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Sociale leer video 13: Verkiezingen: katholiek en politicus  

In deze dertiende aflevering behandelt pastor Flohr met het oog op de verkiezingen het belang dat 

de kerkelijke overheid hecht aan deelname door katholieken aan de politiek. Een basisdocument 

daarvoor is de postsynodale exhortatie Christifideles laici van Johannes Paulus II gepubliceerd op 30 

december 1988. Op de video becommentarieert pastor Flohr vanuit drie genoemde beginselen van 

de Sociale leer, namelijk het algemeen welzijn, de waardigheid van de menselijke persoon en de 

solidariteit, en subsidiariteit als onuitgesproken vierde beginsel, het belangrijk artikel 42 uit dit 

document dat gemakshalve hier grotendeels wordt afgedrukt: 

“ Om de tijdelijke orde op christelijke wijze te bezielen in de genoemde zin van dienst aan de mens en 

de maatschappij kunnen de lekengelovigen zich volstrekt niet ontslagen achten van de deelname aan 

de ‘politiek’, dus aan de veelvoudige en gevarieerde economische, sociale, wetgevende, bestuurlijke 

en culturele activiteit welke gericht is op de organische en institutionele bevordering van het 

algemeen welzijn. Zoals de synodevaders bij herhaling hebben verklaard, hebben allen het recht en de 

plicht om deel te nemen aan de politiek, zij het in verschillende en complementaire vormen, niveaus, 

taken en verantwoordelijkheden. De beschuldigingen van arrivisme, verafgoding van macht, egoïsme 

en corruptie die niet zelden gericht worden aan de leden van de regering, het parlement, de 

heersende klasse, de politieke partijen alsmede de wijdverbreide mening dat de politiek een plaats is 

van onvermijdelijk moreel gevaar, rechtvaardigen geenszins het scepticisme van de christenen ten 

opzichte van de openbare aangelegenheden noch hun afzijdigheid daarvan. Wat het Tweede 

Vaticaans Concilie gezegd heeft is daarentegen zeer belangrijk: “Prijzenswaard en te honoreren acht 

de Kerk het werk van hen die tot dienstbaarheid aan de mensen zich aan het welzijn van de staat 

wijden en de lasten van dit ambt op zich nemen." (..) Een politiek voor de mens en de maatschappij 

vindt haar fundamentele criterium in het nastreven van het algemene welzijn, als welzijn van alle 

mensen en van de gehele mens, een welzijn dat aangeboden en gegarandeerd wordt aan de vrije en 



verantwoordelijke aanvaarding van de mensen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk: “Dit (politieke) 

bestel bestaat dus omwille van het algemeen welzijn, waaraan het zijn volledige rechtvaardiging en 

betekenis ontleent en waarop het zijn oorspronkelijk en eigen recht baseert. Het algemeen welzijn nu 

omvat het totaal van die sociale levensvoorwaarden waardoor de mensen, de gezinnen en 

verenigingen vollediger en gemakkelijker hun volmaaktheid kunnen bereiken”, lezen wij in de 

constitutie Gaudium et Spes (..). 

Bovendien vindt een politiek voor de mensen en de maatschappij haar blijvende richtlijn in de 

verdediging en bevordering van de rechtvaardigheid, begrepen als ‘deugd’ waartoe allen opgevoed 

dienen te worden, en als morele ‘kracht’ die de inzet steunt voor de begunstiging van de rechten en 

plichten van allen en van iedereen op basis van de persoonlijke waardigheid van de mens. In de 

uitoefening van de politieke macht is de geest van de dienstbaarheid fundamenteel, die, samen met 

de noodzakelijke competentie en efficiëntie, alleen de activiteit van de politici ‘doorzichtig’ en 

‘schoon’ kan maken, zoals de mensen overigens terecht eisen. Dat vraagt om de openlijke strijd tegen 

en de besliste overwinning op bepaalde bekoringen, zoals de aanwending van oneerlijkheid en 

onwaarheid, de verkwisting van overheidsgelden om enkelen te verrijken en voor vriendjespolitiek, 

het gebruik van dubbelzinnige of ongeoorloofde middelen om ten koste van alles de macht te 

verwerven, te behouden en te vermeerderen. 

De lekengelovigen die in de politiek geëngageerd zijn, moeten zeker de juist begrepen autonomie van 

de aardse werkelijkheden respecteren, zoals wij lezen in de constitutie Gaudium et Spes: “Van groot 

belang is het, vooral waar de maatschappij pluralistisch is, dat men de verhouding tussen staat en 

Kerk in een juist perspectief ziet en dat men duidelijk onderscheid maakt tussen datgene wat de 

christengelovigen, hetzij in groepsverband, op eigen verantwoordelijkheid doen als burgers, geleid 

door een christelijk geweten, en datgene wat zij doen in naam van de Kerk onder leiding van hun 

herders. De Kerk, die, op grond van eigen taak en bevoegdheid, op geen enkele wijze met een staat 

wordt vereenzelvigd noch aan enig politiek systeem is gebonden, is tegelijk teken en bescherming van 

de transcendentie van de menselijke persoon”(..). Tegelijk moeten de lekengelovigen getuigen van die 

menselijke en evangelische waarden die nauw verbonden zijn met de politieke activiteit zelf, zoals de 

vrijheid en de rechtvaardigheid, de solidariteit, de trouwe en belangeloze toewijding aan het welzijn 

van allen, de eenvoud van levensstijl, de voorkeursliefde voor de armen en geringsten. Dit wordt 

heden ten dage ervaren als een dringende plicht en verantwoordelijkheid. Het vereist dat de 

lekengelovigen steeds meer bezield worden door een reële deelname aan het leven van de Kerk en 

verlicht worden door haar sociale leer. Zij kunnen hierbij begeleid en geholpen worden door de 

nabijheid van de christelijke gemeenschappen en hun herders. (..) 

De solidariteit is de stijl en het middel voor de verwerkelijking van een politiek die wil streven naar de 

waarachtige ontwikkeling van de mens. Dit vraagt om de actieve en verantwoordelijke deelname van 

allen aan het politieke leven, van de afzonderlijke burgers tot de verschillende groepen, van 

vakbonden tot de partijen: wij zijn allen en ieder tegelijk belanghebbende en protagonisten van de 

politiek. In dit kader is de solidariteit zoals ik in de encycliek Sollicitudo Rei Socialis geschreven heb, 

“niet een gevoel van vaag medelijden of van oppervlakkige vertedering bij het leed van zovele 

mensen, dichtbij of veraf. Zij is integendeel het vaste en volhardende besluit om zich in te zetten voor 

het algemeen welzijn van allen en van ieder, omdat wij werkelijk allen verantwoordelijk zijn voor 

allen.” (..) 

Verder gaat pastor Flohr in op wat van de katholiek als politicus mag worden verwacht. Daarvoor 

citeert hij het document De activiteiten en het gedrag van katholieken op het gebied van de 

politiek, dat de toenmalige prefect van de Congregatie van de geloofsleer, kardinaal Ratzinger, op 24 



november 2002 met goedkeuring van paus Johannes Paulus II publiceerde. Eerst citeert hij nr. 3 

waarin sprake is van een meerpartijendemocratie:  

“Op het gebied van concrete politieke actie dient te worden opgemerkt dat bepaalde 
maatschappelijke keuzes een contingent karakter hebben, dat er vaak verschillende manieren zijn om 
aan eenzelfde fundamentele waarde gestalte te geven of haar te waarborgen, dat bepaalde 
beginselen, waarvan de theorie over de politiek uitgaat, op uiteenlopende wijze kunnen worden 
verstaan, en dat heel veel politieke vraagstukken zeer ingewikkeld zijn. Dat verklaart waarom de 
katholieken in het algemeen uit zoveel partijen kunnen kiezen, wanneer ze actief – met name door de 
parlementaire vertegenwoordiging – hun recht en plicht willen uitoefenen om hun bijdrage te leveren 
aan de burgerlijke samenleving in hun land. Dit alles mag echter niet verward worden met een vaag 
pluralisme bij de keuze van de zedelijke beginselen en fundamentele waarden waardoor men zich laat 
leiden. Hoewel er dus een gewettigde veelheid van keuzes is, blijft het grondbeginsel ervan overeind 
staan, dat namelijk rechtstreeks in verband staat met de christelijke leer over zeden en maatschappij. 
De katholieke leken zullen hun opvattingen steeds aan deze leer moeten toetsen, willen zij er zeker 
van zijn dat hun deelname aan de politiek gekenmerkt wordt door consequente verantwoordelijkheid 
voor de tijdelijke zaken.” 

 
Op grond hiervan kan een katholiek uit verschillende partijen kiezen, zolang deze fundamentele 
beginselen van de gelovige visie op de samenleving niet uitsluiten. 
 
Wat de katholiek als parlementslid aangaat is het criterium van niet formele medewerking aan de 
totstandkoming van onrechtvaardige wetgeving voor zijn of haar functioneren van belang. De 
katholieke politicus moet zijn christelijk gevormd geweten blijven volgen. Tegelijkertijd kan het, zoals 
kardinaal Ratzinger met verwijzing naar de encycliek Evangelium vitae van Johannes Paulus II van 25 
maart 1995 benadrukt, soms de enige keuze zijn om een onrechtvaardige wet die niet tegen te 
houden is proactief te beperken in zijn negatieve gevolgen. Pastor Flohr citeert daarvoor uit nr. 4  van 
de nota van kardinaal Ratzinger: 
 

“De paus zelf heeft dit in de Encycliek Evangelium vitae geleerd naar aanleiding van het geval dat het 
niet mogelijk zou zijn een abortuswet die reeds is aangenomen of waarover gestemd gaat worden 
tegen te houden of geheel ongedaan te maken. Niettemin is het “een parlementslid, wiens persoonlijk 
absoluut verzet tegen abortus duidelijk en door iedereen gekend is, geoorloofd voorstellen te steunen 
die bedoeld zijn om de schade van zulk een wet te beperken en zodoende de negatieve gevolgen voor 
de beschaving en de openbare zedelijkheid te verminderen”. (..)” 

 
Dat situaties echter niet altijd even duidelijk zijn bewijst volgens pastor Flohr het feit dat het voor 
kardinaal Ratzinger als prefect van de Congregatie voor de geloofsleer ondenkbaar zou zijn dat een 
katholiek politicus een samenleving van homoseksuelen zou legaliseren, terwijl paus Franciscus zich 
onomwonden uitspreekt voor legalisatie als dat de enige weg is waarlangs de mensenrechten van 
homoseksuelen kunnen worden gewaarborgd (zie daarvoor videopresentatie 3).  
 
Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 
 

- Waarom zou je als katholiek op een katholieke of christelijke partij stemmen in een 
meerpartijenstelsel als in Nederland? 

- Welke mogelijkheden hebben katholieke parlementsleden als lid van niet confessionele 
partijen om hun geweten te volgen en wat mag partijdiscipline van hen vragen? 

- Hoe het evenwicht te houden tussen het principiële en het strategische bij het uitbrengen van 
je stem? 

 


