
1. Inleiding

De moderne zendingsbeweging heeft altijd geleefd van en met haar eigen grote
verhalen over de wereld en over de toekomst van de wereld. De belofte van het
komend Koninkrijk, het eschatologisch perspectief, is daarbij altijd een belangrijk
leidmotief geweest. Het was en is de oecumenische droom dat de heelheid van de
mensheid en de eenheid van het wereldchristendom ééns samen zullen vallen.

In deze studie wordt beschreven hoe de theologen Hans Hoekendijk, Hans Jo-
chen Margull en Ernst Lange die droom hebben gedeeld. Zij hebben, in bondgenoot-
schap met de moderniteit, geprobeerd de wereld als eenheid te denken door elemen-
ten uit het toen gangbare secularisatiediscours1 te integreren in het missionaire ver-
toog. In de spannende naoorlogse jaren van de vorige eeuw hebben zij geprobeerd
om de mondiale verschuivingen, het proces van dekolonisatie, maar ook de seculari-
satie van de cultuur en de tanende invloed van kerkelijke structuren positief te ver-
werken. Zij deden dit in aansluiting op theologen als Bonhoeffer, Gogarten en Cox
die ook hadden getracht secularisatie en christelijk geloof op één lijn te krijgen.
Hoekendijk, Margull en Lange waren alledrie betrokken bij het onderzoeksproject
betreffende the missionary structures of the congregation dat in 1961 door de afde-
ling ‘Studies in Evangelism’ in opdracht van de Algemene vergadering van de We-
reldraad van kerken (New Delhi 1961) was ingesteld. Er werd gevraagd en gezocht
naar nieuwe gestalten van kerk zijn waardoor opnieuw aansluiting zou kunnen wor-
den gevonden op de veranderende, geseculariseerde wereld. Daarbij werd aan de
sociologie een belangrijke rol toebedeeld. De wereld werd niet benaderd als ruimte
‘daarbuiten’ maar als veld van Gods handelen en secularisatie werd niet gezien als
een bedreiging maar als een mogelijkheid om de weg naar het Rijk vrij te maken.
Binnen de werkgroep leefde de verwachting, dat er in en door het proces van secula-
risatie iets nieuws zou aanbreken en dat dit nieuwe verband hield met het Rijk van
God. Deze grondgedachte heeft de drie hoofdpersonen uit dit boek sterk beïnvloed.

In deze studie wordt het werk van Hoekendijk, Margull en Lange dus besproken
in het verlengde van de poging om de snelle wereldwijde ontwikkelingen van cul-
tuur, wetenschap en techniek te verzoenen met het overgeleverde christelijke geloof.
Hun visie oefende grote aantrekkingskracht uit op een ontevreden jongere generatie
die nieuwe wegen zocht voor de kerk in de wereld. De aantrekkelijkheid van hun
ontwerp was niet alleen gelegen in de mogelijkheid die het bood om het christelijk
geloof en de moderne zendingsbeweging actuele betekenis te verlenen, maar ook in
de manier waarop kerk en zending met elkaar in verband werden gebracht. Omdat
de kerk als geheel betrokken is op de wereld, kan zending maar niet een stukje van


1 We gebruiken hier de termen ‘discours’, ‘taalspel’ en ‘vertoog’ op de manier zoals J.-F. Lyotard dat

in aansluiting op L. Wittgenstein heeft gedaan. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de verschillende
categorieën van uitspraken bepaald worden door hun eigen regels, zoals een schaakspel gekenmerkt
wordt door een groep regels die de eigenschappen van de stukken bepalen. Zie Lyotard 1979 (1989),
45-49.
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de kerk zijn. Integendeel, zending, zo was de redenering, zou juist wezen en struc-
tuur van de kerk moeten bepalen. Door deze benadering sneed het mes eigenlijk aan
twee kanten. Enerzijds werd zending weer voluit een kerkelijk woord: zendingsacti-
viteiten bleven niet beperkt tot een groep enthousiaste zendingsverenigingen, maar
werden gezien en georganiseerd als kérkelijke activiteiten. Anderzijds ontdekte de
kerk zelf een soort nieuw mission statement waardoor uitdrukking kon worden ge-
geven aan de onopgeefbare verbondenheid met de wereld.

Hoekendijk, Margull en Lange zijn, ieder op hun eigen manier, ook tot de ont-
dekking gekomen dat hun theologoumena op gespannen voet kwamen te staan met
nieuwe realiteiten en ervaringen. We zijn in ons onderzoek niet nader ingegaan op
de overeenkomst die mogelijk aangewezen zou kunnen worden in hun tragische
levensgeschiedenis. Ze houdt ons inziens zeker verband met de existentiële manier
waarop zij getheologiseerd hebben en tegenslag en teleurstelling hebben moeten
verwerken. Ze heeft ook te maken met de ingrijpende oorlogservaringen die hen
gedreven hebben tot de radicale uitgangspositie die hun denken kenmerkt. In de
Tweede Wereldoorlog werden zij geconfronteerd met het naakte aangezicht van de
wereld, haar volstrekte godloosheid. En alleen vanuit deze profaniteit, deze secula-
riteit, wilden zij haar begrijpen als object van belofte.

Deze radicale benadering werd en wordt niet door iedereen begrepen. Het ont-
werp van Hoekendijk, Margull en Lange wordt daarom ook over het algemeen als
achterhaald beschouwd, niet in de laatste plaats vanwege het daarin vooronderstelde
en onhoudbaar geachte ‘christocentrisch universalisme’.2 Het zou de mondiale te-
genstellingen verdoezelen zoals die zichtbaar worden in de strijd om gerechtigheid
en culturele identiteit. Daarnaast zou het religieuze pluralisme van de wereldsamen-
leving in dit paradigma onvoldoende onderkend worden. Het leven kan men niet
tekenen op een theologische tekentafel, maar wordt geleefd in een concrete context
en iedere context is weer anders. Afzonderlijk hebben Hoekendijk, Margull en ook
Lange veel negatieve kritiek gehad. Hoekendijk kreeg, vanwege zijn kritiek op de
bestaande kerk, het etiket opgeplakt van ‘ecclesioclast’, zijn omarming van seculari-
satie werd gekwalificeerd als absurd, zijn gedachten werden zelfs ‘extravagante
nonsens’ genoemd.3 Lange kreeg vooral vanwege zijn homiletische theorie veel
kritiek. Hij zou te makkelijk begrippen uit de menswetenschappen overnemen, hij
zou teveel vertrouwen op het ‘maakbare’ en te weinig op de belofte en wat hij onder
‘aanvechting’ verstond had maar weinig met de vraag naar God te maken hebben en
vooral een vorm van narcisme zijn.4 Margull heeft, niet persoonlijk, maar wel als
voorzitter van de ‘dialogue-unit’ van de Wereldraad van Kerken ervaren dat zijn
werk het stempel ‘syncretistich’ opgedrukt kreeg.5 Kortom, de positie van de drie
hoofdpersonen in dit boek is vaak omschreven als onhoudbaar en absurd. Toen de
ster van Hoekendijk, Margull en Lange begon te dalen en hun invloed steeds meer
afnam, raakten zij als persoon meer en meer teleurgesteld en verbitterd juist omdat


2 Zie in verband met deze kritiek: Werner 1993, i.h.b. 156vv. en Raiser 1989, i.h.b. 51-86.
3 Zie voor een samenvatting van de kritiek op Hoekendijk, Hoedemaker 1995, 166.
4 Deze kritiek vooral bij Bohren 1981.
5 Zie bijv. MB 26.
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de intentie achter hun benadering door de naoorlogse generatie niet begrepen werd.
Zij kwamen in een soort spagaathouding terecht. Enerzijds wilden ze de naoorlogse
wereldervaring volstrekt serieus nemen en anderzijds wilden zij vasthouden aan het
eschatologisch perspectief, de belofte van de eenheid van de mensheid.

Deze bedoeling wordt in de verschillende reacties op Hoekendijk, Margull en
Lange onvoldoende gehonoreerd. En daarachter doemt het gevaar op dat het mondi-
ale aspect van het kerk-zijn-in-de-wereld, het eschatologisch perspectief waarin de
einden der aarde en het einde der tijden op elkaar betrokken worden, vergeten wordt.
Onder de indruk van de pluraliteit, de veelvormigheid van culturen en religies, maar
ook onzeker over de eigen christelijke identiteit, verliest men het zicht op de wereld
als geheel en gaat men zich concentreren op problemen van persoonlijke spirituali-
teit en kerkelijke organisatie.

These
En daarmee zijn we uitgekomen bij de vraag waarmee we ook dit onderzoek begin-
nen. Zijn Hoekendijk, Margull en Lange werkelijk achterhaald? Wat ons in hun
missionaire ecclesiologie fascineert is dat zij zochten naar een wereldbegrip, een
werkelijk omvattend metaperspectief, van waaruit vragen naar heelheid en gerech-
tigheid aan de orde kunnen worden gesteld. En dat blijft in deze tijd een benadering
die niet opgegeven mag worden, juist omdat pluraliteit hand in hand gaat met globa-
lisering en omdat de werkelijke antwoorden op vragen betreffende vrede, gerechtig-
heid en de heelheid van de schepping alleen in mondiaal verband beantwoord kun-
nen worden. Als men het ontwerp van onze drie hoofdpersonen beschouwt vanuit de
crisis waarin wereldchristendom en moderniteit zich gezamenlijk bevinden, dan
blijkt hun constructie van wereld een waardevolle poging om eenheid, contextuele
verscheidenheid en goddelijke belofte op elkaar te betrekken. Zo gezien is hun mis-
sionaire ecclesiologie verrassend actueel. De centrale stelling van dit boek is dus dat
Hoekendijk, Margull en Lange onmisbare bijdragen leveren voor het werken aan een
missionaire ecclesiologie, waarin gezocht wordt naar ‘verzoende verscheidenheid’,
naar een heelheid in en achter de postmoderne ervaring van contextuele pluraliteit en
tegenover de negatieve gevolgen van globalisering. Deze bijdragen kunnen echter
alleen optimaal benut worden als de onduidelijkheden rond hun gebruik van het
begrip wereld, die ontstaan zijn door een ongereflecteerde combinatie van gedachten
uit het missionaire en secularisatiediscours, opgehelderd worden. Voor de doorden-
king van een eigentijdse missionaire ecclesiologie is het van belang deze onduide-
lijkheden nauwkeurig te lokaliseren en te analyseren in samenhang met de vraag
naar de verhouding tussen heelheid en verscheidenheid, universaliteit en contextua-
liteit, belofte en wereld.

Methode en opbouw
Het centrale gedeelte van dit boek wordt gevormd door het tweede deel. Daarin
worden de missionaire ecclesiologieën van Hoekendijk, Margull en Lange naast
elkaar geplaatst. Met deze nevenschikking bedoelen wij niet in de eerste plaats een
soort chronologische ontwikkeling aan te wijzen als wel een systematische samen-
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hang. Deze samenhang heeft vooral te maken met de combinatie van het secularisa-
tiediscours met het missionaire taalspel en wordt uitgedrukt in een bepaalde inter-
pretatie van het begrip Missio Dei.

Overigens wordt door de systematische vergelijking ook het einde van een be-
paald tijdvak in de missiologie gedocumenteerd, het is het einde van de periode van
de grote zendingsverhalen en de missionaire mondialiteitsconcepten. Hier en daar
wordt zelfs de overgang naar een postmoderne en postmissionaire tijd al zichtbaar in
de verschuiving van een universeel naar een contextueel wereldbegrip. We brengen
deze verschuiving in kaart door middel van het gebruik van de coördinaten ruimte
en tijd.

Deze twee begrippen vormen bij wijze van spreken de twijnen van de rode draad
die ook door het eerste deel van het boek loopt. Daar bespreken we in hoofdstuk
twee en drie het wereldbegrip zoals dat gefunctioneerd heeft in het secularisatiedis-
cours en het missionaire discours. Ook laten we zien op wat voor manier het secula-
risatiediscours het missionaire vertoog beïnvloed heeft en in welke opzichten de
moderne protestantse zendingsbeweging ook werkelijk modern is geweest. In hoofd-
stuk vier analyseren we het begrip ‘Missio Dei’ tegen de achtergrond van de door
ons beschreven taalvelden. We sluiten het eerste deel af met een evaluatie in hoofd-
stuk vijf.

Na een bespreking van de concepten van Hoekendijk, Margull en Lange in het
tweede deel - de hoofdstukken zes, zeven en acht - gaan we in deel drie verder in het
gesprek met de drie hoofdpersonen uit ons onderzoek. In hoofdstuk negen blikken
we terug naar deel twee. We gaan na welke systematische overeenkomsten en ver-
schillen er aan te wijzen zijn in de ontwerpen van Hoekendijk, Margull en Lange.
We laten ook zien op welke punten zij in hun ontwerp aan de grenzen van het Mis-
sio Dei-paradigma6 zijn geraakt. In hoofdstuk tien stellen we hen een aantal vragen
die bij ons opgekomen zijn naar aanleiding van de visie van enkele postmoderne
auteurs. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk elf, keren we terug naar de bronnen van
de missionaire spiritualiteit en het grondpatroon van het moderne missionaire we-
reldbegrip, zoals we dat ontdekt hebben bij Zinzendorf. Van daaruit komen dan
wereld en belofte in de missionaire ecclesiologieën van Hoekendijk, Margull en
Lange opnieuw aan de orde.


6 Zie voor het gebruik van de term ‘paradigma’ Kuhn 1961 (1996). Vgl. ook Toulmin 2001, 16 en

Jongeneel 1998, 105, n. 76.
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