
Hebben de kerken een boodschap aan de politiek? 
Minicollege Paul van Geest’ 
 
Het aantal geestelijk leiders is in deze wereld dun gezaaid. 
Er is echter één uitzondering en dat is Paus Franciscus. Hij laat regelmatig van zich horen en schrijft 
brieven die een kompas zijn voor gelovig handelen met politieke reikwijdte. 
De paus geeft leiding aan 1,34 miljard katholieken verspreid over heel de wereld. Hoewel het aantal 
katholieken in Nederland afneemt, neemt het aantal wereldwijd jaarlijks met 14% toe. Via 
kardinalen, bisschoppen en pastores is de paus tot in de kleinste dorpen en gehuchten met mensen 
verbonden. Paus Franciscus heeft aan zijn kardinalen gevraagd wat er onder de gelovigen leeft en 
wat er met hen gebeurt nu corona de wereld plat legt en het klimaat soms verwoestend te keer gaat. 
Vanuit heel de wereld kwamen alarmsignalen naar de paus en samen met zijn medewerkers heeft hij 
een brief geschreven ‘Fratelli tutti’. Onderlinge verbondenheid is de rode draad in deze brief en 
vormt het spirituele kompas om de koers te bepalen. 
 In de media is nauwelijks aandacht besteed aan deze brief en daarom hebben we Professor 
Dr. Paul van Geest gevraagd om een minicollege te geven over deze brief. Paul van Geest is niet de 
eerste de beste. Hij is als theoloog verbonden aan de universiteit van Tilburg en aan de Erasmus 
universiteit. Ook is hij hoogleraar in Augustijnse studies aan de Vrije Universiteit en hoogleraar in de 
kerkgeschiedenis en de geschiedenis van de theologie. Bovendien is hij onlangs benoemd tot lid van 
de ‘Pauselijke Theologische Academie’ een van de belangrijkste adviesorganen van de paus.  
Het belangrijkste voor ons is dat hij ingewikkelde zaken eenvoudig kan vertellen. Hij is een 
begenadigd spreker.  
 
Het college wordt op 7 maart online gezet, tien dagen voor de verkiezingen. Hoewel de kerk in 
Nederland weinig invloed heeft betekent dit niet dat de kerk en het evangelie dat ze predikt geen 
boodschap meer zou hebben aan de politiek. Twee jaar geleden schreef Paus Franciscus een 
opzienbarende brief over de ecologische toestand van de wereld (Laudate si!) en nu een brief over 
het armoede en migratie (Fratelliu Tutti). Hierin heeft hij de grote thema's neergezet waar christenen 
geacht worden goed naar te kijken bij het maken van hun politieke keuzes. Paus Franciscus verzet 
zich tegen gemakkelijke, populistische oplossingen. Ook zet hij vraagtekens bij partijen die veel 
stemmen trekken op slecht één onderwerp. In het leven gaat om héél de mens in samenhang met 
zijn of haar omgeving. 
Misschien helpt het college ons bij de stem die we uitbrengen. Het gaat over ons morele kompas. 
 Gied ten Berge die bij Paul is gepromoveerd op het proefschrift ‘Pelgrimeren met een missie’ 
zal hem tijdens het college enkele vragen stellen.  
Het college wordt op 7 maart online gezet. 
U kunt het -ook op een later tijdstip- volgen via  
kerkdienstgemist.nl rk verrijzenisgemeenschap. 
 
Graag wensen we u veel inspiratie bij het luisteren en kijken naar dit bijzondere college. 
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