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‘De Kerk moet van zich laten horen over gender’
Katholiek Nieuwsblad, 13 oktober 2017
door Marta Petrosillo
“De toespraak van de Heilige Vader zal onze Magna Carta zijn”, aldus de president van de Academie voor het
Leven, mgr. Vicenzo Paglia, een paar dagen voor de eerste bijeenkomst van het hernieuwde pauselijk instituut.
Die vergadering was gewijd aan het thema ‘Het leven begeleiden. Nieuwe verantwoordelijkheden in het
technologische tijdperk’ en werd op 5 oktober geopend door Franciscus. De paus schetste daarbij de weg die
het pauselijke instituut zal volgen na de reorganisatie die hij vorig jaar zelf aankondigde. De nieuwe koers van
het instituut begon met het benoemen van nieuwe leden, afkomstig uit 37 landen wereldwijd: vier ereleden en
45 gewone leden, 87 corresponderende leden en dertien jonge onderzoekers. De nieuwe benoemingen leidden
tot de nodige ophef, vooral die van de anglicaanse theoloog Nigel Biggar, in het verleden openlijk pro-abortus.
De paus vroeg de Academie voor het Leven om een nieuwe blik en onderstreepte dat een nieuwe aanpak vooral
nodig is in de veranderende wereld waarin we leven. Tijdens zijn toespraak ging Franciscus in het bijzonder in
op vier van de talloze kwesties die ’ter tafel liggen’ bij het instituut waar ook mensen van andere religies lid van
zijn. De eerste kwestie is die van het “wijdverspreide egocentrisme”, de cultus van het ‘ik’ die domineert in de
moderne maatschappij en die ernstige gevolgen heeft voor de relationele sfeer. De tweede kwestie betreft het
doorgeven van het leven via het huwelijk en het gezin. De scheppende eenheid tussen man en vrouw moet niet
beperkt blijven tot de kern van het gezin, maar is geroepen om “de regie van de hele samenleving in handen te
nemen”.
De paus bleef vooral bij het derde punt uitgebreid stilstaan: de ontkenning van het verschil in geslacht. “Wat
aan de horizon opdoemt is een ware culturele revolutie van de geschiedenis van deze tijd. En de Kerk moet
daar, als eerste, van zich laten horen”, zo zei de paus en hij onderstreepte de noodzaak om tegenwicht te
bieden aan de huidige utopie van de genderneutraliteit door middel van “een hernieuwde cultuur van de
identiteit en de verschillen”.
Tot slot benoemde Franciscus het belang van de begeleiding en de zorg voor het gehele leven van het prille
begin tot aan het einde toe. Het leven beschermen, bevorderen en ondersteunen ervan is niet alleen iets dat
besloten ligt in initiatieven rond de periode voor de geboorte of aan het einde van het leven. En dat zal een van
de taken zijn van de Academie voor het Leven.
Onlangs heeft de paus ook een nieuwe impuls gegeven aan het Pauselijk Instituut Johannes Paulus II voor
huwelijk en gezin. Die instelling werd door de naamgever ervan in 1981 opgericht en vorige maand door paus
Franciscus opgeheven en vervolgens opnieuw opgericht met het pauselijk document Summa familiae cura. Het
heet nu het Pauselijk Theologisch Instituut Johannes Paulus II voor huwelijk- en gezinswetenschappen en mag
academische titels verlenen. De paus wilde namelijk ook het blikveld van dit instituut verruimen: van de
sacramentele theologie en de moraaltheologie naar een bijbelse, dogmatische en historische theologie die
rekening houdt met de uitdagingen van vandaag de dag. Het doel van dit alles is om aansluiting te vinden bij de
hedendaagse wereld, in lijn met de principes van Amoris Laetitia.
“De cultureel-antropologische verandering die nu invloed heeft op alle aspecten van het leven en vraagt om een
analytische en brede aanpak”, zo zei de paus, “maakt dat we ons niet kunnen beperken tot ervaringen uit de
pastoraal en uit de missie die een weerspiegeling zijn van vormen en modellen uit het verleden.”
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
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