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INLEIDING

De fundamentele moraaltheologie is een filosofisch-
theologische wetenschap die de laatste tijd, na uitgebreide 
studie, onderworpen is aan een diepgaande herziening: 
doordat het morele leven in een ernstige crisis terecht 
kwam, werd het noodzakelijk zich over dit probleem te 
buigen; om er de oorzaak van te ontdekken en om zinvol 
te kunnen antwoorden op de vragen die het opwerpt.

Het woord ‘crisis’ is nog altijd van toepassing op het 
leven en de moraalleer, en de meest gekwalificeerde verte-
genwoordigers van onze huidige cultuur wijzen er voort-
durend op: intellectuelen, kunstenaars, filosofen, politici, 
schrijvers enz. Zij allen vragen om een terugkeer naar de 
ethische waarden en naar de uiteindelijke fundamenten 
van het morele handelen van de persoon.

Ook verscheidene plechtige documenten van het hoog-
ste Leergezag van de Kerk doen een beroep op de terugkeer 
van de ethische wetenschap. De encycliek Veritatis splendor 
bevestigt dat de morele wetenschap door een diepe crisis 
gaat. Deze zorgt er voor dat, zelfs binnen de Kerk en met 
nog onbekende reikwijdte, het christelijk concept van het 
leven en de uiteindelijke reden voor een theologie van de 
moraal in twijfel worden getrokken:

“Immers, er is binnen de christelijke gemeenschap zelf een 
nieuwe situatie ontstaan die een verbreiding te zien heeft 
gegeven van talrijke twijfels en tegenwerpingen van 
menselijke en psychologische, sociale, culturele, religi-
euze en ook louter theologische aard met betrekking 
tot de leer van de Kerk inzake de moraal. Het gaat niet 
meer om partiële en toevallige protesten, maar om een 
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globaal en systematisch ter discussie stellen van het mo-
rele erfgoed op grond van bepaalde antropologische en 
ethische opvattingen.” (VS, 4) 1

Het is echter niet goed om het woord ‘crisis’ te bena-
drukken, om te vermijden dat we geloven dat we op een 
onomkeerbaar punt zijn gekomen, waarin een werkelijk-
heid die niet meer geldt door een andere vervangen moet 
worden. Welnu, deze veronderstelling is hier niet helemaal 
van toepassing. Het is inderdaad waar dat we dringend 
behoefte hadden aan de hervorming van de uiteenzetting 
van de moraaltheologie, want, zoals het Tweede Vaticaans 
Concilie en andere documenten leren, was het noodzake-
lijk dat deze discipline in een meer theologische en bijbelse 
context bestudeerd moest worden. Daarin wordt het mo-
rele leven beschouwd als een gevolg en navolging van het 
leven van Jezus. We weten echter dat de beoogde hervor-
ming gevolgd is door een crisis, zowel in de leer als in het 
leven. Deze crisis is niet te rechtvaardigen, want zij werd 
op de spits gedreven en verloor elke maat uit het oog.

Bepaalde auteurs van de moraaltheologie zijn ertoe ge-
komen om een beperkte thesis aan te hangen die onaan-
vaardbaar is voor wie in de bijbelse Openbaring gelooft. 
Sommigen beweren dat het morele leven niet tot de chris-
telijke boodschap behoort, die zodoende alleen over het 
geloof gaat, terwijl het ethische gedrag het privédomein 
van ieders geweten betreft, afhankelijk van de culturele 
ideeën van de eigen tijd. de heilige paus Johannes Paulus II 
spreekt er als volgt over:

“Ook is de mening wijd verbreid, die het intrinsieke en 
 1 De vertaling van de citaten uit VS is ontleend aan: heilige Johan-
nes Paulus II, ‘Encycliek Veritatis splendor’, in: Secretariaat Rooms-
Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, Kerkelijke documentatie, Jaar-
gang 21, Nummer 9-10, december 1993. Ten opzichte van deze vertaling 
zijn enkele kleine wijzigingen die betrekking hebben op het gebruik van 
hoofdletters of komma’s, herhaling van voorzetsels, of duidelijke errata, 
niet aangegeven.
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onlosmakelijke onderlinge verband van geloof en mo-
raal in twijfel trekt, alsof men alleen met betrekking tot 
het geloof zou moeten beslissen over een lidmaatschap 
van de Kerk en haar innerlijke eenheid, terwijl men op 
moreel gebied een pluralisme zou kunnen tolereren van 
meningen en gedragingen die aan het oordeel overge-
laten worden van het subjectieve, individuele geweten 
of aan de verscheidenheid van de sociale en culturele 
context.” (VS, 4)

Als dit zo is, moeten we kijken of deze beperkte the-
sis niet eens te meer het gevolg is van de onontkoombare 
vervulling van de wet van de slingerbeweging. Want we 
zijn overgegaan van een periode die het christendom tot 
een moreel programma leek te reduceren naar een periode 
die de morele dimensie van het christelijk geloof ontkent. 
Deze dialectiek weerspiegelt goed dat geen van beide op-
vattingen door de wetenschap wordt gestaafd. Ook al is 
het christendom in wezen geen moraalleer, toch bevat het 
christelijk geloof wel een moraal, en wel op zo een ma-
nier dat het christendom niet gescheiden kan worden van 
ethisch gedrag. De heilige Johannes Paulus II zegt hierover:

“Het geloof heeft ook een morele inhoud: het vormt de 
grondslag van een coherente inzet van het leven en ver-
eist deze, het brengt de aanvaarding en het onderhou-
den van de goddelijke geboden met zich mee en vervol-
maakt dit.” (VS, 89)

Aangezien de ruimte die de morele wetenschap in-
neemt in de christelijke interpretatie van de mens niet af-
gebakend is, is het logisch dat ook de fundamentele con-
cepten van deze discipline onderworpen worden aan een 
grondige herziening, tot een punt waarop de schrijvers 
het oneens zijn over de richting en de reikwijdte van de 
basisprincipes die het morele leven schragen, te weten de 
vrijheid, het geweten, de norm of morele wet, enz. Omdat 
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deze wetenschap op haar grondvesten schudt, is het nood-
zakelijk dat de uiteenzetting van de morele wetenschap 
niet alleen heel precies is, maar ook in overeenstemming 
met de filosofie en de Openbaring. Om op deze uitdaging 
te antwoorden heeft de heilige Johannes Paulus II de en-
cycliek Veritatis splendor gepubliceerd, waarin hij enkele 
fundamentele vragen met betrekking tot de moraalweten-
schap van de Kerk ontwikkelt waartegen door bepaalde 
hedendaagse theologische tendensen geringschattend 
wordt aangekeken. Zo is het ook nodig geweest om in de 
Catechismus van de Katholieke Kerk een volledige en syste-
matische uiteenzetting over de christelijke moraalleer op 
te nemen.

Van zijn kant wees paus Benedictus XVI, terwijl hij ge-
noemde tekortkomingen aan de kaak stelde, op andere 
morele thema’s die ten onrechte zijn verwaarloosd:

“De mensen hebben daarentegen veel moeite met de 
moraal die de Kerk verkondigt. Daar heb ik over nage-
dacht – ik denk er al lange tijd over na –, en het valt me 
steeds meer op dat de moraal zich in onze tijd als het 
ware in twee helften heeft gesplitst. Het is niet zo dat 
de moderne samenleving eenvoudig geen moraal meer 
heeft, maar zij heeft een ander deel van de moraal om 
zo te zeggen ‘ontdekt’ en voor zich opgeëist, dat mis-
schien de laatste decennia, en mogelijk al langer, in onze 
kerkelijke verkondiging niet voldoende ter sprake is ge-
komen. Het zijn de grote thema’s ‘vrede’, ‘geweldloos-
heid’, ‘gerechtigheid voor allen, ‘zorg voor de armen’ 
en ‘eerbied voor de schepping’” (Toespraak, 9 november 
2006).2

Ondanks het belang en de urgentie van de problemen 
die in onze tijd door de moraalwetenschap gesteld wor-
den, hebben wij het raadzaam gevonden sommige niet aan 
 2 Toespraak gehouden tijdens een ontmoeting met de Zwitserse 
bisschoppen.
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de orde te stellen, gezien de bescheiden omvang van deze 
studie. Wij zullen ons hier hoofdzakelijk bezig houden met 
de basisvraagstukken van de christelijke moraal. Daarbij 
leggen we de nadruk op de rationaliteit van de moraal van 
het Nieuwe Testament, alsmede op de basisbegrippen die 
haar schragen. Aangezien het niet mogelijk was ze in hun 
ontwikkeling te schetsen, hebben we dat gemis opgevan-
gen met een meer uitgebreid betoog over het gegeven van 
de Openbaring. Uiteindelijk bouwt de christen, zoals de 
klassieken het zeggen, zijn geloof niet op de grondbeginse-
len van de filosofen maar op het onderricht van Jezus.

Daarom treft men in dit bescheiden werk allereerst de 
bijbelse doctrine met betrekking tot het ethisch handelen 
van de gelovige aan, en daarna een korte uiteenzetting 
over de moraaltheologie. Op deze wijze hopen wij te be-
antwoorden aan de doelstelling van deze serie, die beoogt 
de “fundamentele vragen van de theologisch wetenschap” 
uiteen te zetten, “om ze bereikbaar te maken voor de ge-
middeld ontwikkelde lezer”. De schrijver hoopt vurig dat 
hij dit doel bereikt.
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