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Sociale leer video 30: Werkwijze van de Sociale leer 

In deze dertigste aflevering in de reeks bijdragen over de Sociale leer van de kerk zet pastor Flohr 

uiteen hoe de Sociale leer van de kerk te werk gaat. Paus Johannes XXIII heeft die werkwijze in zijn 

sociale encycliek Mater et magistra van 1961 in nr. 236 als volgt samengevat: 

“Het in praktijk brengen van de sociale leer doorloopt in het algemeen de volgende drie fasen: het 

verkennen van de situatie, het beoordelen van de situatie in het licht van de beginselen, het 

vaststellen van wat kan en moet gedaan worden om de gegeven richtlijnen uit te voeren naargelang 

van de omstandigheden van tijd en plaats. Deze drie fasen duidt men aan met de woorden: zien, 

oordelen, handelen.” 

Deze werkwijze gaat terug op de Belgische in 1985 tot kardinaal verheven priester Jozef Cardijn, die 

met name zijn katholieke arbeidersjeugd (de zogenaamde KAJotters) leerde hoe zij hun situatie op de 

werkvloer konden verbeteren.  Deze werkwijze is, aldus pastor Flohr, typerend voor de manier 

waarop de kerk in de moderne tijd sinds Leo XIII zich verhoudt tot de maatschappij en wat in de 

Pastorale constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, Gaudium et spes (1965), in nr. 4 als volgt is 

samengevat:  

“Wil de Kerk deze taak kunnen vervullen, dan moet zij voortdurend de tekenen van de tijd bestuderen 

en ze trachten te verklaren in het licht van het Evangelie, om zo, op een voor iedere generatie 

verstaanbare wijze, antwoord te kunnen geven op de eeuwige vragen van de mensen omtrent de zin 

van het tegenwoordige en toekomstige leven en hun onderlinge verhouding. Het is daarom nodig, dat 

wij de wereld, waarin wij leven, met haar verwachtingen, haar idealen en haar vaak dramatische 

trekken, leren kennen en begrijpen.” 

Het zien van de tekenen van de tijd gaat terug op het evangelie, waar Jezus zelf daarover spreekt, 

bijvoorbeeld in Lucas 12, 54-57: 

“Als gij een wolk ziet opkomen uit het westen zegt ge terstond: er komt regen; en zo gebeurt het ook. 

En wanneer ge ziet dat er een zuidenwind waait, zegt ge: het wordt gloeiend heet; en het gebeurt. 



Huichelaars! Van het beeld van land en lucht weet ge de  juiste betekenis te bepalen, waarom dan 

niet van deze tijd? Hoe komt het dat ge niet uit uzelf de juiste gevolgtrekkingen maakt?” 

Het evangelie leert ons te zien en te oordelen door de tekenen van de tijd, Gods bedoelingen in deze 

tijd te verstaan. Paus Johannes XXIII heeft in zijn encycliek Pacem in terris van 1963 de term 

‘tekenen van de tijd’ gebruikt om aan te geven welke feitelijke gebeurtenissen van die tijd van belang 

zijn voor de kerk om van daaruit de grondbeginselen van het geloof toe te passen en zo de 

maatschappij verder te helpen. Pastor Flohr vat ze als volgt samen in de vier inhoudelijke artikelen 

van de encycliek: 

DEEL 1  - DE ORDE ONDER DE INDIVIDUELE MENSEN 

ARTIKEL 7 - De tekenen van de tijd (nrs. 39-45) 

Nr. 39:  “Onze tijd wordt gekenmerkt door drie verschijnselen.” (arbeiders, vrouw en volkeren) 

DEEL 2  - BETREKKINGEN TUSSEN DE INDIVIDUEN EN HET OPENBAAR GEZAG BINNEN IEDERE 

POLITIEKE GEMEENSCHAP 

ARTIKEL 11 - De tekenen van de tijd (nrs. 75-79) 

Nr. 75: “In de juridische ordening van de moderne staten ziet men als voornaamste tendens, om in 

kernachtige en duidelijke formules een charter op te stellen van de fundamentele rechten van de 

mens, een charter, dat niet zelden in de grondwet van de staat wordt opgenomen.” 

DEEL 3  - BETREKKINGEN TUSSEN DE POLITIEKE GEMEENSCHAPPEN 

ARTIKEL 11 - De tekenen van de tijd (nrs. 126-129) 

Nr. 126: “Steeds sterker wordt in onze tijd de overtuiging, dat eventuele conflicten tussen de volken 

niet door de wapens, maar door onderhandelingen en overeenkomsten moeten worden opgelost.” 

DEEL 4  - BETREKKINGEN VAN DE INDIVIDUEN EN DE POLITIEKE GEMEENSCHAPPEN MET DE 

WERELDGEMEENSCHAP 

ARTIKEL 7 - De tekenen van de tijd ( nrs. 142-145) 

Nr. 142: “Zoals bekend, werd op 26 juni 1945 de Organisatie van de Verenigde Naties opgericht 

(U.N.O. / VN). Hieraan zijn later organen toegevoegd, wier leden werden benoemd door de 

regeringen van de verschillende landen en die belangrijke internationale taken te vervullen kregen op 

economisch, sociaal en cultureel gebied en op het terrein van de opvoeding en de gezondheidszorg. 

Het voornaamste doel van de Organisatie van de Verenigde Naties is, de vrede onder de volken te 

handhaven en te consolideren, en tussen hen vriendschappelijke betrekkingen tot stand te brengen en 

te bevorderen, gebaseerd op de beginselen van gelijkheid, wederzijds respect en alzijdige 

samenwerking op alle gebieden van de menselijke activiteit.” 

De tekenen van de tijd geven aan hoe het zien en oordelen dient plaats te vinden. Maar zonder het 

handelen is dat niet voldoende. Jezus benadrukt dat in een gelijkenis in het evangelie van Matteüs  

11, 16-19: 

“Jullie zijn als kinderen op de marktplaats die elkaar toeroepen: ‘wij hebben voor jullie op de fluit 

gespeeld en jullie hebt niet gedanst; wij hebben een treurlied gezongen en jullie hebt niet op je borst 

geklopt’. Immers: Johannes komt, eet en drinkt niet, en ze zeggen: Hij is van de duivel bezeten. De 



Mensenzoon komt, eet en drinkt wel, en ze zeggen: Kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van 

tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid vindt haar rechtvaardiging in haar werken.” 

Het zien en oordelen volgens de tekenen van de tijd is overigens een profetisch zien en oordelen, 

zoals de bekende tekst van Jesaja 43, 18-19 het zegt: 

“Zie ik ga iets nieuws beginnen, ziet gij het dan niet..?” 

Het profetisch zien wil kijken naar positieve mogelijkheden om de mensen verder te helpen, aldus 

pastor Flohr. Zo is Jozef Cardijn ook begonnen, door de jeugd te wijzen op mogelijkheden om de 

situatie te verbeteren, ook al waren die klein. Door het schema zien, oordelen en handelen zo uit te 

rollen werden de vier beginselen praktisch aangewend: subsidiariteit door te doen wat in je eigen 

vermogen ligt, solidariteit door het met lotgenoten samen te doen zonder daarmee de sociale orde 

en dus het algemeen welzijn in gevaar te brengen, maar wel op basis van het besef van de 

gelijkwaardigheid van iedere mens.  

Daarbij vertrekt de werkwijze van de sociale leer bewust vanuit het zien en niet vanuit het weten van 

de beginselen, om te voorkomen dat we de werkelijkheid niet juist zouden verstaan. Deze inductieve 

methode past bij het zien en oordelen volgens de tekenen van de tijd, niet het deductieve denken 

dat niet openstaat om Gods bedoeling te verstaan binnen de veranderende werkelijkheid.  

 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Wat roept het evangelie over het zien en toch niet zien bij ons op?  Probeer met elkaar 

verschillende elementen te verzamelen die dat verschil duidelijk maken. 

- Hoe komt het oordeel over de werkelijkheid tot stand? Ga de verhouding na tussen 

vooroordeel en veronderstelling, waardeoordeel en handelingsbeoordeling, verborgen 

verlangens en angst in ons kijken naar de werkelijkheid.   

- Op welke wijze kunnen voorbeelden en good practices ons helpen bij het daadwerkelijk 

realiseren van wat we beseffen dat we het moeten doen. Wissel met elkaar praktijk- 

voorbeelden uit.  


