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Bestaat er een christelijke ethiek?
Theo A. Boer
Het thema van dit nummer van De Civitate
is ‘christelijke moraal’. Maar bestaat zoiets
wel? Wat zou er specifiek christelijk kunnen
zijn aan moraal? Is de vraag naar een
christelijke ethiek niet even precair als de
vraag naar christelijk loodgieten of
rekenen? Bij het beantwoorden van die
vragen moet je om te beginnen twee
vragen onderscheiden: (1) ‘Bestaat er
christelijke moraal?’ en (2) ‘Bestaat er
christelijke ethiek?’ Hoewel de woorden
‘ethiek’ en ‘moraal’ vaak door elkaar worden
gebezigd, is moraal strikt genomen datgene
wat we aan normen, waarden en deugden
aantreffen,
terwijl
ethiek
een
wetenschappelijke discipline is die zich over
die moraal buigt. Het is dus mogelijk om te
stellen dat er wél een christelijke moraal is,
maar dat de manier waarop je daarover
nadenkt, niet specifiek christelijk is. Je kunt
ook precies het omgekeerde beweren: dat
moraal niet specifiek christelijk is maar dat
de manier waarop je daarover nadenkt dat
juist wel is. In deze bijdrage maak ik dat
onderscheid niet. De belangrijkste reden
hiervoor is dat moraal en ethiek m.i. tezeer
samenhangen.
Christelijke moraal of goede moraal
Bestaat er dus zoiets als een christelijke moraal?
Opnieuw ga ik het antwoord nog even uit de
weg, want het hangt er maar vanaf wat je met
die vraag bedoelt. Uiteraard is het antwoord ‘ja’
wanneer de feitelijke vraag is of christenen een
moraal hebben. In diezelfde zin bestaat er ook
een Friese moraal, of een moraal van
treinreizigers of van colporteurs. Maar verschilt
die moraal ook van die van anderen? In feite is
dit een bedrieglijke vraag. Sommigen lijken
namelijk te veronderstellen dat ‘christelijke
moraal’ al per definitie twee dingen betekent.
Ten eerste gaan zij ervan uit dat een christelijke
moraal is gebaseerd op irrationele bronnen zoals
de Bijbel, een leergezag, een traditie, een

bepaalde gemeenschap of het gebed. Daarmee
wordt een dergelijke moraal als het ware de
tegenpool van een ‘moraal van het gezonde
verstand’. Daar wil je natuurlijk maar zo min
mogelijk mee van doen hebben. Ten tweede
volgt daar veelal ook uit dat zo'n moraal alleen
geldig is voor christenen. ‘Christelijke moraal’
werkt in de praktijk als een rode vlag: pas op,
niet algemeen geldig! Zet haar in het kastje van
rariteiten!
Waarom is dat levensgevaarlijk? Omdat
christelijke moraal als het goed is allereerst
‘goede moraal’ is. Als het zo is dat het
christendom een helderder visie op de moraal
geeft, is dat het zicht op een moraal die goed is
voor mensen. In wat directer taal uitgedrukt: als
God bestaat, is het niet zijn ‘hobby’ om aan
mensen een hun wezensvreemde moraal op te
dringen. Als God de schepper van mensen is, zal
die moraal ons deugd doen.
‘Moreel Esperanto’
Christelijke ethiek is dus allereerst ‘goede
ethiek’. Het geloof kan ons beter zicht geven op
het goede, het kan ons helpen om het langer vol
te houden, het kan ons helpen om zelfs ‘kwade
mensen’ te zien als een evenbeeld van God.
Maar evenmin als de relativiteitstheorie waar is
omdat hij van Einstein afkomstig is, is
christelijke ethiek waar omdat zij uit het
christendom komt of in de Bijbel staat. Die
erkenning stelt mij in staat om ombevangen deel
te nemen aan seculiere morele debatten, zonder
daarbij op elk moment op specifiek religieuze
kenbronnen te wijzen. In dat opzicht verwelkom
ik ook het recente pleidooi van Paul Cliteur voor
een moreel Esperanto. Er is inderdaad veel wat
ons bindt. Aan de andere kant zou het dan ook
een mooie zaak zijn als Cliteur de van hem
bekende antireligieuze retoriek achterwege zou
laten. Cliteur lijkt op de wiskundige die zó zijn
bekomst heeft van Einstein dat hij zegt: ‘Is de
relativiteitstheorie van Einstein afkomstig? Dan
zal zij wel niet deugen.’ Cliteur vergeet
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namelijk twee dingen: dat het atheïsme net
zozeer een levensbeschouwing is als een
godsdienst. En dat godsdiensten ook
onschatbare bronnen kunnen zijn van morele
kennis. Wijzen op de misstanden die uit naam
van godsdiensten worden gedaan volstaat niet.
Ook in naam van de mens zijn immers
miljoenen mensen vermoord en miljarden
geknecht.
Zonder God alles geoorloofd?
Intussen is echter ook het tegendeel te
betwisten. In één van Dostojewski's romans
komt de uitspraak voor: ‘Als God niet bestaat, is
alles geoorloofd.’ Er zijn inderdaad mensen die
zo denken. Opvallend genoeg zijn zij zowel
onder gelovige als niet-gelovige mensen te
vinden. Ook moet gezegd worden dat de
combinatie ‘God-morele verantwoordelijkheid’
inderdaad een heel sterke is. God is, als Z/Hij
bestaat, namelijk per definitie de bron van alle
goeds, dus ook een bron en vindplaats van
moreel goed. Bovendien wordt ook erkend dat
God de mens door en door kent en de mens zich,
waar zij zich ook bevindt, zich altijd ten
opzichten van Iemand te verantwoorden heeft.
Interessant is ook dat naar mijn indruk
opvallend veel ethische literatuur ofwel
godsdienstig van aard is ofwel geschreven is
door mensen die van oorsprong theologen zijn.
Zonder enige twijfel helpt een
godsgeloof dus om de moraal serieus te nemen.
Maar je kunt daar ook het één en ander tegen
inbrengen. Zoals dit bezwaar van de wijsgeer
Kant: als mensen zich alleen maar aan de
moraal houden omdat ze bang zijn dat God ze
anders straft, wat is hun moraal dan waard? Zijn
we dan niet gewoon koele rekenmeesters
geworden? Stel dat ik mijn vrouw een bos
bloemen geef en zij mij om de hals vliegt. ‘Ach’
zeg ik dan koel, ‘ik doe het eigenlijk omdat ik
bang bent dat je anders niet voor me zorgt, of
omdat ik hier airmiles mee verdien’. Nee,
sommige dingen moet je doen omdat je ze goed
vindt, niet omdat ze je wat opleveren. Een
tweede tegenwerping is deze: Dostojewski's
stelling wordt door de feiten gelogenstraft. Er
zijn immers legio mensen die wél het goede
doen en toch niet geloven. Sommigen van hen
zijn zelfs minder berekenend dan vele
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christenen. Als het nu klopt dat die goede
mensen bestaan, waaruit moeten we dat
verklaren? Zijn zij dom? Heimelijk gelovig
misschien? Ik zou de verklaring eerder hierin
zoeken: ook niet gelovigen hebben weet van een
morele wet, net zoals niet-natuurkundigen de
wet van de zwaartekracht aan den lijve ervaren.
Je hoeft nog niet weten hoe een wet werkt of
waar zij vandaan komt, om haar geldigheid te
erkennen. Desondanks meen ik niet dat het niet
uitmaakt of je gelooft of niet. Want wie God wél
als bron van de moraal belijdt, heeft op zijn
minst dwingende redenen om zich aan die
moraal te houden: God is de bron van het goede,
en je kunt moreel zijn uit dankbaarheid voor al
dat goede.
Way of Life
De Amerikaanse theoloog James M. Gustafson
noemt daarnaast nog andere bijdragen van het
christelijk geloof aan de moraal. Eén ervan is
dat het geloof helpt om het morele karakter te
vormen. Omdat geloven een ‘way of life’ is, is
christelijke ethiek geen verzameling morele
beslissingen, maar eerder een consistente uiting
van een moreel leven. Daarnaast wijst Gustafson
op het bestaan van bepaalde, specifiek (maar
niet noodzakelijk exclusief) christelijke normen.
Dat brengt ons bij de vraag naar de rol
van de Bijbel in de christelijke ethiek. Ik ben er
huiverig voor om je moraal uitsluitend door de
Bijbel te laten bepalen. Je hebt ook andere
bronnen nodig: de wijsbegeerte, het gezonde
verstand,
je
eigen
ervaringen,
de
wetenschappen, andere mensen, het gebed. Toch
meen ik dat een christelijke ethiek congruent
moet zijn met centrale waarden en richtlijnen
die in de Bijbel te vinden zijn. Ik heb het met
opzet over ‘centrale waarden en richtlijnen’. Er
zijn in de Bijbel meerdere moralen te vinden, de
diversiteit is groot. Denk maar aan terreinen als
het omgaan met rijkdom, de legitimiteit van het
gebruik van geweld, slavernij. Maar
tegelijkertijd zijn er rode draden te vinden waar
je niet omheen kunt. Oorlog bijvoorbeeld en
slavernij passen niet in het beeld van de goede
schepping, zij passen niet in het vrederijk dat
Jesaja voor zich zag, niet in de Bergrede en niet
in de antropologie van de eerste gemeente. Als
ze voorkomen, worden ze toegelaten als een
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noodzakelijk kwaad. Op dezelfde wijze kun je
andere rode draden in de Bijbel aanwijzen.
Postmodern?
Desondanks wordt er over veel morele
onderwerpen – denk aan abortus provocatus,
euthanasie en homorelaties – door christenen
verschillend gedacht. Dat is geen reden voor
relativisme of subjectivisme. In mijn werk als
theoloog merk ik hoezeer ook gelovigen, jonge,
integere, prachtige en intelligente mensen, met
het postmodernisme zijn opgegroeid. Dat heeft
ook wel weer wat goeds. Het postmodernisme
zegt immers dat ons leven een project is
waarvoor we de steentjes zelf bijeen zoeken.
Dat is wat zij doen en dat is wat ikzelf ook doe.
Maar dat alles mag niet betekenen dat mijn
levensproject met niets of niemand te maken
heeft en we discussies op basis van argumenten
uit de weg gaan.
Centrale vraag is voor mij niet of
mensen verschillend denken. Natuurlijk doen zij
dat en dat hebben zij altijd gedaan. Centraal is
of wij het gesprek over ethiek mede kunnen
voeren op basis van de Bijbel. Een vraag die
daarbij zeker ter sprake moet komen is deze:
zijn we bereid om ons (nee, niet zomaar, maar in
uiterste instantie) door de Bijbel te laten
gezeggen, ‘overmeesteren’ desnoods? Of wint
uiteindelijk toch altijd onze ervaring, onze
autonomie, de wetenschap, de tijdgeest, het
pluralisme? Op zijn minst dunkt me dat een
serieus Godsgeloof er rekening mee houdt dat je
dingen unseen, unheard ervaart die jouw
bestaan op de kop stellen, die je bloed, zweet en
tranen kosten, die je soms tot wanhoop brengen,
maar die ten langen leste toch goed voor je zijn.
Maar ook bij die erkenning blijven mensen
verschillend denken. Dat is enerzijds een
tragisch gegeven, met name vanwege het feit
van de vaak pijnlijke pluraliteit. Anderzijds
moeten we misschien ook zeggen dat een
bepaalde morele pluraliteit hoort bij het menszijn. Het goede heeft zoveel dimensies dat je er
ook veel verschillende accenten in kunt leggen.
En soms moeten mensen verschillende goede
dingen afwegen, en ook dat kan omstreden zijn
of pijn doen.
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