent – zijn waarden en
zijn grenzen. Waarachtigheid is de geldige houding van een mens tot de
waarheid.
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1.6.4 Deugd – de kunst van de juiste maat
De deugden zijn alleen deugden als ze een bepaalde maat hebben (vgl. ‘alles
met mate’). Aristoteles noemde dat het ‘midden’. Daarom bestaan de kleine
deugden in ons dagelijks leven vaak samen met hun tegendeel. Wordt bijvoorbeeld deemoed alleen gezien in de letterlijke betekenis van nederigheid,
van klein zijn, dan voelt de mens zich te klein om de opdrachten in zijn leven
te vervullen. Nederigheid is, zo lezen wij in het werk van de heilige Teresa
van Avila, de moed om de waarheid onder ogen te zien en ernaar te leven.94
De waarheid van een mens is altijd dat hij klein is en tegelijkertijd ook groot.
Deemoed gaat dus samen met een gezonde trots. Hoffelijkheid creëert soms
te veel distantie, zij sluit dus steeds een verbond met een bepaalde mate van
nabijheid. Geduld moet steeds samengaan met vastbeslotenheid; als ik alleen
wacht, zal ik nooit op het goede tijdstip handelen. Spaarzaamheid gaat gepaard met een gematigd genot; op een andere manier zullen wij nooit dankbaarheid voor de goede schepping ervaren. Liefde verbindt zich met eerbied;
het aantrekkelijke met een distantie van hoogachting enzovoort.
Bovendien wordt een deugd die overdreven wordt, tot een ondeugd:
punctualiteit of ordelievendheid wordt pedanterie, spaarzaamheid en gematigdheid worden gierigheid, waarachtigheid en waarheidsliefde worden betweterij, vertrouwen wordt naïviteit – en een overdreven deemoed komt vaak
uit hoogmoed voort.
Deugd is daarom steeds de kunst van de juiste maat.
1.6.5 Gods deugd: rechtvaardigheid en ontferming
In God vinden wij ook een dualiteit van deugden, de dualiteit van rechtvaardigheid en ontferming.95 Vanzelfsprekend vinden wij in God alle deugden.
Het probleem met deze twee deugden is dat ze elkaar lijken te weerspreken.
Als God rechtvaardig wil zijn, als hij gerechtigheid wil stichten, kan hij dan
barmhartig zijn? Als hij zich ontfermt – is hij dan steeds rechtvaardig?
De catechismus van de katholieke kerk zegt dat de rechtvaardigheid van
God in de waarheid zijn oorsprong vindt, zijn barmhartigheid komt uit zijn

liefde voort.96 Zijn almacht wordt verbonden met zijn ontferming. ‘God, U
ontfermt U over allen, omdat U in staat bent alles te doen.’97 Zijn barmhartigheid overtreft zijn rechtvaardigheid98, want Gods wezen is ontferming.
Het Hebreeuws verbindt welwillendheid, goedheid en ontferming. Het
woord voor ontferming, ‘rachamim’, wordt afgeleid van ‘raechaem’. Dat betekent: moederschoot. Hier lijkt de rechtvaardige vader tegenover de ontfermende moeder te staan. Toch is het geen tegenstelling. Gods rechtvaardigheid is groter dan die van mensen. God ziet niet alleen de daad; hij ziet ook
de motivatie van de dader, zijn geschiedenis. Zijn rechtvaardigheid is groter
omdat zij samengaat met zijn ontferming. Gods gericht volgt zijn maat, niet
de maat van de mens.
Het slachtoffer eist gerechtigheid – God schenkt ontferming. Maar hij
schenkt gerechtigheid die alleen voor het slachtoffer van belang is. Het gaat
niet om een adequate satisfactie; dat is alleen Gods verantwoording. Het gaat
om een adequate compensatie. Vanuit liefde ontfermt God zich over de dader; vanuit liefde schept hij gerechtigheid voor het slachtoffer. Ook hier is
waar: God – en God alleen – weet welke verwonding een mens opgelopen
heeft. Gerechtigheid is wat je (langs gerechtelijke weg) kunt opeisen. Maar zij
geeft nooit datgene waaraan de mens werkelijk behoefte heeft. Ten opzichte
van een schuld die met menselijke middelen niet gecompenseerd kan worden, is alleen Gods rechtvaardigheid in staat schadeloosstelling te bereiken.
Maar Gods compensatie gaat verder: zij geeft niet alleen terug wat genomen
was, maar God schenkt voorgoed voltooiing.
Vaak denken wij dat de dader gerechtigheid moet ondervinden en het
slachtoffer barmhartigheid. Maar het is precies omgekeerd: God schenkt
barmhartigheid aan de dader, gerechtigheid aan het slachtoffer – hij doet het
volgens zijn maat. Dat is de paradox van Gods heilsorde.
1.7 Vrijheid – gebonden aan waarden en waarheid
Alvorens ik iets over de binding aan de waarheid en de waarden kan zeggen,
moet ik aangeven waarom vrijheid zonder binding niet kan bestaan.99

1.7.1 Vrijheid en binding
1.7.1.1. Absolute vrijheid
Edith Stein reflecteert in een artikel, waarvan de titel ‘Natuur, vrijheid en
genade’ is, over de samenhang van menselijke vrijheid en goddelijke genade.100 De mens leeft zogezegd in vier domeinen: in de natuur, in de geest, in
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de vrijheid en in de genade. Eén punt van deze redenering is in onze context
belangrijk. In het domein van de vrijheid neemt de mens de beslissing voor
welk ander domein hij wil kiezen. Als hij niet bepaald wil worden door de
invloeden van een bepaald domein, dan moet hij altijd kunnen terugkeren in
het domein van de vrijheid. Hij moet in distantie blijven tot de natuur die
hem dwingt, tot de inhouden van de geest die hem het uitzicht op andere
inhouden benemen, en hij moet een God leren kennen die hem vrijheid
geeft. Als de mens zich alleen in het domein van de vrijheid terugtrekt om
absoluut vrij te zijn, gebeurt er iets wat hij niet kon verwachten: als hij zich
vrijmaakt van alle belemmeringen en van alle inhouden – dan blijft er geen
inhoud over. Dan is hij leeg. Als hij zich terugtrekt en geen beslissing meer
neemt – want elke beslissing voor een beperkte inhoud zal zijn vrijheid beperken – dan moet hij in het domein van de vrijheid blijven zitten. Maar dit
domein is leeg, zij is geen domein meer maar alleen een punt. In dit punt
van de absolute vrijheid is de mens absoluut beperkt. Het lijkt paradoxaal,
maar Edith Stein heeft gelijk.
1.7.1.2 Vrijheid van en vrijheid tot
De mens die vrij wil zijn, heeft dus maar één mogelijkheid: hij moet voor een
optie kiezen. Als hij kiest niet te kiezen, is dat al een keuze. De mens kan dus
niet leven zonder keuzes te maken; dat hoort bij zijn aard. Een absolute ‘vrijheid van’ is dus niet zinvol; op grond van onze beperktheid bestaat zij toch al
niet.
Vrijheid is altijd een vrijheid tót iets. De moeilijkheid die nu opdoemt, is
van een andere aard. De vraag is: welke keuze is goed? Door welke keuze zal
mijn vrijheid toenemen, door welke keuze zal zij afnemen? Veel mensen
geloven dat een maximale keuzevrijheid identiek is met de menselijke vrijheid überhaupt. Maar vrijheid zonder richting is slechts willekeur en deze
kan de vrijheid vernietigen omdat een willekeurige de vrijheid beperkt. Niet
alleen de keuzevrijheid is dus beperkt; de vrijheid zelf wordt door de keuze óf
beperkt óf uitgebreid. Een goede keuze is dus de keuze voor een waarde die
beantwoordt aan de menselijke aard of de aard van de schepping, en dat is
tegelijk een keuze volgens de waarheid die vrijheid mogelijk maakt.

Morele beslissing
essentie (wezenlijke kenmerken)

fundamentele waarden

accidentie
(toevallige kenmerken)

relatieve waarden
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situatie (concrete parameter)

situationele waarden

Als iemand een morele beslissing neemt, gebeurt dat altijd in een concrete
situatie. Daarin spelen situationele waarden een rol, waarden die op dit moment belangrijk zijn. De vraag is of deze situationele waarden relatieve of
fundamentele waarden zijn. Relatieve waarden verplichten maar relatief –
fundamentele waarden verplichten absoluut omdat zij gerelateerd zijn aan de
essentie, de wezenlijke kenmerken. De lange vertikale pijlen signaleren een
absolute verplichting, de korte vertikale pijlen tonen een relatieve verplichting. De relatieve waarden kunnen worden opgegeven; er gebeurt geen groot
kwaad als een accidentie wordt veranderd. De fundamentele waarden echter
moeten worden aangehouden.

1.7.4 Binding aan de waarheid en aan het geweten in de christelijke ethiek
1.7.4.1 De binding aan de waarheid als bevrijdende binding aan God
De christelijke ethiek kent een dubbele binding: de binding aan het geweten
én de binding aan God. De binding aan het geweten is tegelijkertijd de absolute vrijheid van de persoon, omdat alleen de gewetensbeslissing bindt. Maar
het geweten is wel gebonden aan de waarheid. Het geweten heeft altijd vorming nodig. Deze waarheid verbindt de mens met God. De kennis van de
waarheid is in de christelijke context altijd ook de kennis van God. Paus Johannes Paulus II zei: ‘Het zedelijke geweten sluit de mens niet af in een
onoverschrijdbare of ondoordringbare eenzaamheid, maar opent hem voor
de roeping, voor de stem van God. Daarin – en in niets anders – bestaat het
geheim en de waardering van het zedelijke geweten: dat het de plaats is, de
heilige ruimte, waarin God tot de mens spreekt.’112
Het geweten is daarom niet de instantie van subjectivisme en willekeurig bepaalde waarheid113, maar er bestaat een binding met die in de relatie met

2 Ethiek in relatie tot God
De ethiek in relatie tot God wordt concreet in de Bijbelse ethiek. Het tetraëdermodel liet zien dat alle relaties in relatie tot God moeten worden gebracht.
Maar de mens heeft deze relaties in de oerzonde allemaal gebroken; Christus
heeft ze in de verlossing weer hersteld. Gezien de openbaring en de goddelijke morele eisen die uit de geboden blijken, doemt de vraag op of de mens
tegenover God autonoom blijft. Hij is vrij zich tegen God te verzetten; als hij
dat doet, wordt hij schuldig. Schuld vraagt om vergeving en uiteindelijk om
verlossing waarin de mogelijkheid tot een eschatologische voltooiing van het
menselijke leven ligt.
2.1 Ethiek in de Bijbel
De ethiek in de Bijbel is veel omvattend. Hier kunnen niet alle aanwijzingen
worden opgenomen; daarvoor is meer dan één boek nodig. Dus worden enkele grondslagen van de ethiek in de evangelies genoemd alvorens de Tien
Geboden concreter worden benaderd en de moraal in de Bijbel als een ethiek
in relatie kan worden gezien.

2.1.1 Grondslagen en beginselen van een christelijke ethiek
In de evangelies worden de ethische aanwijzingen op verschillende manier
aangereikt: heel concreet, in gelijkenissen, door het geleefde voorbeeld en
indirect in beloftes zoals de zaligsprekingen. Exemplarisch worden hier heel
in ‘t kort de eerste tien hoofdstukken van het evangelie volgens Mattheüs
geschetst.
Het begint al met de doop van de ommekeer die Johannes de Doper
verkondigt (Mt 3,13-17). Het lijkt van meet af aan duidelijk dat de mens behoefte heeft aan deze ommekeer. Jezus zelf ondergaat die bekoringen in de
woestijn (Mt 4,1-11).118 Ook Jezus begint met een omroep tot bekering: ‘Vanaf
toen begon Jezus te verkondigen. Hij zei: “Bekeer u, want het koninkrijk der
hemelen is ophanden.”’ (Mt 4,17)
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De mensenrechten en de Tien Geboden
Antwoorden op de basisbehoeften van de mens
Behoeften

Rechten van de mens

10 Geboden
Exodus 20, 1-17

Vrijheid

Artikel 1: Alle mensen worden vrij en gelijk

1 Toen sprak God

in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn

deze woorden:

begiftigd met verstand en geweten, en

2 ‘Ik ben de Heer,

behoren zich jegens elkander in een geest

uw God, die u uit

van broederschap te gedragen.

Egypte, uit de sla-

Artikel 2: Een ieder heeft aanspraak op alle

vernij, heeft bevrijd.

rechten en vrijheden, in deze Verklaring
opgesomd, zonder enig onderscheid van
welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht,
taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke
afkomst, eigendom, geboorte of andere
status. - Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of
internationale status …
Artikel 12: geen inmenging in persoonlijke
aangelegenheden
Artikel 24: recht op rust en op eigen vrije
tijd.
Artikel 28: recht op een maatschappelijke
en internationale orde,
Artikel 29: Een ieder heeft plichten jegens
de gemeenschap, zonder welke de vrije en
volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is ...
Leven

Artikel 3: Een ieder heeft recht op leven,

13 Pleeg geen

vrijheid en onschendbaarheid van zijn

moord.

persoon.
Artikel 4: Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden ...
Artikel 5: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede,
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onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing.
Eigendom/

Artikel 17: Een ieder heeft recht op eigen-

Voedsel/

dom, hetzij alleen, hetzij tezamen met

Kleren

anderen. – Niemand mag willekeurig van

15 Steel niet.

zijn eigendom worden beroofd.
Artikel 25: Een ieder heeft recht op een
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levensstandaard, die hoog genoeg is voor de
gezondheid en het welzijn van zichzelf en
zijn gezin, waaronder begrepen voeding,
kleding, huisvesting en geneeskundige
verzorging en de noodzakelijke sociale
diensten...
Arbeid

Artikel 23: Een ieder heeft recht op arbeid,

17 Zet uw zinnen

op vrije keuze van beroep, op rechtvaardige

niet op het huis van

en gunstige arbeidsvoorwaarden en op

een ander, … of wat

bescherming tegen werkloosheid. – Een

hem ook maar toe-

ieder, zonder enige achterstelling, heeft

behoort.

recht op gelijk loon voor gelijke arbeid …
Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te
sluiten ter bescherming van zijn belangen.
Liefde

Artikel 16: Zonder enige beperking op

14 Pleeg geen over-

grond van ras, nationaliteit of godsdienst,

spel.

hebben mannen en vrouwen van huwbare
leeftijd het recht om te huwen en een gezin
te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat
het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en
bij de ontbinding ervan. – Een huwelijk kan
slechts worden gesloten met de vrije en
volledige toestemming van de aanstaande
echtgenoten. – Het gezin is de natuurlijke
en fundamentele groepseenheid van de
maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.
Geschie-

Artikel 13: Een ieder heeft het recht zich

12 Toon eerbied voor

denis en

vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven bin-

uw vader en uw

gemeen-

nen de grenzen van elke Staat. – Een ieder

moeder. Dan wordt

schap

heeft het recht welk land ook, met inbegrip

u gezegend met een

(volk,

van het zijne, te verlaten en naar zijn land

lang leven in het

natie)

terug te keren.

land dat de Heer, uw

Artikel 14: Een ieder heeft het recht om in

God, u geven zal.

andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging …
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Artikel 15: Een ieder heeft recht op een
nationaliteit …
Artikel 20: Een ieder heeft recht op vrijheid
van vreedzame vereniging en vergadering. Niemand mag worden gedwongen om tot
een vereniging te behoren.
Artikel 21: Een ieder heeft het recht om deel
te nemen aan het bestuur van zijn land,
rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers ...
Artikel 22: Een ieder heeft als lid van de
gemeenschap recht op maatschappelijke
zekerheid en heeft … economische, sociale
en culturele rechten, die onmisbaar zijn
voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
Waarheid

Artikel 6: Een ieder heeft, waar hij zich ook

16 Leg over een

bevindt, het recht als persoon erkend te

ander geen vals

worden voor de wet.

getuigenis af.

Artikel 7: Allen zijn gelijk voor de wet en
hebben zonder onderscheid aanspraak op
gelijke bescherming door de wet …
Artikel 8: Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp ...
Artikel 9: geen willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.
Artikel 10: … recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke

instantie …
Artikel 11: Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op
voor onschuldig gehouden te worden, totdat
zijn schuld krachtens de wet bewezen
wordt in een openbare rechtszitting …
Artikel 19: Een ieder heeft recht op vrijheid

[ 102 ]

van mening en meningsuiting. Dit recht
omvat de vrijheid om zonder inmenging
een mening te koesteren en om door alle
middelen en ongeacht grenzen inlichtingen
en denkbeelden op te sporen, te ontvangen
en door te geven.
Artikel 26: Een ieder heeft recht op onderwijs… Het onderwijs zal gericht zijn op de
volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de
eerbied voor de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden …
Artikel 27: Een ieder heeft het recht om
vrijelijk deel te nemen aan het culturele
leven van de gemeenschap …
Trans-

Artikel 18: Een ieder heeft recht

3 Vereer naast mij geen andere

cendentie

op vrijheid van gedachte, gewe-

goden.

Gods-

ten en godsdienst; dit recht

4 Maak geen godenbeelden,

dienst,

omvat tevens de vrijheid om van

geen enkele afbeelding van iets

Cultus

godsdienst of overtuiging te

dat in de hemel hier boven is of

veranderen, alsmede de vrijheid

van iets beneden op de aarde of

hetzij alleen, hetzij met anderen

in het water onder de aarde.

zowel in het openbaar als in zijn

5 Kniel voor zulke beelden niet

particuliere leven zijn gods-

neer, vereer ze niet, want ik, de

dienst of overtuiging te belijden

Heer, uw God, duld geen ande-

door het onderwijzen ervan,

re goden naast mij. consequen-

door praktische toepassing, door

ties

eredienst en de inachtneming

7 Misbruik de naam van de

van de geboden en voorschrif-

Heer, uw God, niet, want wie

ten.

zijn naam misbruikt laat hij

niet vrijuit gaan.
8 Houd de sabbat in ere, het is
een heilige dag. 9 Zes dagen
lang kunt u werken en al uw
arbeid verrichten, 10 maar de
zevende dag is een rustdag, die
gewijd is aan de Heer, uw God;
dan mag u niet werken …
11 Want in zes dagen heeft de
Heer de hemel en de aarde
gemaakt, en de zee met alles
wat er leeft, en op de zevende
dag rustte hij. Daarom heeft de
Heer de sabbat gezegend en
heilig verklaard.
Artikel 30: Geen bepaling in deze Verklaring zal
zodanig worden uitgelegd, dat welke Staat,
groep of persoon dan ook, daaraan enig recht
kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die
vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

2.1.3 Moraal in de Bijbel – een relatie
Als wij kijken hoe de Bijbel moraal begrijpt, zien wij dat morele vragen altijd
iets te maken hebben met de relatie tot God. Hij geeft de mens de vrijheid
vanwege één reden: dat de mens vrij voor Hem kan kiezen. De relatie tussen
God en de mens is een vrij verbond. De mens is door God geroepen in vrijheid met Hem een verbond te sluiten. Morele vragen zijn dus altijd vragen
die te maken hebben met relatie.
2.1.3.1 Het Oude Verbond
Het eerste, het Oude Verbond, is al een verbond tussen Schepper en schepsel, tussen God en zijn volk.125 Moreel handelen betekent: tegenover God en
tegenover de andere bondgenoot goed handelen.
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W Wie het land van de hemel bezit, is zachtmoedig op aarde. Hij heeft alles
waaraan hij behoefte heeft, hij eist dus niets meer, hoeft voor niets meer
te vechten.
W Wie weet dat de gerechtigheid van God komt, kan nu al rustig wachten.
W Wie de goddelijke barmhartigheid in zijn leven ervaart, kan ook naar
anderen toe barmhartig zijn.
W Wie God ‘ziet’, in het licht van God leeft, kan niet meer zondigen, omdat
zonde een beslissing tegen God is; zijn hart is dus zuiver.
W Wie in daad en waarheid een kind van God is, die wordt tot vredestichter.
W Wie het koninkrijk van God in zijn hart al gevonden heeft, laat zich vanwege de gerechtigheid vervolgen; hij kan niet anders dan voor de gerechtigheid werken – ook als er weerstand is.
De tegenwoordigheid van het heil in de verlossing door Christus heeft al
plaatsgevonden, en wordt dus ook tot een oorsprong van heil.
2.4 Autonomie – Heteronomie – Theonomie
In de context van de openbaring die een beroep doet op de mens, stelt zich de
vraag of christelijke ethiek een ethiek van autonomie, heteronomie of theonomie is. Deze kwestie is belangrijk in de context van de Verlichting. Verlichting construeert een tegenstelling van autonomie en heteronomie en negeert
theonomie op een vrij absolute manier.

2.4.1 Geweten – autonoom of heteronoom bepaald
Keren wij voor een moment terug naar het begrip geweten.149 De vraag is in
deze context: is het geweten een autonomieinstantie? Beslist de mens over
zichzelf? Of wordt hij door een andere wet, dus heteronoom, bepaald?
Autonomie wordt afgeleid van de Griekse woorden autos (αυτός) en
nomos (νόµος). De autonome mens is dus de mens die zijn eigen wet bepaalt. Heteros (ἕτερος) – dat is de andere of het andere. Is een mens heteronoom bepaald, dan moet hij aan de wet van een andere persoon of aan de
omstandigheden gehoorzamen. De theonoom bepaalde mens gehoorzaamt
aan God.
2.4.1.1 Oergeweten, grondgeweten en geweten in de situatie
Wat is in deze beslissing de rol van het geweten? In de literatuur vindt men
het onderscheid van oergeweten, grondgeweten en geweten in de situatie.
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Het oergeweten is het inzicht in de hoogste beginselen van de ethiek. Het is
onfeilbaar en onverwoestbaar. Het wordt ook ‘Grundgewissen’, basaal geweten of fundamenteel geweten, genoemd. Het is minder bepaald door objectieve normen dan wel door besliste overtuigingen van een persoon, die uit
zijn ervaringen voortkomen. Daarin wordt de mens in zijn geheel zichtbaar
als wezen van moraliteit. Dat is volgens de beslissingen in Vaticanum II het
midden van de persoon in de verhouding tot de grondnormen. Als de fundamentele beslissing in concrete contexten wordt gerealiseerd, is een toepassing noodzakelijk. Deze toepassing gebeurt door het ‘Situationsgewissen’150,
het geweten in de concrete situatie.
Dit verschil helpt te begrijpen, hoe iemand, die de ethische grondnorm
wel in zijn binnenste kent, een vergissing kan maken. Maar het lijkt alsof de
absolute verplichting van het geweten in de concrete situatie niet bestaat. Dat
is echter wel het geval. Het situationele geweten is geen eigen instantie, maar
die beslissing van het geweten waardoor iets toegepast wordt op bepaalde
omstandigheden. De grondwaarden blijven verplichte waarden die uit de
essentiële kenmerken kunnen worden afgeleid. Alleen de accidentiele, toevallige kenmerken die in de concrete situatie spelen, zijn relatief verplichtend.
Als wij dat toepassen op de morele beslissing151, wordt het volgende
zichtbaar:
Essentie (wezenlijke kenmerken)
accidentie
(toevallige kenmerken)

situatie (concrete parameter)

fundamentele
waarden
relatieve
waarden

oergeweten
Geweten in
de situatie

situationele waarden

Het geweten in de situatie beslist over de relatieve waarden die gerelateerd
zijn aan de accidentie of de situationele parameter. Het is wel ook verplicht
betrokken op het oergeweten dat er zijnerzijds verantwoordelijk voor is dat
ook in de concrete situatie de grondwaarden gerespecteerd worden.
2.4.1.2 De instantie van autonomie
Het geweten is het orgaan van autonomie, het centrum van de autonome
zedelijkheid. Deze autonomie is niet alleen een ‘vrijheid van’ (autos) maar

3 Schuld, vergeving en verlossing
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Naast de discussie over de verantwoordelijkheid, over het goede en over de
totstandkoming van het morele oordeel wordt één thema in de moraaltheologie soms vergeten: het thema schuld en vergeving. Dat is zogezegd de negatieve keerzijde van verantwoordelijkheid. De mogelijke bedreiging door de
eigen schuld voegt aan de verantwoordelijkheid een existentieel element toe.
Eenieder is ter verantwoording geroepen en tegelijk door schuld bedreigd als
hij niet aan de eisen van de verantwoordelijkheid voldoet.
In wat volgt komt eerst de achtergrond van de schuldervaring in onze
maatschappij aan de orde. Als tweede stap komt de systematiek van deze
overwegingen terug: schuld en zonde worden gekarakteriseerd als belemmering van de grondrelaties. Als de breuk van de constitutieve relaties veroorzaakt is door de mens zelf, door zijn vrije beslissing, dan moet hij daarvoor
verantwoording dragen, en dat betekent: hij is schuldig geworden. Schuldig
wordt dus iemand die zijn vrijheid misbruikt. Dit zal op een psychologische
en theologische manier worden uitgelegd.
3.1 Schuld
3.1.1 De achtergrond
Het thema schuld en vergeving is niet ‘en vogue’. Daarom moet, om te
beginnen, iets gezegd worden over de maatschappelijke achtergrond van dit
thema.213
3.1.1.1 Het ontbreken van verzoening
Het woord ‘schuld’ lijkt in onze tijd uitgewist te zijn. Wij vinden het echter
terug als schuld toegewezen wordt – wat vaak gebeurt. De mentaliteit van de
mensen zweeft tegenwoordig ergens tussen ‘onschuldigheidswaan’ en
schuldcomplex. Daardoor wordt de verzoening met de eigen schuld en met
de schuld van anderen verhinderd. Maar: waar verzoening niet lukt, daar lukt
ook het leven niet. De slachtoffers van de niet voltrokken verzoening zijn
ondertussen te talrijk. De surrogaten van verzoening zijn te duur geworden.
Zijn niet de wetten die een leven zonder verzoening laten bestaan (zoals

4 Ethiek van liefde
De christelijke ethiek is een ethiek van de liefde. Wij hebben tot nu toe ook
gezien dat de liefde de basis van de ethische motivatie is en haar doel.284
Wij zullen nu zien dat de Gulden Regel in haar Bijbelse versie een appèl
op onze edelmoedigheid doet. Liefde is in zichzelf ethisch – een grondhouding tegenover een mens die hem laat groeien. Uiteindelijk wordt duidelijk
dat de hoofdgeboden, de geboden van de liefde, fundament en doel van een
christelijke ethiek zijn.
4.1 Edelmoedigheid tegenover plicht – de Gulden Regel
4.1.1 Wat jij niet wilt – de negatieve grens
‘Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet!’ Deze zin kent
elk kind goed. Hier wordt een negatieve grens getrokken: het negatieve wat jij
niet wilt, moet je ook een ander niet doen. De zin waarschuwt iedereen om
iemand geen kwaad te doen. Deze negatieve regel is in veel godsdiensten en
filosofische ethieken bekend: in de wijsgerige ethiek (620 v. Chr.), bij Socrates (500 v. Chr.), bij Plato (400 v. Chr.), in het boeddhisme (600 v. Chr.), in
het confucianisme (500 v. Chr.), in het hindoeïsme (400 v. Chr.), enzovoort.
Steeds zien wij alleen de negatieve formule.
Slimme mensen hebben bedacht dat volgens deze regel ook niemand
gestraft mag worden voor iets wat hij gedaan heeft – omdat men zelf niet
gestraft wil worden. Dat is natuurlijk een sofistische argumentatie die de
bedoeling van de Gulden Regel niet echt begrijpt. Het gaat erom iets kwaads
te verhinderen, niet de gerechtigheid. Maar de regel is en blijft een minimumeis.

4.1.2 Wat jij wilt – open voor edelmoedigheid
In het Nieuwe Testament vinden wij een positieve formule van de Gulden
Regel, zelfs twee keer: ‘behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie
behandelen. Want dat is de Wet en de Profeten’ (Mt 7,12) en: ‘behandel de
mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen’ (Lc 6,31). Het lijkt op het eerste
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Opdat zij het leven hebben …
Existentiële fenomenologie en theologie in dialoog
Ten slotte wordt hier een vijfvoudig antwoord op de vragen gegeven die in de
context ethiek en antropologie zijn opgedoemd.290 Om te beginnen (1) een
moraalfilosofisch antwoord dat laat zien dat de analyse van het wezen tot
existentiële vragen leidt – in de context van schuld en vergeving is dit een
belangrijk denkpatroon. Daarop volgt een (2) dogmatisch antwoord dat de
vraag naar de schuld in de context van de verlossing plaatst. Het derde antwoord is (3) moraaltheologisch omdat de moraaltheologie gekarakteriseerd
werd als leer van het geldige leven. Daaruit groeit (4) een pastoraal antwoord
dat een brug slaat tussen theorie en praktijk. Ter afsluiting volgt (5) een spiritueel antwoord dat de mens in relatie brengt tot God.
1 Van het essentiële naar het existentiële
De tot nu toe gepresenteerde analyse is fenomenologisch van aard. Zij probeert het wezen van het onderwerp te begrijpen en deze analyse voor de moraaltheologie vruchtbaar te maken. Gezien het thema schuld is de existentiële
dimensie onontkoombaar.

Van de analyse van het wezen naar het geleefde menszijn
Het hoofdstuk over antropologie heeft een korte fenomenologische en theologische analyse van de mens aangereikt. De mens werd gekarakteriseerd als
een wezen in relatie: hij heeft een relatie tot zichzelf als persoon, tot een
object en tot andere mensen. Pas in relatie wordt het kunnen tot een behoren-te-doen, tot een zeker moeten; zo wordt vrijheid tot verantwoordelijkheid.
Mens-zijn is altijd een geleefd menszijn. Een wezenskenmerk wordt tot
een constituens in letterlijke zin, tot iets anders wat iets in het zijn zet (Latijn:
constituere). Het geleefde wezenskenmerk wordt tot existentiaal, tot een
onontkoombaar betrokken-zijn op hetgeen waaraan de mens behoefte heeft:
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het ik moet zich tot zichzelf en tot zijn individualiteit kunnen verhouden,
de geest heeft behoefte aan geldige informatie, aan waarheid.
het lichaam heeft voedsel, kleren en woning nodig,
de emoties hebben veiligheid nodig,
mensen moeten in gemeenschap kunnen leven en bemind worden,
men moet zijn belangen onder woorden kunnen brengen,
het subject moet vrij zijn en verantwoordelijk leven; het moet zich op
zichzelf en op het goede kunnen betrekken;
W hij moet een zin in zijn leven kunnen vinden.
In deze relaties lukt of mislukt het leven; in zoverre kan over deze relaties
niet willekeurig gedacht en gesproken worden; hier kan ook niet willekeurig
gehandeld worden. Alleen als de relaties kunnen worden geleefd, vindt het
leven zijn zin. In de religie wordt de zin gewaarborgd. Hier wordt dus een
existentiële fenomenologie vruchtbaar. De ethische relevantie wordt onmiddellijk duidelijk.

Van ethiek naar moraal
Het wezen dat in de wezensanalyse zichtbaar wordt, doet een absoluut beroep op de mens. Als men een wezenskenmerk achterwege laat of tegen een
wezenstrek van de mens ingaat, dan gaat hij stuk. Als men een onderwerp of
een persoon in zijn wezen respecteert, doet dit wezen beroep op de handelende persoon omdat het wezen alleen in de praktijk gerealiseerd kan worden.
Bijzonder relevant wordt het wezen van de mens, als die tot object van
het handelen wordt: het menselijke wezen wordt dus tot maatstaf van het
handelen – zeker als het over mensen gaat die nog niet of niet meer voor hun
rechten kunnen opkomen. De rechten worden door het wezen bepaald; zij
zijn met het bestaan van een mens onmiddellijk gegeven. Het maakt geen
verschil of het wezen deficitair is of nog niet geactualiseerd of vergankelijk is.
In de context van het contingente, het toevallige en beperkte menselijke bestaan in de wereld bestaat menszijn alleen in een deficitaire vorm. Of het
wezen zichtbaar of verborgen is, draagt niet bij aan het bestaan van het
menszijn als zodanig. Het bestaan is voldoende – existentie of niet-existentie
van het menselijke wezen is niet afhankelijk van de maat van de ontplooiing
van het menszijn.

Het bestaan van het wezen is nog niet zijn realisatie. Een beslissing van
het subject is nodig opdat de ethiek tot de moraal, de wetenschap over het
goede tot de goede daad wordt.
2 Van schuld naar verlossing
De moraaltheologen laten het grotendeels aan de dogmatici over om van de
verlossing te spreken. Maar de vraag naar verlossing doemt in de concrete
context van schuld en vergeving op en vraagt hier om een antwoord.
‘Het is een feit dat ons aan het denken zet, als christenen niets fatsoenlijks weten te antwoorden op de vraag waarvan wij eigenlijk verlost zijn. Tenslotte wordt Jezus bekend als de verlosser, als heiland. Heeft hij geen functie
meer in het leven van de christenen? Heeft men geen behoefte meer aan
hem? Of uit zich hier een zekere gedachteloosheid van de theologie en de
kerkelijke verkondiging, die de betekenis van de verlossing aan die huidige
mens niet meer weet uit te leggen?’291 Zo vraagt de Duitse dogmaticus Peter
Hünermann terecht. Gezien de ethische uitdagingen wordt de mens geconfronteerd met zijn beperktheid en zijn schuld. De moraaltheologie moet hem
met deze problemen niet in de steek laten.

Schuld en dood – een radicale vraag aan het leven
Door schuld en dood wordt het lukken van het leven radicaal ter discussie
gesteld. Dat geldt voor de schuld in al haar facetten: van de vergissing die
vanuit onoplettendheid gebeurt, en de dood door schuld – hoe kan een mens
verder leven met deze schuld? – tot het gewilde, opzettelijke vernietigen van
een mens door een afgestompte boosdoener of de onnadenkende commandant van een massamoord zoals Eichmann die helaas in de geschiedenis niet
de enige in zijn soort was en bleef. Schuld begint met de eerste twijfel in het
goede, zo leerde het de Bijbelse tekst van Genesis. Ook als de twijfel niet tot
een daad leidde (hoe vaak wordt de twijfelende en vertwijfelde vraag aan een
ongewild zwangerschap – hoewel het kind toch ter wereld komt – aanleiding
tot een schuldgevoel?) – de twijfel in de eigen persoon zit diep (hoe kon ik
ooit zoiets denken?). Jezus’ radicale ethiek voor het leven komt hier overeen
met de psychologische vraag hoe een mens met zijn zelftwijfel toch de zin
van het leven terug kan vinden. De zelftwijfel lijkt het hele leven te vernietigen. Iets sterft in de schuld, onontkoombaar – dat is het gevoel.
Ook de dood scheurt een gat in het weefsel van het leven, een wonde in
het levende, die niet nauwelijks heel wordt. Dat is zo met de kleine vormen
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van het dagelijkse sterven die in een mens een litteken achterlaten; het is ook
zo met de dood die een historische maat heeft aangenomen zoals in een
oorlog of een genocide die allebei een litteken in de geschiedenis achterlaten.
De dood kan een schreeuw van ontzetting zijn of overgave aan de eeuwige
vrede. Dodelijk is het sluipend negeren van een mens en de open karaktermoord.
Gezien het feit dat de mens radicaal bedreigd wordt door schuld en
dood is overduidelijk waarvan de mens verlost wil worden. Wij, de christenen, leken en professionelen, moeten weer duidelijk maken hoe de zoektocht
naar verlossing samenhangt met de verlossing die Christus ons schenkt.
Het is de verzoening in Christus die de mens weer invoegt in de orde
van de kosmos, in de gemeenschap met God, in de relatie tot medemensen
en tot zichzelf en die op die manier volheid en zin van het leven schenkt.
Deze waarheid moet van een abstracte leer weer tot een realiteit van het leven
worden.

Verlossing en verrijzenis – de volheid van leven
De Bijbelse teksten laten zien dat God de mens precies in de diepste breuken, in schuld en dood, niet in de steek laat. Hij begeleidt zijn volk door de
zich herhalende schuldgeschiedenis (zoals in het Oude Testament) en treedt
in de schuldgeschiedenis binnen – als mens (zoals in het Nieuwe Testament). God die met heel zijn persoon voor de mens instaat, is een ontmoetende God. In Jezus Christus wordt de verlossing tot een intermenselijke
relatie. ‘De ontmoeting met Hem wordt tot een geschiedenis van bevrijding
en verlossing.’292
God die zich door schuld en voor de schuld aan het kruis laat slaan, verlost ons. Hij betaalt de prijs die de mensheid had moeten betalen, de prijs
van de vrijheid omdat hij ons loskoopt van de zonde en van de gevolgen van
de misbruikte vrijheid. God staat in de verlossing aan allebeide kanten: Hij is
diegene die de bekering vereist en degene die zich tegelijk tot de mens keert.
Hij geeft zijn hemel, zijn drachme, op en maakt het huis van zijn Vader
schoon zodat de munten van de geldwisselaars van de trappen van de tempel
naar beneden rollen. Hij betaalt de prijs van de dood om de mens te vinden,
om hem los te kopen en om zijn hemel met hem te delen; Hij is de goede
herder die de hemel verlaat en gevaar loopt dat zijn woord in de dorens verloren gaat om degene die in de dorens gevangen zit door de doornenkroon te
bevrijden en naar huis te halen. Hij is de Vader die er in de persoon van zijn

eigen Zoon op uittrekt om bij de prostituees en de varkens te belanden; hij
heeft zijn erfenis, de hemel, verspeeld maar keert terug – verrijkt door de
mensheid om deze in te zetten in de erfenis: kinderen van God te zijn.
God wiens relatie tot de schepping in de verrijzenis eeuwig wordt en die
de schepping in zijn eeuwigheid opneemt, verlaat de mensen met de belofte:
‘Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’
(Mt 28,20) Schuld en dood kunnen de mens sindsdien niet meer van God
scheiden omdat hij beide aangenomen en opgenomen heeft.
Objectief gezien. Subjectief gezien is ook het ja van de mens vereist –
maar dit kan tijdens dit leven of aan het einde van dit leven. De toewending van
God tot de mens maakt de toewending van de mens tot God onnodig – hij kan
op weg gaan zoals zijn menselijke natuur het hem in zijn wezen aangeeft en
hij vindt God. Alleen de afkeer van de mens van zichzelf vereist ommekeer –
ommekeer tot zichzelf die tegelijkertijd de toewending tot God is.
3 Van het lukkende naar het geldige leven
Het lukken van het leven als subjectief beleven
Het lukken is een subjectief beleven; het vindt zijn maatstaf bij het ik: hoe
kan ik gelukkig worden? ‘Het omvattende en definitieve lukken van het goede leven staat op het spel. De zedelijke eis missen betekent dus de uiteindelijke zin van het eigen, onvervangbare levensverhaal missen.’293 Maar het
subjectieve geluk alleen kan nog niet de maatstaf zijn; de mens moet laten
zien dat hij moreel ‘waardig’ is dit geluk te ontvangen – dat zijn tenminste
onze verwachtingspatronen. Geluk is tweeslachtig. In het Oude Testament is
geluk de vrucht van het vervullen van de geboden, een goddelijke belofte (vgl.
Dt 30,15). In het Nieuwe Testament is sprake van het leven in volheid, gegeven in de modus van de belofte. Het persoonlijke lukken van het leven blijft
open. Maar de wens dat het leven gelukkig mag zijn, is onuitroeibaar; de
objectieve maatstaf is het menselijke leven op zich. In zijn ontplooiing kan
het lukkende leven zichtbaar worden; theologisch gezien is dat het heil.

Gelding als objectieve categorie
Wordt het lukken aan de subjectieve sfeer onttrokken, dan is de maatstaf de
mens voor het aangezicht van God. In zijn helende waarheid wordt het
menszijn geldig geleefd, zo zegt het de Bijbel: hier, nu en geheel voltrekt zich
wat uiteindelijk blijft bestaan. Dat is tegenovergesteld aan het ‘hier, nu alles
en perfect’ van de consumptie die alleen naar het heden vraagt. Maar het hier
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