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f r e d va n  i e r se l

Paus Franciscus over soberheid: de rol van  
navolging en geloofwaardigheid in de sociale leer 
van de kerk

inleiding

Paus Franciscus heeft vanaf het moment van aantreden in-
druk gemaakt met het stellen van symbolische tekenhande-
lingen. Hij koos een unieke pausnaam, geïnspireerd door 
il poverello, Franciscus van Assisi. Hij betaalde zelf zijn 
hotelrekening, bestelde persoonlijk zijn Argentijnse krant 
af, deed een voetwassing met vrouwen en moslims in een 
Romeinse gevangenis en koos voor eenvoudige huisvesting 
in een sociaal toegankelijke omgeving. Ook reist hij niet 
standaard met de pausmobiel. Hij lijkt zelfs het ambt van 
paus te versoberen door zich stelselmatig aan te duiden als 
de bisschop van Rome. 

Een kenmerk van al deze tekenhandelingen is dat er niet 
veel tekst bij nodig is om ze te begrijpen. Paus Franciscus 
zet in op deemoed, eenvoud en soberheid. Hij distantieert 
zich nadrukkelijk van luxueus, elitair en regentesk leven. 
Ook in de persoonlijke levenssfeer ziet hij af van bezit.

navolging 

Zo ontstaat het beeld van een paus die de navolging van 
Christus centraal stelt. De paus praktiseert als persoon, 
christen, bisschop, kardinaal en paus de Bergrede, waarin 
Christus de armen van geest zalig prijst.1 En hij drukt met 
zijn invulling van de ‘evangelische raden’, en met name de 
gelofte van armoede, die hij als jezuïet immers heeft af-
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gelegd, de radicale soberheid, ook een solidariteit uit met 
de armen, met hen die onvrijwillig arm zijn. Hij commu-
niceert aldus tevens een spirituele grondhouding van ont-
vankelijkheid voor de radicale afhankelijkheid van God: de 
spirituele armoede, die tot uitdrukking komt in deemoed.  

Paus Franciscus profileert zich zo als paus van het volk, 
als paus te midden van het volk en voor het volk: hij ont-
popt zich als een zichtbaar solidaire paus. Dit geschiedt 
overigens in trouw aan de geloofsleer: orthodoxie in za-
ken van geloof en zeden enerzijds en orthopraxie (juist 
handelen) in de vorm van warme sociale betrokkenheid 
en solidariteit anderzijds kunnen heel goed samengaan. 
Hiermee zet de paus ook in op congruentie van prediking 
en praktijk: practice what you preach en het spiegelbeeld 
daarvan: preach what you practice. Dit streven naar con-
gruentie sluit aan bij het hedendaags verlangen naar au-
thenticiteit, waarvan congruentie een belangrijk element 
is. De paus brengt authenticiteit bovendien in het publieke 
domein, namelijk in het publieke functioneren van de kerk. 
Hij vraagt van de leden van de curie een levenspraktijk die 
in overeenstemming is met de grondwaarden en deugden 
van het evangelie. En hij grijpt in in het disfunctioneren 
van de Vaticaanse bank.2

Geloofwaardigheid 
Aldus zet de paus via de weg van de soberheid tevens in 
op herstel van de morele geloofwaardigheid van de kerk, 
die immers zeer sterk is aangetast door de misbruikaffaire, 
door het corruptieschandaal in de Vaticaanse bank en door 
Vatileaks. Hij agendeert als het ware het gezegde dat hei-
denen volgens de kerkvader Tertullianus over christenen 
verspreidden: ‘Ziet hoe ze elkander liefhebben’.3 Want de 
hiervoor vereiste congruentie tussen boodschap en praxis 
heeft weliswaar een intrinsieke betekenis: ze is van waarde 
voor degene die haar beoefent en ze heeft een voorbeeld-
functie binnen de kerk. Maar tegelijk heeft de congruentie 
ook een pastoraal-strategische en dus instrumentele be-
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tekenis: ze draagt bij aan het herstel van de geloofwaar- 
d igheid van de verkondiging naar de cultuur en samenle-
ving toe. 

Hoe kan men immers geloofwaardig spreken over de 
wereldeconomie als de eigen bank niet op orde is? In de 
verkondiging is dus niet enkel de inhoud van de boodschap 
van belang – over de aan moraal voorafgaande liefde van 
God4 en over innerlijke samenhang van de liefde tot God 
en de naaste5 –, ook de geloofwaardigheid van de dege-
ne die de boodschap brengt is van belang om de inhoud  
effectief te kunnen overbrengen bij het gehoor. Immers, 
‘het geloof is uit het gehoor’: wie het geloof niet op een ge-
loofwaardige manier hoort verkondigen vindt dus moei-
lijker toegang tot de boodschap.6

Spirituele context 
Deze attitude en praxis van paus Franciscus heeft primair 
een spirituele context in Ignatius van Loyola (1491-1556) en 
Franciscus van Assisi (1182-1226). Beide heiligen – toon-
beelden van geleefde christelijke spiritualiteit – hebben het 
nodige geschreven over soberheid. Sporen daarvan zijn in 
teksten van paus Franciscus aan te treffen. 

Ignatius van Loyola, de stichter van de orde der jezuïe-
ten waartoe paus Franciscus behoort, ziet nederigheid als 
te verwerkelijken in drie trappen of fasen: armoede, min-
achting en nederigheid. Hieruit volgen alle andere deug- 
den (!).7 Ignatius van Loyola onderscheidt in zijn Geestelijke 
oefeningen vervolgens drie wijzen van nederigheid. De eer-
ste heeft betrekking op deemoed als in de persoon geba-
seerde deugd van gehoorzaamheid aan de wet van God, de 
tweede op deemoed als afzien van rijkdom, eer en een lang 
leven mits God en het persoonlijk heil hiermee gediend 
zijn en de derde op het verlangen naar meer armoede in 
de via de navolging van Christus groeiende gelijkenis met 
Christus die als onwijs en onverstandig in deze wereld 
wordt gezien. De groei in deemoed komt dus tot uitdruk-
king in de groei van een persoonsgerichte moraal naar een 
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toenemende gelijkenis met Christus.8 Deemoed hangt zo 
innerlijk samen met armoede, met name vanwege de spiri-
tuele betekenis van vrijwillige armoede als fase in een ont-
wikkeling naar de gelijkenis met Christus. 

Aan de deemoed verwant is de deugd van de eenvoud. 
Hiervoor is paus Franciscus tevens geïnspireerd door de 
sancta simplicitas van de heilige Franciscus,9 die een een-
voud van hart uitdrukt, en als deugd behoedt voor zowel 
anti-intellectueel fideïsme als voor intellectualisme in 
geloofszaken. Moderne kritiek op deze simplicitas heeft 
meestal betrekking op een ontsporing ervan die in het ka-
der van de deugdenleer een van de tegendelen van eenvoud 
is, namelijk de naïviteit. Eenvoud in het geloofsverstaan is 
echter juist het midden tussen intellectualisme en naïviteit.  

Natuurlijk verwijzen Ignatius van Loyola en Franciscus 
van Assisi uiteindelijk naar de Heilige Schrift. In de spiri-
tuele wijze van het lezen van de Schrift – waarvan de spon-
tane pastorale versie zichtbaar wordt in dagelijkse preken 
– staat bij paus Franciscus een ‘responsorische’ lezing 
centraal: hierbij gaat het erom te luisteren naar het woord 
van God en er antwoord op te geven, ook door aan de op-
roepen in de tekst te ‘be-antwoorden’. Hierin vertoont zijn 
lezing sterke verwantschap met de theologie in Hörer des 
Wortes van Karl Rahner s.j.10 De kerk is vóór alles een ge-
meenschap van deemoedig luisterende leerlingen die het 
woord verkondigen en praktiseren.

Morele context
Ten tweede is er een morele context waarmee ik de tradi-
tie van deugden, morele principes en waarden uit de mo-
raaltheologie aanduid die in de teksten ter sprake komen. 
Hierbij gaat het om de vraag hoe de morele deugd van de 
matigheid wordt uitgelegd en hoe het verband hiervan met 
gerechtigheid wordt gelegd. 

Matigheid is de deugd bij uitstek die tot soberheid leidt. 
Ze leidt tot het vermijden van excessief consumptiegedrag 
enerzijds en totale ontkenning van eerste levensbehoeften 
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anderzijds. De sobere ‘maat’ die door paus Franciscus in 
zijn visie wordt gezocht, is niet die van de kunstmatig ge-
creëerde behoefte of ‘wens’, die de motor is van de kapita-
listische economie. Het is integendeel de maat van de fysie-
ke noodzaak die, verwerkt als morele ervaring, ook bron 
is van gerechtigheid tegenover en solidariteit met degenen 
bij wie niet in het noodzakelijke wordt voorzien, de armen. 

Deemoed is in een Ignatiaanse context een deugd die 
nauw met soberheid samenhangt. Ze drukt namelijk het 
besef uit dat de mens uiteindelijk God nodig heeft voor 
zijn heil en genezing, voor vergeving, verzoening en eeu-
wig leven. Zonder geloof heeft ook de deemoed geen zin: 
ze is immers volgens Ignatius van Loyola een weg naar 
Christusgelijkvormigheid. In deze zin impliceert de dee-
moed ook de theologische deugden van geloof, hoop en 
liefde. In de eerste encycliek van paus Franciscus, Lumen 
Fidei, wordt het geloof gepresenteerd als voorwaarde om 
waarheid te verstaan, ook morele waarheid.11

De vooropstelling van de deemoed bij Ignatius van 
Loyola impliceert dat bij de zo genoemde kardinale deug-
den relatief meer accent ligt op sociale gerechtigheid en de 
hierin vervatte optie voor de armen dan op de rationaliteit 
van de prudentie. Die kan immers al snel verworden – dus 
ontsporen! – tot wijsheid van de wereld; zij wordt dan ech-
ter niet tot prudentie maar tot ‘bedenken des vlezes’: pru
dentia carnis, van de egoïstische en hoogmoedige zondige 
mens. De kardinale deugd van de prudentie wordt daaren-
tegen door de vooropstelling van de deemoed afgegrensd 
van wereldse wijsheid en opgenomen in een uiteindelijke 
gerichtheid op het heil in Christus.

Intellectuele context 
Ten derde: paus Franciscus is theologisch gevormd door 
zijn confrater J.C. Scannone s.j., een kenner van Maurice 
Blondel. Scannone bepleit een sterke affirmatie van het 
christelijk geloof in combinatie met kerkelijke solidariteit 
met de armen en een opbouw van de samenleving van on-
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derop. Zijn incarnatorisch gefundeerde en gerichte theolo-
gie12 geeft invulling aan de optie voor de armen in de katho-
lieke sociale leer, welke door de bevrijdingstheologie is ge-
articuleerd en door het leergezag als morele preferentie is 
overgenomen.13 In de theologie van het volk wordt het door 
paus Johannes x xiii  in de sociale leer geïntroduceerde 
driestappenmodel verwerkt. Die methode begint met het 
zien: waarnemen, betrokken raken, beschrijven, analyse-
ren; vervolgens de tweede stap van het normatief oordelen 
aan de hand van waarden en principes uit de sociale leer; en 
ten derde het programmatisch handelen. 

In de theologie van het volk wordt de eerste fase ver-
bonden met bewustwording door nabijheid aan het volk, 
en wordt tevens een uitdrukkelijk niet marxistische maar 
wel sociaal-kritische integrale maatschappij-analyse ge-
maakt met veel aandacht voor sociale economie en armen: 
zij hebben immers (in de tweede stap) een moreel prefe-
rente positie. In die tweede stap wordt vervolgens door de 
theologie van het volk benadrukt dat weliswaar alle men-
sen van goede wil de morele basisprincipes kennen uit de 
natuurlijke zedenwet en het natuurrecht als basis voor 
maatschappelijk handelen, maar dat deze inzichten moe-
ten worden bijgelicht vanuit het geloof in de verlossing 
door Christus, waarbij de kerk, met name het leergezag, 
een katechetische functie toekomt. Die katechese is gericht 
op een op incarnatietheologie gebaseerde inculturatie van 
het geloof.14 In de derde stap wordt door de theologie van 
het volk het beginsel van subsidiariteit zo ingevuld dat ini-
tiatieven uit de samenleving ook door de armen gedragen 
worden en dus empowerment vereisen. Zo worden zowel 
individualisme als een bemoeizuchtige overheid verme-
den, terwijl de armen zelf participeren in de oplossingen 
van maatschappelijke problemen. Anders gezegd: het pro-
ces en de organisatiewijze van oplossingen worden bena-
drukt. Dit geschiedt met behulp van het begrip ‘volk’ dat 
een collectieve actor aanduidt waarop de uitoefening van 
het burgerschap zich moet richten. In het bijzonder kan 
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het bonum commune alleen begrepen worden als collectief 
gerealiseerd doel.15 

Qua sociaal-economische uitkomsten wordt spreiding 
van welvaart benadrukt met de bereidheid van rijke ge-
ledingen in de samenleving om te versoberen.16 De eco-
nomische betekenis van soberheid is tweeledig. Economie 
kan allereerst niet duurzaam op ongebreidelde groei zijn 
gebaseerd. En soberheid vereist van de rijken in de samen- 
leving een blijvende bereidheid tot verdelende rechtvaar-
digheid. De armen van hun kant worden uitgenodigd hun 
inspiratie en oriëntatie niet alleen aan de natuurlijke zeden- 
wet maar ook aan het de moraal schragende en vervullen- 
de christelijk geloof te ontlenen, en via zelforganisatie, par- 
ticipatie en empowerment bij te dragen aan een rechtvaar-
dige en solidaire maar sobere maatschappij en overheid. 

de besturingsfilosofie: ecclesiologie , 
sociale leer en politieke visie

Ten vierde: de theologie van het volk bevordert weliswaar 
de sociale gerechtigheid, maar wat dit gaat betekenen voor 
de bijdrage van paus Franciscus aan de sociale leer is nog 
ongewis. Hij heeft immers nog geen sociale encycliek ge-
publiceerd. Het is echter wel duidelijk dat het accent van 
zijn voorganger Benedictus xvi op de waarheid van het ge- 
loof en op theologische fundering van de sociale leer wordt 
aangevuld met een nadruk op geloofwaardigheid van de 
verkondigers ervan, met daarbinnen een accent op de na-
volging van Christus. Deze invalshoek stelt zeer hoge eisen 
aan de persoonlijke integriteit van kerkelijke bestuurders. 

In aansluiting bij Latijns-Amerikaanse theologie wordt 
bovendien de band tussen spiritualiteit, sociale moraal en 
theologie en de relatie daarvan met de cultuur benadrukt, 
hetgeen een uitdaging betekent voor de verregaande dif-
ferentiatie tussen deze gebieden in de Europese cultuur en 
theologie. 

Wat de attitudes en de gezindheid van paus Franciscus 
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betekenen voor de inrichting van sociale, economische en 
politieke instituties, voor de toekomst van een op groei 
gebaseerde economie waarvoor collectieve soberheid op 
korte termijn een risico en op lange termijn een oplossing 
betekent, en wat ze betekenen voor oriëntaties op machts-
uitoefening van verantwoordelijke spelers op deze terrei-
nen, staat nog te bezien. Door zijn nadruk op navolging, 
congruentie, deemoed, eenvoud en soberheid is het echter 
waarschijnlijk dat hij meer ziet in compliance aan en in im-
plementatie van de sociale leer dan in verdere doctrineont-
wikkeling. Soberheid heeft, zoals we zagen, een intrinsieke 
betekenis, maar ze draagt ook bij aan de geloofwaardig-
heid, ook die van de sociale leer van de kerk, met name in 
de optie voor de armen, die een uitwerking is van sociale 
rechtvaardigheid.  

Voor de interpretatie van hetgeen paus Franciscus voor-
staat met betrekking tot de toekomstige katholieke inbreng 
in de samenleving en de verhouding tot overheden, zal het 
hoe dan ook van belang zijn diens opvatting over subsidi-
ariteit en haar plaats in zijn ecclesiologie te begrijpen, zo 
bracht ook de National Catholic Reporter naar voren.17 
Een voorbeeld hiervan is het volgende. Decentralisatie 
van kerkelijk bestuur in de zin van het volgens het beginsel 
van subsidiariteit uit de sociale leer van de kerk neerleg-
gen van meer verantwoordelijkheid bij lokale bisschoppen 
en bij nationale en continentale bisschoppenconferenties 
heeft ook consequenties voor de visie op het functione-
ren van de katholieke sociale leer. Het centrale leergezag 
treedt dan in beginsel niet in de wijze waarop bijvoorbeeld 
een nationale of continentale bisschoppenconferentie een 
debat of dialoog voert met een nationale regering en een 
parlement. In theorie verandert hierdoor de bijdrage van 
de paus aan de sociale leer: zij betreft dan vooral het theo-
logisch referentiekader, de algemene morele principes en 
waarden en haar inspirerende functie, en zij vervult wat 
betreft het verstaan van ‘de tekenen des tijds’ vooral een rol 
op mondiaal niveau en een stimulerende rol op regionaal 
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niveau, terwijl ook het programmatisch handelen op basis 
van de sociale leer een kwestie is van lagere niveaus in de 
kerk. Dit zien we ook terug in de hier gepubliceerde tekst 
waarin Bergoglio ervoor pleit dat de kerk niet het politieke 
handwerk ter hand neemt maar waarden inbrengt in het 
debat, met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van 
kerk en staat. Het podium waarop kerk en staat in gesprek 
zijn, wordt gevormd door de moraal en de wijze waarop 
deze in de cultuur van het volk incultureert. Bij alle besef 
dat de cultuur van het volk zelf ook door het katholicisme 
is gevormd – en dus reeds door de macht van de kerk is 
beïnvloed –, is dit bestuurlijk uitgangspunt van kardinaal 
Bergoglio typerend voor een sober omgaan met politieke 
macht. Deze soberheid resulteert echter niet in afzijdig-
heid maar in een poging om de hantering van macht van 
morele kwaliteit te voorzien. Dit geschiedt door de macht 
van een normatieve oriëntatie te voorzien waarin het plu-
ralisme in de Argentijnse bevolking tot zijn recht komt en 
conflicterende facties in politiek en samenleving zich op 
de toekomst richten en elkaar wat gunnen. Dit betreft vier 
principes: er moet een balans zijn tussen lokaal en wereld-
wijd (globaal) handelen; de realiteit gaat boven de idee; de 
eenheid van het volk gaat boven het conflict; en last but not 
least, tijd gaat boven ruimte omdat tijd initiatieven gene-
reert welke in de ruimte kunnen uitkristalliseren.18 Dan 
komen het goede, het ware en het schone samen in een 
goed samenleven.19 Hierin past een overheid die zelf sober 
met macht omgaat en de samenleving in staat stelt tot par-
ticipatie: ‘Deelnemen in de politiek is beslist een manier 
om de democratie hoog te houden.’20 

bergoglio ov er politiek en macht

De hier gepresenteerde tekst opent met de bevestiging van 
de inculturatie van het katholieke geloof in de Argentijnse 
cultuur (p. 89-90). Vervolgens wordt teruggeblikt op de 
rol van de kerk in de Argentijnse politieke crisis in de mil-
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lenniumwisseling: deze was erop gericht om de politiek 
als wereldlijk en autonoom weer te laten functioneren, en 
dus niet op vergroting van de macht van de kerk in de poli- 
tiek. In aansluiting hierop bevestigt Bergoglio: ‘Wij zijn al
lemaal politieke dieren, in de goede zin van het woord “poli
tiek”. Allemaal zijn wij geroepen om politiek mee te werken 
aan de opbouw van ons volk. Menselijke en godsdienstige 
waarden verkondigen heeft een politieke connotatie, of wij 
dat nu leuk vinden of niet. Een predikant moet die waarden 
naar voren kunnen halen zonder zich te mengen in de kleine 
dingen van de partijpolitiek’. Hij geeft zo een voorbeeld van 
de versterking van de morele kwaliteit van de politiek met 
behoud van haar autonomie. Dit thema keert op p. 94 te-
rug, waar hij een document van Franse bisschoppen over 
rehabilitatie van de politiek bespreekt. Bergoglio stelt: ‘Je 
moet onderscheid maken tussen Politiek met een hoofdletter 
en politiek met een kleine letter. Alle handelingen van een ver
tegenwoordiger van het kerkelijk ambt zijn handelingen in de 
politiek met een hoofdletter, hoewel sommigen zich wel wagen 
aan politiek met een kleine letter. Een vertegenwoordiger van 
de Kerk is verplicht om waarden naar voren te brengen, begin
selen die richting geven aan menselijk handelen en onderwijs, 
en als hem dat gevraagd wordt, moet hij zich ook uitspreken 
over specifieke sociale situaties.’

Bergoglio illustreert zijn visie ook aan de hand van een 
door hem gehouden preek met politieke impact. Hij bena-
drukt zijn focus op de gerichtheid tot allen en het niet par-
tijpolitieke karakter van zijn preek, hetgeen hij verderop 
illustreert met zijn eigen stemgedrag. Hij verdiept dit door 
kerkelijke zelfkritiek op klerikalistische priesters die niet 
terughoudend zijn in politieke interventies. 

Deze visie is ook aanwezig in het volgende citaat: een 
positieve rol van de Kerk is er wel degelijk: ‘de godsdienst ver 
schaft de ethischmorele beginselen en houdt de transcen
dentie van de weg open’. De argumentatie mondt uit in een  
visie op dienstbaarheid van de politieke macht – en dus, 
zou men kunnen zeggen, soberheid van machtsgebruik.  
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slot

Voor paus Franciscus is soberheid allereerst een spirituele 
en morele attitude die wat hemzelf betreft voortvloeit uit 
de gelofte van armoede als navolging van Christus, die op 
haar beurt een toespitsing, verdieping en vervulling is van 
de deugd van de matigheid. De soberheid heeft behalve 
een intrinsieke betekenis als navolging van Christus ook 
een pastoraal-strategische betekenis voor de geloofwaar-
digheid van de verkondigers van het evangelie. De sociaal-
ethische betekenis van soberheid zien we, behalve in de 
visie op economie, ook terug in de visie op soberheid van 
de macht die immers haar legitimiteit ontleent aan haar 
morele kwaliteit. 

De sociale leer van de kerk functioneert het beste als po-
litici eerst de soevereiniteit van de staat behoeden en dan 
met elkaar in gesprek gaan; de kerk is op de achtergrond. 
Bergoglio vat zichzelf samen: ‘Ik zou het woord “macht”, 
dat vaak aan de godsdienst wordt toegeschreven, zijn dub
belzinnigheid willen ontnemen. Als je meent dat macht erin 
bestaat dat je je eigen wil of een gedragslijn kunt opleggen aan 
anderen, die jou allemaal moeten volgen, dan vergis je je. Dat 
moet de godsdienst niet zijn. Macht moet je opvatten in antro
pologische zin, als dienst aan de gemeenschap. De godsdienst 
beschikt over een cultureel erfgoed en stelt dat ter beschikking 
van de mensen, maar als zij zich mengt in politieke intriges en 
onderhands dingen probeert op te leggen, dan wordt zij een 
negatieve machtsfactor. Haar macht moet niet vertroebeld 
zijn, zij moet het menselijk bestaan in contact brengen met 
God en de volwaardige menselijke ontplooiing bevorderen.  
Haar macht moet helpend en uitnodigend zijn’. 

Zo behoort politieke macht dus uiteindelijk deemoe-
dig dienend te zijn – en sober; de kerk richt zich, eveneens 
dienstbaar, op inculturatie van het evangelie en de daarin 
vervatte moraal, ook in de politiek.  
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