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In de hedendaagse politieke debatten over 
de inrichting van de samenleving speelt op
merkelijk vaak het zedelijk bewustzijn van de 
discuss1anten een rol van betekenis. Onder
werpen als wetgeving ten aanzien van abor
tus, euthanasie, kernbewapening, sociale ze
kerheid, ontwikkelingshulp, minderheden- en 
vluchtelingenbeleid worden belicht vanuit 
een veelheid van ethische standpunten. Op
vallend is daarbij de overeenstemming in de 
ethische grondhoudingen die ter sprake ko
men: vrijheid, gerechtigheid, solidariteit wor
den door allen nagestreefd. Elk spreekt ook 
vanuit een besef van verantwoordelijkheid 
ten aanzien van z1jn medemensen en de 
vormgeving van een menswaardige samen
leving. Maar wat bepleit wordt als concrete 
invulling van die grondhoudingen, als rechts
goederen en rechtsverordeningen die aan 
die fundamentele opties een materiele in
houd geven, is allerminst convergent. In zo'n 
situatie komt vaak de vraag op naar een 
beslissend en gezagvol laatste woord, dat in 
die spreiding van concrete zedelijke oorde
len het meest of zelfs het eniq iuiste oordeel 
moet aanwijzen. Voortdurend klinkt zo een 
beroep op de kerken om zich uit te spreken. 
lntussen zijn politici z1ch bewust van hun 
eigen politieke verantwoordelijkheid, die 
geen afgeleide is van enige kerkelijke ge
zagsstructuur. Tevens zijn zij moderne men
sen, ten voile deelhebbend aan het bescha-

Christen Democratische Verkenningen 4/86 

vingsproces van de twintigste eeuw, dat al
thans in de Westerse cultuurkring tendeert 
naar een kritische rationele subjectiviteit, die 
de zedelijke autonomie van het geemanci
peerde individu als inzet heeft. De politicus 
ziet een veelheid van normen- en waarden
producerende instanties om zich heen, en 
heeft - als het goed is - zijn eigen welover
wogen keuzen gemaakt, op grand van zijn 
ervaringen, gehoord de veelheid van zedelij
ke argumentaties. Voor de politiek beslis
sende stap is hij aangewezen op de moder
ne democratische procedures; in beg1nsel 
beslissen daarin mensen, en niet tot eenheid 
gemanipuleerde blokken. De fundamentele 
beslissing berust dus op de individuele ze
delijke autonomie van het persoonlijk gewe
ten, als de i)laats waar het goddelijke 1n de 
mens tot spreken komt. Het geweten is 
tevens mede-weten: het spiegelt het zedelijk 
oordeel van en over het zelf, van en over de 
anderen. In de trouw aan het eigen geweten 
is elk mens met de anderen verbonden: allen 
zijn wij k1nderen Gods. Aan het geweten 
mag je je toevertrouwen. 
De erkenning van deze in genade en solida
riteit ontvangen autonomie behoedt mensen 
voor zedelijke anarch1e en subjectivisme. 
Een gewetensbeslissing is niet simpelweg 
een 'lk vind ... ', maar: 'Mij wordt aangezegd 
... ' De gewetensbeslissing zal een vertaling 

moeten zijn van Gods spreken, zoals dat in 
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ons hart en in de gemeente des Heren tot 
ons komt. 

Hoe kan het dan zijn, dater zoveel verschil is 
in de concrete 1nhoud van gewetensvol ge
nomen beslissingen? Spreekt God dan 
soms verdeeld? Met een simpel 'Neen' als 
antwoord is d1e vraag niet af te doen. De 
menselijke bestaanscondities behoren daar
biJ betrokken te worden. Toch zijn er steeds 
weer zeer God-getrouwe mensen opge
staan, die aan d1e goddelijke eenhe1d een 
aardse uitdrukking willen geven. Oat kan 
bijvoorbeeld gebeuren door met gezag na
mens God te spreken, zich beroepend op de 
Bijbel als r1chtsnoer voor het handelen, ook 
1n de polit1ek: 'Maak alles naar het model, 
zoals u dat op de berg is getoond' (Exod. 
25:40; 26 30; Hand. 7:44, Hebr. 8 5). 
De legitimat1e van dit gezagvollngnJpen in de 
'tijdelijke werkelijkheid' kan tweeerlei ziJn. Al
lereerst een sociologisch argument Het 
'volk' is n1et in staat zich op te werken tot 
een gefundeerd autonoom zedelijk oordeel, 
en derhalve heeft het behoefte aan leiders 
die hen de gedragsregels met (goddelijk) 
gezag voorhouden. Vervolgens een metafy
sisch-theologisch argument De kritische re
de is niet in staat zichzelf en zijn oordelen ten 
einde toe te funderen: de goddelijke Open
baring, in Heilige Schrift (en trad1tie) aan 
mensen aangereikt, heeft derhalve de vorm 
van gezagvolle taal gekregen. Deze taal is in 
zichzelf gefundeerd als Godsopenbanng, en 
toevertrouwd aan dragers van kerkelijk ge
zag. Aan hen is dus uite1ndelijk gehoorzaam
heid verschuldigd. In afgezwakte vorm is dit 
argument ook te horen b'1j kritische baslsge
meenten, charismatische bewegingen of 
Exodus-communiteiten, die zich als groep 
stellen onder het gezag van de Bijbel, en het 
individuele geweten onder hun hoede 
nemen. 
De morele ernst van deze posities hoeft n1et 
te worden gebagatelliseerd. Maar dat de 
menselijke vrijheid hier ondergeschikt wordt 
gemaakt aan noodzakelijk geacht rnoreellel
derschap is evident. Voor hen die zich ver
antwoordelljk voelen voor de menswaardige 
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ordening van de samenleving ligt hier een 
imrnens probleem. Is het juist te bevorderen 
dat 1n de sarnenleving de mensopvatting van 
intellectuelen, van de hogere rniddenklasse 
algernene geldigheid verwerft? Moeten indi
vidualiteit, persoonlijkheidsontwikkeling en 
zelfbeschikking, vrijhe1d en openheid, pluri
forrnitelt, rationaliteit en gematigdheid het als 
waarden en norrnen winnen van een Ieven 
uit de traditie, uit de gehoorzaarnheid aan 
het gezag, uit de universele geldigheid van 
kerkelijk spreken, en de 'objectieve werke
lijkheid', die aan de subjectieve willekeur van 
individuen is onttrokken? 11 Moeten de bur
gerlijke waarden van het moderne humanis
me het w'1nnen van kerkkritiek en maat
schappijkritiek, van evangelisch radicalisrne, 
non-conformisme, profetisme? 
De politieke verscheidenheid in onze samen
leving, waarbiJ christenen tot heel verschil
lende politieke overtuigingen kunnen komen, 
maakt du1delijk, dat de heel verschillende 
culturele en sociale gesitueerdhe1d van men
sen 66k hun gewetensbesliss1ngen door
dringt. Slechts in de d1mensie van de veel
heid zijn w1j mensen. Die veelheid roept orn 
commun·1cat1e en d1aloog, niet om de harde 
hand van eenheid brengend gezag. Maar 
communicatie van zedelijk autonome men
sen veronderstelt een d1epgaande geestelij
ke vorming van het geweten, in confrontatie 
met de waardebepal1ngen van rechts, van 
links en van het midden. Geen enkele maat
schappelijke organ1satie, ook niet een poli
tieke partij, kan 1n een democratische sa
menleving zonder een gericht vormingsaan
bod van dialogerende aard, terwille van de 
gefundeerde gewetensbesliss1ng van haar 
leden. Hernemen van dit vorrningsaanbod is 
een zaak van hoogste urgent1e. Dit klernt 
vooral voor een partij, voor welke het hart 
van de politieke overtuiging wordt gevorrnd 
door de 1nspiratie van het Evangel1e. 

1 Vgl. 0 Schreuder. Kathol1eken 1n beweg1ng. Depnvatie of 
mob1l1sa11e?. 1n: Ph. Stouthard en G. van T1llo (red.). Katho
liek Nederland na 1945 Opstellen aangeboden aan prof 
dr. W GoddiJn (Annalen van het ThiJmgenootschap. 7 4/1. 
1985. pp 106-1 07) 
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