
Geloof en pol1t1ek 

Prof. dr. D.F Scheltens 

Taak van de kerken 
inzake mensenrechten 

Het huldigen van de seculariteit van de 
idee der mensenrechten betekent niet dat 
de standpunten van de gelovtge wereld 
moeten worden prljsgegeven. Het bete
kent wei dat mensenrechten moeten wor
den bepleit met argumenten waarvoor elk 
rede!tjk denkend mens in principe ontvan
ke!tjk is. 

Om zich een juiste opvatting te vormen 
over de taak van de kerken 1nzake men
senrechten, moet er met de aard van de 
idee der mensenrechten reken1ng worden 
gehouden. Doen we dat n1et, dan stellen 
we ons bloot aan het gevaar door onze 
ijver aan de goede zaak die we willen die
nen meer nadeel dan voordeel toe te 
brengen Het is daarom van wezenlijk be
lang ons terdege rekenschap te geven 
van de seculariteit die de idee der men
senrechten uiteraard kenmerkt. 

Seculariteit der mensenrechten 
De idee der mensenrechten heeft te ma
ken met de grondslag en de doelgencht
heid van het recht en de politiek. Globaal 
gezien, kan worden gesteld dat de mens
heid zich altiJd 1n een mindere of meerdere 
mate van een ethische fmaliteit van het 
recht en de pol1tiek bewust is geweest. Het 
meest tirannieke systeem trachtte zich 
nog te leg1timeren door z1ch voor te stellen 
als een realisatie van de rechtvaardighe1d. 
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Heel vaak ook werd het recht vanuit reli
gieuze gronden beoordeeld. Dit was en is 
het geval 1n aile theocrallsche regimes. 
Het was ook, in zekere mate althans, het 
geval in die confess1onele staatsvormen, 
waarin de aanhangers van een bepaalde 
confessie officieel werden bevoorrecht, 
terwijl de anderen werden achtergesteld, 
verdrukt of vervolgd. ledereen weet tot 
welke wantoestanden zulke opvattingen 
hebben geleid. Het was om dergelijke si
tuaties te vermiJden dat ook geleerden zo
als bijvoorbeeld de vrome Hugo de Groot 
voor relig1euze tolerantie op basis van de 
neutraliteit van de staat op godsdienstig 
geb1ed hebben gepleit. De ethische be
gmselen waarop een rechtsorde diende te 
worden gebaseerd, moesten dan ook van 
elke religieuze overtuiging losgemaakt 
worden. 1 

Dezelfde secularisatietendens heeft 
zich in de verdere loop van de geschiede
nis sterk doorgezet. Ze was ook de nood
zakelijke voorwaarde om over gods-
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1 De VCIJilelo van godsd enst was een van de eerste off1· 
c1eel erkende mensenrechten Ze werd al vernoemd 
voor de term ·mensenrechten· werd gebru1kt De geest 
van de ooen sooety d e dRardoor ontstaat biiJft een van 
de voornaamste kenmerken van de daadwerkeiiJke real1· 
sat1e van de mensenrechten 
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dienstvrijheid te kunnen spreken, een vriJ
heid die al vanaf de eerste verklaringen 
der mensenrechten uitdrukkelijk werd ver
kondigd. Diezelfde secularisatie en gods
dienstvrijheid ligt trouwens bevat in de 
idee zeit der mensenrechten. Die idee 
wordt immers daardoor gekenmerkt, dat 
enkel het mens-zijn als zodanig, datgene 
namelijk wat aile mensen met elkaar de
len, kan en moet gelden als de basis van 
het recht, zodanig dat elke rechtsorde 
erop gericht moet zijn het mens-ziJn van 
aile mensen - in hun individuele zelfstan
digheid en hun onderlinge solidariteit -
maximaal te bevorderen. 

Wie de idee der mensenrechten wil aan
vaarden, moet uiteraard elke particuliere 
steer verlaten. De eerbiediging van het 
mens-zijn als zodanig duldt geen enkele 
beperking of uitsluiting. Wat op basis van 
het mens-zijn geldt, geldt ook voor aile 
mensen, zonder enige discriminatie van 
ras, godsdienst, sekse enzovoort. Het kan 
uiteraard door geen enkele particuliere le
vensvisie of godsdienst worden bepaald. 

De idee der mensenrechten vraagt dat 
aile relaties tussen 1ndividuen en volkeren 
vanuit het standpunt van het universele 
mens-zijn worden beoordeeld en daar
mee worden verzoend Waar er tussen ka
pitallstische Ianden en ontwikkelingslan
den conflicten ontstaan, zal de oplossing 
niet kunnen worden gezocht 1n typisch ka
pitalistische rechtsopvattingen, noch 1n 

een visie eigen aan ontwikkelingslanden. 
Ze zal vanuit een standpunt dat boven de 
respectieve standpunten uitstijgt moeten 
worden benaderd. Waar Europa met an
dere continenten problemen heeft, zullen 
noch de Europese mentaliteit, noch d1e 
van het andere continent eenzijdig de 
doorslag kunnen geven. Waar christenen 
met moslims problemen krimen, kan de 
oplossing noch in de Bijbel, noch in de Ko
ran worden gezocht, maar wei in overwe
g~ngen die in principe kunnen worden 
aanvaard door elke mens en die dus voor 
het forum van de menselijke rede als zo-

92 

Geloof en polrtrek 

danig beargumenteerbaar zijn. 
Uit wat voorafgaat moge blijken dat de 

idee der mensenrechten inhoudelijk niet 
vanuit een confessionele v1sie - vanuit 
het christendom als zodanig, de islam als 
zodanig, het atheisme als zodanig enzo
voort - kan worden bepaald. Grondslag 
kan enkel zijn wat aan aile mensen ge
meenschappelijk is en de normen die op 
grand daarvan v66r het forum van de 
menselijke rede als zodanig kunnen wor
den beple1t. De idee der mensenrechten is 
in die zin seculier en niet chnstelijk, boed
dhistisch of islam1tisch en geen enkele van 
deze godsdienstige richt1ngen kan of mag 
de idee der mensenrechten met haar ty
pisch eigen 1nhoud proberen te vullen. 

De taak van de kerken 
Wie zich van de seculariteit der mensen
rechten goed doordrongen heeft, zou tot 
de conclusie kunnen komen dat tussen de 
inzet voor de mensenrechten en de op
dracht van de kerken geen enkele relatie 
meer kan bestaan. Die conclus1e zou ech
ter zeer noodlottig en verkeerd zijn. Wan
neer de kerken als zodanig dan ook geen 
eigen inbreng hebben inzake de inhoude
lijke bepal1ng der mensenrechten, als ze 
dan ook nooit vanuit hun typisch eigen 
confessioneel standpunt argumenten 
kunnen hanteren die voor niet-christenen 
waardeloos zijn, dan betekent dit hele
maal niet dat kerken zich afzijdig mogen 
opstellen tegenover de taak die in de idee 
der mensenrechten besloten ligt. Elke 
godsdienstige mens is veeleer door zijn 
geloof in God gehouden z1ch met aile mo
gelijke kracht voor de realisat1e der men
senrechten in te zetten. Wie het 'Onze Va
der' bidt, plaatst zich toch vanaf de twee 
eerste woorden in de gemeenschap met 
aile mensen en erkent daardoor de univer
sele broederschap. Wie niet zou trachten 
diezelfde woorden waar te maken in het 
concrete Ieven, ook in de maatschappe
lijke, politieke, nationale en internat1onale 
verhoudingen maakt ziJn geloof n1et waar 
1n het concrete Ieven, beperkt het tot de 
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loutere innerlijke gezindheid die met zich
zelf in tegenspraak moet komen. Een ge
lovige is dus aan zijn geloof zelf verplicht 
bu1ten zijn eigen geloofssfeer te treden om 
het standpunt van de universele erken
nlng van aile mensen en van de volledige 
religieuze vrijheid te kunnen innemen. 
Heeft de kerk dan ook geen eigen inhou
delljke bljdrage ter zake van de mensen
rechten, dan kan ze loch n1et anders dan 
de gedachte van de un1versele solidarite1t 
stimuleren en wei uit naam van het geloof 
in God. Zouden we ons God trouwens niet 
het beste kunnen 'voorstellen' als de uni
versele band die aile mensen van overal 
en altijd met elkaar verbindt.2 Er IS echter 
nog veel meer. Kerken Ieven vanuit een 
lange religieuze traditie waarin belangrijke 
menselijke waarden werden en worden 
beklemtoond. In de Westerse wereld is het 
zonder meer duidel1jk dat ten aanz1en van 
heel wat belangrijke problemen zich een 
tegenstell1ng aftekent tussen de confes
sionele en de niet-confess1onele wereld. 
De seculariteit van de mensenrechten hul
dlgen betekent n1et dat in al deze conflic
ten de standpunten van de gelovige we
reid moeten worden prijsgegeven. Het 
betekent aileen dat die standpunten moe
ten worden bepleit met argumenten waar
voor elk redelijk denkend mens 1n princ1pe 
ontvankelijk is3 
We kunnen nog een slap verder gaan. 
W1e de seculariteit van de mensenrechten 
verded1gt, moet het standpunt aanvaar
den dat Hugo de Groot (met heel veel an
deren) verded1gde: 'Zelfs als we aanvaar
den dat God n1et zou bestaan, dan zou de 
natuurwet haar geldigheid nog behou
den'. lmmers wie de idee der mensen
rechten verded1gt, huldigt de stelling dat 
de rechtsnormen die daarin besloten lig
gen door een reflectie op het mens-zijn 
kunnen worden gekend en niet u1t het ge
loof in God kunnen of hoeven te worden 
gededuceerd. De normen die het mens
Zijn als zodanig stelt kunnen niet uit het ge
loof 1n (of de kennis van) God worden af
geleld. Deze stelling word! nagenoeg 
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door aile grote filosofen verdedigd, van 
Plato tot en met Hegel, hoezeer ze ook 
vele gelovigen tegen de haren in strijkt. Er 
is echter een tweede stelling die evenzeer 
door nagenoeg aile grote filosofen uit het 
verleden wordt verkondigd (van Plato tot 
en met Hegel en ook nog een aantal he
dendaagse filosofen) en in deze stelling 
wordt beweerd dat ethische normen on
denkbaar zijn buiten het geloof in God om. 

Locke, Rousseau en Hegel 
vonden het athe'lsme 
sociaal onaanvaardbaar. 

Volgens deze opvatting zou ook de idee 
der mensenrechten een geloof in God im
pliceren4 Die implicatie kan terecht wor
den verdedigd. Het kan zelfs worden be
toogd dat onze huidige seculiere rechts
cultuur in de Iucht hangt en geen wortels 
heeft, zolang ze die implicatie niet erkent. 
Oat was trouwens de reden waarom ook 
denkers als Locke, Rousseau en Hegel 
het atheisme sociaal onaanvaardbaar 
achtten. Wij hebben intussen echter ge
leerd dat een maatschappelijke en mondi-

2 De chrrstelr1ke tradrt1e heeft altr1d de spann1ng gekend 
tussen de transcendentre en de rmmanent1e van God 
Een eenziJdrge beklemtonrng van de transcendentre rs 
welrswaar nret makkelr1k te ontwr1ken. maar slurt nrettemrn 
het gevaar rn te komen tot karrkaturale voorstellrngen 

3 Te gemakkelrJk wordt door sommrge gelovrgen gedacht 
dat over levensbeschouwelrJke vraagstukken (abortus 
euthanasre. vrede en rechtvaardrgherd. rntegrrtert van de 
schepprng) enkel vanurt de Br1bel of het geloof rn God 
kan worden gesproken 

4 Hrer wordt dus een overgang gemaakt vanurt het gebred 
van de ethrek naar de sfeer van het relrgreuze en deze 
overgang rs nret zozeer een overgang naar ·rets anders· 
dan wei een dreper doordrrngen rn hetzelfde 

93 

I I 

II 



ale eensgezindheid niets anders dan een 
seculiere basis nodig heeft en dat het mo
gelijk is op basis van de erkenning van de 
mensenrechten samen te Ieven in een plu
ralistische en tolerante gemeenschap. 
Daarom kan ook van ongelovigen niet 
worden geeist, dat ze de bovenvermelde 
implicatie zouden erkennen. We kunnen 
en moeten een pragmatisch standpunt in
nemen dat erin bestaat ons enkel te beroe
pen op de normen die door een reflectie 
op het mens-zijn worden ontdekt, terwijl 
we de vraag naar de diepere wortels van 
die normen overlaten aan de discussie in 
de wereld der filosofen en theologen en 
aan de hele maatschappij 5 De staat als 
staat en de rechtsorde als zodanig hou
den zich wat levensbeschouwelijke pro
blemen aangaat op de vlakte. Ze houden 
aan de burgers geen geloof of levenshou
ding voor tenzij men de normen besloten 
in de idee der mensenrechten zeit als zo
danig zou beschouwen. Helmut Schmidt 
drukte dit eens goed uit toen hij er in de 
Bundestag van beschuldigd werd aan het 
Duitse volk geen levensmotieven te bie
den. Hij zei: 'De regering is er niet om le
vensmotieven aan te bieden, maar om de 
toestand te handhaven waarin de discus
sie over de verschillende levensvisies vrije
lijk kan verlopen.' 6 De seculiere houdmg 
vanwege staat en recht is dus geen geslo
ten seculariteit. Deze zou de bevestiging 
insluiten dater achter de idee der mensen
rechten niets te zoeken valt. Er bestaat 
echter ook een open secularite1t. Deze ai
leen kan de ware levensbeschouwelijke 
neutralite1t worden genoemd. De staat be
moeit zich n1et met de vraag naar de ach
terliggende grondslagen van de mensen
rechten. Hij vertrouwt die problemen toe 
aan de burgers die hun verantwoording 
ter zake onmogelijk kunnen ontwijken. Die 
vragen die aan de burgers zijn toever
trouwd strekken zich uit tot aan de laatste 
fundamenten. Ze betreffen ook het geloof 
in God. lmmers ook het geloof in God mag 
geen aanleiding worden tot onverdraag
zaamheid tegenover diegenen die dat ge-
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loot niet delen. Zulk een onverdraagzaam
heid zou zelfs met het geloof in God niet te 
verenigen zijn. 

Praktische consequenties 
Wanneer de seculariteit der mensenrech
ten wordt hooggehouden en ook de on
verdraagzaamheid ten opzichte van de 
ongelovige wereld wordt veroordeeld, 
dan is daarmee toch geen negatief oor
deel over elke denkbare bemoeienis van 
de kerken inzake mensenrechten uit
gesproken. Om dit punt te verduidelijken 
is het noodzakelijk op het gebied van de 
mensenrechten enige onderscheiding 
aan te brengen. Op dat gebied moeten we 
vooreerst wijzen op de meest fundamen
tele alles-bepalende maar tegelijk ook de 
meest abstracte kern van de 1dee der 
mensenrechten de erkenning van elk 
mens-in-gemeenschap-met-anderen (uit
eindelijk aile anderen) als grondslag van 
elke rechtsorde. Wat beslissend is voor 
een rechtsorde is niet de gemeenschap 
(de staat, het volk, de economie) zonder 
rekening te houden met de individuele 

5 Het belang van deze problemen wordt h•ermee n1et on
derschat. Er wordt enkel beweerd dat een eensgeZtnd
held op d1t terre•n n1et wordt vere1st opdat de verschll
lenoe groepen ,n de maatschapp1J zouden kunnen sa
menleven en samenwerken 1nzake mensemechten M1s
sch1en kan het volgende 1ets verdu1del11ken Beaufort 
Nederlands afgevaard1gde biJ de voorbere1dende 
besorek1ngen van de Un1versele Verklanng van de Recll
ten van de Mens Wilde een amendement 1ndienen om 
aan de woorden u1t de preambule ,nherentd!Qnlty' toe te 
voegen based on man's d1v1ne ongm and Immortal 
dest1ny' Van een Franse collega kreeg hiJ als antwoord 

dat het beter IS geen overeenstemm1ng te veron
derstellen over de vraag naar de oorsprong van de mens 
en elke controverse op dat geb1ed te verm11den. De com
m1ss1e (de comm1ss1e d1e de tekst van de VN-verklanng 
besprak) moet het als haar wezenl11ke taak z1en eensge
z1ndhe1d te bere1ken over de pnnc1pes en deze m prakt11k 
te brengen D1e gedragsl11n kan worden gevolgd door 
gelov1gen en ongelov1gen De bekende katholteke fllo
soof Jacques Manta1n. heeft naar aanle1d1ng van dtt pro
bleem verklaard dat de nat1es moeten trachten een ak
koord te bere1ken over een verklanng van de mensen
rechten en dat het nutteloos ts te streven naar eensge
ztndheld over de oorsprong van d1e rechten 

6 Om 1ets te verdutdeiiJken van heel de problemat1ek dte 
daartn verscholen ztt. kan 1k verWIJZen naar een art1kel dat 
n d1t t11dschnft IS verschenen mr L.B M Wust Medtabe
letd en de waarde van de 1ntermensei1Jke communtcatte'. 
Chnsten Democrat1sche Verkenntngen 2188. 7 4-89 
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mensen; het is echter ook niet de asociale 
vrijhe1d van de individuen. Het uitelnde
lijke subject en norm van het recht is het in
dlvidu-in-gemeenschap. De zelfstandig
held van elke mens en zijn solidaire ver
bondenheid met ziJn medemensen ziJn de 
twee polen die de idee der mensenrech
ten bepalen. Deze gedachte is zo wezen
lijk dat ze n1et ter discuss1e kan worden ge
steld zonder de 1dee der mensenrechten 
zelf 1n de kern en 1n haar geheel aan te tas
ten en zonder de humane finaliteit en de 
eth1sche orientat1e van het wereldgebeu
ren te betwisten. Het moet voor de kerken 
gelden als een categonsche imperatief 
zich voor die idee 1n te zetten. Het geloof 
zelf - zoals reeds gezegd - spoort ertoe 
aan het universele standpunt van de hele 
mensheid in te nemen. 

Uit dit meest fundamentele en meest 
abstracte beginsel volgen een aantal con
crete toepassmgen die zo wezenlijk z1jn 
dat ze door geen enkel redelijk mens kun
nen worden betwist. De 1dee der mensen
rechten vraagt bijvoorbeeld dat elke maat
schappelijke, nationale of mondiale orde 
of instelling tegenover elk individu of elk 
volk in principe moet kunnen worden ver
antwoord. Het zal echter duidelijk ziJn, dat 
een maatschappelijke of mondiale situatie 
waann een deel van de bevolking of de 
wereld door een ander deel zonder meer 
wordt geknecht, verdrukt, geexploiteerd 
met de idee der mensenrechten in flag
rante tegenspraak is. Waar zulke situaties 
ontegenzeggelijk aanwijsbaar zijn, hoeft 
de kerk niet bevreesd te z1jn, heeft ze ook 
de plicht al haar gezag in de weegschaal 
te werpen om dergelijke situaties aan te 
klagen. Het is onverdedlgbaar dat een 
econom1sche wereldorde die op exploita
tie berust zonder meer in stand wordt ge
houden. De kerken hebben de taak op die 
1mmorele situaties te w1jzen en op te roe
pen om daarin verandering te brengen. 

Zeker mogen de kerken ook niet onver
schlllig en achteloos voorbiJQaan aan de 
dramatische wereldproblemen van onze 
tijd. Het is dan ook een verheugend feit 
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dat zovele kerken zich actief inzetten voor 
de integriteit van de Schepping en de 
vrede en de rechtvaardigheid in de we
reid. Zeer terecht willen ze hun gelovigen 
en de hele bevolking sensibiliseren voor 
de dreigende gevaren en oproepen tot de 
vereiste offerbereidheid om de wereld 
voor het ergste te behoeden. De kerken 
zouden een kankatuur maken van zichzelf 
en de God die zij verkondigen, indien ze 
de aandacht gericht zouden houden op 
een 'andere wereld' terwijl de wereld on
der de voeten der mensen vergaat. De 
kerken zullen tegenover hun gelovigen 
een beroep doen op hun religieuze le
vensvisie als motivatie voor hun inzet. 
Maar ook dan, zal geen enkel redelijk 
mens hen ervan kunnen beschuldigen 
hun eigen levensvisie aan anderen op te 
dringen. 

Het is hier niet mijn bedoeling - en het 
zou ook onmogelijk ziJn - aile probleem
gebieden aan te wijzen waarop de kerken 
hun zorgende aandacht mogen, kunnen 
en moeten richten. Mijn bedoeling is eer
der de terreinen waarop de kerk als kerk 
zich kan en moet uitspreken op een princi
pieel-abstracte manier af te bakenen. 
Deze afbaken1ng kan in de volgende be
ginselen worden vastgelegd: 
a De kerken moeten zich met aile kracht 

inzetten voor de mensenrechten naar 
hun algemene inhoud beschouwd. De 
idee der mensenrechten is immers de 
onbetwistbare grondslag van vrede en 
rechtvaardigheid en het is een elemen
taire en permanente plicht van de ker
ken zich daarvoor vanuit hun geloof te 
engageren. Dit engagement heeft niet 
aileen betrekking op eventuele noodsi
tuaties. Het betreft veeleer de blijvende 
en effectieve mentaliteit van aile gelovi
gen om de eenheid en de onderlinge 
erkenning van aile volkeren en indivi
duen als het binnenwereldse doel van 
heel de gesch1edenis te erkennen. 

b De kerken moeten zich ook uitspreken 
ten overstaan van eisen die uit de idee 
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der mensenrechten resulteren en die 
voor geen redelijke discussie vatbaar 
zijn. Zo zouden kerken hun afkeuring 
moeten uitspreken over evident on
rechtvaardige toestanden, bijvoor
beeld wanneer in een land enorme 
luxe en rijkdom bestaan naast honger 
en ellende. 

c Deze beginselen zijn echter geen legiti
matie voor een voortdurende inmen
ging van de kerken, om met eigen ker
kelljk gezag allerlei d1scussies te be
slechten. Wanneer we te maken knjgen 
met problemen die v66r het forum van 
de menselijke rede werkelijk bediscu
teerbaar biijven, zo dat beide tegenge
stelde standpunten met redelijke argu
menten worden verdedigd, kan een 
kerk, zich baserend op haar eiger1 leer
gezag niet als een arbiter van hogere 
rang de discussie beslechten. 

In de Westerse Ianden ontstonden en be
staan er meningsverschillen inzake de 
concrete interpretatie van de mensen
rechten, in verband met vredesvraagstuk
ken, atoomenergie, sociale zekerheid, pri
vacy, doodstraf enzovoort. Zolang par· 
tijen met redelijke argumenten tegenge
stelde meningen verdedigen kan en mag 
een kerk haar aan het geloof ontleende 
autoriteit niet willen inzetten om die discus
sies te beslechten. Wanneer iemand het 
soc1aal beleid van een regering wil aankla
gen, dan zal dit moeten gebeuren door 
het bedoelde beleid te analyseren en te 
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als arbiter van hogere rang 
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beoordelen met adequate argumenten. 
Op die manier wordt de discussie gesl
tueerd waar ze thuishoort en wordt er van 
het geloof geen misbruik gemaakt. Er 
wordt dan ook niet de valse schijn gewekt 
als zou het geloof een bron van informatie 
bieden waarover ongelovigen n1et be
schikken. Wanneer het geloof ten aanz1en 
van dergelijke discussies iets te zeggen 
heeft, dan blijft haar inbreng zeer formeel 
alhoewel ook zeer belangrijk het bevat de 
opdracht ook in de problemen van het 
profane vlak in waarheid en onpartijdig
heid te striJden voor een rechtvaardige 
zaak. De concrete invulling van deze for
mele opdracht moet de mens met rede
lijke middelen uitmaken. 

Stimulerende taak 
De houding van de kerken zal er 1n con
creto in bestaan om zonder aarzelen de 
bestaande en onbetwistbare onrechtsi
tuaties aan te wijzen. Dit zal meestal moe
ten gebeuren zonder dat de kerken be
kwaam zijn of zich competent mogen ach
ten om de wegen aan te wijzen waarlangs 
de heersende wantoestanden kunnen 
worden gecorngeerd. Maar ook al kunnen 
ze het werk van de nationale of de mon
diale politiek n1et naar zich toe trekken, 
dan zijn ze loch door hun godsgeloof zelf 
verplicht de zorg voor humaniteit, voor 
vrede en rechtvaardigheid in de wereld 
wakker te houden en de aandacht te vesti
gen op noodsituaties. 

In de Oost-West verhoudingen zal de 
kerk met behoedzaamheid dienen op te 
treden. Zoals intussen algemeen bekend 
is, stammen de eerste verklaringen van de 
mensenrechten uit een Westerse mentali
teit en dragen ze de sporen van een Ult
gesproken 1nd1vidual1sme. De marxis
tlsche Ianden hebben daar aanvankelijk 
een streng collectlvisme tegenoverge
steld. Alhoewel een zekere toenadering 
tussen beide systemen zich aftekent, bllj
ven de accenten verschillend. De kerken 
zullen z1ch er voor moeten hoeden onge
nuanceerd voor een richting te opteren. 
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Geloof en polrtrek 

Tenslotte zullen de kerken hun gelovl
gen moeten aansporen om zich met zorg 
voor waarheid en recht te beg even op het 
terrein van de profane problemen. Ze zul
len bij aile volkeren de bere1dhe1d moeten 
aanwakkeren om zich voor de realisatie 
van de mensenrechten in de wereld, des
noods met de vereiste zelfopoffering, in te 
zetten. 

Hegel heeft in zijn tljd het ontstaan van 
de idee der mensenrechten - waarvan hij 
trouwens heel duidelijk de individualisti
sche eenzijdigheid bekntiseerde - be
groet als de grootste gebeurtenis in de ge
schiedenis. Op d1t moment beleven we, al
thans op theoretisch vlak, de universele 
verspre1ding van de 1dee der mensen
rechten. Deze algemeen beleden idee 
geeft uitdrukking aan het ene levensbe
schouwelijke grondbeginsel dat heel de 
wereld - helaas hoofdzakelijk nog met 
woorden - verenigt. De taak van de ker
ken kan en mag er niet in bestaan dit uni
versele geloof te verdr1ngen en zichzelf er
voor in de plaats te stellen. Die taak zal 
veeleer worden vervuld wanneer de ker
ken uit naam van het eigen geloof zich in
zetten voor dat ene geloof dat de hele we
reid kan veren1gen 

Door de ernst waarmee de kerk zich in
zet voor een algehele verdraagzaamheid 
(die niets uitsluit tenziJ de onverdraag
zaamheid) en een mondiale realisat1e van 
de mensenrechten, zal ze haar eigen waar
achtigheid het duidelijkst manifesteren 
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De ernst waarmee het volstrekte respect 
voor elke mens - waar ook ter wereld -
wordt gehuld1gd, is wellicht een betere 
toegang tot de sfeer van de religie dan de 
omgekeerde richting. Er bestaat geen 
vrees voor - en het 1s zeker niet de stel
lmg van dit artikel - dat de geloofswereld, 
door het aanvaarden van een universeel 
standpunt, de christelijke godsdienstige 
levensvisie, zou worden gemarginali
seerd. Het christendom zal z1jn vitalite1t het 
best Iaten erkennen aan de stimulans d1e 
er van Ultgaat om mee te werken aan de 
eenhe1d van de wereld die in de idee der 
mensenrechten besloten ligt. 
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