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Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan?

bekwaam

-
ontwikkeltijd

geen verdere toelichting.

Natascha Kienstra (Eindhoven 1966)
idactica

Rooms-katholiek

 
Moreel handelen begint bij het verlangen om een goed leven te leiden. Wie 

volstaat om aan allerlei materiële randvoorwaarden te voldoen. Het leven is 
goed daar waar mensen in staat zijn harmonieus samen te leven, waarin de 

zal dus ons handelen er beter op gericht moeten gaan staan. Deze gedachte zal 

maar wat aan het aanmodderen, in het slechtste geval zijn we beesten met een 

evenwel voorbij aan het gegeven dat we al vanaf de tijd dat we in grotten rond-

esthetische neiging van de mens sluit goed aan bij een visie die het begin van 
de moraal ziet in het verlangen naar goed leven. Moraal is dan niet zozeer een 

-
ging dat het op z’n minst de moeite van het proberen waard is om dat goede 
leven te be
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wenst te verwerven. In het geval van een goed leven ga je dan in de leer bij 

-
richt geven zij de contouren van dat goede leven en leggen ze uit hoe het naar 

aartoe. 

Anton ten Klooster (Hardenberg 1983)
Theology

Rooms-katholiek

 
De evolutionaire wortels van de naastenliefde

-
menten uit het Nieuwe Testament. Op de vraag van een wetgeleerde ‘Wie is 
mijn naaste?’ vertelt Jezus het verhaal van een door rovers overvallen reiziger 

wetgeleerde: ga heen, doe gij evenzo.
De naastenliefde is niet zomaar een van de vele Bijbelse geboden en verbo-

-

het helpen van behoeftigen: ‘Allah bemint niet wie gierig zijn, die verbergen 
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