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Sociale leer video 7: Gezag en democratie  

In deze zevende aflevering gaat pastor Flohr opnieuw in op een actueel onderwerp: De bestorming 

van het Capitool door aanhangers van president Trump.  Commentaren spreken van chaos, een 

aanval op de democratie, ondermijning van de rechtstaat, machtsmisbruik door de president. De 

gebeurtenis, aldus pastor Flohr, geven aanleiding om te vragen wat de impact is voor de opvatting 

van politiek gezag en voor de democratie. En hoe denkt de katholieke kerk over politiek gezag en 

democratie?   

Pastor Flohr begint met de opvatting in de Sociale leer over gezag. Hij citeert daartoe de 

samenvattende gedachten in de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK). Zij luiden als volgt: 

“1897: "Leven in gemeenschap zou orde en vruchtbaarheid missen zonder de aanwezigheid van 

mensen met gezag bekleed, die het behoud van de instellingen waarborgen en die in voldoende mate 

zorgen voor het algemeen welzijn". 1 (= verwijzing naar Pacem in terris (PT) 46) 

"Gezag" betekent die kwaliteit waardoor personen of instellingen wetten uitvaardigen en opdrachten 

geven aan mensen, van wie zij gehoorzaamheid verwachten. 

1898:  Elke menselijke gemeenschap heeft een gezag nodig dat haar bestuurt. 2 3 (= verwijzing naar 

encyclieken van Leo XIII waaronder Immortale Dei van 1885)  Het is geworteld in de menselijke 

natuur. Het is noodzakelijk voor de eenheid van "de staat". De rol van het gezag bestaat erin zoveel 

mogelijk het algemeen welzijn van de gemeenschap te verzekeren. 

1899: Het gezag dat door de morele orde vereist wordt, komt van God. "Ieder mens moet zich 

onderwerpen aan de gezagdragers die boven hem staan. Want er is geen ander gezag dan dat van 

God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld. Wie zich dus verzet tegen het gezag, verzet zich 

tegen Gods verordening, en wie dit doen, roepen een vonnis over zich af" (Rom. 13, 1-2). 



1900: De plicht van gehoorzaamheid draagt allen op de verschuldigde eer te betuigen aan het gezag 

en de personen die het uitoefenen, te omringen met respect en - al naargelang hun verdienste - met 

dankbaarheid en welwillendheid. 

 

1901: Terwijl het gezag als zodanig een verwijzing inhoudt naar een door God vastgestelde orde, 

"moet toch de nadere bepaling van de bestuursvorm en het aanwijzen van de bestuurders aan de 

vrije wil van de burgers overgelaten worden". 6 (= verwijzing naar Gaudium et spes (GS) 74,3) 

Verscheidenheid van politieke bestuursvormen is moreel toelaatbaar, voorzover zij het algemeen 

welzijn van de gemeenschap dienen. Bestuursvormen die indruisen tegen de natuurwet, de openbare 

orde en de fundamentele mensenrechten, kunnen niet het algemeen welzijn dienen van die volkeren 

waaraan ze zich opgedrongen hebben. 

1902: Het gezag ontleent zijn morele wettigheid niet aan zichzelf. Het mag zich niet op een 

heerszuchtige manier gedragen, maar moet voor het algemeen welzijn werken als "een morele 

kracht, die steunt op vrijheid en op het bewustzijn van de plicht en van de last die het op zich 

genomen heeft". 7 (= verwijzing naar GS 74, 2) 

Een menselijke wet beantwoordt slechts aan het begrip van een wet, voorzover ze in 

overeenstemming is met de juiste rede; hieruit blijkt dat ze afgeleid is van de eeuwige wet. In zover ze 

echter afwijkt van de rede, moet ze een ongerechte wet genoemd worden; en in dat geval 

beantwoordt ze niet aan het begrip van een wet, maar eerder aan dat van een of ander geweld.  

1903: Gezag wordt slechts wettig uitgeoefend, indien het streeft naar het algemeen welzijn van de 

betreffende groep en indien het hierbij middelen aanwendt die moreel toelaatbaar zijn. Zouden de 

leiders onrechtvaardige wetten uitvaardigen of maatregelen treffen die indruisen tegen de morele 

orde, dan kunnen deze beschikkingen het geweten niet verplichten. "In dat geval stort het gezag zelf 

geheel in elkaar: het ontaardt in onderdrukking". 9 (= verwijzing naar PT 51) 

1904: "Het is wenselijk dat elk gezag in evenwicht wordt gehouden door andere machten en 

bevoegdheden, die het binnen de juiste perken houden. Dit is het principe van de 'Rechtsstaat', 

waarin het hoogste gezag toekomt aan de wet en niet aan menselijke willekeur". 10 (= verwijzing 

naar Centesimus annus (CA) 44)” 

Pastor Flohr legt uit dat dit standpunt ten aanzien van het gezag in de loop der tijden is ontwikkeld. 

Oorspronkelijk stond gezag in het teken van de orde handhaven in de samenleving. De wettigheid 

van gezag werd verondersteld door afstamming en andere tradities, als door God gegeven. Sinds Leo 

XIII komen er inhoudelijke criteria voor de wettigheid van gezagsstructuur en gezagsuitoefening bij, 

namelijk het algemeen welzijn en het beschermen van de mensenrechten. Om het gezag een wettige 

basis te geven moet het gebaseerd zijn op de juiste rede, de recta ratio zoals Thomas van Aquino 

zegt, oftewel de natuurwet, dat wat in redelijkheid wordt ingezien als behorend tot de menselijke 

natuur. Om de uitoefening van het gezag wettig te waarborgen heeft paus Leo XIII zich geschaard 

achter de idee van de scheiding van machten, de trias politica, zoals Paus Johannes Paulus II 

herneemt in Centesimus annus nr. 44: 

 “Leo XIII besefte dat een gezonde theorie over de staat noodzakelijk is om de normale ontwikkeling 

van de menselijke activiteiten te verzekeren: zowel van de geestelijke als van de materiële activiteiten 

die beide onmisbaar zijn. Daarom geeft hij in een passage van de encycliek Rerum Novarum de 

organisatie van de staat volgens de drie machten, de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke 

macht, wat in die tijd een noviteit was in het onderricht van de Kerk. Deze ordening geeft blijk van een 



realistische kijk op de sociale natuur van de mens, welke een wetgeving vraagt die geschikt is om de 

vrijheid van allen te beschermen. Daarom heeft het de voorkeur dat iedere macht in evenwicht 

gehouden wordt door andere machten en door andere sferen van bevoegdheid, welke haar binnen de 

juiste grenzen houden. Dat is het beginsel van de “rechtsstaat”, waarin de wet soeverein is en niet de 

willekeur van de mensen.”  

Het is deze opvatting van de rechtstaat waarom de katholieke kerk democratie als politiek bestel 

waardeert inzoverre de individuele burger door stemrecht zijn bestuurder aanstelt en controleert. 

Deze vrijheid is de basis voor de waardigheid van de menselijke persoon en dus van de 

mensenrechten. Tegelijkertijd is deze vrijheid gebonden aan het zoeken naar wat in redelijkheid de 

waarheid is inzake het welzijn van individu en samenleving. Daarom dat totalitaire systemen die op 

een ideologie zijn gebaseerd of op partijbelang geen recht doen aan de rechtstaat. Centesimus annus 

nr. 46 schrijft daarover: 

“De Kerk waardeert het democratische systeem voor zover het de medezeggenschap van de burgers 

in de politieke keuzen verzekert en aan de bestuurden de mogelijkheid waarborgt om hun bestuurders 

te kiezen en te controleren, evenals de mogelijkheid hen op vreedzame wijze te vervangen waar dit 

wenselijk blijkt. Zij kan daarom niet de vorming steunen van beperkte leidinggevende groepen die de 

macht van de staat misbruiken voor particuliere belangen of voor ideologische doeleinden. 

Een authentieke democratie is alleen mogelijk in een rechtsstaat en op basis van een juiste opvatting 

over de mens. Zij vereist dat zich de noodzakelijke voorwaarden voordoen voor de bevordering zowel 

van de afzonderlijke personen door de opvoeding en de vorming tot de authentieke idealen, als van 

de “subjectiviteit” van de maatschappij door het scheppen van structuren van medezeggenschap en 

medeverantwoordelijkheid.” 

 

In het licht van deze opvatting van de katholieke kerk is, zo concludeert pastor Flohr,  de bestorming 

van het Capitool inderdaad te zien als een aanval op de rechtstaat omdat het Capitool staat voor het 

parlement als het gezag dat het volk vertegenwoordigend wetten geeft en op uitvoering controleert 

en degene die tot deze bestorming aanzet het gezag is dat uitvoering moet geven aan de wetten 

maar zich ongecontroleerd daartegen verzet.  

 

 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Hoe kan de rechtstaat worden gewaarborgd binnen een niet democratisch bestel? 

- Wat is het belang van een kerkelijk standpunt ten aanzien van deze kwesties voor het 

functioneren van politiek gezag en een concrete bestuursvorm? 

- Wat zijn de voorwaarden voor het functioneren van een democratisch bestel? 

- Hoe zijn deze beginselen toe te passen op gezagsuitoefening binnen de katholieke kerk zelf? 

 

   

  

  


