
3. Zending

3.1 INLEIDING

In aansluiting op de schets van het secularisatiediscours vestigen wij nu de aandacht
op enkele belangrijke aspecten van het wereldbegrip dat zich in de (moderne pro-
testantse) zendingsbeweging ontwikkelde.1

We hebben een tweetal redenen om ons in deze analyse te beperken tot de pro-
testantse beweging2 en de rooms-katholieke zendingsbeweging daarbij niet te be-
trekken. De eerste reden ligt erg voor de hand. Hoekendijk, Margull en Lange ver-
wijzen in hun werk nadrukkelijk naar deze traditie. De oecumenische beweging
waar zij deel van uitmaken kan ook alleen begrepen worden tegen de achtergrond
van de moderne protestantse zendingsbeweging.3 Een tweede reden waarom we de
katholieke zendingsbeweging buiten beschouwing laten is gelegen in het gegeven
dat deze zich in de achttiende  en negentiende eeuw in veel opzichten ook anders
ontwikkeld heeft dan de protestantse beweging. Hoewel de katholieke zending ook
wel los van de congregationele kerkelijke zending aan bepaalde nationaliteiten
(Spanje, Portugal, Frankrijk) gebonden was, bleef ze toch altijd rooms-katholieke
zending. Dat wil zeggen: het bleef zending onder mandaat van de ene katholieke
wereldkerk. In protestantse kring waren het juist de niet kerkelijke en onafhankelijke
zendingsbewegingen die zochten naar een andere verhouding tussen christendom en
wereld. De vanzelfsprekende relatie met het corpus christianum werd losgelaten en
de oude geïnstitutionaliseerde vormen van het christendom werden doorbroken op
zoek naar een directe relatie met het heil. Ongetwijfeld zijn er ook binnen de katho-
lieke zendingsbeweging ontwikkelingen aan te wijzen waarbij een nieuwe spiritua-
liteit leidde tot een ander missionair bewustzijn. Voorzover wij hebben kunnen
nagaan, vonden deze echter altijd plaats binnen de organisatorische kaders van de
rooms-katholieke wereldkerk.4

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk analyseren we een zendingstraktaat uit
1792, geschreven door William Carey. Uit deze analyse zal blijken dat de moderne
zendingsbeweging, ondanks haar verzet tegen allerlei ontwikkelingen in de toenma-
lige samenleving, zeker modern genoemd mag worden. Ook zullen we aan de hand
van dit geschrift wijzen op een belangrijke verschuiving in het missionaire discours
tussen de achttiende  en de negentiende eeuw.

In paragraaf twee blikken we, vanuit de hierboven omschreven positie, eerst
terug naar het zendingsdiscours in de achttiende eeuw. We bespreken leven en werk
van graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, die aan de wieg heeft gestaan van de


1 Over het algemeen is men van mening dat deze beweging onder invloed van de Verlichting in de

achttiende eeuw is ontstaan. Zie OIM, 233vv. en OAL, 47.
2 Voor een overzicht van de moderne katholieke zendingsbeweging zie bijv.: OIM, 236-242.
3 Zie voor de relatie tussen oecumenische beweging en zendingsbeweging: OAL, 47vv.
4 Vgl. OIM, 236-241 en OAL, 50vv.
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moderne zendingsbeweging. In het bijzonder gaan we na welk wereldbegrip er in
zijn missionaire benadering opgesloten ligt.

In paragraaf drie laten we zien dat er onder invloed van het negentiende eeuwse
positivisme en Anglo-Amerikaanse opwekkingsbewegingen binnen het missionair
discours een verschuiving optreedt in de manier waarop er over ‘wereld’ gesproken
wordt. We willen laten zien dat het perspectief van het komend Rijk in deze periode
naar de achtergrond verdwijnt en dat daarvoor in de plaats een sterk vooruitgangs-
geloof en grote nadruk op het menselijk handelen gaat overheersen. Deze verande-
ring blijkt grote gevolgen te hebben voor het wereldbegrip.

In paragraaf vier laten we vervolgens zien dat de Duitse missiologie een eigen
positie heeft behouden ten opzichte van de Anglo-Amerikaanse zendingsspirituali-
teit.

In paragraaf vijf blikken we terug en evalueren we dit hoofdstuk.

3.2 DE MODERNE PROTESTANTSE ZENDINGSBEWEGING

Voordat we in vogelvlucht de ontwikkeling van het wereldbegrip binnen het moder-
ne missionair discours gaan beschrijven willen we eerst nagaan in hoeverre de pro-
testantse zendingsbeweging van de achttiende  in de negentiende eeuw ook werke-
lijk modern genoemd mag worden. We nemen als het ware een positie op de grens
van beide eeuwen en door de bestudering van een traktaat dat aan het eind van de
achttiende eeuw verscheen van de hand van de baptistenzendeling William Carey
(1761-1834):5 An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the
Conversion of the Heathens.6 Met behulp van dit geschrift willen we niet alleen
laten zien hoe men zich in het algemeen binnen zendingskringen van de achttiende
en negentiende eeuw opstelde ten opzichte van de moderniteit. We zullen ook wij-
zen op een ontwikkeling die we in het vervolg van het hoofdstuk verder zullen be-
schrijven, namelijk een veranderende visie op de betekenis van de tijd binnen het
missionaire taalveld. Eerst zullen we de inhoud van ‘An Enquiry’ kort weergeven en
vervolgens zullen we de inhoud analyseren.

An Enquiry
Carey tracht in dit geschrift, op grond van verschillende argumenten, aan te tonen
dat het bijbelse zendingsbevel om het evangelie overal en aan iedereen te verkondi-
gen niet alleen als verantwoordelijkheid is meegegeven aan de apostelen, maar dat
dit bevel verplichtend is voor alle christenen van alle tijden. In de introductie schrijft

5 Zie algemeen: Wind 1984, 12v.; DuBose 1979, 23v.; Carey, die aanvankelijk opgeleid was als

schoenmaker, ontpopte zich op het zendingsveld als een moderne ‘homo universalis’. Ondanks vele
belemmeringen, vooral veroorzaakt door gezondheidsproblemen en de moeite van zware zendings-
arbeid, is hij zeer productief geweest. Hij heeft de bijbel, en belangrijke gedeelten ervan, vertaald in
zevenendertig (!) verschillende talen. Hij stichtte een opleiding voor predikanten in India en ver-
schillende botanische tuinen in de buurt van Calcutta. Hij doceerde Sanskriet en Bengalees en speel-
de in India een belangrijke rol in de strijd tegen ‘suttee’, het hindoe-gebruik om een weduwe met het
lijk van haar man op de brandstapel te verbranden.

6 Het traktaat is gepubliceerd in 1792, wij citeren uit DuBose a.w.
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hij dat de beden ‘Uw koninkrijk kome’ en ‘Uw wil geschiede in de hemel zowel als
op de aarde’ op zich al aanleiding zijn om alle wettige middelen aan te wenden om
de kennis van Gods naam wereldwijd te verspreiden. Om dit op een effectieve wijze
te kunnen doen moet men, aldus Carey, wel vertrouwd zijn met de religieuze toe-
stand van de wereld. Niet alleen het evangelie, maar ook de ‘feelings of humanity’
vragen als het ware om deze betrokkenheid op de wereld, want daardoor kan ook
zichtbaar gemaakt worden dat de geest van universele menslievendheid ten diepste
aan God zelf ontspringt.7 In een kort bijbelhistorisch overzicht laat Carey eerst zien
dat de zondeval in verschillende gestalten de kennis van God heeft verduisterd. In
duistere tijden waren vooral onverschilligheid, vergetelheid en barbarisme de oor-
zaak van het verdwijnen van de Godskennis. Maar ook in meer verlichte tijden
raakte men bij God vandaan.

‘In one period, the grossest ignorance and barbarism prevailed in the world; and af-
terwards, in a more enlightened age, the most daring infidelity, and contempt of God;
so that the world which was overrun with ignorance, now by wisdom knew not God,
but changed the glory of the incorruptible God, as much as in the most barbarous
ages, into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts
and creeping things. Nay, as they increased in science and politeness, they ran into
more abundant and extravagant idolatries.’8

Het is duidelijk dat Carey hier tussen de zinnen door ook verwijst naar zijn eigen
‘verlichte’ tijd. Tegenover het verlichte denken dat in haar extravagante en idolate
afwijkingen universele dimensies heeft aangenomen plaatst Carey de boodschap van
het evangelie die door kruis en opstanding ook een wereldwijde betekenis heeft
gekregen. De discipelen werden naar de einden der aarde gestuurd om een verloren
wereld terug te brengen bij God. Deze opdracht werd ook wel door alle volgende
generaties christenen overgenomen, maar met wisselend succes. Bovendien werd het
zendingsbevel in de kerkgeschiedenis nooit door heel de christengemeenschap seri-
eus genomen. Er is zelfs, zo schrijft Carey, een opvatting die er van uitgaat dat de
opdracht die aan de discipelen is gegeven niet geldt voor andere christenen in andere
tijden. Carey is daarentegen van mening dat de opdracht van Christus voor alle
tijden en op alle plaatsen opgaat.
Hij laat ten aanzien van dit punt een aantal overwegingen de revue passeren.

Ten eerste: als het bevel van Jezus om het evangelie te verkondigen alleen aan de
apostelen was gegeven dan zou deze restrictie ook moeten gelden voor het doopbe-
vel.

Ten tweede: wanneer het bevel beperkt was gebleven tot de apostelen, dan zou-
den alle zendelingen die na hen kwamen zonder bevoegdheid zijn geweest.


7 A.w., 24: ‘In order to do this (het verspreiden van het evangelie, fap) it is necessary that we should

become, in some measure, acquainted with the religious state of the world; and as this is an object
we should be prompted to pursue, not only by the gospel of our Redeemer, but even by the feelings
of humanity, so an inclination to conscientious activity therein would form one of the strongest
proofs that we are the subjects of grace, and partakers of that spirit of universal benevolence and
genuine philantropy which appears so eminent in the character of God himself.’

8 A.w., 25.
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Ten derde: Christus heeft beloofd dat hij met de gezondenen zou zijn ‘tot aan de
voleinding van de wereld’. Omdat dit moment nog niet is aangebroken is ook de
opdracht nog steeds van kracht.

Carey geeft toe dat een bijbelse opdracht door de gevolgen van bepaalde wetten,
feiten of gebeurtenissen niet uitgevoerd kan worden of zelfs kan komen te verval-
len.9 Maar ten aanzien van het zendingsbevel kan daarvan volgens hem geen sprake
zijn. Omdat de voorzienigheid zo veel en zo vaak openingen en mogelijkheden biedt
om de wereld het evangelie te verkondigen is het volgens Carey zeer aannemelijk
dat het zendingsbevel nog steeds van kracht is. Ook de tegenwerping dat de tijd nog
niet gekomen zou zijn om de heidenen te bekeren wijst Carey van de hand. De op-
vatting dat de heidenen niet bekeerd mogen worden tot het moment van ‘de uitstor-
ting van de Heilige Geest in de laatste dagen’10 wordt volgens Carey weersproken
door het succes van de zending op vele plaatsen.

Het argument dat er velen in het eigen land zijn die vervreemd zijn geraakt van
het evangelie en dat die eerst bekeerd moeten worden is volgens Carey ook niet
steekhoudend. Onze landgenoten hebben de mogelijkheden en de kennis om God te
leren kennen en er zijn overal in het land voorgangers die het Woord kunnen ver-
kondigen. Bij de heidenen ligt dit anders, aldus Carey, zij hebben geen bijbel, geen
geschreven taal, geen predikanten en geen goede burgerlijke overheid, zij hebben
geen van de voordelen die wij hier in ons eigen land wel hebben. ‘Pity, therefore,
humanity, and much more, Christianity, call loudly for every possible exertion to
introduce the gospel amongst them.’11

Wanneer we ‘An Enquiry’ analyseren dan valt niet te ontkennen dat Carey zich
nadrukkelijk afzet tegen bepaalde ontwikkelingen in zijn tijd. Hij schrijft dat men
niet alleen door onwetendheid en barbarij los van God kan geraken, maar zeker ook
door Verlichting en kennis. Bovendien onderkent hij dat velen in zijn eigen land ver
bij God vandaan geraakt zijn en dat evangelisatie noodzakelijk is om het tij te keren.
In dat opzicht ademt dit traktaat een zekere sfeer van argwaan tegen de tijdgeest.

Toch is het ook en vooral een modern geschrift. We willen dit aantonen met
behulp van de reeds eerder genoemde kenmerken die Toulmin12 aan de moderniteit
heeft toegekend.

Een eerste kenmerk van de moderniteit is de nadruk op schriftelijke kennis en
geschreven beweringen. Deze werden hoog aangeslagen omdat ze een universele
geldigheid leken te hebben. De manier waarop Carey de bijbel als schriftelijk getui-
genis gebruikt als bewijsmateriaal, zijn schriftberoep, lijkt ons hiervan een sprekend
voorbeeld.


9 Carey somt een aantal van deze zaken op (a.w., 27): ‘(...) if it be repealed, as the ceremonial com-

mandements of the Jewish law; or if there be no subjects in the world for the commanded act to be
exercised upon, as in the law of Septennial Release (...) or if (...) we can produce a counter-
revelation (...) or if, in any case, there be a natural impossibility of putting it in execution’. (cursief
in oorspr. tekst, fap).

10 A.w., 29.
11 Ibidem.
12 Zie p. 17v. van dit onderzoek.
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Een ander kenmerk van de moderniteit is de grote nadruk op universele princi-
pes, met name op het gebied van de ethiek. Rechtvaardigheid en goedheid worden
gezien als waarden die altijd en overal geldig zijn. Ook deze gedachte klinkt in ‘An
Enquiry’ door. Carey schrijft dat zending niet alleen goed en belangrijk is vanwege
de opdracht die gegeven wordt vanuit het evangelie, maar ook vanwege een alge-
meen verlangen van de mensheid naar het goede en mensvriendelijke.

Een derde kenmerk van de moderniteit is de nadruk op altijd geldige kennis
waardoor bijzondere gebeurtenissen als het ware aan elkaar kunnen worden ge-
knoopt en zo teruggebracht tot een abstract universeel beginsel. Ook daarvan vinden
we in ‘An Enquiry’ sprekende voorbeelden. Carey tracht, aan de hand van concrete
daden en gebeurtenissen, inzichtelijk te maken dat de bekering van de heidenen een
altijd geldende verplichting is.

Een vierde kenmerk van het moderne denken is het loslaten van het tijdgebonde-
ne en een concentratie op het tijdloze. In het traktaat van Carey vinden we dit ken-
merk vooral terug in de manier waarop de voorzienigheid en de wil van God geïn-
terpreteerd worden. De wil van God, de zending onder de heidenen, is niet tijdge-
bonden, maar altijd en overal van toepassing.

Tot slot willen we in verband met de zendingsbeweging in de achttiende  en de
negentiende eeuw nog wijzen op een ander kenmerk van moderniteit. In een artikel
van Peter van Rooden: ‘Nineteenth-century representations of missionary conversi-
on and the transformation of western christianity’13 wordt op overtuigende wijze
aangetoond dat de zendingsorganisaties in de achttiende  en de negentiende eeuw
niet alleen grote invloed hebben gehad op de zendingsvelden, maar zeker ook heb-
ben bijgedragen tot de transformatie van het christendom in het Westen. Door de
reformatie was geloof niet langer vanzelfsprekend gekoppeld aan de kerk van Rome
als zichtbaar instituut, maar een zaak van het hart, voortkomend uit een individuele
keuze. Dit besef, de bewustwording van de moderne subjectiviteit, is door de niet
kerkelijke protestantse zendingorganisaties danig versterkt. Natuurlijk deelden zij
ook de overtuiging dat de gekoloniseerde gebieden moesten gaan delen in de waar-
den en normen van de moderne maatschappij, het traktaat van Carey is daar een
sprekend voorbeeld van. Maar het nadenken over en het betrokken zijn bij deze
zendingsactie bracht een kettingreactie op gang die belangrijk is geweest voor het
ontstaan van de moderne westerse samenleving en voor de plaats van de godsdienst
in die samenleving. Door de confrontatie met de ‘ander’14 leerde men de eigen
waarden en normen uitspellen in een wereldwijde context en door de nadruk op
bekering werd men zich bewust van het feit dat geloven te maken had met individu-
ele keuzes in de privé-sfeer. De verwijzing van Carey naar een ‘algemeen verlangen
van de mensheid naar het goede en het mensvriendelijke’ is een treffend voorbeeld
van de groeiende overtuiging in Europa dat de eigen waarden en normen universeel
geldig zijn. Dat bekering en geloven voor Europeanen aan het eind van de achttiende
eeuw een privé-kwestie is geworden kan ook aan de hand van het traktaat van Carey


13 In: vdVeer 1996, 65-87. Zie ook de inleiding in deze bundel van Van der Veer, 1-21.
14 Idem, 8: ‘The heathen “other” of the dark continent provided a language for talking about the rising

working classes, the “dark satanic” populations at home.’
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geïllustreerd worden. De noodzaak van evangelisatie in eigen land vindt hij minder
dringend, zo schrijft hij, want in Europa heeft men kerken en predikanten in over-
vloed en dus heeft men ook de mogelijkheid gehad om voor het geloof te kiezen. In
deze stellingname klinkt inderdaad het moderne levensbesef door dat bekering in
Europa een kwestie is geworden van kiezen, meer in het bijzonder: van het maken
van keuzes binnen de privé-sfeer.

Samenvattend kunnen we concluderen dat ‘An Enquiry’ getypeerd kan worden
als een modern geschrift. Weliswaar klinkt er grote bezorgdheid in door over de
geestelijke toestand van de westerse mens en wordt de wereld compartimentaal
opgedeeld in een christelijk en heidens deel. Maar voor het overige ademt het trak-
taat de sfeer van redelijk overleg, consensusvorming en het zoeken naar universeel
geldige principes. Immers, zo schrijft Carey: de Heer is de bron van ‘universele
goedwillendheid’ en ‘echte menslievendheid’.15

Op de drempel van de negentiende eeuw
In onze beschrijving van het secularisatiediscours hebben we er op gewezen dat er in
de negentiende eeuw een verschuiving optrad in het wereldbegrip en dat die ver-
schuiving vooral te maken had met een andere tijdsopvatting. Men zocht niet meer
naar een diepere (tijdloze) zin áchter de geschiedenis maar naar een diepere zin ín de
geschiedenis. Daardoor raakte de wereld als ruimte op de achtergrond en kreeg de
wereld als geschiedenis extra nadruk. In het vervolg van dit hoofdstuk willen we
laten zien dat deze historiserende benadering ook invloed heeft gehad op het we-
reldbegrip zoals dat binnen de moderne zendingbeweging gebruikt werd. En in het
traktaat wordt die verschuiving ook al enigszins zichtbaar. Waar we op doelen is het
volgende. In ‘An Enquiry’ valt het op dat het specifiek christelijke tijd-denken, het
tegendraadse eschatologische perspectief van een binnenbrekend Godsrijk, niet
strijdig wordt geacht met het menselijk handelen in de tijd. Gods wil en voorzienig-
heid vormen wel het motief voor de zending onder de heidenen, maar de eschatolo-
gische verwachting van de ‘universal downpouring of the Spirit’16 is voor Carey
geen aanleiding om het missionaire ongeduld te temperen. Het succes van de beke-
ringsactiviteiten in de zendingsgeschiedenis is voor hem juist aanleiding om een
pleidooi te voeren voor het intensiveren van dit werk. Met andere woorden: het
verloop van de zendingsgeschiedenis, het succes dat bereikt is, is naast de altijd
geldende wil van God, een argument geworden om de voortgang van missionaire
activiteiten te bepleiten. Aan het eind van dit hoofdstuk zullen we laten zien dat hier
een waterscheiding zichtbaar wordt in het missionair discours ten aanzien van het
spreken over de wereld.

Om deze omslag scherper in beeld te krijgen blikken we nu eerst, vanaf de hier-
boven beschreven positie, terug naar de achttiende eeuw. We doen dat aan de hand
van Nicolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760), bij wie de menselijke acti-
viteit nog sterk gerelativeerd wordt met theologische argumenten. Vervolgens ver-
plaatsen we ons naar het eind van de negentiende eeuw en zien we dat de nadruk op


15 DuBose a.w., 24.
16 A.w., 29.
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het menselijk handelen in de geschiedenis steeds groter nadruk krijgt. In verband
hiermee voeren we John Raleigh Mott (1865-1955) ten tonele.

3.3 ZINZENDORF: DE RUIMTE VAN DE WERELD

Zinzendorf17 kan ongetwijfeld gerekend worden tot de meest originele persoonlijk-
heden van de kerkgeschiedenis. Hij is grondlegger geweest van de moderne protes-
tantse zendingsbeweging en pionier van de oecumene.18 Hij keerde zich tegen de
kerkelijke orthodoxie én tegen een zelfgenoegzaam rationalisme, maar ook tegen het
introverte piëtisme van zijn tijd. Zijn wereldbegrip was modern, maar tegelijkertijd
oorspronkelijk missionair en contextueel. Daarom is het belangrijk dat wij hem hier
de nodige aandacht geven.

Leven
Zinzendorf werd geboren in Dresden. Als kind van adellijke ouders groeide hij op
bij zijn moeder, Charlotte gravin von Gersdorf (zijn vader overleed kort na de ge-
boorte van Zinzendorf) en zijn grootmoeder Henriette Catharina gravin von Gers-
dorf, die een vrome en ontwikkelde vrouw was en grote invloed op hem heeft gehad.
Toen hij tien jaar oud was stuurde zij hem naar het internaat van August Hermann
Francke19 (1663-1727) in Halle. Daar richtte hij een genootschap op met de naam
‘De orde van het mosterdzaadje’. De leden van dit genootschap wilden Jezus als hun
Heer en meester dienen door de volkeren op te zoeken en hen de boodschap van
Gods liefde en genade te brengen. Als teken van hun verbondenheid droegen zij een
ring of amulet met de inscriptie ‘niemand onzer leeft voor zichzelf alleen’.20

Van 1716 tot 1721 reisde hij door Europa21 en studeerde rechten aan de univer-
siteit van Wittenberg. In 1721 werd hij, min of meer gedwongen door zijn adellijke
afkomst en de wens van zijn familie, juridisch adviseur van het Saksische hof in
Dresden.

Van zijn grootmoeder Von Gersdorf kocht hij in 1727 het landgoed Berthelsdorf,
waar later de Moravische broeders asiel zouden zoeken ‘onder de hoede des Heren’
(Herrnhut). Vanaf dat jaar weidde hij zijn leven aan wat hij als zijn roeping be-
schouwde: leiding geven aan deze broederschap, zielen winnen voor het ‘Lam Gods’
en gemeenschap onder hen stichten.22 De Hernhutter beweging was een oecumeni-
sche en missionaire beweging binnen een Europese samenleving die gekenmerkt


17 Zie voor Zinzendorf algemeen: BDCM, 762, ZZG (Zeister Zendingsgenootschap) 2000, Lewis

1962, Steinberg 1960, Aalen 1955.
18 ‘The ecumenical pioneer’, Lewis 1962, is de titel van ‘a study in the Moravian Contribution to

Christian Mission and Unity’.
19 Zie BDCM, 222.
20 Zie ZZG 2000, 4.
21 In deze periode onderhield hij intensieve contacten met de kardinaal en aartsbisschop van Parijs,

Louis-Antoine de Noailles (1651-1729). De Noailles verzette zich tegen de oppervlakkigheid en de
leegheid van het katholicisme van zijn tijd en trachtte de jansenisten, een hervormingsbeweging bin-
nen de rooms-katholieke kerk, de hand boven het hoofd te houden, zie vdLinde 1960, 148.

22 Zie Steinberg 1960, 13.
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werd door politieke instabiliteit en geestelijk indifferentisme. Ze trachtte door haar
enthousiasme een opwekking te bewerken in deze onzekere tijd. Overigens was dit
reveil één van de geestelijke reacties naast de vele andere, die varieerden van kerke-
lijk conservatisme tot filosofisch cynisme.

In de dertiger jaren van de zeventiende eeuw werd het apostolaat van de Moravi-
sche broederschap uitgebreid tot de niet christelijke volkeren van de wereld. Onder
de bezielende leiding van Zinzendorf werd Herrnhut de bakermat van de moderne
protestantse zendingsbeweging. In 1739 en in 1741 maakte Zinzendorf zelf twee
zendingsreizen naar St. Thomas (Antillen)23 en Philadelpia (Noord-Amerika). Intus-
sen waren, door politieke strijd en de overgang van de keurvorst van Saksen naar het
rooms-katholicisme, Zinzendorf en zijn genootschap niet meer welkom in Berthels-
dorf. Deze verbanning vormde de opmaat naar een periode van reizen en rondtrek-
ken.

Vanaf 1736 verbleef Zinzendorf op verschillende plaatsen in Nederland24 en in
1747 vestigde hij zich met zijn staf in Herrnhaag nabij Frankfurt. Toen hij ook hier
uitgewezen werd kwam hij in 1749 in Londen terecht. In Engeland werd zijn ge-
loofsgemeenschap erkend als een ‘oude protestantse episcopale kerk’.25 Het politie-
ke tij in Saksen keerde echter en Zinzendorf kon, aan het eind van zijn leven, terug-
keren naar Herrnhut. Daar overleed hij op 9 mei 1760.

Piëtisme26

In bijna alle studies over het Duitse piëtisme wordt de naam van Zinzendorf ge-
noemd. En het is een feit dat hij vooral in zijn jeugd sterk door deze beweging is
beïnvloed. Zijn gedachten kunnen niet begrepen worden buiten het piëtisme om.
Vooral de nadruk op de persoonlijke geloofsbeleving en het sterke individualisme
verbinden Zinzendorf met deze geestelijke opwekkingsbeweging. Zeker tot zijn
negenentwintigste gedroeg Zinzendorf zich ook als een piëtist die, zoals J.M. van
der Linde het formuleerde, ‘constant de vinger aan de geestelijke pols hield en vast-
stelbare data en kenmerken van genade en bekering moest noteren’.27

Illustratief is in dit verband het verhaal over de ‘sleutelervaring’, die Zinzendorf op-
deed op weg naar Parijs.28 In Düsseldorf bezoekt hij een kunstgalerie en ziet daar een
schilderij hangen van Domenico Feti, getiteld ‘Ecce Homo’. Het is een enigszins sen-
timentele afbeelding van de man van smarten met doornenkroon met als onderschrift:
‘Ego pro te haec passus sum; Tu vero, quid fecististi pro me’ (Dit heb ik voor jou ge-
leden, wat heb jij waarachtig voor mij gedaan?). Zinzendorf: ‘Mir schoß das Blut, daß
ich hier auch nicht viel würde antworten können und bat meinen Heiland, mich in die


23 Zie a.a, 32v.
24 Waar hij ook in zijn jeugd was geweest, zie ZZG a.w., 5 en 12vv.
25 A.w., 10.
26 Zie voor een definitie van piëtisme: Lehmann 1969 en voor de betekenis van het piëtisme in relatie

tot de oecumene: HEM I, 82vv., i.h.b. 84.
27 VdLinde 1980, 189.
28 Zie Beyreuther 1965, 46. Overigens is volgens Beyreuther de betekenis die aan deze ervaring wordt

toegekend in de Zinzendorf-literatuur sterk overtrokken.
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Gemeinschaft seines Leidens mit Gewalt zu reißen, wenn mein Sinn nicht hinein-
wollte.’29

Toch heeft Zinzendorf zich, vooral in later jaren, ook sterk tegen het piëtisme afge-
zet. Deze gewijzigde opstelling is te verklaren uit ontwikkelingen die Zinzendorf
zelf heeft doorgemaakt, maar ook uit veranderingen die zich binnen het piëtisme zelf
voordeden. A.J. Lewis schrijft dat er zich ergens voor de dood van August Francke
in 1927 bepaalde veranderingen in het piëtisme voordeden, waardoor deze beweging
meer rigide en wettisch werd. Deze opmerking ligt in het verlengde van de analyse
die William Placher van het piëtisme heeft gemaakt. De piëtisten van de zeventiende
en de achttiende eeuw leken wel heel vroom op God gericht, aldus Placher, maar in
feite waren ze meer gericht op de subjectieve toe-eigening van de vergeving dan op
de objectieve heilsdaden van God in de wereld. ‘For assurance of salvation, they
looked within themselves, and they looked systematically.’30 Door het moderne
subjectivisme van de piëtisten werd het transcendente, de godservaring, verinnerlijkt
en, zoals Placher het noemt, ‘getemd’.31 De bekering was doel in zich geworden.
Tegen deze ontwikkeling heeft Zinzendorf zich heftig verzet. Niet de bekering en de
weg daar naartoe, maar de levende relatie met Christus is voor hem bepalend voor
het persoonlijk heil.

‘Mit der Lutherischen Religion (Konfession) haben wir eigentlich keinen Streit, aber
vom Pietismo sind wir direkt das Oppositum, und in unsern Grundplanen sind wir
ganz uneins. Die differentia specifica zwischen uns und den Pietisten ist: Sie dringen
auf eine Veränderung der Sitten oder des Gottesdienstes oder beides zugleich. Wir
predigen nichts als den gekreuzigten Jesum ins Herz und lassen die Lehre wirken.
Und da ists uns einerlei, ob die Arznei laxiert (beruhigt) oder Schweiß treibt oder Fie-
ber macht oder sanften Schlaf verursacht, suffizit (es genügt), der patient ist gesund.
(...) Sie (de piëtisten, fap) haben eine gewisse Skalam und sogar gewisse Symptomata,
und wenn die da nicht gewesen sind, so urteilen sie der Patient ist nicht genesen. Und
wenn sie hingegen die Symptomata sehen, so halten sie einen für gesund und geben
ihm den Gesundheitpaß, wenn er auch schon die Krankheit im Halse hat und dran
stirbt.’32

Toch kunnen de gedachten van Zinzendorf niet begrepen worden buiten het piëtisme
om. Vooral als godsdienst van het hart heeft het grote invloed gehad op zijn denken.
Door de directe betrokkenheid op het Rijk Gods werd de benauwende statische
indeling van de wereld in kerkelijke denominaties of invloedssferen als overbodig
ervaren. De piëtisten maakten zich ook niet druk over kerkelijke aangelegenheden of
over de leer, maar wel over de wereld en de wereldbevolking en de vraag of en in
hoeverre deze bekeerd was. In deze persoonlijke godsdienst van het hart liggen veel
van de wortels van Zinzendorfs missionaire en oecumenische benadering van de
wereld.33


29 Ibidem.
30 Placher 1996.
31 Zie de titel van het boek: ‘The domestication of transcendence’.
32 Zinzendorf geciteerd uit Hahn 1977, 122v.
33 Vgl. Lewis a.w., 24v. en vdLinde 1960, 137v.
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Verlichting
Ook ten aanzien van het moderne rationalisme van zijn tijd nam Zinzendorf een
ambivalente houding in.

We kunnen dit heel duidelijk zien wanneer we zijn positie ten opzichte van de
filosoof Pierre Bayle (1647-1706) beschrijven.34 Zinzendorf kwam met hem in aan-
raking tijdens zijn eerste Nederlandse reis, via de oude Waalse predikant, historicus
en diplomaat Jacques Basnage de Beauval in Den Haag.35 Op het eerste gezicht wekt
het nogal verbazing dat Zinzendorf naast de bijbel het meest in het werk van de
criticus en scepticus Bayle heeft gelezen en dat hij de dikke delen van diens ‘Dictio-
naire’ overal meezeulde. E. Beyreuther noemt deze filosoof de stormvogel die de
radicale Franse Verlichting aankondigde.36 Vanuit een grote onafhankelijkheid
ontwikkelde Bayle een kritische en historische benadering van de religie en verkon-
digde dat zedelijke ideeën onafhankelijk van de godsdienst zijn. Scherpzinnig den-
ker als hij was, zag hij dat, uit het oogpunt van de rede, veel christelijke dogmata
berusten op vooronderstellingen die met elkaar in tegenspraak zijn. Dit dogmatisch
bijgeloof is, aldus Bayle, de ‘duivel in de geest van de mens’37 en veel ‘christelijke
bijgelovigen’ staan volgens hem dichter bij de duivel dan een atheïst.38 Maar daar-
naast stelde hij ook vast dat, hoe schitterend en harmonisch gesloten het gebouw van
de rede ook is, het rationalisme over de religie geen oordeel kan geven. Bayle ver-
zette zich dus ook tegen het optimistische mensbeeld van zijn tijd, tegen het eenzij-
dige vertrouwen op de rede, waardoor men zich losmaakte van de oorspronkelijke
christelijke boodschap van zonde en genade.39

Op het eerste gezicht lijkt het niet aannemelijk dat de vrome Zinzendorf, die in
zijn jonge jaren nog in vervoering kon raken bij het aanschouwen van een schilderij
van de lijdende Christus en die over het geloof kon spreken met woorden als ‘mir ist
es so’, zich tot deze scepticus en criticus aangetrokken voelde. Toch is er een grote
verwantschap tussen beiden aan te wijzen.

Volgens Beyreuther is de overeenkomst tussen Bayle en Zinzendorf vooral gele-
gen in hun existentiële grondhouding tegenover geloof en moderne rationaliteit. Hij
wijst er op dat Zinzendorf intuïtief bij Bayle zal hebben aangevoeld dat het scepti-
cisme van deze Fransman niet uit ongeloof, maar veeleer uit religieuze twijfel en
onzekerheid voortkwam. De aanvechting, die ontstond in het spanningsveld tussen
rede en openbaring, filosofie en theologie, heeft, aldus Beyreuther, ook Zinzendorf
gekend.40


34 Zoals E. Beyreuther dat heeft gedaan in Beyreuther 1962. Zie voor een korte biografie a.a., 354 n.1.
35 Zie Beyreuther a.a., 375v.; vdLinde a.a., 145.
36 Beyreuther a.a., 354.
37 Geciteerd uit a.a., 355.
38 Bayle schrijft: ‘Als het Franse hof atheïstisch geweest was, zou het dan zo met het calvinisme

omgegaan zijn als het nu gedaan heeft? Zou het ooit een Bartholomeüsnacht gevierd hebben?’ Ge-
citeerd uit a.a., 362.

39 Zie a.a., 364.
40 In 1724 schrijft Zinzendorf: ‘Es ist ein Wesen vorhanden, das keines anderen bedarf und so uner-

meßlich ist, daß es, man nenne es Gott oder Nichts, etwas ist, woran wir nicht reichen können, wenn
wir auch alle Klugheit der Philosophen aller Zeiten zusammenkauften. Darum ist es Raserei und
keine Weisheit, sich in den gyrum continuum divinitatis (de goddelijke grondeloze afrond, fap) zu
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Zowel Zinzendorf als Bayle zagen weinig heil in pogingen om de spanning
tussen geloof en rationaliteit op te heffen door middel van een soort dogmatische
vroomheid. Niet alleen omdat zo’n onderneming strijdig werd geacht met de wetten
van de rede, maar vooral ook omdat de boodschap van de bijbel zich daartegen
verzette. Het evangelie is dwaasheid in de ogen van wereldwijzen. Zinzendorf
schrijft, in de stijl van Bayle, over de rationalistische pogingen om de autoriteit van
de bijbel te funderen het volgende:

‘Het is een onverantwoordelijke dwaasheid, de Bijbel zo uit te pluizen dat men, tegen
alle zin en verstand in geloven moet, dat zij geleerd, samenhangend en op onze ma-
nier methodisch geschreven is. Haar goddelijke Geest en leven is immer in de gestalte
van een miserabele herders-, vissers- en visitatorenstijl of wat nog onaangenamer in
de oren klinkt, in een klassieke duisterheid en schoolterminologie der oude rabbijnen
gewikkeld, waaruit onze tijd nooit wijs zou worden, indien niet de Geest, die de heili-
ge getuige deed schrijven, ons ook doet lezen en horen en Zijn Woord Zelf verklaar-
de.’41

Zowel bij Bayle als bij Zinzendorf horen we Luther doorklinken,42 vooral op het
punt van de christologie en de antropologie. ‘De zin: het Woord is vlees geworden,
is voor theologen waarheid, voor filosofen onmogelijkheid, tegenspraak.’ schrijft
Bayle.43 Met andere woorden: God kennen is alleen mogelijk door het geloof in het
vleesgeworden Woord, Jezus Christus. Iedere poging om God te kennen middels
menselijke voorstellingen of religieuze inspanningen is gedoemd te mislukken.
Zinzendorf heeft deze visie verder uitgewerkt dan Bayle,44 maar inhoudelijk gaan
deze beiden ook hier hand in hand. De vragen die vanuit de rede worden opgewor-
pen zijn, in de woorden van Zinzendorf, ‘nur ein Vorwand, den das Herz sucht, um
den tiefsten Grund seiner Unglaublichkeit zu cachieren (te verbergen, fap)’.45 De
mens die zich in zijn hersenspinsels verbergt is de ‘homo incurvatus in se’46 van
Luther, de mens die zich, los van God, door zijn eigen redeneringen en verbeelding
als een schroef in het hout laat vastdraaien.

De theologie van Luther heeft Zinzendorf en Bayle ook behoed voor een gren-
zeloos mysticisme.47 Hoewel er zeker mystieke tonen in het gedachtegoed van Zin-
zendorf te horen zijn, en ook zijn ‘Herzenstheologie’ zwaar leunt op de mystiek, is
hij nooit een mysticus geworden. Dat blijkt juist als we kijken naar zijn wereldbe-
                                                                                                                                       

wagen.’ In 1726 schrijft hij: ‘Gottes unsichtbares Wesen wird entweder gar nicht oder nur halb oder
mit Zittern erkannt.’ Citaat uit Beyreuther a.a., 376v.

41 VdLinde a.a., 145v. Zie ook Beyreuther a.a., 378. Men kan de bijbel niet louter rationalistisch
verstaan, deze blijft dan ‘ein Chaos von Nonsensen’. De boodschap van de Heilige Schrift kan de
mens echter wel uit zijn godloosheid bevrijden door de werking van de Heilige Geest. Op grond van
deze visie ontwikkelde Zinzendorf ook zijn lekentheologie en apostolaatstheologie. Omdat het uit-
leggen en verstaan van de bijbel niet in de eerste plaats een kwestie is van het verstand, maar van de
Geest en van het hart kon hij zonder aarzeling de Moravische lekenbroeders over de wereld uitzen-
den om zielen voor Christus te winnen.

42 Vgl. Beyreuther a.a., 388v. en vdLinde a.a., 133, 139, 150v.
43 Citaat van Bayle in Beyreuther a.a., 381.
44 Zie a.a., 383.
45 A.w., 385.
46 Zie ibidem.
47 Aldus Beyreuther. Volgens hem vooral door de Luther-interpretatie van Bayle. Zie a.a., 389.
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grip. Voor Zinzendorf blijft de wereld altijd een geschapen werkelijkheid. En net als
Bayle wijst hij de religieuze oerzonde van de mystiek - de gedachte dat de schepping
zelf goddelijk is - van de hand. De wereld kan God niet openbaren, want alleen in de
Gekruisigde laat Hij zich kennen. En de Gekruisigde kon men alleen door de Schrift
kennen. Hier ligt de grens tussen schepper en schepsel.

Samenvattend kunnen we constateren dat Zinzendorf een ambivalente houding
heeft gehad ten opzichte van de Verlichting. Enerzijds verzet hij zich tegen het
atheïstisch rationalisme en tegen het rationalistisch deïsme. Anderzijds wijst hij het
gebruik van de rede niet van de hand en ook in zijn geschriften argumenteert en
redeneert hij op een moderne manier. Hij wil geloof en rationaliteit echter niet met
elkaar verzoenen. Wat hij daarentegen telkens weer en telkens anders wil benadruk-
ken is dat aan filosofie noch aan theologie het laatste woord is. Het laatste woord is
aan de Gekruisigde en Opgestane. Het laatste woord wordt gesproken bij Zijn we-
derkomst. Zinzendorf wil zelfs zo ver gaan dat hij, om aan speculaties van het ratio-
nalisme en deïsme te ontkomen, in zijn theologie de drie-eenheid laat opgaan in de
persoon en het werk van Christus en zodoende dus God volledig met Jezus identifi-
ceert.48 De volheid van God is in de mens Jezus Christus geopenbaard:

‘In Gott dem menschen Jesus Christ
der aller dingen schöpfer ist
liegts kleine Gottes-sytema’49

Het Rijk en de Wereld
Het geloof van Zinzendorf kan in enkele kernwoorden50 worden weergegeven en in
twee woorden samengevat: Jezus Christus. Maar de betekenis van dat geloof is
omvangrijk als de wereld zelf. De kernachtige belijdenis over Jezus als Heiland
heeft betrekking op alle mensen op alle plaatsen. Zinzendorf heeft het zelf ooit zo
verwoord:

‘Onder de stukken van de christelijke leer, heb ik mij in hoofdzaak aan de volgende
twee vastgeklemd: de algenoegzame God-mensheid van onze Heer Jezus Christus, dit
is het voornaamste stuk der theologie, en de leer van Zijn verdiensten, dat is het hand-
geld van alle theologische waarheid. Deze beide stukken heb ik, door de gelegenheid
van de bijzondere leiding van mijn leven, die mij met vele duizenden mensen niet al-
leen uit bijkans alle christelijke kerken, maar ook met joden, heidenen en naturalisten
van meer nabij bekend gemaakt heeft dan mij soms lief was, zonder omwegen op een
en dezelfde wijze aan hun hart gelegd.’51

De eenvoudige Christus-belijdenis leidt bij Zinzendorf niet tot een strakke ecclesio-
logie of een strenge orthodoxie. De wereld wordt ook niet geografisch ingedeeld in


48 Zie vdLinde 1980, 195v.
49 Lied van Zinzendorf geciteerd uit a.a., 194.
50 ‘Wij geloven, dat de gehele theologie, waarmee wij voor de engelen kunnen bestaan, zonder dat wij

ons behoeven te schamen, op een blaadje van octaafformaat geschreven kan worden met grote let-
ters.’ Citaat van Zinzendorf in Schütz 1960, 62.

51 Citaat uit vdLinde 1960, 131.



41

een christelijk en niet-christelijk deel. Er bestaat bij Zinzendorf geen voorgegeven
samenhang tussen het evangelie en een bepaalde cultuur of een bepaalde ruimte,
want het evangelie draagt als het ware de ruimte van de hele wereld, ze gaat er aan
vooraf. En juist vanwege de universele dimensies van het evangelie heeft de wereld-
als-wereld haar betekenis in het heilsplan van God. Omdat de wereld haar eenheid
ontvangen heeft in Christus krijgt ze van Zinzendorf in al haar verscheidenheid de
ruimte. Voor Zinzendorf vormt heel het spectrum van kerkelijke denominaties,
nationale en culturele verschillen, een scala van mogelijkheden, van aanknopings-
punten om het evangelie te verkondigen. God gebruikt daarom ook de verschillende
tropoi paideias, de verschillende manieren en mogelijkheden van opvoeden en leren,
om het geloof in de ene Heer Jezus Christus in de wereld te brengen. De volkeren52

en de confessies hebben naar eigen land en aard, eigen taal en temperament, een
eigen opnamevermogen gekregen om het evangelie te ontvangen, maar ook een
eigen mogelijkheid om het evangelie door te geven.53 Daarbij staan zowel de bren-
ger als de ontvanger van het evangelie met lege handen voor God. Stuurt de Heiland
mensen ergens heen dan kunnen zij met mensenwoorden alleen dat uitspreken waar
God zelf in de ziel van mensen al op geduid heeft. Al lang voordat binnen de missi-
onaire beweging het begrip ‘presentie’ in zwang kwam54 sprak Zinzendorf over de
zendeling, die alleen iets begeert uit te stralen van dat wat hij zelf heeft ontvangen:

‘Er ontbreken onder ons nog glimwormpjes. Dat zijn niet mensen die als getuigen
uittrekken, het evangelie verkondigen, gemeenten stichten enz. Zoals johanneskevers
in een struikgewas zullen en willen zij veeleer heel gewoon onder de andere mensen
wonen. Maar er gaat een glimmen van hen uit, en dat zien de andere mensen en willen
weten hoe dat kan. Dan kan het glimwormpje vertellen hoe hij of zij de liefde van de
Heiland heeft mogen ervaren en hoe hij allen liefheeft en allen wil doen delen in Zijn
licht.’55

Door de christologie kwam er in het denken van Zinzendorf ruimte voor de wereld.
Het betrof hier niet een statische ruimtelijkheid, een premodern compartimentaal
denken waarbij de wereld geografisch opgedeeld wordt in een christelijk en een niet-
christelijk deel. Integendeel. Het wereldbegrip van Zinzendorf wordt gekenmerkt

52 Zinzendorf gaat zelfs zo ver dat hij de natuurlijk atmosfeer ordent volgens het moderne principe van

de nationale staten, we zullen deze indeling in invloedssferen later ook bij de Duitse missioloog
Frick tegenkomen. Zinzendorf schrijft: ‘(...) bij de Engelse lucht past juist de Engelse kerk, bij de
Spaanse en Portugese de katholieke, bij de Franse lucht wil deze al niet meer zo passen. Daar is de
Gallicaanse kerk uit gekomen, een vermenging van katholieken en gereformeerden, waar meer vrij-
heid is dan in andere katholieke landen. Duitsland past tamelijk goed bij het protestantisme, de
noordelijke landen nog meer, daarom vindt men deze kerken in de noordelijke landen. Ja, de ideeën
ontstaan menigmaal uit de spijs en de drank, die men gebruikt.’ Citaat van Zinzendorf uit: vdLinde
a.a., 154.

53 Zie ibidem: ‘De verscheidenheid en veelkleurigheid van de mensen in hun landen en hun geschiede-
nis beantwoorden aan de veelkleurige wijsheid Gods die zich uit in de verbazend ver gaande aan-
passing van de trouwe Zieleherder voor Zijn schapen naar hun verschillende klimaten, humeuren,
ideeën, temperaturen en dergelijke. De een zoekt Hij van dichtbij te benaderen, de ander uit de verte
en bij het gestelde doel krijgt Hij op die wijze alles in zijn handen, wat maar binnen wil komen en
met opzet niet ongezegend wil blijven.’ (cursief is citaat van Zinzendorf, fap).

54 Zie i.v.m. het gebruik van dit begrip: vdKolm 2001, 45vv., m.n. n. 31.
55 Citaat van Zinzendorf bij Steinberg a.a., 38.
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door een sterke ruimtelijk dynamiek, een principiële bewegelijkheid, die veroorzaakt
wordt door een bepaald aspect in zijn christologie, namelijk de wederkomst van
Christus. Door de verwachting van het Rijk, het eschatologisch perspectief, ontstaat
er een ‘bestendige activiteit’, een voortdurende beweeglijkheid in de wereld, waar-
door de komende heilsorde wordt aangekondigd. Van het Rijk geeft Zinzendorf de
volgende definitie:

‘Ik hoop (...) dat niemand op de gedachte zal komen het Rijk van God voor synoniem
met de onzichtbare kerk te houden (...) maar ik bedoel de bestendige activiteit waarin
de Heiland, de Vader en de Heilige Geest zich bevinden met de engelen en de uitver-
koren mensen, om de zaligheid algemener en de voorbereiding op de komende orde
van het heil lichter te maken, in alle opzichten de weg te banen voor de derde komst
van de Heiland, in de harten daartoe een verlangen wakker te roepen en de zielen in
een zekere dispositie te brengen waarin Hij hen gaarne zal willen vinden.’56

Door de ‘pulserende activiteit van het Rijk’ (Van der Linde) wordt de ruimte van de
wereld als het ware opengehouden. Er is wel sprake van een opdeling in twee ruim-
ten, maar de scheidslijn ligt niet in de wereld tussen verschillende geografisch of
confessioneel gekwalificeerde ruimten. In de visie van Zinzendorf ligt de grens aan
gene zijde van de wereld, tussen de ruimte van de wereld en de ruimte van het Rijk.
En de dynamiek, de bestendige activiteit wordt niet veroorzaakt door het doen of
laten van de mensen maar door de tegendraadse, tegemoetkomende beweging van
het Rijk naar de wereld toe. Deze tegenbeweging vindt plaats in ruimte én in tijd en
relativeert in zekere zin ook het (zendings)werk van mensen. Stuurt de Heiland
mensen ergens heen dan kunnen zij met mensenwoorden alleen dat uitspreken waar
God zelf in de ziel van mensen al op geduid heeft.57 En ook het menselijk oordeel
wordt tussen haakjes geplaatst.58

De dynamische ruimtelijkheid in het wereldbegrip van Zinzendorf is zeker het
gevolg van de mondialisering en pluralisering van het christendom, de confrontatie
met andere culturen en godsdiensten. Maar het is ook en vooral te verklaren vanuit
het meta-perspectief dat heel het ontwerp van Zinzendorf domineert, de verwachting
van het Rijk. Door dit eschatologisch perspectief ontstaat er een wereldbegrip waar-
door veelheid en heelheid, contextualiteit en universaliteit op een spannende manier
op elkaar betrokken worden. De eenheid in Christus transcendeert en relativeert alle
eenheidsconstructies die door mensen bedacht worden. De wereld vindt in Hem haar
zin. Hij oordeelt haar en in Hem ligt haar laatste hoop:

‘Alle die Creaturen, alle die Menschen die Ihn nicht wissen, die nur seinen Namen
wissen, aber Nicht seine Art und Natur, die stehen alle immediate unter Ihm. Er hat
ein genaues Auge auf sie, er hat Augen wie Feuer-Flammen die wie ein Blitz die gan-
ze Welt auf einmal durchleuchten: Er stehet mit seinem Gesicht über alle Lande, er
blickt auf alle. (...) Nun kommt, zu ihm: es ist alles um seinetwillen. Wenn wir eine
Meile gegangen sind in der Zeit, so gehen wir auf ihn zu, wenn wir hundert Meilen


56 Citaat van Zinzendorf bij vdLinde 1980, 192 (oorspr. Duitse tekst in n. 15, fap).
57 Zie i.v.m. de zgn. ‘Corneliuszielen’ a.a., 193.
58 Vgl. Zinzendorfs gedachten over ‘Allgemeine Menschenliebe-Weltbürgertum’ in: Hahn 1977,

305vv.
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gegangen sind, so gehen wir auf ihn zu: wenn wir tausend Jahre gegangen sind, so ge-
hen wir auf Ihn zu: und wenn wir eine Million Aeonen geflogen sind, wie das schnell-
ste Taublein fliegen kann, so heiszts immer: wir fliegen zu unserem Fenster. Begegnet
uns jemand in der zweiten Million der Aeonen unserer Währung, und fragt uns, wo
wir hinfliegen? So heiszts noch immer: zu unserem Fenster. - Er wird dein Herr seyn
und alle deine Begierde wird ohne Unterlasz zu Ihm wollen.’59

Zo is de Heer in oordeel - ‘ogen als vuurvlammen’ - en belofte - ‘het venster’ - het
tegenover van deze wereld. In ruimte, ook al zijn we honderd mijl gegaan, en in tijd,
ook al bevinden we ons in het tweede millennium van deze wereldtijd, we zijn op
weg naar Hem toe.

3.4 MOTT: DE WERELD ALS STRATEGISCH VELD

Vanuit de positie van Carey kijken we nu vooruit naar de negentiende eeuw. We
zien dat het missionaire elan en enthousiasme in deze periode enorm zijn. De ne-
gentiende eeuw wordt daarom ook wel de ‘zendingseeuw’ genoemd. John Mott60 is
de man die in veel opzichten deze missionaire spiritualiteit belichaamd heeft. Een
kaart van de wereld lag onder een glasplaat op Motts bureau in zijn kantoor in New
York,61 hetgeen welhaast als een metafoor voor zijn wereldbegrip gezien kan wor-
den. Eerst geven we een korte biografische schets. Vervolgens beschrijven we de
context van waaruit het wereldbegrip van Mott kon ontstaan: het cultuuroptimisme
en vooruitgangsgeloof van de negentiende eeuw en het ‘revivalisme’ en ‘millennia-
lisme’ binnen de moderne protestantse zendingsbeweging. Vervolgens geven we een
beschrijving van het wereldbegrip van Mott.

Leven
Mott werd geboren in Livingston Manor in de staat New York als zoon van metho-
distische ouders. Hij groeide op in Iowa en studeerde vanaf 1885 aan de Cornell
University in de stad Ithaca (staat New York). Daar behaalde hij in 1888 zijn ‘ba-
chelor of philosophy degree’. In deze periode vinden een tweetal belangrijke ge-
beurtenissen plaats die zijn levensloop beslissend zullen beïnvloeden. Vooral het
jaar 1886 is een jaar van bekering en verandering. In januari van dat jaar woont Mott
een spreekbeurt bij van een in die tijd beroemde cricketspeler J.K. Studd,62 één van
de zogenaamde ‘Cambridge Seven’ die status en rijkdom afwezen en zich in dienst
stelden van de verkondiging van het evangelie. De YMCA (Young Men’s Christian
Association) had een tour voor deze beroemde atleet georganiseerd in de hoop dat
hij veel studenten zou bereiken met zijn missionaire boodschap. Bij Mott had de
spreekbeurt van Studd inderdaad het beoogde resultaat.


59 Citaat van Zinzendorf bij vdLinde a.a., 197.
60 Zie voor Mott algemeen: BDCM, 476; Hopkins 1979; Mackay 1955; Oldham 1955; Mathews 1934.
61 Zie APJM VI, 536.
62 Zie Hopkins a.w., 19 en Mathews a.w., 33v., vgl. HEM I, 331.



44

De oproep van Studd, ‘seekest thou great things for thyself; seek them not. Seek
ye first the Kingdom of God’, werd door Mott ervaren als direct aan hem persoonlijk
gericht. Na een slapeloze nacht klopte Mott bij Studd aan en deze leidde hem, in de
daarop volgende gesprekken, naar een ‘reasonable and vital faith’.63

In juli 1886 bezocht Mott de zomerconferentie van de evangelist D.L. Moody
(1837-1899).64 Deze architect van een enorm transatlantisch evangelisch netwerk
bracht hem op de weg naar het internationale zendingswerk. Samen met 99 andere
studenten tekende Mott voor de ‘Student Volunteer Movement for Missions’ en gaf
daarmee aan dat ‘It is my purpose, if God permit, to become a foreign missionary’.65

Het ging hier dus niet alleen om een persoonlijke verklaring van bekering, maar ook
om de bereidheid om een leven lang in dienst van de zending te gaan werken. Intus-
sen bouwde Mott de Cornell University Christian Association uit tot een grote orga-
nisatie in het YMCA netwerk.

Van 1988 tot 1915 was Mott secretaris van de studentenafdeling van de interna-
tionale YMCA en van 1915 tot 1933 algemeen secretaris van deze organisatie. De
Student Volunteer Movement, de YMCA en de YWCA (Young Women’s Christian
Association) worden algemeen beschouwd als de oecumenische ‘voorlopers’ van de
World Student Christian Federation66 waarvan Mott één van de belangrijkste
grondleggers en inspiratores was. Deze federatie, die in 1895 werd opgericht, beli-
chaamde het missionaire enthousiasme van Mott en gaf gestalte aan zijn overtuiging
dat juist een internationale christelijke studentenbeweging een ideaal instrument kan
zijn om mensen dichter bij God te brengen. Met de oprichting van de WSCF ont-
stond er niet alleen een missionair netwerk, maar ook een sterk oecumenisch net-
werk dat bruikbaar bleek tot diep in de twintigste eeuw.

Mott is ook één van de grondleggers geweest van de Foreign Missions Confe-
rence of North America, die in 1893 gehouden werd. Deze conferentie vormde het
aarzelende begin van een gemeenschappelijke Noord-Amerikaanse zendingsactie,
maar vormde, na vervolgbijeenkomsten in 1894, 1896 en 1900, ook een belangrijke
aanzet tot de eerste grote wereldzendingsconferentie in Edinburgh 1910. Van deze
laatstgenoemde conferentie was Mott de deskundige voorzitter. Hij heeft ook leiding
gegeven aan het ‘Continuation Commitee’ dat tijdens deze conferentie was ingesteld
en dat in 1921 werd omgevormd tot de Internationale Zendingsraad (IZR). Van de
Internationale Zendingsraad was Mott voorzitter van 1928 tot 1946. Door deze
organisatie stimuleerde hij de internationale samenwerking tussen de verschillende
zendingsorganisaties, maar bracht hij ook de leiders van kerken met elkaar in con-
tact. Ook hier gingen zending en oecumene hand in hand.

Daarom kan Mott terecht de geestelijke vader van de Wereldraad van Kerken
genoemd worden. Hij speelde een belangrijke rol bij de eerste wereldconferenties
van ‘Faith and Order’ (Lausanne 1927; Edinburgh 1938) en bij de bijeenkomsten
van ‘Life and Work’ (Stockholm 1925; Oxford 1937). Toen hij op de openingszit-


63 Hopkins t.a.p.
64 Voor een korte biografie zie BDCM, 470.
65 BDCM, 476.
66 Zie Wind 1984, 17v.; BDCM, idem en OAL, 63.
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ting van de eerste assemblee van de Wereldraad in 1948 op 82-jarige leeftijd de
kansel beklom, was hij nog steeds dezelfde gedreven pionier van zending en oecu-
mene. Het moet een ontroerend moment geweest zijn toen hij verklaarde: ‘Nooit
klopte mijn hart zo onstuimig van verwachting en hoop, als het nu en hier doet.’67

Tijdens deze bijeenkomst werd Mott geëerd met het erevoorzitterschap van de We-
reldraad. Zeven jaar later overleed hij en werd hij begraven in de kathedraal van St.
Peter and St. Paul in Washington, D.C.

De negentiende eeuw als context
De ontwikkelingen binnen de moderne protestantse zendingsbeweging, die geleid
hebben tot de oecumenische beweging en ook van invloed zijn geweest op het ge-
dachtegoed van John Mott, zijn niet goed te begrijpen wanneer ze niet eerst geplaatst
worden tegen de achtergrond van de maatschappelijke en culturele situatie van de
negentiende eeuw.

In de negentiende eeuw doet het positivisme zijn intrede. In de periode na Hegel keert
men zich in toenemende mate af van de speculatieve elementen in diens ontwerp en
wordt er een steeds grotere nadruk gelegd op de resultaten van exact empirisch onder-
zoek. Door dit onderzoek, zo meende men, zal de mens uiteindelijk in staat zijn om de
natuur te beheersen en de toekomst wiskundig te berekenen. De moraal en ook de
psychologie leunden op deze gedachtegang. De ethiek wordt overwegend utilistisch
en in de psychologie gaat men voornamelijk volgens natuurkundige principes te
werk.68 Ook in de techniek wordt optimaal gebruik gemaakt van de exacte weten-
schappen. De communicatiemogelijkheden vermenigvuldigen zich in razend tempo.
Er heerst een geest van liberalisme en cultuuroptimisme. In de laatste helft van de ne-
gentiende eeuw komt het positivisme tot het hoogtepunt, dat door de aanhoudende
bloei van de techniek en in de betrekkelijke rust in de wereld was voorbereid. Men
komt in toenemende mate in de greep van het mechaniseringproces. Als goed en waar
geldt slechts datgene wat in de ‘struggle for life’ ook werkelijk effect heeft. In de we-
reldsamenleving zet zich de laatste fase van het kolonialisme door, het kapitalistisch
imperialisme.69 Philip Potter heeft deze periode getypeerd als de tijd van ‘the white
man’s burden’:70 men ging uit van het ‘sociaal Darwinisme’. Potter verwijst met deze
termen naar de engelse socioloog Herbert Spencer die de term van Darwin, de ‘survi-
val of the fittest’ vanuit mondiaal perspectief geduid heeft als de drang van sterke na-
ties om hun wil en manier van leven op te leggen aan andere volkeren. In het minst
slechte geval zag men het als een missie, aldus Potter, om de westerse beschaving
naar de ‘achterlijke volkeren’ te brengen.71 Binnen deze context ontwikkelde zich de
‘spirituality of conquest’ die de protestantse zendingsbeweging in de negentiende
eeuw, de ‘zendingseeuw’, kenmerkte. Deze context is ook van grote invloed geweest
op de missionaire initiatieven van John Mott.


67 Citaat bij idem, 185.
68 Zie bijv. Husserl 1954, i.h.b. 216vv.
69 Zie OAL, 55.
70 Potter 1980, 9: ‘the title of a poem by Richard Kipling adressed to the USA to take up their respon-

sibilities as they joined the imperialistic club at the end of the nineteenth century’.
71 Potter a.a., 9v.: ‘(...) the necessity of the stronger nations, through their industrial, financial and

military power, imposing their will and way over other peoples. At best, these western empires felt
they had a mission, as advanced peoples, to bring civilization to the backward peoples.’
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Mott kan zeker een kind van zijn tijd genoemd worden. Zijn visie ademt de sfeer van
het positivisme en cultuuroptimisme van de negentiende eeuw en zijn strategieën
illustreren treffend de algemeen heersende overtuiging dat de wereld ‘maakbaar’ is.

Maar we moeten dit beeld ook nuanceren. Want met zijn praktische strategische
benadering had Mott zeker niet in de eerste plaats de bedoeling om het westers
imperialisme te dienen, hij wilde mensen voor Christus winnen. Daardoor kreeg zijn
inzet ook iets tegendraads. De opwekkingsbeweging waar hij uit voortkwam, waar-
over hieronder uitvoeriger, had zeker ook cultuurkritische kenmerken. We zouden
Mott zelf ook tekort doen wanneer we hem hier simpelweg als westers imperialist
zouden neerzetten. J.H. Oldham heeft er op gewezen dat het in belangrijke mate aan
de oecumenische visie van Mott te danken is dat de WSCF van het begin interraciaal
van opzet is geweest. En het was Mott, aldus Oldham, die tegen de conservatieve
oppositie in, vasthield aan een vertegenwoordiging van de ‘jonge kerken’ op de
eerste conferentie van de Wereldraad in Edinburgh.72

Spiritualiteit van verovering
De visie van Mott kan niet alleen begrepen worden vanuit de externe invloeden die
er vanuit de samenleving op de zendingsbeweging werden uitgeoefend. Of anders en
beter gezegd: in de gedachtegang van Mott komt de erfenis samen van verschillende
missionaire bewegingen die ontstonden in reactie op de ontwikkelingen in de sa-
menleving. Deze reacties lagen in het verlengde van de maatschappelijke ontwikke-
lingen, maar waren ook tegengesteld. Binnen de zendingsbeweging als zodanig
waren er dus verschillende motieven en stromingen die slechts in hun onderlinge
samenhang zouden leiden tot wat men een ‘spiritualiteit van verovering’73 genoemd
heeft.

De wortels van de spiritualiteit van verovering reiken tot in de achttiende eeuw.
Zij is deels een erfenis van het piëtisme en de hierboven beschreven gedachtewereld
van Zinzendorf, maar zij komt ook voort uit opwekkingsbewegingen die in dezelfde
eeuw in Noord-Amerika opbloeiden. Belangrijk kenmerk van de ‘Great Awakening’
was dat men de overtuiging kreeg dat ‘bekering’ niet maar iets is dat je ‘overkomt’,
maar dat het een gebeurtenis is die ingeleid en bevorderd kan worden door krachtda-
dige zending en evangelisatie.74 Er werd dus een grote waarde toegekend aan men-
selijk activiteit in het geheel van Gods zending. Dit ‘revivalisme’ was niet kerkelijk
gebonden en leidde in Amerika en later ook in Europa tot het ontstaan van allerlei
zendingsverenigingen.75 William Carey, wiens persoon en werk wij hierboven reeds
beschreven, kan gezien worden als één van de eerste pleitbezorgers voor een onaf-
hankelijke oecumenische zendingsbeweging.76


72 Zie Oldham a.a., 258.
73 We volgen in grote lijnen de beschrijving die Hoedemaker gegeven heeft in a.w., 59vv.
74 A.w., 59: ‘“Revivalisme” betekende: geloof dat de mensheid (individueel én sociaal) getransfor-

meerd kon worden in een “schare” van door Christus verloste mensen.’
75 Zie Wind a.w., 12v. en OAL, 59.
76 In 1806 stelde hij al voor om regelmatig zendingsconferenties te houden ‘of all denominations of

Christians from the four quarters of the world’. Geciteerd bij Wind a.w., 13.
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Aan het eind van de negentiende eeuw horen we binnen de opwekkingsbeweging
steeds vaker kritische geluiden over de toenmalige samenleving. En ook het wan-
trouwen tegenover de kerken begon haast structureel te worden. De burgeroorlog in
de VS en de vervreemding van de mens ten gevolge van industrialisatie en mechani-
satie, begonnen hun tol te eisen. Er werden steeds vaker pessimistische geluiden
gehoord in kringen van zending en evangelisatie over het verloop van de wereldge-
schiedenis. Ook was men teleurgesteld over bepaalde ontwikkelingen binnen het
wereldchristendom dat enerzijds oppervlakkig leek geworden onder invloed van het
moderne denken en anderzijds bleef steken in interconfessionele theologische dis-
cussies.

Deze geestelijke klimaatverandering in bepaalde delen van vooral de Anglo-
Amerikaanse zendingsbeweging, had in bepaalde conservatieve kringen ook invloed
op het wereldbegrip en visie op de kerk. De ruimte van de wereld was geen voorveld
voor het koninkrijk, geen ontmoetingsplaats van christenen ‘van het hart’, maar ‘het
Babylon waar het uitverkoren volk zich in ballingschap bevond’.77 De wereldge-
schiedenis werd ingedeeld in zogenaamde bedelingen, tijdperken die voorafgaan aan
de wederkomst van Christus. Volgens het dispensationalisme zou de huidige bede-
ling, de bedeling van de kerk, voorbij gaan en alleen de uitverkorenen, de bekeerden,
zouden gered worden.78 Hierdoor werd de bekeringsdrift nog sterker. De haast die
men voelde wordt precies uitgedrukt in wat ook wel ‘het wachtwoord’ van de zen-
dingseeuw genoemd wordt: ‘evangelisatie van de wereld in deze generatie’.

In andere kringen ontstond er een sterk sociaal engagement.79 Het werd van
groot belang geacht dat God geëerd werd in het praktische leven van alledag en het
geloof moest niet alleen rechtvaardigen maar ook heiligen.

Beslissend voor het opbloeien van de veroveringsspiritualiteit aan het eind van
de negentiende eeuw is echter het samengaan van de hierboven beschreven opwek-
kingsbeweging met de studentenbeweging. Aan de universiteit heerste nog een sterk
vertrouwen in de mogelijkheden van de moderne samenleving. In feite belichaam-
den de jeugd- en studentenbewegingen de christelijke variant van het vooruitgangs-
geloof zoals dat zich in de wereldsamenleving van de achttiende  en negentiende
eeuw ontwikkeld had en zoals wij dat hierboven reeds beschreven hebben. Dit opti-
misme sloot weer aan bij een visie op zending die vooral in Noord-Amerika vrij
gangbaar was. Men voelde daar in bepaalde zendingskringen een roeping ten op-
zichte van de rest van de wereld; niet alleen om het evangelie te verkondigen, maar
ook om andere ‘achtergebleven’ samenlevingen te modelleren naar Amerikaans
voorbeeld. G.H. Anderson schreef hierover: ‘There was a conviction that the United
States was a nation divinely chosen or predestined to be the ‘primary agent’ of
God’s meaningful activity in history’.80

De ‘spirituality of conquest’ was dus in feite een synthese van twee reacties op
de Verlichting: één conservatief, antithetisch en cultuurkritisch en één liberaal,


77 OAL, 62.
78 Zie ibidem.
79 Zie HEM I, 331v.
80 Geciteerd bij OAL, 60. Zie ook t.a.p. n. 10.
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intellectueel en gedreven door een sterk vooruitgangsgeloof. Hoedemaker schrijft:
‘In de wederzijdse versterking van deze twee reacties ontstond de oecumenische
kracht van de zendingsbeweging rond de eeuwwisseling; tegelijk was hun onver-
enigbaarheid de oorsprong van veel latere complicaties en tegenstellingen.’81

Het wereldbegrip van Mott
Wanneer we terugblikken dan blijkt dat de spiritualiteit van verovering zowel libe-
rale optimistische als conservatieve pessimistische aspecten kent. En juist door de
combinatie van deze tegenovergestelde elementen kreeg het die kracht en uitwerking
die het gehad heeft in de missionaire strategie van Mott. De ‘spirituality of conquest’
was in zekere zin ook een reactie op confessionele verstarring en tegelijk een poging
om de interkerkelijke tegenstellingen te overstijgen. Daardoor werd de zendingsbe-
weging één van de belangrijkste drijfveren van de oecumenische beweging. We
zouden zelfs kunnen stellen, dat het oecumenische karakter van de zendingsbewe-
ging voor een deel is ontstaan vanuit het diepgewortelde wantrouwen dat in sommi-
ge zendingskringen tegen de kerken leefde. Dit wantrouwen werd als het ware om-
gezet in een streven dat gericht was op het overstijgen van confessionele denomina-
ties. Het is één van de grote verdiensten van Mott geweest dat hij de veroveringsspi-
ritualiteit van de negentiende eeuw wist om te zetten in oecumenisch engagement, in
een betrokkenheid van kerken op elkaar en op de zending. Deze betrokkenheid was
overigens wel uit nood geboren. In het zendingsveld werd de confessionele ver-
scheidenheid ervaren als een ondermijning van de geloofwaardigheid van het chris-
tendom. Zending vroeg als het ware om een eensgezind optreden van de kerken.
Omdat Mott vooral een strateeg was en veel minder een theoloog, was hij meer
geïnteresseerd in de eenheid van het wereldchristendom dan in de verscheidenheid
ervan. Deze eenheid werd nodig geacht omdat men veronderstelde dat de wereld op
zich ook een geheel, een totaliteit was. In verband met de wereldzendingsconferentie
in Edinburgh drukte Mott het als volgt uit: ‘The Edinburgh Conference has familia-
rized Christians of our day with this idea of looking steadily at the world as a whole,
of confronting the world as a unit by the Christian Church as a unit.’82

Met andere woorden: omdat het tijdsperspectief ging overheersen werd de ruimte
van de wereld te veroveren ruimte. De haast van de zendingsbeweging was hier geen
eschatologische haast meer, maar de gejaagdheid van een veroveraar die werkt op
het tempo van de eigen klok. Het gebruik van militaire terminologie was daarbij
vanzelfsprekend. Wat Mott voor ogen had was ‘a base of aggressive, world-wide
operations on behalf of the Kingdom’.83 Dat Mott de kaart van de wereld als onder-
legger onder een glasplaat op zijn bureau had is dan ook typisch voor zijn wereldbe-
grip.84 De zendeling was niet langer iemand die in de concrete context van het zen-


81 Idem, 63. Vgl. HEM I, 325 waar de tegenstellingen tussen de verschillende oecumenische eenheids-

concepten ‘eenheid in waarheid’ en ‘eenheid in leven en werk’ besproken worden.
82 Mott geciteerd bij HEM I, 329 (cursief van ons, fap).
83 Mott geciteerd bij OAL, 63, zie ook 64 n. 12.
84 Vgl. ook de opmerking van Hoedemaker in a.w., 64: ‘Mott was een strateeg en veroveraar, hij

concentreerde zich op het bezetten van open plekken, en nauwelijks op de inhoudelijke problematiek
van het pluriforme wereldchristendom.’
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dingsveld zich aanpaste aan de situatie om de boodschap van het evangelie door te
kunnen geven en daarbij de verscheidenheid van de wereldsamenleving als uit-
gangspunt nam. De zendeling was een oecumenisch manager geworden die vanuit
een werkkamer mondiale strategieën ontwikkelde met vlaggetjes op een wereldkaart
die de vorderingen op het zendingsveld aangaven. In feite was er sprake van een
grote vervreemding van de wereld. Zij verloor ook haar goddelijke glans want zij
was een strijdtoneel geworden een veld waarop strategieën uitgestippeld werden.
Hoedemaker beschrijft het als volgt: ‘Nu is de tijd rijp voor wereldzending! - dat
slaat bij Mott meer op de openliggende wereld dan op het op handen zijnde oordeel
Gods, ook al blijft dat laatste er in meeklinken.’85

Daarmee is in feite ook aangegeven dat er met en onder deze andere benadering
van de wereld tevens een ander historisch besef was ingeslopen, welke typisch ge-
noemd mag worden voor het Anglo-Amerikaanse zendingselan aan het einde van de
negentiende eeuw. De factor tijd verloor haar specifiek theologische, eschatologi-
sche lading en de nadruk kwam vooral te liggen op het menselijk handelen. Het
wachtwoord ‘evangelisatie van de wereld in deze generatie’ dat aanvankelijk ook bij
Mott nog een sterk pre-millennialistische en apocalyptische betekenis had,86 werd
steeds meer afgezwakt en uitgehold tot een algemeen en altijd geldig uitgangspunt.
Mott vertaalde het wachtwoord in een later stadium dan ook als volgt: ‘The evange-
lization of the world in this generation (...) means the preaching of the gospel to
those who are now living’.87 De tijd was ontdaan van haar kritisch eschatologische
betekenis en werd als het ware gedomesticeerd tot een soort hulplijn waarmee een
bepaalde strategie kon worden uitgestippeld.

3.5 DE MODERNE DUITSE ZENDINGSBEWEGING

Om het beeld van de moderne zendingsbeweging meer volledig te maken, moeten
we nu aan het eind van dit hoofdstuk ook nog kort aandacht besteden aan de ont-
wikkelingen die zich binnen het Duitse missionaire discours vanaf Zinzendorf heb-
ben voorgedaan. We willen hier geen historisch overzicht geven maar een signale-
ment van een tegenbeweging tegenover de Anglo-Amerikaanse beweging zoals we
die hierboven hebben beschreven. Wat in het kader van ons onderzoek meteen op-
valt is dat ook de Duitse zendingsbeweging modern is geweest, in die zin dat in het
begrip ‘Volk’ gezocht werd naar een samenbindend en tegelijk ordenend principe,
een constructie waarmee de veelheid van culturen en volkeren tegelijkertijd als een
universele totaliteit begrepen kon worden. Het gaat in de Duitse zendingsbeweging

85 Ibidem.
86 Ibidem: ‘Die accenten waren nog wel volop aanwezig bij de volgens velen eerste gebruiker van het

wachtwoord als wachtwoord: de Amerikaan Arthur T. Pierson. In een lezing op een van Moodys
‘summer school’ bijeenkomsten in 1886 verbond Pierson een pre-millenialistische visie op geschie-
denis, wederkomst en zending met een concreet plan ‘to divide the world according to comity
agreement’: bij een zorgvuldig geplande inzet van mensen en middelen (300.000 zendelingen en 30
miljoen dollar per jaar) zou dan de hele aarde in 1900 geëvangeliseerd zijn, d.w.z.: het evangelie zou
overal verkondigd zijn.’

87 Mott geciteerd bij idem, 65.
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om een alternatieve maar eveneens moderne constructie van ‘wereld’. Een beschrij-
ving vanuit dit gezichtspunt lijkt ons zinvol omdat de meeste studies over de moder-
ne Duitse zendingsbeweging zich slechts concentreren op de dramatische verbinding
met het nationaal-socialisme en te weinig aandacht geven aan het specifiek moderne
van deze beweging.

Natuurlijk moet hier de dissertatie van Hoekendijk ‘Kerk en volk in de Duitse
Zendingswetenschap’88 genoemd worden, maar ook onlangs nog heeft Werner
Ustorf, hoogleraar missiologie in Birmingham, de Duitse zendingswetenschap be-
schreven in haar relatie tot de nazi-ideologie van het Derde Rijk.89 Deze relatie
wordt door hem wel in een breder kader geplaatst dan Hoekendijk dat gedaan heeft.
Bij Ustorf gaat het niet alleen om de verbinding tussen zending en nationaal-
socialisme, maar vooral om de achtergrond en de diepere motieven van dit samen-
gaan, namelijk de strijd van het christendom om een eigen plaats binnen de moderne
westerse cultuur. Daarbij wordt de protestantse zendingsbeweging in Duitsland ook
door Ustorf, net als door Hoekendijk, gezien als een premoderne of anti-moderne
reactie. Hoedemaker heeft hier, ons inziens terecht, bezwaar tegen aangetekend.90

Christendom en moderniteit zijn vaak rivalen geweest, maar ook geallieerden; niet
alleen op het zendingsveld, maar ook in de theorievorming. Het Volk-principe is als
zodanig een poging om een modern wereldbeeld te construeren.

Gustav Warneck (1834-1910)
We nemen Gustav Warneck hier als voorbeeld omdat hij zich uitdrukkelijk verzet
heeft tegen de dominante zendingsstrategieën van bijvoorbeeld Mott.91 Om Warneck
te begrijpen moeten we opnieuw terug naar Zinzendorf.

Bij Zinzendorf bemerkten we al een grote voorzichtigheid waar het gaat om het
zendingswerk in de wereld. Deze voorzichtigheid kwam in de eerste plaats voort uit
een sterke eschatologische gerichtheid en een groot vertrouwen in de werking van de
Heilige Geest, hij gaf ruimte aan de wereld vanuit de verwachting van het Konink-
rijk. Daardoor kon Zinzendorf ook oog hebben voor de pluraliteit van volkeren en
culturen. Dit besef, dat de wereld veelvormig is en dat men haar dus met een mini-
mum aan voorschriften en vooronderstellingen tegemoet moet treden, was ook ken-
merkend voor de Duitse zendingsbeweging, zoals deze in de ‘Missionslehre’ van
Warneck is uitgewerkt. Centraal staat de gedachte dat men in het zendingsveld met
veel geduld en vooral ook pedagogisch te werk moet gaan. Voor de praktijk van het
zendingswerk geeft Warneck de volgende aanwijzingen:92

1. Gebruiken van de volkstaal.
2. Respecteren en bewaren van elke natuurlijke gemeenschapsvorm: in het bijzon-

der het gezin als het fundament van de volksgemeenschap.


88 HB1.
89 Ustorf 2000.
90 Bij de presentatie van het boek van Ustorf (niet gepubliceerd): ‘it (het boek van Ustorf, fap) under-

estimates the extent to which Volk-thinking is itself a variety of modernization’.
91 Zie bijv. OAL 66v.
92 We geven hier de samenvatting van Hoekendijk weer, HB1, 92v.
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3. Stichten van christelijke scholen om de jeugd (‘het zaaibed voor de oogst in de
toekomst’) te bereiken.

4. Geen isolement van de christenen in de volksgemeenschap: daarom bij voorkeur
‘singularisch taufen’ en ook de gemeenten niet uit het natuurlijk volksverband
losrukken.

Wel vindt er binnen de Duitse zendingbeweging een verschuiving ten opzichte van
Zinzendorf plaats ten aanzien van het zendingsobject. Als doel van de zending staan
nu niet langer de enkelingen centraal maar de volkeren (hoewel ‘Einzelbekehrung’
door Warneck niet uitgesloten wordt). Door de kerstening van volkeren ontstaan
volkskerken, waarbinnen idealiter de identiteit van het volk en de kerk samenval-
len.93 Hoekendijk constateert echter dat hier een manco is opgetreden in de dogmati-
sche fundering die Warneck aan de zending geeft. Het eschatologisch perspectief en
het pneumatologisch uitgangspunt met betrekking tot de bekering van de mensheid
aan het eind van de geschiedenis worden, aldus Hoekendijk in zijn kritiek op War-
neck, losgelaten ten gunste van een sociologische manier van werken. ‘Omdat’, zo
concludeert Hoekendijk, ‘de eschatologische visie zo geïsoleerd werd van de histori-
sche, kon niet uitblijven, dat het “volk” in al zijn massiviteit zich een betekenisvolle
plaats in Warnecks zendingsleer ging verwerven.’94 Gaandeweg maakte de ver-
wachting van het Rijk plaats voor het romantische ‘etno-pathos’. Ustorf heeft de
kritiek van Hoekendijk op het Volk-principe als volgt samengevat:

‘One could say that the structure of missionary hope (in de Duitse missiologie, fap)
was no longer time, but space. God’s promised transformation of creation had been
anticipated and secularized into a global pragmatic operation. The object of this ope-
ration was the Volk - a term that obscured rather than revealed the factual sociologi-
cal, cultural and theological distinctions.’95

Hoekendijk zelf heeft ons inziens de intenties achter het ‘volksgemäsz’ handelen en
prediken en de bedoelingen achter het begrip Volk in de moderne Duitse zendings-
beweging diep gepeild.96 ‘Allereerst’, zo schrijft hij, ‘betekende volksgemäsz een-
voudig een wisselwoord voor universeel. Niet slechts geografisch (alle volkeren)
maar ook dimensioneel.’ Verder dacht men in de Duitse missiologie met het Volk-
principe een instrument in handen te hebben om christianiseren en ‘europeïseren’ te
kunnen onderscheiden, aldus Hoekendijk. Mogelijk deed men dat omdat Duitsland
zelf haast geen koloniën had, maar mogelijk ook omdat men werkelijk de aard van
andere volkeren wilde respecteren. Daarnaast was men in Duitse zendingskringen
van mening dat bij de Angelsaksische zendingsbeweging dit respect ontbrak.97 Voor
het eigen zendingswerk wist men de term volksgemäsz voor veel doeleinden te kun-
nen gebruiken, aldus Hoekendijk. ‘In vele gevallen bleek “volk” eenvoudig een
negentiende eeuws masker-woord voor “natuur” of “gemeenschap”, die men zich

93 Zie Ustorf a.w., 20.
94 Hoekendijk a.w., 95.
95 Ustorf a.w., 20.
96 Zie Hoekendijk a.w., 100vv.
97 Hoekendijk hierover (idem, 100): ‘Met deze kritiek (op de Angelsaksische zendingsmethode, fap)

ging echter een hinderlijke zelfoverschatting gepaard.’
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beide niet anders dan volksmatig geordend denken kon.’98 Het Volk in de Duitse
zendingswetenschap omvatte volgens Hoekendijk zeker méér dan de ruimte waarin
de boodschap gebracht wordt, het ‘levert tevens materiaal, het wordt constitutief
voor de opbouw der kerk’.99

Wij zullen in deze excurs niet verder gaan op de lijn van Hoekendijk, maar deze
lijn verder doortrekken in de richting van ons eigen betoog over het wereldbegrip in
het missionaire discours. De hierboven weergegeven peiling van Hoekendijk is niet
alleen interessant met betrekking tot de relatie kerk-volk of de relatie tussen de
Duitse zendingsbeweging en het nationaal-socialisme. Zij biedt ook een boeiend
perspectief op het Duitse missionair discours en het wereldbegrip zoals dat daarbin-
nen ontwikkeld werd in een tijd van verandering. De analyse van Hoekendijk krijgt
extra betekenis wanneer we het Volk-principe gaan verstaan als een poging om
structuur aan te brengen in een wereld die aan pluralisering onderhevig is. Met ande-
re woorden: het ruimtelijke Volk-idee krijgt nog meer reliëf wanneer we het niet
(alleen) verstaan als ethno-pathetische romantiek of als uiting van antirevolutionair
en anti-modern verzet, maar (ook) als authentieke poging om een modern wereldbe-
grip te construeren. Dit wereldbegrip ontstond dan wel als alternatief voor het we-
reldbegrip dat binnen het Anglo-Amerikaanse missionaire discours ontwikkeld
werd. Ter illustratie van deze benadering willen we de aandacht vestigen op een
aantal elementen uit de missiologie van Heinrich Frick.

Heinrich Frick (1893-1952)
Frick wordt door Ustorf omschreven als de missioloog ‘who could have become the
missiologist of the de-Christianized masses in the West’.100 Frick heeft zich intensief
bezig gehouden met de onderlinge relatie tussen de wereldreligies en hun betekenis.
In zijn boek ‘Deutschland innerhalb der religiösen Weltlage’101 probeert hij op een
ruimtelijke geopolitieke102 manier de religieuze en culturele pluraliteit van de volke-
ren te ordenen.103 Wat hem voor ogen staat is het volgende:

‘Deutschland “innerhalb der religiösen Weltlage” zu betrachten, als betroffen von
menschheitlichem Geschick, als beteiligt an einem planetarischen Geschehen, als
verpflichtet einer universalen Sendung. Es ist ein Versuch, den wir wagen. Wir
emfinden ihn als einen ersten Schritt in der Richtung auf eine “geopolitische Religi-
onskunde” der Gegenwart.’104

Met behulp van een uitgebreide cartografie en statistieken zet hij deze religieuze
wereldsituatie uiteen. Hierbij heeft hij in het bijzonder aandacht voor de positie van
Duitsland in het krachtenspel van godsdiensten en andere invloedssferen. Onder


98 Idem, 101v.
99 Idem, 102.
100 Ustorf a.w., 219.
101 Frick 1936, hier afgekort met ‘Weltlage’.
102 Zie Ustorf a.w., 215.
103 Frick zoekt heel nadrukkelijk naar een ruimtelijke, empirische manier om de wereldsituatie te

verstaan. Zie Frick a.w., 4.
104 Idem, V.
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invloed van de Britse geograaf H.J. Mackinder en diens Duitse leerling K. Hausho-
fer105 werkt Frick de gedachte uit dat de geografische ligging van een land grote
gevolgen heeft voor zijn betekenis in en invloed op de wereldsituatie. Duitsland
vormt het centrum van verschillende invloedssferen,106 aldus Frick, het is de plaats
waar de verschillende krachten op elkaar botsen.107 De geschiedenis van Duitsland
wordt volgens hem dan ook bepaald door het transformatieproces waarin die krach-
ten op elkaar betrokken worden. Het is volgens Frick ook de roeping en (zen-
dings)opdracht van Duitsland om die transformatie in haar geschiedenis te voltrek-
ken. Hij bedoelt met deze omvorming niet een harmonisatie of neutralisatie van de
culturele en religieuze verschillen. De spanning tussen de verschillende invloedssfe-
ren mag niet opgeheven worden, maar moet in creatieve syntheses tot radicale alter-
natieven leiden. En deze creatieve synthese kan op haar beurt weer alleen tot stand
gebracht worden als het Duitse christendom als katalysator en samenbindend ele-
ment functioneert.108

‘Denn, daß die innere Not im Religiösen wesentlich mit dem Christentum zusammen-
hängt, berechtigt keineswegs zu der Folge, also lasse man das Christentum fahren und
komme damit aus der Not heraus, sondern es zwingt zu dem genau entgegengesetzten
Schluß. Der Not haben wir als unserem spezifischen, schicksalhaften Auftrag mutig
ins Auge zu sehen.’109

Daarom wacht Duitsland volgens Frick nog een belangrijke rol in de wereldsamen-
leving en een grootse geschiedenis juist als christelijk volk.

De nieuwe wereld waar hij van droomde werd volgens hem echter bedreigd door
een tweetal andere universele ontwikkelingen. In de eerste plaats het secularisme.
Frick verstaat daaronder:

‘(...) sowohl die Abfallserscheinungen innerhalb der religiösen Kulturen, als auch die
latente Unchristlichkeit im Abendland, als auch die bewußte und kämpferische Reli-
gionsfeindschaft im Zeichen Moskaus. Säkularismus gibt es heute nicht mehr bloß als
ein atmosphärisches Element, sondern es gibt ihn heute als lokalisierbare Gegen-
Religion.’110

Maar waar Frick zich evenzeer tegen verzet is de ‘eur-amerikaanse cultuuruitbrei-
ding’, die later onder andere door Hoekendijk zal worden aangeduid met de term
‘Great Society’. Frick is van mening dat het bij deze uitbreiding niet gaat om het
verspreiden van christelijk geloof, integendeel, het gaat hier volgens hem om een
dominante cultuur die andere culturen onder de voet probeert te lopen.111 Uiteinde-

105 Zie idem, 6, n. 1.
106 Ustorf a.w., 215: ‘Germany ( de ‘interior crescent’, fap) was supposed to be under the influence of

the exterior crescent of the maritime powers on the one hand, and from the central land mass of the
Asiatic continent on the other.’ (cursief van Ustorf, fap).

107 Zie idem, 216.
108 Frick bedoelde dus niet een soort ‘Deutsche Glaubensbewegung’ zoals J. W. Hauer. Vgl. idem,

127vv. en Ustorf a.w., 53vv.
109 Frick a.w., 162.
110 Idem, 31.
111 Zie idem, 48vv.
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lijk kan dit alleen leiden tot een totale desintegratie en leegte. Frick schrijft: ‘Die
Frage ist hier gar nicht mehr, wie viel oder wie wenig vom Herkommen sich halten
läszt, sondern in weiten Gegenden der Erde handelt es sich um die Radikale Ent-
scheidungsfrage nach der Möglichkeit menschlichen Weiterlebens überhaupt.’112

Omdat ook Frick in zijn ruimtelijke geopolitieke benadering dicht tegen het
nationaal-socialisme aankroop, heeft zijn voorstel het spervuur van de naoorlogse
kritiek niet overleefd. Het was en is te sterk verbonden met een Duits-christelijk
superioriteitsgevoel. Toch draagt het probleem waar hij mee geworsteld heeft - hoe
kan een veelheid van religies en culturen vruchtbaar als heelheid gedacht worden -
de kiem in zich van vragen die in onze tijd steeds klemmender worden: op basis van
welke eenheid of heelheid kan er een interculturele en interreligieuze dialoog ge-
voerd worden?

Evaluatie
Voordat we de hoofdlijn van ons onderzoek weer oppakken willen we kort de bete-
kenis van de moderne Duitse zendingsbeweging aan het eind van de negentiende en
het begin van de twintigste eeuw evalueren. We hebben geconstateerd dat er duide-
lijk een verbinding is met Zinzendorf. De wereld in al haar verscheidenheid, de
wereld als ruimte, lijkt een belangrijk uitgangspunt te blijven het Duitse zendings-
denken. Ook de geduldige pedagogische houding, die in het Duitse missionaire
discours gepropageerd wordt, komt uit de erfenis van Zinzendorf. Daarnaast hebben
we geconstateerd dat de Volk-idee modern genoemd mag worden. Misschien niet
modern in de negentiende eeuwse zin, de wereld wordt immers niet (alleen) in histo-
rische categorieën begrepen. Maar wel modern in de oorspronkelijke zeventiende  en
achttiende eeuwse zin. Er wordt een overkoepelend paradigma ontwikkeld waarmee
de veelheid van religieuze en culturele contexten onder één noemer gebracht wordt
en verzoend met de identiteit van het wereldchristendom. Het interessante van het
Duitse project is dat men zo dicht mogelijk bij de feitelijke en empirische werkelijk-
heid probeerde te blijven (de kaarten en statistieken van Frick!) en de verscheiden-
heid van culturen en godsdiensten niet beschouwde als iets dat in de loop van de
geschiedenis wel op zal lossen.

Natuurlijk is de hele ontwikkeling van de Volk-idee een betreurenswaardige
ontwikkeling. Ten eerste willen we niet vergeten dat de Duitse zendingsbeweging op
een zijspoor terechtgekomen is dat gevaarlijk dicht langs het spoor van het natio-
naal-socialisme liep, er zelfs in overliep. De les die uit deze geschiedenis geleerd is
mag nooit vergeten worden. Maar ook in theologische zin is er sprake van perverte-
ring. Hoewel bepaalde elementen uit het denken van Zinzendorf zijn overgenomen,
is men op andere punten ver bij hem vandaan geraakt. De enkeling, het individu
verdween grotendeels achter de collectiviteit van ‘het Volk’. En ook het eschatolo-
gisch perspectief werd als het ware opgesloten in het ‘Volkstum’. Het Rijk van God
was niet meer een ‘tegenover’ van een werkelijkheid die, onafhankelijk van het
menselijk handelen, binnenbreekt in deze werkelijkheid, maar ontstaat door het


112 Frick geciteerd bij Hoekendijk a.w., 132.
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samenvallen van stammen en volkeren,113 het is, zoals Hoekendijk het geformuleerd
heeft, ‘kroon en vervulling van de volks-structuur’ geworden. Daarbij wordt er een
bedenkelijke en kunstmatige kortsluiting geforceerd tussen de lokale contextuele
werkelijkheid van het volk en het eschatologisch perspectief van de ene mensheid.

3.6 TERUGBLIK EN VOORLOPIGE CONCLUSIE

De moderne zendingsbeweging - die niet alleen een exponent van westerse koloniale
expansie, maar ook een experiment van intergodsdienstige en interculturele commu-
nicatie is geweest114 - heeft grote invloed gehad op het denken van de drie hoofdper-
sonen in dit boek: Hoekendijk, Margull en Lange. Bij de beschrijving van de mo-
derne zendingsbeweging hebben wij rekening gehouden met twee belangrijke facto-
ren: enerzijds het - moderne - proces van mondialisering en pluralisering van het
christendom en anderzijds de dynamische kracht van de opwekkingsspiritualiteit van
de negentiende eeuw.115 De wisselwerking van deze twee factoren heeft - en dat is
van groot belang voor ons onderzoek - geleid tot een ander wereldbegrip. ‘De we-
reld’ werd een sleutelwoord toen het piëtisme in Europa en de opwekkingsbewegin-
gen in Noord Amerika het ecclesiocentrisme trachtten te doorbreken en te overstij-
gen. Het missionair discours is voor een deel ontstaan als een reactie op de moder-
niteit, maar kan voor een belangrijk deel ook begrepen worden in het verlengde van
het moderne denken. Enerzijds diende de wereld zich aan als probleem, telkens daar
waar men ging nadenken over de wijze waarop het christelijk geloof zich tegenover
andere godsdiensten en culturen moest verhouden. Ook ten opzichte van de eigen
godsdienstigheid en cultuur was er een zekere distantie en soms ook kritiek. Ander-
zijds bleek de wereld ook steeds meer een mogelijkheid; een strategisch veld waarop
men een geografische verdeling van christelijk en (nog) niet-christelijk kon maken.
We hebben de moderne zendingsbeweging beschreven vanuit haar ontstaan in
Duitsland als een spontane uiting van het hernhutter geloof en eindigend in Amerika
als een goed geolied oecumenisch bedrijf. Maar er kunnen ook andere lijnen getrok-
ken worden. Want de latere Duitse zendingsbeweging heeft ook bepaalde elementen
uit de erfenis van Zinzendorf overgenomen.

Als eerste spreker in het missionair discours hebben we Zinzendorf ten tonele
gevoerd. We zagen dat door het eschatologisch perspectief van het komend Godsrijk
een wereldbegrip ontstaat dat wij hebben gedefinieerd met de term ‘dynamische
ruimtelijkheid’. Het transcendentale in Zinzendorfs wereldbegrip, het eschatologisch
perspectief, maakt dat hij in feite heel contextueel over de wereld kon spreken. De
universele dimensies van de ene wereld fundeert hij niet ‘binnenwereldlijk’, maar
transcendentaal aan ‘gene zijde’ in het rijk Gods. Daardoor krijgt de wereld in al
haar verscheidenheid de ruimte.


113 Frick 1938, 51. Hier geciteerd bij Hoekendijk a.w., 133: ‘Das Gottesreich ist gekennzeichnet als die

vollendete Sippenverbundenheit.’
114 Zie OAL, 48.
115 Zie a.w., 50.
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Op de drempel van de negentiende eeuw zien we binnen het zendingsdiscours
een aantal wezenlijke verschuivingen in het wereldbegrip optreden. We hebben dat
aan het begin van dit hoofdstuk laten zien aan de hand van een traktaat van William
Carey, dat aan het eind van de achttiende eeuw geschreven is. Opvallend is dat zich
daar een soort haast begint te ontwikkelen die niet voortkomt vanuit een eschatolo-
gische verwachting van het Rijk, maar vanuit een ontwakende veroveringsspiritua-
liteit die later in de negentiende eeuw dominant zal worden in het Anglo-
Amerikaanse missionaire discours. Het gaat niet meer om het bundelen van de zie-
len, maar om de bekering van de heidenen. De wereld als veld waarop de eerstelin-
gen geoogst worden, wordt steeds meer een strategisch veld waarop de lege plekken
moeten worden ingevuld.

Om deze ontwikkeling nader toe te lichten hebben we het leven en werk van
Mott nader geanalyseerd. De conclusie was dat, onder invloed van het negentiende
eeuwse optimisme en de druk van de typisch missionaire ‘spirituality of conquest’,
het specifiek transcendentaal eschatologische bewustzijn uit het zendingsdiscours
verdween en dat een militante en strategische benadering van de wereld gangbaar
werd. In het gewaad van een moderne tijdsopvatting (het vooruitgangsgeloof) keer-
de een premodern statisch wereldbegrip terug. De wereld werd opnieuw ingedeeld in
een christelijk en niet-christelijk deel. In feite is er echter sprake van een grote ver-
vreemding van de wereld in haar concrete pluraliteit. Deze vervreemding kon vooral
ontstaan doordat men uitging van de veronderstelling dat in en door de tijd de ver-
scheidenheid gaandeweg zou verdwijnen. Door dit optimistisch vooruitgangsgeloof
kon een universeel wereldbegrip op de tekentafel van Mott gestalte krijgen.

Een analyse van de moderne Duitse zendingsbeweging heeft ons duidelijk ge-
maakt dat daar wel rekening werd gehouden met de religieuze en culturele pluraliteit
van de wereld. Maar ook hier leidde een moderne constructie (Volk-idee) tot ver-
duistering van het eschatologisch perspectief en een kunstmatige statische ruimte-
lijkheid.

Een eschatologische kritiek op het negentiende eeuwse wereldbegrip ontstaat pas
in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. De bloedige gevolgen van deze oorlog leid-
den tot een sterke ontnuchtering en tot een ander mondialiteitsconcept, een ander
wereldbegrip waarin het zendingsdiscours en het secularisatiediscours opnieuw en
op een andere manier met elkaar verbonden werden.


