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Evangelium Vitae en de Wet
Tot de deelnemers aan het symposium over “Evangelium Vitae en de Wet” en het
Elfde Internationale Colloquium over Kerkelijk Recht

24 mei 1996
H. Paus Johannes Paulus II
Heren Kardinalen, Vereerde Broeders in het Episcopaat, Doorluchtige Heren,
1. Ik ben blij dat ik tot ieder van u mijn hartelijk welkomstwoord kan toesturen. Allereerst richt ik welwillend
mijn gedachten tot allen die deelnemen aan het Symposium over ‘Evangelium Vitae en Recht’, dat
georganiseerd wordt door de Pauselijke Raden voor het Gezin en voor de Interpretatie van de Wetgevende
Teksten, in samenwerking met de Pauselijke Academie voor het Leven.
Ik groet de Heer Alfonso Lopez Kardinaal Trujillo en dank hem voor de gevoelens, die hij uitdrukte, ook in naam
van alle deelnemers aan de werken. Verder groet ik Mgr. Julian Herranz en Mgr. Elio Sgreccia, de bekwame
vertegenwoordigers van de Pauselijke Athenea van de Stad, evenals de doorluchtige Docenten en
Onderzoekers van de meer dan 200 Universiteiten en Faculteiten van Rechtswetenschappen uit de hele
wereld, die de Bijeenkomst bijwonen.
Ik druk mijn levendige voldoening uit voor het verenigd initiatief van de drie Pauselijke Instituten die de
ontmoeting mogelijk maakten om samen een fundamenteel aspect uit te diepen van het onderricht, dat in de
Encycliek Evangelium Vitae voorgesteld wordt; meer bepaald dat van de verhoudingen tussen ‘cultuur van het
leven’ en het domein van het Recht vanuit het standpunt van het ﬁlosoﬁsch onderzoek, van de
onderwijsmethode en van de wetgevende toepassingen. Het is een complex thema, waarvoor het nodig is met
zorg te reﬂecteren.
2. Verder groet ik Mgr. Angelo Scola, Rector van de Pauselijke Lateraanse Universiteit en de bekwame
academici uit elk continent, die elkaar rendez-vous hebben gegeven om van gedachte te wisselen over de
relatie tussen Ethiek en Recht, in de geestessfeer waarin de moderne rechtsorde overal tot stand komt.
Dit thema behelst een van de fundamentele kwesties die in elk tijdsgewricht de beste krachten van het
menselijk denken op de proef stelden. Nochtans leidt de studie van de moderne rechtsordes ertoe, een
gepaste en ontegenzeggelijke samenhang tussen ethiek en recht opnieuw op heldere wijze te formuleren, en
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daarbij voortdurend te verwijzen naar de grondbeginselen van de menselijke persoon, zoals die in de Encycliek
Evangelium Vitae klaar naar voren werden gebracht.
3. De Encycliek had immers de bedoeling, opnieuw een visie op het menselijk leven te bevestigen, zoals die in
haar volheid aan de christelijke openbaring ontspringt maar in haar wezenskern ook voor het menselijk
verstand bereikbaar is. Daarbij werd ook rekening gehouden met de verrijkende inzichten die door rationele
beschouwing in de loop van de eeuwen stilaan gerijpt zijn. Inderdaad, de erkenning van de waarde van het
menselijk leven vanaf de conceptie tot aan zijn natuurlijk einde, is een verovering van elke beschaafde
rechtsorde, die als elementair goed van de persoon en van de maatschappij moet worden beschermd.
Nochtans maken wij vandaag in heel wat samenlevingen niet zelden een soort beschavingsverval mee, dat
door een onvolledige en bij wijlen verwrongen opvatting van de menselijke vrijheid wordt veroorzaakt. Deze
opvatting vindt vaak een publieke rechtvaardiging in de rechtsorde van de staat. Het komt namelijk voor, dat
tegenover de verschuldigde eerbied voor het onvervreemdbaar recht op leven van elk menselijk wezen men
een subjectivistische opvatting van de vrijheid stelt, los van de morele wet. Deze opvatting is gebaseerd op
ernstige misvattingen in verband met de natuur zelf van de persoon en van zijn rechten, maar door de
meerderheidsregel doorgeslikt, is zij niet zelden erin geslaagd, het recht op leven van ongeboren menselijke
wezens die onschuldig zijn, wettelijk op te heﬀen en dit zo in de rechtsorde in te voeren. Daarom is het nuttig,
zowel vanuit ﬁlosoﬁsch als juridisch oogpunt, de nadruk te leggen op de nauwe relatie, die er bestaat tussen
de Encyclieken Veritatis Splendor en Evangelium Vitae: in de eerste wordt gewezen op de invloed die bij de
omverwerping van de moraal en van de rechtsorde uitgeoefend wordt door “denkrichtingen, die uiteindelijk de
menselijke vrijheid van haar inworteling in de voor haar essentiële en haar bepalende relatie tot de waarheid
beroven” (1). In Evangelium Vitae, waar men het heeft over de dringende noodzaak een “nieuwe cultuur ven
het leven” op te bouwen en over “de onlosmakelijke verbinding tussen leven en vrijheid”, wordt de noodzaak
herhaald van de herontdekking van “de fundamentele band, die de vrijheid verenigt met de waarheid”, omdat
“wanneer de vrijheid losgemaakt wordt van de objectieve waarheid, het onmogelijk wordt om de rechten van
de persoon te vestigen op een sterke rationele basis” (2) .
Aan de persoon een recht op vrijheid toekennen, los van de objectieve waarheid over dezelfde persoon, maakt
de opbouw zelf van een intrinsiek rechtvaardige rechtsorde de facto onmogelijk, omdat juist de menselijke
persoon – zoals die geschapen is – grondslag en einddoel is van het sociale leven, waartoe het Recht
dienstbaar moet zijn.
4. De centrale plaats van de menselijk persoon in het Recht wordt trefzeker uitgedrukt door de klassieke
spreuk: “Hominum causa omne ius constitutum est” (elk recht werd omwille van de mensen ingesteld). Dit
staat gelijk met te zeggen dat het Recht gefundeerd is, indien en in de mate dat het de mens in zijn waarheid
tot grondslag neemt. Wie ziet niet in, hoe dit basisprincipe van elke rechtvaardige rechtsorde ernstig bedreigd
wordt door beperkende opvattingen over het wezen van de mens en over zijn waardigheid, opvattingen die
door immanentisme en agnosticisme worden geïnspireerd? Dergelijke opvattingen hebben in de eeuw die nu
ten einde loopt, een rechtvaardiging geleverd voor ernstige schendingen van de rechten van de mens, in het
bijzonder van het recht op leven.
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Om de 10de verjaardag te vieren van de afkondiging van de nieuwe Codex van het Kerkelijk Recht werd hier
een juridisch “Symposium” ingericht. Bij die gelegenheid heb ik opgemerkt dat “zoals de door Christus verloste
mens, die door het doopsel een persoon binnen de Kerk geworden is, in het centrum van de kerkelijke
rechtsorde staat, … dat zo ook de burgerlijke maatschappijen door het voorbeeld van de Kerk uitgenodigd
worden om de menselijke persoon in het centrum van hun rechtsordeningen te plaatsen en zich nooit aan de
postulaten van het natuurrecht te onttrekken om niet in de opvattingen van valse ideologieën te vervallen.
Inderdaad, de postulaten van het natuurrecht zijn op elke plaats en voor elk volk geldig, vandaag en altijd,
omdat ze door de recta ratio (het geordend verstand) werden ingegeven; want daarin bestaat juist het wezen
van het natuurrecht, zoals Sint Thomas het uitlegt: « omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione
legis, inquantum a lege naturae derivatur » (elke wet heeft slechts een menselijke grondslag als basis van de
wet, voor zover ze uit de natuurwet voortkomt – (3)” (4). Deze opvatting was reeds van te voren door het
klassieke juridisch denken goed begrepen. Cicero drukte het zo uit: “Est quidem vera lex recta ratio, naturae
congruens, diﬀusa in omnibus, constans, sempiterna quae vocet ad oﬃcium iubendo, vetando a fraude
deterreat, quae tamen neque probos frustra iubet aut vetat, nec improbos iubendo aut vetando movet” –
“Waarachtige wet is inderdaad het geordend verstand overeenkomstig de natuur die aan iedereen
meegedeeld is, die constant is en voortdurend oproept tot plicht met een bevel en aﬂeidt van misdaad met
een verbod; wie staat, beveelt noch verbiedt zij niet zonder resultaat, en zij brengt de boze evenmin tot daden
door haar bevelen of verboden” (5).
5. De samenstellende elementen van de objectieve waarheid over de mens en van zijn waardigheid zijn diep
geworteld in de recta ratio (het geordend verstand), in de ethiek en in het natuurrecht: het zijn waarden die
elke positieve rechtsorde voorafgaan en die de wetgever in de rechtsstaat altijd moet beschermen door hen
aan het oordeel van de enkelingen en aan de verwaandheid van de machtigen te onttrekken.
Het menselijk bestaan is wezenlijk verbonden met zijn goddelijke oorsprong en zijn eeuwige bestemming;
maar dat aspect wordt door het atheïstisch humanisme miskend of gewoonweg geloochend. Tegen deze
achtergrond is het de taak van de christen en vooral van de Pastores en de theologen, om het evangelie van
het leven te verkondigen volgens het onderricht van het Tweede Vaticaans Concilie, dat met een kernachtige
zin de grond van het probleem heeft aangeraakt: “In werkelijkheid vindt het mysterie van de mens alleen
klaarheid in het licht van het mysterie van het mens geworden Woord” (6).
Zulke dringende opdracht interpelleert op eminente wijze de christelijke juristen en spoort hen aan om, in de
sectoren van hun competentie, de intrinsiek zwakke aard van een soort Recht te doen uitkomen dat elke
transcendente dimensie van de persoon verspert. De stevigste grondslag van elke wet, die de
onschendbaarheid, de integriteit en de vrijheid van de mens beschermt, bestaat immers in zijn geschapen zijn
naar Gods beeld en gelijkenis (7).
6. In dat verband werpt zich een probleem op dat onmiddellijk het debat tussen biologen, moralisten en
juristen kan stoﬀeren: het probleem van de fundamentele rechten van de persoon, die aan elk menselijk
subject toegekend moeten worden voor heel zijn levensduur, in het bijzonder vanaf zijn ontstaan.
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“Het menselijk wezen moet” – zoals de Instructie ‘Donum Vitae’ ertoe aanspoorde en de encycliek ‘Evangelium
Vitae’ nog bevestigd heeft – “geëerbiedigd worden en behandeld als een persoon vanaf zijn conceptie; en
daarom moeten vanaf datzelfde moment zijn rechten als persoon erkend worden, waaronder in de eerste
plaats het onaantastbaar recht op leven van ieder onschuldig menselijk wezen” 8 9 .
Deze bevestiging komt volledig overeen met de essentiële rechten, die eigen zijn aan het individu en erkend
en beschermd worden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (art. 3).
Hoewel we onderscheid moeten maken tussen de betrokken wetenschappen en aanvaarden dat de toekenning
van het begrip persoon tot de competentie van de ﬁlosoﬁe behoort, kunnen wij geen ander vertrekpunt nemen
dan het biologisch statuut van het embryo, dat een menselijk individu is en de kwaliteit en de waardigheid
heeft, die eigen zijn aan de persoon.
Het menselijk embryo heeft fundamentele rechten, het is namelijk bezitter van essentiële eigenschappen die
onmisbaar zijn om de natuurlijke activiteit van een wezen te laten ontplooien volgens zijn eigen vitaal principe.
Het bestaan van het recht op leven als eigenschap die in het biologisch statuut van het menselijk individu
vanaf de bevruchting intrinsiek aanwezig is, vormt daarom het vaste punt van de natuur, ook voor de bepaling
van het ethisch en juridisch statuut van de toekomstige mens.
In het bijzonder is de juridische normbepaler ertoe geroepen, het juridisch statuut van het embryo als een
subject van rechten te erkennen, terwijl men toch een gegeven erkent, dat biologisch de facto onweerlegbaar
is en dat in se waarden oproept die noch door de morele orde noch door de juridische orde kunnen
verwaarloosd worden.
Om dezelfde reden blijf ik erbij dat ik mij nogmaals tot vertolker moet maken van deze onschendbare rechten
van het menselijk wezen vanaf zijn verwekking; dit geldt voor alle embryo’s, die niet zelden aan
invriestechnieken onderworpen worden (cryopreservatie) en zo in vele gevallen louter voor proefnemingen
gebruikt worden of, erger nog, dankzij de wetgevende borgtocht tot een geprogrammeerde vernietiging
bestemd worden.
Omwille van de waardigheid van het menselijk wezen en van zijn roeping tot het leven bevestig ik op gelijke
wijze dat het totaal ongeoorloofd is, voortplantingsmethoden aan te wenden die de Instructie Donum Vitae als
onaanvaardbaar voor de morele doctrine bestempeld heeft.
De ongeoorloofdheid van deze interventies op het begin van het leven en op menselijke embryo’s had ik reeds
bevestigd (10), maar het is noodzakelijk dat ook op wettelijk niveau de principes gaan verwerkt worden,
waarop de morele reﬂectie zelf steunt.
Derhalve doe ik een beroep op het geweten van de verantwoordelijken van de wetenschappelijke wereld en in

4/6

https://medische-ethiek.nl/evangelium-vitae-en-de-wet/
24 mei 1996

het bijzonder op de artsen om de productie van menselijke embryo’s stop te zetten, omdat men geen moreel
geoorloofde uitweg ziet voor het menselijk lot van duizenden en duizenden ‘ingevroren’ embryo’s, daar deze
nog altijd dragers zijn en blijven van essentiële rechten en dus als menselijke personen juridisch moeten
beschermd worden.
Mijn oproep richt zich ook tot alle Juristen, om zich in te spannen opdat de Staten en de Internationale
Instellingen de natuurlijke rechten van het ontstaan zelf van het menselijk leven juridisch zouden erkennen, en
tevens beschermers zouden worden van de onvervreemdbare rechten, die de duizenden ‘ingevroren’ embryo’s
vanaf het moment van hun bevruchting intrinsiek verworven hebben De Bestuurders zelf kunnen zich aan deze
inspanning niet onttrekken, willen zij de waarde van de democratie vanaf zijn oorsprong beschermd zien
worden; want de democratie vestigt haar eigen wortels in de grond van de onschendbare rechten, die aan elke
menselijk individu toegekend worden.
Doorluchtige Heren, deze korte aanbevelingen volstaan om te onderstrepen hoe kostbaar uw bijdrage is voor
de vooruitgang niet alleen van de burgerlijke samenleving maar ook en vooral van de Kerkgemeenschap, die
zich inzet voor de nieuwe evangelisatie, nu reeds op de drempel van het derde millennium van de christelijke
era. Dat is de grote uitdaging, die aan de verantwoordelijkheid van de gelovigen voorgesteld wordt vanwege
de ethische verarming van de burgerlijke wetten ter bescherming van sommige aspecten van het menselijk
leven.
De positivistische opvatting van het recht berooft, samen met het ethisch relativisme, de burgerlijke
samenleving van een veilig referentiepunt; maar bovendien verlagen beiden de waardigheid van de persoon
en bedreigen zelfs de fundamentele structuren van de democratie. Ik ben er zeker van dat elkeen met de
nodige moed en helderheid zijn taak voor zover als mogelijk weet te vervullen opdat de burgerlijke wetten de
waarheid over de persoon zouden eerbiedigen, met name zijn werkelijkheid als intelligent en vrij wezen,
evenals zijn spirituele dimensie en het transcendent karakter van zijn bestemming.
In uw symposia zullen de resultaten samenvloeien van de opsporingen die in de betreﬀende Dicasteries en
Academische Instituten verricht werden; van harte wens ik dat beide symposia beter zouden laten begrijpen
hoe de leer van de Kerk aangaande de verhouding tussen Ethiek en Recht, in het licht van de Encycliek
Evangelium Vitae, uitsluitend ten dienste staat van mens en maatschappij. Eveneens wens ik dat de Kerk
dankzij de inzet van allen “het Evangelie van het leven naar het hart van iedere man en vrouw kan brengen en
het doen binnendringen in elke hoek van de samenleving” (11).
Samen met deze wensen verleen ik van harte aan u, die hier bent samengekomen, aan uw medewerkers en
aan al uw dierbaren mijn apostolische zegen.
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