
1. Reeds vanaf de eerste eeuwen tot op de
huidige dag belijdt de Kerk aangaande het
geloof in Christus en zijn verlossingsmyste-
rie waarheden die later in geloofssymbola
verzameld zijn; tegenwoordig zijn namelijk
het Symbolum van de Apostelen of het Sym-
bolum van Nicea-Constantinopel algemeen
bekend en worden door de christengelovi-
gen uitgesproken tijdens plechtige en fees-
telijke misvieringen.

Dit Symbolum van Nicea-Constantinopel
is opgenomen in de door de Congregatie
voor de Geloofsleer verder uitgewerkte
Geloofsbelijdenis.1 Bepaalde gelovigen heb-
ben de bijzondere verplichting deze uit te
spreken bij de aanvaarding van sommige
ambten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het dieper onderzoek
inzake waarheden van geloof en zeden, of
die verbonden zijn met een bijzondere
macht in het bestuur van de Kerk.2

2. De Geloofsbelijdenis, naar behoren
voorafgegaan door het Symbolum van
Nicea-Constantinopel, bevat ook drie stel-
lingen of paragrafen die de bedoeling heb-
ben om de waarheden van het katholiek
geloof uiteen te zetten welke door de Kerk,
onder leiding van de heilige Geest die de
“leidsman naar de volle waarheid zal zijn”
(Joh 16,13), in de loop der tijden dieper
onderzocht zijn of moeten worden.3

De eerste paragraaf, welke luidt “Even-
eens geloof ik met vast geloof alles wat ver-
vat is in het geschreven of overgeleverd
woord van God, en wat door de Kerk hetzij
door een plechtig oordeel hetzij door het
gewoon en universeel leergezag als van
Godswege geopenbaard te geloven voorge-
houden wordt”,4 bevestigt dit dienovereen-
komstig en heeft haar voorschrift in de uni-
versele wetgeving van de Kerk in canon 750
van het Wetboek van Canoniek Recht5 en
canon 598 van het Wetboek van Canones
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Motu Proprio

Ad tuendam fidem (en bijbehorende documenten)
Apostolische Brief, motu proprio gegeven, ‘Ad tuendam fidem’, waardoor
bepaalde normen ingevoegd worden in het ‘Wetboek van Canoniek Recht’ en in
het ‘Wetboek van Canones van de Oosterse Kerken’

Om het geloof van de katholieke Kerk te beschermen tegen dwalingen opkomend van de kant van

sommige christengelovigen, vooral van hen die de wetenschappen van de heilige theologie bestuderen,

hebben Wij van wie het de eerste taak is de broeders in het geloof te bevestigen (vgl. Lc 22,32), het zeer

noodzakelijk geoordeeld, dat in de tekst van het geldend Wetboek van Canoniek Recht (CIC) en van het

geldend Wetboek van Canones van de Oosterse Kerken (CCEO) normen worden toegevoegd, waarin

uitdrukkelijk de plicht wordt opgelegd om de waarheden te bewaren die door het leergezag van de Kerk

definitief voorgehouden zijn, met vermelding tevens van de canonieke sancties die op deze materie

betrekking hebben.



van de Oosterse Kerken.6

De derde paragraaf, luidend “Bovendien
aanvaard ik met religieuze volgzaamheid
van wil en verstand de leerstellingen die
hetzij de Paus hetzij het Bisschoppencollege
naar voren brengen wanneer zij hun
authentiek leergezag uitoefenen, ook al
hebben zij niet de bedoeling deze bij defini-
tieve act af te kondigen”,7 heeft haar plaats
in canon 752 van het Wetboek van Canoniek
Recht8 en in canon 599 van het Wetboek van
Canones van de Oosterse Kerken.9

3. Maar de tweede paragraaf, waarin
gesteld wordt “Vast aanvaard ik ook en
houd mij aan alle uitspraken en elk uit-
spraak afzonderlijk die met betrekking tot
de leer over geloof en zeden door haar
definitief worden gedaan”,10 heeft geen
overeenkomstige canon in de wetboeken
van de katholieke Kerk. Deze paragraaf van
de Geloofsbelijdenis is van groot belang,
daar zij de waarheden aangeeft die noodza-
kelijk met de goddelijke openbaring ver-
band houden. Deze waarheden namelijk,
welke in het onderzoek van de katholieke
leer de bijzondere inspiratie van de godde-
lijke Geest tot uitdrukking brengen in het
dieper verstaan door de Kerk van een of
andere waarheid aangaande geloof of
zeden, houden ermee verband hetzij om een
historische reden hetzij op grond van een
logische gevolgtrekking.

4. Daarom hebben wij op grond van deze
noodzaak na rijp beraad besloten deze lacu-
ne in de universele wetgeving op de volgen-
de wijze op te vullen:

A. Canon 750 van het Wetboek van
Canoniek Recht zal voortaan twee paragra-
fen bevatten, waarvan de eerste bestaat uit
de tekst van de geldende canon en de twee-
de een nieuwe tekst krijgt, zodat canon 750
als volgt zal luiden:

Canon 750 – § 1. Met goddelijk en

katholiek geloof moet geloofd worden alles
wat vervat is in het geschreven of overgele-
verd woord van God, namelijk in het ene
geloofsgoed dat aan de Kerk toevertrouwd
is en dat tegelijk als van Godswege geopen-
baard voorgehouden wordt, hetzij door het
plechtig leergezag van de Kerk hetzij door
het gewoon en universeel leergezag, dat
zeker ook door het gemeenschappelijk aan-
vaarden van de christengelovigen onder lei-
ding van het heilig leergezag tot uiting
gebracht wordt; derhalve zijn allen ver-
plicht welke leerstellingen dan ook te mij-
den die hiermee in strijd zijn.

§ 2. Ook moeten vast aanvaard en
behouden worden alle uitspraken en elke
uitspraak afzonderlijk die met betrekking
tot de leer over geloof en zeden door het
leergezag van de Kerk definitief worden
gedaan, welke namelijk vereist zijn om dit
geloofsgoed heilig te bewaren en getrouw
uit te leggen; wie deze definitief te houden
uitspraken afwijst, gaat derhalve in tegen de
leer van de katholieke Kerk.

In canon 1371, 1o van het Wetboek van
Canoniek Recht dient dienovereenkomstig
de verwijzing naar canon 750, § 2 toege-
voegd te worden, zodat deze canon 1371
voortaan als volgt luidt:

Canon 1371 – Met een rechtvaardige
straf dient gestraft te worden:

1o degene, die naast het geval waarover
in can. 1364, § 1, een leer verkondigt die
door de Paus of door een Oecumenisch Con-
cilie veroordeeld is, of een leer waarover in
can. 750, § 2 of in can. 752 hardnekkig
afwijst en zijn mening na een vermaning
door de Apostolische Stoel of de Ordinaris
niet herroept;

2o degene die anderszins niet gehoor-
zaamt aan de Apostolische Stoel, de Ordina-
ris of de Overste die iets op wettige wijze
voorschrijft of verbiedt, en na een verma-
ning in de ongehoorzaamheid volhardt.

B. Canon 598 van het Wetboek van
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Canones van de Oosterse Kerken zal voor-
taan twee paragrafen kennen, waarvan de
eerste bestaat uit de tekst van de geldende
canon en de tweede een nieuwe tekst krijgt,
zodat canon 598 als volgt luidt:

Canon 598 – § 1. Met goddelijk en
katholiek geloof moet geloofd worden alles
wat vervat is in het geschreven of overgele-
verd woord van God, namelijk in het ene
geloofsgoed dat aan de Kerk toevertrouwd
is en dat tegelijk als van Godswege geopen-
baard voorgehouden wordt, hetzij door het
plechtig leergezag van de Kerk hetzij door
het gewoon en universeel leergezag, dat
zeker ook door het gemeenschappelijk aan-
vaarden van de christengelovigen onder lei-
ding van het heilig leergezag tot uiting
gebracht wordt; derhalve zijn allen ver-
plicht welke leerstellingen dan ook te mij-
den die hiermee in strijd zijn.

§ 2. Ook moeten vast aanvaard en
behouden worden alle uitspraken en elke
uitspraak afzonderlijk die met betrekking
tot de leer over geloof en zeden door het
leergezag van de Kerk definitief worden
gedaan, welke namelijk vereist zijn om dit
geloofsgoed heilig te bewaren en getrouw
uit te leggen; wie deze definitief te houden
uitspraken afwijst, gaat derhalve in tegen de
leer van de katholieke Kerk.

In canon 1436, § 2 van het Wetboek van
Canones van de Oosterse Kerken dienen
dienovereenkomstig de woorden toege-
voegd te worden die betrekking hebben op
canon 598, § 2, zodat deze canon 1436
voortaan als volgt luidt:

Canon 1436 – § 1. Wie een of andere
waarheid afwijst die met goddelijk en
katholiek geloof geloofd moet worden of
haar in twijfel trekt of het christelijk geloof
in het geheel afwijst en na op wettige wijze
vermaand te zijn, niet tot inkeer komt, dient
als ketter of afvallige met een grotere
excommunicatie gestraft te worden; een
clericus kan bovendien met andere straffen

gestraft worden, afzetting niet uitgesloten.
§ 2. Behalve deze gevallen dient met een

aangepaste straf gestraft te worden degene
die vasthoudt aan een leer die door de Paus
of het Bisschoppencollege hun authentiek
leergezag uitoefenend, als definitief te hou-
den voorgehouden wordt of als een dwaling
veroordeeld is, en die na op wettige wijze
vermaand te zijn, niet tot inkeer komt.

5. Wij bevelen dat al wat door Ons in deze
motu proprio gegeven apostolische Brief
beslist is, rechtskracht heeft en gelding
heeft, en schrijven voor dit in te voegen in
de universele wetgeving van de katholieke
Kerk, respectievelijk in het Wetboek van
Canoniek Recht en in het Wetboek van
Canones van de Oosterse Kerken, zoals
boven aangegeven is, ongeacht alles wat
hiermee in strijd is.

Gegeven te Rome, bij St. Pieter, op de acht-
tiende dag van de maand mei 1998, in het
twintigste jaar van Ons Pontificaat.

JOHANNES PAULUS II
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Nieuwe Latijnse tekst

Can. 750 – § 1. Fide divina et catholica ea
omnia credenda sunt quae verbo Dei scripto
vel tradito, uno scilicet fidei deposito Eccle-
siae commisso, continentur, et insimul ut
divinitus revelata proponuntur sive ab
Ecclesiae magisterio sollemni, sive ab eius
magisterio ordinario et universali, quod
quidem communi adhaesione christifideli-
um sub ductu sacri magisterii manifestatur;
tenentur igitur omnes quascumque devitare
doctrinas iisdem contrarias.

§ 2. Firmiter etiam amplectenda ac
retinenda sunt omnia et singula quae circa
doctrinam de fide vel moribus ab Ecclesiae
magisterio definitive proponuntur, scilicet
quae ad idem fidei depositum sancte custo-
diendum et fideliter exponendum requirun-
tur; ideoque doctrinae Ecclesiae catholicae
adversatur qui easdem propositiones defini-
tive tenendas recusat.

Can. 1371 – Iusta poena puniatur:

1o qui, praeter casum de quo in can.
1364, § 1, doctrinam a Romano PontIfice
vel a Concilio Oecumenico damnatam docet
vel doctrinam, de qua in can. 750, § 2 vel in
can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apost-
olica Sede vel ab Ordinario admonitus non
retractat;

2o qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario,
vel Superiori legitime praecipienti vel pro-
hibenti non obtemperat, et post monitum in
inoboedientia persistit.

Nieuwe Nederlandse tekst.

Can. 750 – § 1. Met goddelijk en katholiek
geloof moet geloofd worden alles wat ver-
vat is in het geschreven of overgeleverd
woord van God, namelijk in het ene
geloofsgoed dat aan de Kerk toevertrouwd
is en dat tegelijk als van Godswege geopen-
baard voorgehouden wordt, hetzij door het
plechtig leergezag van de Kerk hetzij door
het gewoon en universeel leergezag, dat
zeker ook door het gemeenschappelijk aan-
vaarden van de christengelovigen onder lei-
ding van het heilig leergezag tot uiting
gebracht wordt; derhalve zijn allen ver-
plicht welke leerstellingen dan ook te mij-
den die hiermee in strijd zijn.

§ 2. Ook moeten vast aanvaard en
behouden worden alle uitspraken en elke
uitspraak afzonderlijk die met betrekking
tot de leer over geloof en zeden door het
leergezag van de Kerk definitief worden
gedaan, welke namelijk vereist zijn om dit
geloofsgoed heilig te bewaren en getrouw
uit te leggen; wie deze definitief te houden
uitspraken afwijst, gaat derhalve in tegen de
leer van de katholieke Kerk.

Can. 1371 – Met een rechtvaardige straf
dient gestraft te worden:

1o degene, die naast het geval waarover
in can. 1364, § 1, een leer verkondigt die
door de Paus of door een Oecumenisch Con-
cilie veroordeeld is, of een leer waarover in
can. 750, § 2 of in can. 752 hardnekkig
afwijst en zijn mening na een vermaning
door de Apostolische Stoel of de Ordinaris
niet herroept;

2o degene die anderszins niet gehoor-
zaamt aan de Apostolische Stoel, de Ordina-
ris of de Overste die iets op wettige wijze
voorschrijft of verbiedt, en na een verma-
ning in de ongehoorzaamheid volhardt.
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Geloofsbelijdenis en eed van trouw bij
de aanvaarding van een ambt uit te
oefenen in naam van de Kerk

De gelovigen die geroepen worden om een
ambt uit te voeren in naam van de Kerk zijn
gehouden een Geloofsbelijdenis uit te spre-
ken, volgens de formule goedgekeurd door
de Apostolische Stoel (vergelijk can. 833).
Bovendien is de plicht van een speciale eed
van trouw met betrekking tot de bijzondere
plichten inherent aan het te aanvaarden
ambt, vroeger enkel voorgeschreven voor de
Bisschoppen, uitgebreid tot de categorieën
genoemd in can. 833, nn. 5-8. Het is daar-
om noodzakelijk geworden de teksten ter
beschikking te stellen die geschikt zijn voor
dit doel, door ze qua stijl en inhoud aan te
passen, zodat zij meer overeenkomen met
het onderricht van het Tweede Vaticaans
Concilie en de latere documenten.

Als formule van de ‘Geloofsbelijdenis’
wordt opnieuw integraal voorgelegd het
eerste deel van de voorgaande tekst die van
kracht was sinds 1967 en het symbolum van
Nicea-Constantinopel* bevatte. Het tweede
deel is gewijzigd en wordt onderverdeeld in
drie paragrafen met het doel het type van
waarheid en de vereiste corresponderende
instemming beter te onderscheiden.

De formule van de ‘Eed van trouw bij de
aanvaarding van een ambt uit te oefenen in
naam van de Kerk’, begrepen als comple-
mentair ten aanzien van de ‘Geloofsbelijde-
nis’, is vastgesteld voor de categorieën van
gelovigen opgesomd in can. 833, nn. 5-8.
De samenstelling is nieuw; hierin worden
enige varianten voorzien in de paragrafen 4
en 5 voor het gebruik van de zijde van de
hogere Oversten van de instituten van
gewijd leven en de sociëteiten van apos-
tolisch leven (vergelijk can. 833, n. 8).

Geloofsbelijdenis

(Formule voortaan te gebruiken in de geval-
len waarin door het recht de Geloofsbelijde-
nis is voorgeschreven).

Ik, NN., geloof met vast geloof en belijd alle
leerstellingen die afzonderlijk en tezamen
vervat zijn in de geloofsbelijdenis, namelijk,
Ik geloof in één God
de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons
heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest
die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
te zamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en
apostolische Kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de
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zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.

Eveneens geloof ik met vast geloof alles
wat vervat is in het geschreven of overgele-
verd woord van God, en wat door de Kerk
hetzij door een plechtig oordeel hetzij door
het gewoon en universeel leergezag als van
Godswege geopenbaard te geloven voorge-
houden wordt.

Vast aanvaard ik ook en houd mij aan
alle uitspraken en elke uitspraak afzonder-
lijk die met betrekking tot de leer over
geloof en zeden door haar definitief worden
gedaan.

Bovendien aanvaard ik met religieuze
volgzaamheid van wil en verstand de leer-
stellingen die hetzij de Paus hetzij het Bis-
schoppencollege naar voren brengen wan-
neer zij hun authentiek leergezag
uitoefenen, ook al hebben zij niet de bedoe-
ling deze bij definitieve act af te kondigen.

Eed van trouw bij de aanvaarding van een
ambt uit te oefenen in naam van de Kerk

(formule te gebruiken door de christengelo-
vigen over wie in can. 833, nn. 5-8).

Ik, NN., beloof bij de aanvaarding van het
ambt … dat ik de communio met de katho-
lieke Kerk altijd zal bewaren zowel in mijn
woorden als mijn handelen.

Met grote zorgvuldigheid en trouw zal
ik de taken vervullen waartoe ik gehouden
ben jegens de Kerk, zowel de gehele als de
particuliere Kerk, waarin ik geroepen ben
mijn dienstwerk volgens de voorschriften
van het recht uit te oefenen.

Bij de vervulling van mijn functie die
mij in naam van de Kerk is toevertrouwd,
zal ik het geloofsgoed integraal bewaren,
getrouw overdragen en uitleggen; ik zal

welke leerstellingen ook vermijden die hier-
mee in strijd zijn.

De gemeenschappelijke discipline van
de gehele Kerk zal ik volgen en bevorderen
en de onderhouding van alle kerkelijke wet-
ten handhaven, vooral die welke vervat zijn
in het Wetboek van Canoniek Recht.

Met christelijke gehoorzaamheid zal ik
mij richten naar wat de gewijde herders als
authentieke leraren en meesters van het
geloof verklaren of als bestuurders van de
Kerk bepalen, en ik zal de diocesane Bis-
schoppen trouw behulpzaam zijn, opdat de
apostolische activiteit, uit te oefenen in
naam en in opdracht van de Kerk, in de
gemeenschap van de Kerk verricht wordt.

Zo helpe mij God en Gods heilige Evan-
geliën waarop ik mijn handen leg.

(Variaties in de paragrafen 4 en 5 van de
formule van de eed, te gebruiken door de
christengelovigen over wie in can. 833, n.8).

De gemeenschappelijke discipline van de
gehele Kerk zal ik bevorderen en de onder-
houding van alle kerkelijke wetten urgeren,
vooral die welke vervat zijn in het Wetboek
van Canoniek Recht.

Met christelijke gehoorzaamheid zal ik
mij richten naar wat de gewijde herders als
authentieke leraren en meesters van het
geloof verklaren of als bestuurders van de
Kerk bepalen, en de diocesane Bisschoppen
graag mijn medewerking verlenen, opdat de
apostolische activiteit, uit te oefenen in
naam en in opdracht van de Kerk, met
behoud van de aard en het doel van mijn
instituut, in de gemeenschap van de Kerk
verricht wordt.
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Congregatie voor de Geloofsleer

Leerstellige nota ter verheldering van
de laatst vastgestelde formule van de
Geloofsbelijdenis

1. Vanaf het allereerste begin heeft de Kerk
haar geloof beleden in de Heer die gekrui-
sigd en verrezen is, gebruik makend van
formules die de samenvatting van haar
geloof weergeven. De kern van deze samen-
vatting, dit is de dood en de verrijzenis van
de Heer Jezus Christus, eerst in eenvoudige,
later in meer volledige formules1 tot uit-
drukking gebracht, is aanleiding geweest tot
het uitgeven van een reeks van opeenvol-
gende geloofsbelijdenissen, waarin de Kerk
heeft doorgegeven hetzij wat zij ontvangen
had van het woord en de werken van Chris-
tus, hetzij wat zij geleerd had door de
inspraak van de heilige Geest.2

Het Nieuwe Testament zelf is de voor-
naamste getuige van de eerste belijdenis
van de leerlingen meteen na de paasgebeur-
tenissen: “In de eerste plaats heb ik u door-
gegeven wat ik zelf als overlevering heb
ontvangen, namelijk dat Christus gestorven
is voor onze zonden, volgens de Schriften,
en dat Hij begraven is, en opgestaan op de
derde dag, volgens de Schriften, en dat Hij
is verschenen aan Kefas en daarna aan de
twaalf.”3

2. In de loop van de eeuwen zijn uit deze
onveranderlijke kern die Jezus als Zoon van
God en Heer belijdt, symbola ontstaan die
de eenheid van geloof en de communio van
de Kerken bekrachtigen. Hierin zijn de voor-
naamste waarheden vervat die door de
afzonderlijke gelovigen gekend en beleden
moeten worden. Daarom moet een catechu-
meen voordat hij de doop ontvangt, de
geloofsbelijdenis uitspreken. Ook hebben de
Vaders, bijeen op concilies, om in te gaan

op de historische noodzaak om de waarhe-
den van het geloof vollediger uiteen te zet-
ten en de orthodoxie te verdedigen, nieuwe
symbola uitgewerkt die tot op de huidige
dag “een heel bijzondere plaats in het leven
van de Kerk innemen”.4 In de verscheiden-
heid van die symbola treedt bij uitstek het
enige geloof naar voren en is geen enkel
symbolum door een latere geloofsbelijdenis
die overeenkomstig de nieuwe omstandig-
heden geconcipieerd werd, vervangen of
overbodig geworden.

3. De belofte van Christus de Heer de heili-
ge Geest te schenken, die “jullie leidsman
naar de volle waarheid zal zijn”,5 draagt de
Kerk voortdurend op haar pelgrimstocht.
Daarom zijn in de voorbije eeuwen bepaalde
waarheden als tot stand gekomen met bij-
stand van de heilige Geest, gedefinieerd, om
welke reden zij zichtbare fasen zijn ter ver-
wezenlijking van de oorspronkelijke belofte.
Andere waarheden echter moeten nog die-
per doorgrond worden voordat ten volle
verstaan wordt wat God door zijn mysterie
van liefde aan de mensen heeft willen open-
baren om hun heil te bereiken.6

Ook zeer onlangs heeft de Kerk op
grond van haar pastorale inzet het goed
geacht het geloof van alle tijden duidelijker
te verwoorden. Bovendien is aan bepaalde
gelovigen die geroepen zijn tot bijzondere
functies, uit te oefenen in de gemeenschap
in naam van de Kerk, de plicht opgelegd ten
overstaan van allen de geloofsbelijdenis uit
te spreken volgens de formule die door de
Apostolische Stoel is goedgekeurd.7

4. Deze nieuwe formule van de Geloofsbe-
lijdenis welke begint met het symbolum van
Nicea-Constantinopel, kent aan het einde
drie stellingen of paragrafen, die ten doel
hebben de rangorde van de waarheid die de
gelovige aanvaardt, beter te onderscheiden.
Het is van belang een verklaring van deze
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1. Eenvoudige for-
mules belijden
gewoonlijk de mes-
siaanse vervulling
van Jezus van
Nazaret; vergelijk
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8,29; Mt 16,16; Lc
9,20; Joh 20,31;
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echter belijden de
voornaamste
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Jezus’ leven en hun
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Mc 12,35-36; Hnd
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5; 1Kor 16,22; Fil
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geloofsbelijdenis
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we Testament
geloofsbelijdenis-
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hebben op het
bestaan zelf van
Jezus; vergelijk
1Kor 12,3: “Jezus is
de Heer.” In Rom
10,9 zijn beide for-
mules in een.

2. Vgl. Tweede
Vaticaans Concilie,
dogmatische Con-
stitutie over de
goddelijke openba-
ring Dei verbum, 7.

3. 1Kor 15,3-5.

4. Katechismus
van de Katholieke
Kerk, 193.

5. Joh 16,13.

6. Vgl. Dei verbum,
11.
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paragrafen te geven, zodat de oorspronkelij-
ke betekenis die het leergezag van de Kerk
eraan geeft, goed begrepen, aanvaard en
integraal bewaard wordt.

In de huidige tijd namelijk wordt het
woord ‘Kerk’ in verschillende betekenissen
verstaan, die hoewel ze waar zijn en met
elkaar samenhangen, toch exacter moeten
worden aangegeven, wanneer het gaat om
bijzondere en eigen functies van mensen die
werkzaam zijn in de Kerk. Wat betreft de
vragen van geloof en ethiek is het duidelijk
dat alleen de Paus en het College van Bis-
schoppen in communio met hem gemach-
tigd zijn om de gelovigen met bindend
gezag te onderwijzen.8 De bisschoppen zijn
immers de “authentieke, d.w.z. met het
gezag van Christus beklede leraren”9 van
het geloof, omdat zij krachtens goddelijke
instelling de opvolgers van de Apostelen
zijn “in het leergezag en in de pastorale lei-
ding”; samen met de paus oefenen zij de
hoogste en volledige macht uit over de
gehele Kerk, welke macht echter slechts uit-
geoefend kan worden met toestemming van
de paus.10

5. Met de formule van de eerste paragraaf
“Eveneens geloof ik met vast geloof alles
wat vervat is in het geschreven of overgele-
verde woord van God, en wat door de Kerk
hetzij door een plechtig oordeel hetzij door
het gewoon en universeel leergezag als van
Godswege geopenbaard te geloven voorge-
houden wordt”, wordt gesteld dat al wat aan
de gelovigen onderwezen moet worden
gelegen is in alle leerstukken van goddelijk
en katholiek geloof, die door de Kerk als
van Godswege en formeel geopenbaard
wordt voorgehouden en dus onveranderlijk
zijn.11

Deze leerstukken zijn vervat in het
geschreven of overgeleverde Woord van God
en worden door een plechtig oordeel als van
Godswege geopenbaarde waarheden gedefi-

nieerd hetzij door de Paus sprekend ‘ex cat-
hedra’ hetzij door het College van Bisschop-
pen in concilie verzameld, hetzij vervolgens
door het gewoon en universeel leergezag als
onfeilbaar te geloven voorgehouden.

Deze leerstukken eisen van alle gelovi-
gen de instemming van een theologaal
geloof. Daarom, indien iemand deze hard-
nekkig betwijfelt of ontkent, valt hij onder
de censuur van ketterij, zoals aangegeven in
de betreffende canones van de canonieke
Wetboeken.12

6. De tweede stelling van de Geloofsbelij-
denis luidt “Vast aanvaard ik ook en houd ik
mij aan alle uitspraken en elke uitspraak
afzonderlijk die met betrekking tot de leer
over geloof en zeden door haar definitief
worden gedaan”. Het leerobject van deze
formule omvat alle leerstukken betreffende
de dogmatische wetenschap en de ethiek13

die noodzakelijk zijn om het geloofsgoed
getrouw te bewaren en uiteen te zetten, hoe-
wel zij door het leergezag van de Kerk niet
als formeel geopenbaard voorgehouden wor-
den.

Deze leerstukken kunnen in een plechti-
ge vorm door de Paus sprekend ‘ex cathedra’
of door het College van Bisschoppen in con-
cilie verzameld gedefinieerd worden of door
het gewoon en universeel leergezag van de
Kerk als ‘definitief te houden opvatting’14

onderwezen worden. Iedere gelovige echter
moet vast en definitief instemmen met deze
waarheden steunend op het geloof in de bij-
stand die de heilige Geest schenkt aan het
leergezag van de Kerk en op de katholieke
leer omtrent de onfeilbaarheid van het leer-
gezag in deze zaken.15 Indien iemand deze
waarheden ontkent, lijkt hij de waarheid
van de katholieke leer16 af te wijzen en is hij
door dit feit zelf niet meer in volledige com-
munio met de katholieke Kerk.

7. De waarheden die betrekking hebben op
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de tweede paragraaf kunnen van verschil-
lende aard zijn en hebben een verschillend
karakter, hetgeen afhangt van hun samen-
hang met de openbaring. Er zijn immers
waarheden die op grond van een historische
band noodzakelijk met de openbaring ver-
bonden zijn; andere waarheden echter heb-
ben een logisch verband dat uitdrukking is
van een fase in de rijping van het bewust-
zijn met betrekking tot dezelfde openbaring,
waartoe de Kerk geroepen wordt. Hoewel
deze leerstukken niet worden voorgehouden
als formeel geopenbaard voor zover zij
geloofselementen toevoegen die niet geopen-
baard of nog niet als zodanig erkend zijn,
hebben zij toch een definitief karakter dat
tenminste wordt aangetoond door hun
intrinsieke band met de geopenbaarde
waarheid. Bovendien mag niet worden uit-
gesloten dat op een bepaald punt van de
dogmatische ontwikkeling het verstaan
zowel van de aangeduide werkelijkheid als
van de woorden van het geloofsgoed in het
leven van de Kerk voortgang kan maken en
dat het leergezag sommige van deze leer-
stukken als dogma’s van het goddelijk en
katholiek geloof kan afkondigen.

8. Wat betreft de aard van de instemming
met de waarheden die als van Godswege
geopenbaard door de Kerk worden voorge-
houden (eerste paragraaf) of als definitief
gehouden moeten worden (tweede para-
graaf), is het van groot belang duidelijk te
maken dat het karakter van instemming met
beide bepalingen op dezelfde wijze volledig
en onherroepelijk is. Het verschil betreft de
bovennatuurlijke deugd van geloof: de
instemming immers met de waarheden van
de eerste paragraaf steunt rechtstreeks op
het gezag van het Woord van God (doctrine
de fide credenda); de instemming echter met
de waarheden van de tweede paragraaf
berust op het geloof in de bijstand van de
heilige Geest aan het leergezag en op de

katholieke leer over de onfeilbaarheid van
het leergezag (doctrine de fide tenenda).

9. Hoe dan ook, het leergezag van de Kerk
onderwijst een leer die geloofd moet worden
als van Godswege geopenbaard (eerste para-
graaf) of als definitief te houden (tweede
paragraaf) bij definitieve of bij niet defini-
tieve act. Als het gaat over een definitieve
act, wordt een waarheid plechtig gedefi-
nieerd door een uitspraak van de Paus ‘ex
cathedra’ of door het handelen van een
oecumenisch concilie. Als het gaat om een
niet definitieve act, wordt een leer onfeil-
baar onderwezen door het gewoon en uni-
verseel leergezag van de bisschoppen die
over de hele aarde in communio met de
opvolger van Petrus zijn. Deze leer kan
bevestigd of herbevestigd worden door de
Paus ook zonder een plechtige definitie uit
te spreken, verklarend namelijk dat deze
leer hoort tot het onderricht van het
gewoon en universeel leergezag als een van
Godswege geopenbaarde waarheid (eerste
paragraaf) of als een waarheid van de
katholieke leer (tweede paragraaf). Derhal-
ve, wanneer omtrent een of andere leer geen
uitspraak in de plechtige vorm van een
definitie bestaat, maar deze door het
gewoon en universeel leergezag – waarbij
noodzakelijk de Paus inbegrepen is – onder-
wezen wordt als behorend tot het erfgoed
van het geloofsgoed, dan moet ze verstaan
worden als onfeilbaar voorgehouden.17 Een
verklaring van de Paus om te bevestigen of
te herbevestigen is daarom geen nieuwe act
van dogmabepaling, maar de formele
bevestiging van een waarheid die de Kerk
reeds bezit en onfeilbaar overlevert.

10. De derde stelling van de Geloofsbelijde-
nis luidt: “Bovendien aanvaard ik met reli-
gieuze volgzaamheid van wil en verstand de
leerstellingen die hetzij de Paus hetzij het
Bisschoppencollege naar voren brengen
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Paulus II, Motu
proprio Ad tuen-
dam fidem (18 mei
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wanneer zij hun authentiek leergezag uitoe-
fenen, ook al hebben zij niet de bedoeling
deze bij definitieve act af te kondigen.”

Tot deze paragraaf behoort elk onder-
richt over geloof en zeden, naar voren
gebracht als waar of althans als zeker, hoe-
wel niet door een plechtig oordeel gedefi-
nieerd noch door het gewoon en universeel
leergezag als gedefinieerd voorgehouden.
Niettemin is dit onderricht een authentieke
betekening van het gewoon leergezag van
de Paus of van het Bisschoppencollege en
eist daarom een religieuze volgzaamheid van
wil en verstand.18 Het wordt namelijk voor-
gehouden om een dieper verstaan van de
openbaring te verkrijgen, of om eraan te
herinneren dat een bepaalde leer overeen-
stemt met de waarheid van het geloof, of
tenslotte om waakzaamheid te vragen tegen
opvattingen die afwijken van deze waarhe-
den of tegen stellingen die gevaarlijk zijn en
tot dwalingen leiden.19

Alles wat voorgehouden wordt in strijd
met deze leerstukken moet als onwaar beti-
teld worden, of als het gaat om prudentie bij
het geven van onderricht, als vermetel of
gevaarlijk en derhalve “tuto doceri non
potest”.20

11. Voorbeelden. Zonder uitputtend of volle-
dig te willen zijn, maar enkel ter illustratie
worden bepaalde voorbeelden van leerstuk-
ken gegeven die op de drie genoemde para-
grafen betrekking hebben.

Tot de waarheden van de eerste para-
graaf behoren de geloofsartikelen van het
Credo, verschillende christologische dog-
ma’s21 en Maria-dogma’s;22 de leer over de
instelling van de sacramenten door Christus
en hun werkzaamheid met betrekking tot de
genade;23 de leer over de werkelijke en sub-
stantiële tegenwoordigheid van Christus in
de eucharistie24 en het offerkarakter van de
eucharistische viering;25 de stichting van de
Kerk door Christus’ wil;26 de leer over het

primaat en de onfeilbaarheid van de Paus;27

de leer over het bestaan van de erfzonde;28

de leer over de onsterfelijkheid van de gees-
telijke ziel en de onmiddellijke vergelding
na de dood;29 de afwezigheid van dwaling in
de geïnspireerde heilige geschriften;30 de
leer over de zware zondigheid van het
rechtstreeks en vrijwillig doden van een
onschuldig menselijk wezen.31

Wat betreft de waarheden van de tweede
paragraaf, dat wil zeggen die welke op
grond van een logische noodzaak met de
openbaring verbonden zijn, mag bij wijze
van voorbeeld gewezen worden op de ont-
wikkeling in het verstaan van de leer die
betrekking heeft op de definiëring van de
onfeilbaarheid van de Paus voordat het
dogma op het Eerste Vaticaans Concilie
gedefinieerd werd. Het primaat van Petrus
werd altijd geloofd als van Godswege geo-
penbaard, ofschoon tot op het Eerste Vati-
caans Concilie gediscussieerd werd of de
begrippen ‘jurisdictie’ en ‘onfeilbaarheid’
intrinsiek deel uitmaakten van de openba-
ring of enkel rationele uitwerkingen waren.
Hoewel haar karakter als van Godswege
geopenbaarde waarheid op het Eerste Vati-
caans Concilie gedefinieerd werd, was niet-
temin de leer over de onfeilbaarheid en het
iurisdictieprimaat van de Paus reeds voor
het concilie als definitief erkend. De
geschiedenis toont dus duidelijk aan dat
hetgeen is voortgekomen uit het bewustzijn
van de Kerk, vanaf het begin als een ware
leer beschouwd is, vervolgens als definitief
behouden is, maar pas in de laatste fase – de
definiëring door het Eerste Vaticaans Conci-
lie – als een van Godswege geopenbaarde
waarheid aanvaard is.

Wat betreft de meer recente bepaling
omtrent de leer over de priesterwijding die
alleen aan mannen voorbehouden is, moet
een soortgelijke ontwikkeling gezien wor-
den. De Paus die niet tot een dogmatische
definiëring heeft willen overgaan, heeft
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Instructie over de
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19. Vgl. Donum
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23. Vgl. a.w., 1601;
1606.

24. Vgl. a.w., 1636.

25. Vgl. a.w.,
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26. Vgl. a.w., 3050.
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3293; Dei verbum,
11.

31. Vgl. Johannes
Paulus II, Encycliek
Evangelium vitae
(25 maart 1995),
57.



toch opnieuw willen bevestigen dat deze
leer definitief32 gehouden moet worden daar
zij steunend op het geschreven Woord van
God, onafgebroken gehouden is en in de
overlevering van de Kerk door het gewoon
en universeel leergezag op onfeilbare wijze
is voorgehouden.33 Niets verhindert, zoals
genoemd voorbeeld kan aantonen, dat in de
toekomst het bewustzijn van de Kerk zo
voortschrijdt dat zij deze leer definieert als
een leer die geloofd moet worden als van
Godswege geopenbaard.

Het is goed ook in herinnering te roepen
de leer omtrent het verbod van euthanasie
zoals uiteengezet in de Encycliek Evangeli-
um vitae. Bevestigend dat euthanasie “een
ernstige schending is van de Wet van God”,
verklaart de Paus: “Deze leer vindt haar
grondslag in de natuurwet en in het
geschreven Woord van God; ze werd door-
gegeven door de overlevering van de Kerk
en onderricht door het gewone en universe-
le leergezag.”34 Het zou kunnen lijken alsof
in de leer over euthanasie een zuiver ratio-
neel element ligt, omdat de Schrift dit
begrip niet lijkt te kennen. Van de andere
kant is volstrekt helder de onderlinge
samenhang tussen de orde van het geloof
en de orde van het verstand; want de Schrift
heeft evident een afschuw van elke vorm
van zelfbeschikking over menselijk leven
die juist in de praktijk en de theorie van
euthanasie verondersteld wordt.

Andere voorbeelden van morele leer-
stukken die als definitief onderwezen wor-
den door het gewoon en universeel leerge-
zag, zijn het onderricht over het verbod van
prostitutie35 en het verbod van ontucht.36

Voorbeelden van waarheden, op grond
van historische noodzaak met de openba-
ring verbonden, die definitief gehouden
moeten worden en toch niet verklaard kun-
nen worden als van Godswege geopen-
baard, zijn de volgende: de legitimiteit van
de keuze van een Paus of van het houden

van een oecumenisch concilie, de canonisa-
tie van heiligen (facta dogmatica); de ver-
klaring van Leo XIII in zijn apostolische
Brief Apostolicae Curae over de ongeldig-
heid van Anglicaanse wijdingen.37

Onder de voorbeelden van leerstukken
die tot de derde paragraaf behoren, kunnen
aangegeven worden vormen van onderricht
die door het authentiek gewoon leergezag
als niet definitief voorgehouden worden en
die een verschillende graad van instemming
vereisen volgens de zin en de wil, uitge-
drukt hetzij door de aard van de documen-
ten hetzij door het herhaald voorhouden
van dezelfde leer hetzij door de strekking
van de verbale uitdrukking.38

12. In de verschillende symbola erkent en
getuigt de gelovige dat hij het geloof van de
hele Kerk belijdt. Daarom wordt vooral in
oudere symbola het kerkelijk bewustzijn
uitgedrukt in de formule “Wij geloven”.
Zoals de Katechismus van de Katholieke
Kerk leert is “’Ik geloof’ (Geloofsbelijdenis
van de apostelen) het geloof van de Kerk dat
persoonlijk door iedere gelovige, vooral bij
het doopsel, beleden wordt. ‘Wij geloven’
(Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantino-
pel volgens Grieks origineel): dat is het
geloof van de Kerk dat beleden wordt door
de bisschoppen, in concilie bijeen, of meer
in het algemeen door de liturgische
gemeenschap van de gelovigen, ‘Ik geloof’:
dat is ook onze moeder de Kerk, die God
door haar geloof antwoord geeft en die ons
leert zeggen: ‘Ik geloof’, ‘Wij geloven’.”39

In iedere belijdenis van het geloof geeft
de Kerk uiting aan de verschillende fasen
die zij bereikt heeft op haar weg naar de
ontmoeting met God. Geen enkele inhoud
wordt terzijde geschoven door het verstrij-
ken van de tijd; alles daarentegen wordt tot
onvervangbaar erfgoed waardoor het geloof
van alle tijden, van alle gelovigen en van
alle plaatsen het eeuwig handelen aan-
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32. Vgl. Johannes
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sche Brief Ordina-
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34. Evangelium
vitae, 65.
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schouwt van de Geest van de verrezen
Christus, Die zijn Kerk begeleidt en levend
maakt, om haar te brengen tot de volle
waarheid.

Rome, vanuit de Zetel van de Congregatie
voor de Geloofsleer, 29 juni 1998.

JOSEPH KARDINAAL RATZINGER

prefect

TARCISIO BERTONE S.D.B.
secretaris
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Congregatie voor de Geloofsleer

Rescript

Uitgevaardigd tengevolge van een audiëntie
van Zijne Heiligheid betreffende de formu-
les van de geloofsbelijdenis en de eed van
trouw

Met betrekking tot de formules van de
Geloofsbelijdenis en van de Eed van trouw
waarover geschreven is in de Acta Apostoli-
cae Sedis van 9 januari 1989, lijkt het goed
ook het rescript te publiceren dat in vervolg
op een audiëntie daarover is uitgevaardigd.

Rescript voortvloeiend uit een audiëntie van
Zijne Heiligheid

In een Audiëntie op 1 juli 1988 verleend
aan de hieronder vermelde Kardinaal Pre-
fect van de Congregatie voor de Geloofsleer,
heeft de Heilige Vader nieuwe formulerin-
gen goedgekeurd en vastgelegd zowel van
de Geloofsbelijdenis als van de Eed van

trouw bij de aanvaarding van een ambt uit
te oefenen in naam van de Kerk. Tevens
goedgekeurd zijn de daarbij behorende nor-
men, die in de vermelde publicatie van de
formuleringen vervat zijn. De Heilige Vader
heeft tegelijk verordend dat dit alles op de
gebruikelijke wijze in de Acta Apostolicae
Sedis gepubliceerd moet worden. Deze for-
mules onder toezicht van de Bisschoppen-
conferenties in de landstalen vertaald,
mogen pas gebruikt worden nadat zij door
deze Congregatie zijn goedgekeurd.

Ten huize van de Congregatie voor de
Geloofsleer, 19 september 1989.

JOSEPH KARDINAAL RATZINGER

prefect

AAS LXXXI (7 oktober 1989)

Vertaling: prof. dr. P. Stevens en prof. dr. L.
de Fleurquin

89 • 2003  Kerkelijke documentatie 57




