
4. Missio Dei

4.1 INLEIDING

We zijn nu aangekomen op het punt waar het secularisatiediscours en het zendings-
discours elkaar zijn gaan beïnvloeden op een manier die van grote invloed is ge-
weest voor het wereldbegrip in de missionaire ecclesiologieën van Hoekendijk,
Margull en Lange. Deze wisselwerking kan het beste aangeduid worden met een
sleutelwoord dat veel gebruikt werd en wordt, namelijk de term Missio Dei.1

Door middel van dit begrip heeft men gezocht naar een formulering waarmee de
relatie ven kerk en zending met een veranderende wereld opnieuw onder woorden
gebracht kon worden. Het was een poging om een missiologisch antwoord te vinden
op de verwarrende ervaringen en de fundamentele vragen die met het mondiale
secularisatieproces meekwamen. En het ging om een specifiek missiologisch ant-
woord, omdat de vragen vanuit het secularisatiediscours de vooronderstellingen van
het vertrouwde christendom fundamenteel ter discussie stelden en de betekenis van
het evangelie als het ware opnieuw vertolkt moest worden. Kortom: het Missio Dei-
paradigma was een poging tot inculturatie die niet alleen de niet-westerse wereld
aanging, maar de hele wereld, omdat heel de wereld in aanraking was gekomen met
het proces van secularisatie.

Historisch moeten we het ontstaan van dit paradigma situeren tussen en na de
twee wereldoorlogen van de vorige eeuw: een periode waarin het wereldbegrip sterk
aan verandering onderhevig was, het einde van het koloniale tijdperk aanbrak, de
‘jonge kerken’ volwassen werden en de integratie van zending en oecumene zich
definitief doorzette.

In dit hoofdstuk willen we eerst, in paragraaf twee, het ontstaan van dit paradig-
ma schetsen en de betekenis die men eraan toekende. Daarna laten we in paragraaf
drie zien dat er een verschuiving optreedt. Missio Dei wordt een begrip waarin be-
paalde ervaringen niet alleen geïnterpreteerd worden, maar ook verwerkt worden in
een nieuwe missiologische en moderne constructie van ‘wereld’.

4.2 CONTEXT

Na de Eerste Wereldoorlog is het wereldbeeld van de westerse samenleving tot in de
diepste fundamenten geschokt. Ook in kerk en theologie moet men zichzelf opnieuw
leren verstaan in verhouding tot het gedachtegoed van de moderniteit. Op het terrein
van de zending worden de vragen niet alleen opgeworpen vanuit de westerse sa-
menleving maar ook heel nadrukkelijk vanuit de niet-westerse wereld. Kritische
geluiden worden vernomen over het ‘religieus imperialisme’ van het westers chris-


1 Zie voor de term algemeen: Rosin 1972; OIM, 171-180.
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tendom en de al te vanzelfsprekende verbinding van zending met politieke en eco-
nomische belangen.

Deze periode vormt als het ware het kraambed van het Missio Dei denken. We
willen dit laten zien aan de hand van twee zendingsconferenties.

Jeruzalem (1928) 2

De wereldzendingsconferentie in Jeruzalem is een sprekend voorbeeld van de crisis
waarin het wereldchristendom was terechtgekomen. Met een schok was men tot de
ontdekking gekomen dat het christendom mogelijk meer bedreigd werd door het
secularisatieproces dan door de niet-christelijke godsdiensten. Van de triomfalisti-
sche houding in Edinburgh (1910) was in ieder geval weinig meer over.3 In Jeruza-
lem werd vooral daarom gezocht naar vormen van samenwerking met andere reli-
gies in een poging om de gevolgen van het secularisatieproces in te dammen.4

De Amerikaanse quaker Rufus M. Jones besluit zijn bijdrage ter voorbereiding
op deze conferentie als volgt:

‘Go to Jerusalem, then, not as members of a Christian nation to convert other nations
which are not christian, but as Christians within a nation far too largely non-Christian,
who face within their own borders the competition of a rival movement as powerful,
as dangerous, as insidious as any of the great historic religions. We meet our fellow
christians in these other countries on terms of equality, as fellow workers engaged in a
common task. More than this, we go as those, who find in the other religions which
secularism attacks, as it attacks Christianity, witnesses of man’s need of God and al-
lies in our quest of perfection.’5

In Jeruzalem was het geografische denken, dat tot dan toe zo kenmerkend was voor
het missionaire discours, niet meer zo dominant als voorheen. Op grond van de
aanspraak dat Jezus Christus Heer is op alle terreinen van het menselijk leven werd
een ‘comprehensive approach’6 bepleit, een benadering van het individu waarbij
men niet alleen diens persoonlijke bekering voor ogen had, maar ook de verandering
van maatschappelijke en sociale structuren. Ook was er aandacht voor de sociale
problemen met name in Azië en Afrika, die op zich weer het gevolg waren van de
westerse expansie.


2 Algemeen: Werner 1993, 273v.; Wind a.w., 70vv.; OAL, 73v.
3 Zie OAL, 70: ‘“Edinburgh” documenteert een manier van kijken naar de wereld - het verwarde, naar

God hunkerende Oosten en het voor de keus tussen atheïsme en Christus gestelde Westen - die zeer
spoedig door de grimmige feiten zou worden achterhaald.’

4 Terecht maakt Hoedemaker OAL, 76 een kritische kanttekening over de houding in Jeruzalem en
Tambaram ten opzichte van de niet-christelijke religies. Religies waren ‘(...) van meet af aan - hoe
principieel er ook over gediscussieerd werd - niet meer dan objecten, interessante gegevens, factoren
waar men rekening mee moest houden omdat en voorzover men mondiale problemen had’. Met an-
dere woorden: men dacht na over de betekenis van andere godsdiensten in het kader van een overle-
vingsstrategie.

5 Geciteerd bij Wind 1984, 74v.
6 Zie idem, 75; zie ook OAL, 73.
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Tambaram (1938)7

De wereldzendingsconferentie in Tambaram zette de kritische inzet van Jeruzalem
voort maar met eigen accenten. Drie thema’s stonden centraal:8 de betekenis van de
‘jonge kerken’ bij het opbouwen van een sterk internationaal oecumenisch netwerk,
het ‘nieuwe heidendom’ - nationalisme (fascisme) en communisme - en de betekenis
van de niet-christelijke religies.

Achter deze onderwerpen lag ten diepste de vraag verscholen welke koers de
moderne zendingsbeweging zou moeten varen nu de moderniteit zelf in een diepe
crisis terecht was gekomen. Christendom en moderniteit gingen niet meer vanzelf-
sprekend samen. De crisis waarin de moderniteit door de twee wereldoorlogen aan
het begin van de twintigste eeuw terechtkwam vroeg ook om een nieuwe positiebe-
paling van het wereldchristendom. Veel reacties op deze crisis zoals verwoord in de
ideologieën van het nationaal-socialisme en het communisme, kwamen voort uit de
secularisatiecultuur die de wereld leek te overspoelen. En ook de reacties vanuit het
wereldchristendom waren divers.9 Aan het begin van de twintigste eeuw was men er
binnen de oecumenische beweging echter in het algemeen van overtuigd dat het
secularisme een concurrerende beweging was, die een bedreiging vormde voor het
specifiek christelijke eenheidsideaal. Vandaar de grote nadruk op de wereldwijde
samenwerking van kerken. Door de oecumene moest immers het christelijke ant-
woord gegeven worden op de mondiale pretenties van seculiere ideologieën.

Conclusie
De verschrikkingen en de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog verstoorden op
wrede wijze de negentiende eeuwse visie op de wereld, waarin christendom en wes-
terse beschaving nog hand in hand leken te gaan. Met en in het secularisme kwam
een nieuw en concurrerend wereldbegrip mee. De hierboven beschreven conferen-
ties vormen een goede illustratie voor het feit dat er allerlei pogingen gedaan werden
om de vloed van dit secularisatieproces te keren. De aandacht voor andere religies
en de concentratie op de betekenis die men toekende aan de kerk als een nieuwe,
representatieve wereldeenheid staan onder dit voorteken en zijn er in feite ook on-
dergeschikt aan gebleven. Omdat er een alternatief moest komen voor de geseculari-
seerde samenleving en om aan deze alternatieve, theologische constructie van we-
reld gestalte te geven moesten de krachten van ‘oude’ en ‘jonge’ kerken gebundeld
worden en moest men zich bezinnen op de positie ten opzichte van andere godsdien-
sten.10


7 Zie m.n. OAL, 74v. en verder: Wind a.w., 134vv.; Werner a.w., 276vv.
8 OAL, t.a.p.
9 Zie bijv. de reactie vanuit de Duitse zendingsbeweging, Ustorf 2000. a.w., 10: ‘Fascism to many

missiologists became the desired breaking point of modernity, a revival of the Volk’s deep emotions
and a breakthrough of the archaic spirituality they had long been waiting for. Upon this tide they
wanted to sail and conquer new territories for Christ - abroad and at home. The route to accommo-
dation with Nazi ideology was paved with hope.’

10 Zie OAL, 76.
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En in de theologische laboratoria werd gezocht naar een nieuw paradigma waar-
mee men een andere betekenis aan oude theologische sleutelbegrippen kon geven.
Het ontstaan van het Missio Dei-begrip moet vanuit deze context begrepen worden.

4.3 THEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN CONSTRUCTIE

Men is het er in grote lijnen over eens dat het fundament voor de herbezinning op
een nieuwe systematische zendingstheologie in de eerste helft van de twintigste
eeuw gelegd is in de continentale bijbelse theologie en de eveneens continentale
dialectische theologie. Als representant van eerstgenoemde bespreken we hier Oscar
Cullmann en als representant van de tweede Karl Hartenstein. Daarnaast moet in
verband met het ontstaan van het Missio Dei-paradigma ook gewezen worden op de
conferentie van de Internationale Zendingsraad in Willingen (1952).

Cullmann (1902-1999)11

Cullmann staat met zijn ontwerp in een traditie waarbinnen men zich al sinds Albert
Schweitzer12 met vragen betreffende het eschatologisch motief in het Nieuwe Tes-
tament heeft bezig gehouden. Hij gaat er vanuit dat de essentie van het Nieuwe
Testament begrepen kan worden vanuit het perspectief van geschiedenis en tijd.13

Cullmann maakt daarbij een onderscheid tussen het Griekse cyclische denken en het
bijbelshistorisch concept volgens welke de tijd lineair en teleologisch verloopt.
Bijzondere betekenis hebben de bijbelse begrippen καιρος , waarmee volgens Cull-
mann een bepaald beslissend moment in de tijd wordt aangegeven en αιων , waar-
mee op de duur of de spanne van een bepaalde tijd wordt geduid. De geschiedenis,
vanuit bijbels perspectief beschreven, begint, aldus Cullmann, met de schepping en
beweegt zich via de lijn van een aantal beslissende gebeurtenissen naar het moment
van uiteindelijke en volledige verlossing.14

‘Der Weg geht zunächst von der Vielheit in progressiver Reduktion zum Einen, und
von diesem Einen, der die Mitte darstellt, zurück zur Vielheit: von der Schöpfung zur
Menschheit, von der Menschheit zu Israel, von Israel zum “Rest”, vom “Rest” zum
Inkarnierten; und nun vom Inkarnierten zu den Aposteln, von den Aposteln, zur Kir-
che, von der Kirche zur Welt und zur neuen Schöpfung.’15


11 Zie voor het eschatologisch motief en het tijdsdenken van Cullmann: Cullmann 1946. Algemeen

over de betekenis van Cullmann: OIM, 172; Wallace 1966; Wiedenmann 1963, 96vv. en 189.
12 Zie voor de invloed van Schweitzer op Cullmann: Wallace a.a., 164 en Wiedenmann a.w., 189.
13 Daarmee gaat hij in tegen Bultmann. In zijn existentialistische benadering gaat Bultmann er vanuit

dat de factor tijd slechts een raamwerk, een hulpmiddel of misschien alleen maar een mythisch ele-
ment is dat uiteindelijk overbodig is. Zie Wallace a.a., 169.

14 Zie Wallace a.a., 168: ‘Therefore history is (volgens Cullmann, fap) central to the biblical idea of
salvation, for time is the arena where God acts to accomplish man’s redemption. The succession of
individual saving-events constitutes the biblical time line, or pattern of Heilsgeschichte, which might
also be called the “history of revelation” (Offenbarungsgeschichte).’ (cursief van Wallace, fap).

15 Cullman 1957, geciteerd bij Wiedenmann a.w., 48.
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Er mag hierbij geen onderscheid gemaakt worden tussen tijd en eeuwigheid, want de
eeuwigheid is kwalitatief niet verschillend van de tijd, ze is oneindige tijd. Eeuwig-
heid en tijd verschillen kwalitatief niet van elkaar. Aan deze vooronderstelling kop-
pelt Cullmann bovendien de these dat God niet buiten de geschiedenis om gekend
kan worden. Met andere woorden: er is in het ontwerp van Cullmann geen plaats
buiten de tijd waar God zou kunnen wonen. De bijbel legt volgens hem alle nadruk
op Gods heerschappij in en door de geschiedenis. Cullmann wijst de bijbelse tijdlijn
dan ook aan als het grondpatroon van de heilsgeschiedenis (‘Heilsgeschichte’), die
tevens openbaringsgeschiedenis (‘Offenbarungsgeschichte’) genoemd kan worden.
Hoewel Cullmann in zijn ontwerp grote nadruk legt op de betekenis van kruis en
opstanding en in die zin ook op de ‘gerealiseerde eschatologie’, is zijn beschrijving
van de heilsgeschiedenis toch vooral toekomstgericht en ook zijn eschatologie toe-
komstgericht.16 In ‘Christus und die Zeit’ schrijft hij:

‘Es ist das Grundmotiv aller neutestamentischen Ethik, daß der Mensch auf Grund des
Heiligen Geistes im Glauben an das von Christus vollbrachte Werk das ist, was er erst
in Zukunft sein wird, daß er schon sündlos, schon heilig ist, was doch erst in der Zu-
kunft Wirklichkeit wird.’17

Hartenstein (1894-1952)18

Een andere wegbereider van het Missio Dei-paradigma was Karl Hartenstein. Ook
zijn ontwerp kan alleen begrepen worden tegen de achtergrond van de ontnuchteren-
de ervaringen van de Eerste Wereldoorlog. Bij Hartenstein speelt het crisismotief
van de vroege dialectische theologie een belangrijke rol. Tegenover het theologische
liberalisme en cultuurprotestantisme van de negentiende eeuw moest de onafhanke-
lijkheid en de soevereiniteit van God opnieuw benadrukt worden. Hartenstein be-
toogde, in aansluiting op Karl Barth,19 dat zending opnieuw gefundeerd moet wor-
den in het handelen van de drie-enige God. God is het handelend subject in de we-
reldgeschiedenis, dat is wat Hartenstein ook met de term Missio Dei wil benadruk-
ken: ‘Das “Ich” echter Mission wie jeder echten christlichen Verkündigung ist das
Ich Gottes.’20 Naast Barth heeft ook Cullmann grote invloed gehad op het denken
van Hartenstein.21 Vooral in een later stadium krijgt de heilshistorische benadering
en het eschatologisch perspectief in de geschiedenis een steeds groter accent. Net als
Cullmann legt Hartenstein een soort raster over de geschiedenis, echter met meer
contrasten. Hartenstein deelt de heilsgeschiedenis in de huidige eon in drie stadia in,
die soms op elkaar volgen, maar ook naast elkaar bestaan: heidendom, christendom

16 Zie Wiedenmann a.w., 48v.
17 Cullmann geciteerd bij a.w., 49 (cursief van Cullmann, fap).
18 Algemeen: BDCM, 282. Hartenstein is degene geweest die het begrip als eerste expliciet gebruikt

heeft in een commentaar op de conferentie in Willingen (1952). Zie OIM, 171; Rosin 1972, 6 en
19vv.

19 Wiedenmann a.w., 67, merkt op dat er ook verschillen zijn tussen Barth en Hartenstein: ‘Seine
(Hartensteins, fap) theologischen Reflexionen, obwohl von Barth inspiriert, waren demnach positi-
ver, weniger eine lähmende “Infragestellung” als der Anfang einer reinigenden Neubesinnung (...).’
Vgl. ook a.w., 132.

20 Hartenstein 1933, 32.
21 Zie Wiedenmann a.w., 132.
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en antichristendom.22 Al met al geeft hij een somber beeld van de huidige tijd,
waarin de kerk als kerk in de minderheid de voorhoede van het komend Rijk verte-
genwoordigt en kritisch staat tegenover allerlei vormen van religie en vermenging
van christendom en cultuur. Het wachten is op de nieuwe eon, bij Hartenstein ei-
genlijk een apocalyptische gebeurtenis, die door God zelf wordt ingeleid. God zelf
brengt de komst van Zijn Rijk tot stand en in zending en evangelisatie wacht men
deze komst af, wijst men deze komst aan. Want zending is ten diepste niet een zaak
van mensen maar van God, aldus Hartenstein.23 In het Missio Dei concept van Har-
tenstein vallen, door de trinitarische verankering, kerk en zending bijna samen, in
die zin dat zending welhaast volledig opgaat in de kerk, want de kerk is voorhoede
van het koninkrijk. De kerk kan vervolgens alleen zendende kerk zijn op grond van
het zenden van God. De missio ecclesiae is gefundeerd in de Missio Dei. Met het
oog op de toekomst, de voleinding van de heilsgeschiedenis is zij afhankelijk van de
wederkomst van Christus.

‘Gemeinde heißt Vorhut des kommenden Gottesreiches. Alle Versöhnung zielt auf
Vollendung, alle Gemeinde auf das Reich. In der Erwartung des Reiches sammelt sich
die Gemeinde und von der Hoffnung auf das Reich lebt die Gemeinde. Damit ist die
eschatologische Begrenzung alles missionarischen Tuns, die große, von uns Men-
schen nicht zu schließende Lücke, durch die Christus als der Wiederkommende ein-
zieht, als letztes Ziel missionarischer Arbeit zu bezeichnen.’24

Willingen (1952)25

Door de Tweede Wereldoorlog kwam de wereld echter opnieuw dichtbij in al haar
verscheurdheid en ongelijkheid. De veroveringsspiritualiteit van de negentiende
eeuw leek voorgoed verdwenen. Het was maar zeer de vraag of de crisis van de
moderniteit, die zich nu in alle hevigheid leek door te zetten, theologisch kon wor-
den bezworen. Vooral in de zendingsbeweging zette de tendens zich door dat men
zich concentreerde op de kerken en de wereldwijde samenwerking van oude en
jonge kerken. Maar was zending nu het doel van de kerk of was de kerk het doel van
zending? De achterliggende vraag was opnieuw hoe men de relatie met de plurale
wereld (zending) kon denken vanuit een voorgegeven of gezochte eenheid (kerk).
Wat ging voorop? In dit spanningsveld werd het Missio Dei-perspectief verder ont-
wikkeld. De conferentie van de Internationale Zendingsraad (IZR) in Willingen
vervulde hierbij een sleutelrol.

Hoewel er achteraf veel scepsis is geweest over nut en effect van deze conferen-
tie, zijn de meeste critici toch ook van mening dat juist Willingen een keerpunt
betekende in de bezinning over de relatie tussen kerk en zending en over de vraag


22 Zie a.w., 133.
23 Deze betekenis van Missio Dei is door G.F. Vicedom overgenomen in zijn boek, Vicedom 1958, dat

als titel ook ‘Missio Dei’ draagt en waardoor de term ook algemene bekendheid kreeg. Vgl. Hoede-
maker a.a., 172 en Rosin a.w., 21.

24 Hartenstein a.w., 39.
25 Zie v.w.b. de verwachtingen en uitkomst van deze conferentie; Blauw1952; Lehmann 1952; Goodall

1953; Andersen 1955, m.n. 34vv; Fey 1970, 178-181; 155-177; Wind 1984, 212-233; vGurp 1989,
61; Hoedemaker 1995, m.n. 166v. en 170.
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hoe de kerk zich ten opzichte van de wereld zou moeten verhouden. Willingen kreeg
zijn specifieke betekenis door de verschuivingen in de wereldverhoudingen die zich
na de Tweede Wereldoorlog doorzetten. Had men op de commissievergadering van
de IZR in Whitby (1947) nog het idee dat ‘the most testing days of the Christian
mission at least for our generation lay behind’, in Willingen moest men vaststellen
dat ‘clouds and thick darkness surround the city and we know with complete cer-
tainty that the most testing days of the Christian mission in our generation lie just
ahead’.26 Met name het afbreken van de zending in China, de globale dekolonisatie
en een groeiend besef van wereldwijde afhankelijkheid veroorzaakten binnen het
wereldchristendom dit gevoel van verwarring. Daarnaast waren er ook allerlei vra-
gen en ontwikkelingen die als het ware om een gezamenlijke reactie van het wereld-
christendom vroegen: het (over)bevolkingsvraagstuk, de apartheidspolitiek en de
revivals van hindoeïsme, boeddhisme en islam. In het westen werd binnen het cultu-
reel-filosofisch gesprek vooral gevraagd wat de betekenis van de moderne subjecti-
viteit kon zijn voor het wereld- en mensbeeld; het existentialisme beleefde juist in
die dagen zijn grote bloei. In het materiaal dat verschenen is rond de conferentie in
Willingen vinden we een neerslag van dit tijdsbeeld.

Het centrale thema van Willingen - ‘The Missionary Obligation of the Church’ -
werd opgesplitst in een aantal doelstellingen,27 die binnen aparte groepen zouden
worden besproken. Ten aanzien van de plaats van de kerk in het geheel van het
zendingswerk kon men aardig tot overeenstemming komen. Het aanstaande huwelijk
tussen I.M.C. en de Wereldraad van Kerken had natuurlijk een grote invloed op de
besprekingen. Maar ook de tendens, die wij hierboven reeds beschreven hebben, om
het wereldwijde netwerk van kerken als alternatief voor een verscheurde en verdeel-
de wereldsamenleving naar voren te schuiven, zette zich verder door. Niet de ver-
binding tussen kerk en volk of het planten van kerken onder niet-christenen (zoals in
de Duitse zendingsbeweging was voorgesteld), maar de wereldwijde verbinding van
‘oude’ en ‘jonge’ kerken had men nu voor ogen. En zending betekende niet langer
een eenzijdig particulier initiatief (de zendingsverenigingen!) dat genomen werd
vanuit één deel van de wereld naar een ander deel. Nee, zending moest universeel


26 M.A.C. Warren geciteerd in Wind a.w., 213.
27 N.Goodall (IRM 39/1950, 257):

‘I. To restate the universal missionary obligation of the Church (i) as grounded in the eternal Gospel,
and (ii) in relation to the present historical situation.
II. To re-examine the nature and meaning of personal vocation to missionary service.
III. To assess the present position of the ‘western’ missionary societies and mission boards into the
Church’s fulfillment of its world mission.
IV. To define afresh the missionary task of the older and younger churches in terms which take into
account:
- the radically changed relationship between East and West;
- the pressure of new or revived forces in Africa and the Muslim world;
- the scale and urgency of the evangelistic task in the lands of the older churches themselves;
- the immediate possibilities and limitations of younger and older churches respectively;
- the ecumenical fellowship of the church.
V. To consider what changes in the policy and organization of missions are required in order that the
task defined above (IV) may be more speedily accomplished.’
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zijn. Het ging om wederkerigheid tussen kerken, ‘jong’ en ‘oud’. Het ging om een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.28

Drie stromingen
Ten aanzien van de betekenis van de eschatologie kon men het echter niet eens
worden. In hoeverre vallen Christus’ heerschappij en het komend koninkrijk met
elkaar samen? Hoe verhouden zich wereldgeschiedenis en heilsgeschiedenis? Uit de
wirwar van opvattingen en posities willen wij er hier drie uit lichten. Allereerst zien
we de tegenstelling tussen de Amerikaanse zendingsbeweging en de continentale
beweging29 herleven.

Het Amerikaanse voorrapport30 voor deze conferentie tendeerde naar een elimi-
nering van de eschatologie ten gunste van een grote nadruk op de concrete geschie-
denis en de politieke verantwoordelijkheid van de kerk. In zekere zin ging het hier
om ‘geseculariseerde eschatologie’ - God spreekt door de gebeurtenissen van het
alledaagse leven - en er werd grote waarde gehecht aan de ‘tekenen der tijden’,31

zoals de overwinning van het communisme.
De leden van de Europees continentale groep, zoals Hartenstein, namen groten-

deels de positie van de dialectische theologie over met een heilshistorisch-
eschatologische visie op kerk, zending en wereld. Het begrip Missio Dei bedoelde
vooral een verwijzing te zijn naar de doorlopende heilsgeschiedenis waarin God het
subject is.

Een derde positie werd ingenomen door één persoon: Hoekendijk.32 Ook hij
denkt grotendeels in begrippen van tijd, van (heils)geschiedenis. Echter de tijdfactor
heeft bij hem, op het eerste gezicht, veel meer een oorspronkelijk eschatologische,
dat wil zeggen kritische, functie: het koninkrijk dat zich baanbreekt in de wereldge-
schiedenis betekent oordeel en belofte voor kerk en wereld. En ten diepste gaat het
hier niet om de kerk maar om de wereld. ‘Kingdom and world belong together (...)
there can be no question about it: in the New Testament the world-as-a-unity is
confronted with the kingdom.’33 Het is nu dus niet meer de kerk die als een ‘unit’
met de wereld geconfronteerd moet worden, maar het koninkrijk dat als een geheel
met wereld én kerk geconfronteerd zal worden. Aan het komend koninkrijk ontleent
de wereld ten diepste haar eenheid. De kerk krijgt ook bij Hoekendijk, geheel in de
lijn van Willingen, veel aandacht, maar dan wel op een, voor Hoekendijk kenmer-
kende, kritische manier! Voor zover de kerk geen onderdeel is van Gods zenden, van
Zijn apostolaat, valt zij onder het oordeel van het komend Rijk. In het volgende
hoofdstuk gaan wij op deze positie van Hoekendijk nog uitgebreid in.


28 Zie bijv. HB4.
29 Met name de Duitse zendingsbeweging zoals we die beschreven hebben in de posities van Cullmann

en Hartenstein.
30 ‘Why missions?’ zie de samenvatting in Lehmann 1952.
31 Zie Hoedemaker 1995, 167. Hij schrijft, t.a.p: ‘In a sense, this position was also echatology, but it

was an eschatology geared toward interpreting contemporary history (traces perhaps of the strong
millennial tradition in American missionary thinking?).’

32 Zie voor de positie van Hoekendijk in Willingen: HB9.
33 Idem, 333.
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Wanneer we de drie hierboven geschetste posities evalueren binnen het kader van
ons onderzoek dan valt ons op dat zij in alle verscheidenheid op één punt overeen-
komen. Het secularisatiediscours wordt enerzijds nog wel bekritiseerd maar inhou-
delijk feitelijk overgenomen. De Amerikaanse positie is daarin het meest duidelijk:
Missio Dei moet in de wereldgeschiedenis worden waargenomen in de dubbele
betekenis van het woord: het moet daarin opgemerkt worden en het moet daarin
concreet gemaakt worden. De Duits continentale positie lijkt, in het verlengde van
de visie van Barth,34 kritischer ten opzichte van het secularisme. Wanneer het echter
om de concrete uitwerking van een zendingsleer gaat dan doet men eerder een be-
roep op Gogarten of Brunner dan op Barth. Bovendien is ook hier, net zoals in het
secularisatiediscours, de wereld vooral geschiedenis. Bij Hoekendijk lijkt het dat het
eschaton wél kritisch inbreekt op het bestaande. Maar de concrete gestalte van de
nieuwe wereld die hij verwacht is, zo zal verderop ook duidelijk worden, de moder-
ne Great Society.

Evaluatie
De ontwikkeling van het Missio Dei-begrip was een theologische vondst, maar ook
een verlegenheidsoplossing. Het was een moderne theologische constructie waarmee
men een wereld, die door tegenstellingen en conflicten in stukken uiteen was geval-
len, toch als eenheid probeerde te denken. Het was in zekere zin ook een vlucht:
juist in de zendingsbeweging werd men, in de ruimte van de wereld, geconfronteerd
met de weerbarstigheid van de werkelijkheid, de concrete ‘andersheid’ van vreemde
culturen en religies. De Amerikaanse veroveringsspiritualiteit bleek daar niet tegen
opgewassen. En ook de Duitse vooroorlogse constructie van kerk en volk was niet
levensvatbaar. Ze was teveel belast door de verbinding met het nationaal-socialisme.
Daarom werd het accent definitief verlegd van de einden der aarde naar het einde
der tijden. Om vast te kunnen houden aan de zekerheid dat men precies wist waarin
de eenheid van de wereld gelegen is moest men de toevlucht nemen tot een idee.

We zien dat de oorsprong van het Missio Dei-begrip vooral te maken heeft met
de terugtrekkende beweging die men in de onzekere tijd na de twee wereldbranden
maakte ten opzichte van de moderniteit om een alternatief christelijk metaperspec-
tief op de wereld te ontwikkelen. Tegelijkertijd waren de elementen die men voor
deze constructie gebruikte uitgesproken modern. Het Missio Dei-begrip wordt een
alles overkoepelend paradigma waarin de grond en het doel van de wereld en de
wereldgeschiedenis uitgetekend worden. Bovendien wordt de geschiedenis als heils-
geschiedenis nu volledig dominant ten koste van het denken in ruimtelijke catego-
rieën. Het gaat niet om ‘de einden der aarde’, maar om het einde der tijden. De we-
reld wordt geschiedenis, de tijd is de grondstructuur van het zijn. Deze verandering
van het oorspronkelijke missionaire, ruimtelijke naar het moderne, abstraherende
historische denken heeft ook een zekere vervreemding ten opzichte van de concrete
empirische werkelijkheid tot gevolg gehad. De concentratie op de heilsgeschiedenis
als zin van de wereldgeschiedenis en op de kerk als voorhoede van het koninkrijk


34 Vgl. Barth 1932. Vgl. ook Manecke 1972.
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kan gezien worden als poging om een theologisch alternatief te bieden voor andere
moderne constructies van wereld.

De geboorte van het Missio Dei-begrip past helemaal in de moderniteit, ook al is
het afkomstig uit het missionaire discours waarbinnen vaak nog pre-modern en
statisch-ruimtelijk over wereld gesproken werd, dat wil zeggen in geografische
termen. Het Missio Dei-begrip is historisch, dat wil zeggen, modern van structuur en
het werd mede daarom gemakkelijk gecombineerd met het secularisatiediscours en
meer in het bijzonder met de kernbegrippen van de secularisatietheologie. Dat is, zo
willen wij in het vervolg van onze studie aantonen, precies wat er in de ontwerpen
van Hoekendijk, Margull en Lange gebeurd is.


