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5. Evaluatie

Voordat we nagaan hoe de in deel een geschetste discoursen terugkomen in de ont-
werpen van Hoekendijk, Margull en Lange, willen we nu eerst pas op de plaats
maken en de inzichten die we aan onze verkenning van de twee discoursen hebben
overgehouden samenvatten en wegen. Bij de beschrijving van de aparte discoursen
viel op dat bepaalde posities helder van elkaar konden worden onderscheiden met
behulp van de begrippen ruimte en tijd.

5.1 SAMENVATTING

Het secularisatiediscours
Oorspronkelijk heeft het woord secularisatie vooral een ruimtelijke betekenis, in die
zin, dat het lijkt te gaan om een ‘territoriale strijd’ tussen kerk en wereld. In de latere
ontwikkelingen van het secularisatiediscours gaat het echter niet meer om de kerk of
om de uitbreiding of inperking van het Corpus Christianum, maar om het religieus
metafysisch kader waarin de wereld al dan niet begrepen kan worden. Secularisatie
is dan niet slechts een woord maar een begrip waarachter weer verschillende bena-
deringen schuil gaan.

Na 1700, zo hebben we geconstateerd, hield het secularisatiediscours vooral ver-
band met het zoeken naar objectieve natuurkundige methoden en sociaal-maatschap-
pelijke zekerheden. De algemene veronderstellingen en voorwaarden voor sociale
orde en stabiliteit vormden een matrix voor overeenkomstige ideeën over de natuur,
ze werden gezien als bij elkaar horende ordeningen. De nadruk lag daarbij niet lan-
ger op bijzondere, plaats- en tijdgebonden kennis maar op universele, algemeen
geldige, tijdloze kennis. Men trachtte blijvende structuren achter de veranderingen in
de tijd aan te wijzen. Secularisatie betekende vooral een voortgaande rationalisering
van het wereldbegrip en een eliminering van de onzekere factor die met de Godsidee
gegeven is. In de loop van de negentiende eeuw trad er echter een verschuiving op.
De veranderingen in de wereldgeschiedenis konden niet gedekt worden door een
achter deze geschiedenis liggend, onhistorisch principe.

De constructie van een universeel wereldbegrip werd nu gezocht in de historici-
teit zelf. Met andere woorden: de veranderlijke wereldgeschiedenis was niet alleen
het probleem, maar droeg ook de oplossing in zich. Om dit te illustreren voerden we
Hegel ten tonele, die het onderscheid tussen profaan en religieus als het ware histori-
seerde door de geschiedenis te beschrijven als een dialectisch proces dat gericht is
op de uiteindelijke zelfontplooiing van de universele wereldgeest.

Latent bleef er echter een spanningsveld tussen profaan en religieus bestaan. De
dialectiek van het secularisatieproces veronderstelt immers nog steeds het bestaan
van twee invloedssferen. Echter, de functie die aanvankelijk nog door de Godsidee
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werd vervuld, wordt nu overgenomen door de geschiedenis. De wereld is geschiede-
nis geworden.

In een aparte paragraaf hebben we vervolgens laten zien, dat men in de theologie
zeker niet alleen afwijzend gestaan heeft tegenover het gedachtegoed van de Ver-
lichting. Met een beroep op met name Bonhoeffer heeft men in de zogenaamde
secularisatietheologie getracht de spanning tussen profaan en religieus te overwin-
nen door een radicale keuze vóór secularisatie en tegen allerlei vormen van onmon-
dig makende religiositeit. Ook hierbij vervulde de geschiedenis een belangrijke rol.
Secularisatie werd vooral voorgesteld als een onafwendbaar proces en bovendien als
een ontwikkeling die de ‘wereld-als-wereld’ aan het licht zou brengen.

Wanneer we de ontwikkelingen binnen het secularisatiediscours overzien dan
valt ons op dat het universele wereldbegrip, dat kenmerkend is voor de moderniteit,
aanvankelijk nog geconstrueerd werd uitgaande van een statisch algemeen geldig
onveranderlijk principe. In de loop van de negentiende eeuw werd de totaliteit van
de wereld echter steeds meer geprojecteerd in de gang van de geschiedenis. De
wereld bereikt haar heelheid, zo was de gedachte, in de toekomst. Secularisatie is
vooral een kwestie van tijd. Een belangrijke vooronderstelling was daarbij dat deze
vooruitgang de religie overbodig zou maken. Men geloofde in (de belofte van) één
wereld waarin iedereen bevrijd zou zijn van onmondigheid en alle verschillen tussen
mensen zouden zijn opgeheven. Culturele en religieuze pluraliteit werden gezien als
hindernissen die overwonnen moesten worden om deze uiteindelijke universaliteit te
bereiken.

Het missionair discours
De missionaire beweging hebben we omschreven als een moderne beweging. Daar-
mee bedoelen we dat ook in de missiologische verhandelingen vanaf de achttiende
eeuw gezocht wordt naar een universeel principe op grond waarvan de totaliteit van
de wereld gedacht kon worden. Weliswaar werd in het missionair discours de we-
reld, vooral aanvankelijk, op een premoderne manier ingedeeld in een christelijk en
een heidens deel en was er ook grote bezorgdheid over de geestelijke toestand
waarin de westerse mens door de moderniteit zou geraken, maar de manier waarop
er geredeneerd werd was uitgesproken modern.

Het grote verschil tussen het secularisatiediscours en missionair discours is voor-
al gelegen in de betekenis die wordt toegekend aan de ruimte van de wereld. Meer
dan in het secularisatievertoog valt er in het missionaire taalspel aandacht voor de
betekenis van de ruimte van de wereld op te merken. Een verklaring hiervoor ligt in
de eerste plaats in het feit dat de wereld in zendingskringen begrepen werd (en soms
ook nog wel wordt) vanuit de vooronderstellingen van het premoderne Corpus
Christianum. Sinds de byzantijns-romeinse tijd is daarbij de wereld geografisch
opgedeeld in een christelijk deel en een ‘heidens’ deel. Maar er zijn ook nog andere
oorzaken voor de grote aandacht voor de ruimte van de wereld aan te wijzen. In de
missionaire beweging werd men telkens weer geconfronteerd met de diversiteit van
verschillende culturen en religies. Deze verscheidenheid was moeilijk onder te bren-
gen in één algemene categorie. Het zoeken naar heelheid en eenheid werd telkens
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verstoord door het verzet van andere culturen en religies. Een andere factor waar-
door de fysieke ruimtelijkheid van de wereld in het zendingsdiscours extra aandacht
kreeg was het specifieke eschatologische tijdsbegrip. Eschatologische tijd is toeko-
mende tijd, tijd die binnenbreekt in de wereldtijd. In die zin heeft het een kritische
functie. In de missionaire beweging was de verwachting van ‘het einde der tijden’,
naast andere motieven, een belangrijke drijfveer om op weg te gaan naar ‘de einden
der aarde’ en zielen voor Christus te winnen.

We hebben laten zien hoe dit eschatologisch perspectief vooral bij Zinzendorf
leidde tot een soort ‘dynamische ruimtelijkheid’. Door de verwachting van het Rijk
ontstaat er een voortdurende beweeglijkheid in de wereld waardoor de komende
heilsorde wordt aangekondigd. De tijd werkt als oordeel en belofte en relativeert het
werk van de zendeling. Er is ruimte voor veelheid en verscheidenheid. Deze aan-
dacht voor het ruimtelijke gaat, zo hebben we vervolgens aangetoond, vooral in de
Anglo-Amerikaanse missionaire beweging verloren als het moderne tijdperspectief
van de negentiende eeuw dominant gaat worden. Voor zover de wereld nog ruimte
is, gaat het nu vooral om de te veroveren ruimte. Het tijdsperspectief heeft een aan-
jagende functie. Daarbij is het niet God, maar de mens die de tijd gebruikt met het
oog op de doelen die hij zichzelf stelt. En het is ook niet meer het tegendraads es-
chatologisch perspectief, maar het vooruitgangsgeloof dat het universele wereldbe-
grip structureert. Deze spirituality of conquest was één van de belangrijkste drijfve-
ren van John Mott die het zendingswachtwoord van de negentiende eeuw, ‘de evan-
gelisatie van de wereld in déze generatie’, geheel tot het zijne maakte. De nadruk
kwam te liggen op het menselijk handelen (‘evangelisatie van de wereld’) in de tijd
(‘in deze generatie’). De tijd had niet langer een specifiek, eschatologische, kritische
functie maar was een onderdeel geworden van een menselijke zendingsstrategie. De
ruimte van de wereld was een strategisch veld, een gebied dat veroverd moest wor-
den voor Christus.

In een aparte paragraaf hebben we ook aandacht besteed aan de moderne Duitse
zendingswetenschap. Ten aanzien van het wereldbegrip zagen we hier een door-
gaande lijn vanaf Zinzendorf als het gaat om de aandacht en de waardering voor de
ruimtelijkheid van de wereld. Het samenvoegen van kerk en volk in de Duitse zen-
dingswetenschap kan, los van de pervertering in de verbinding met het nationaal-
socialisme waardoor men nu deze constructie als achterhaald beschouwt, begrepen
worden als een poging om de wereld in haar verscheidenheid toch als eenheid te
begrijpen. ‘Volk’ was daarbij de universele categorie, het samenbindend element
waarmee de wereld als geheel geconstrueerd werd. In deze benadering was er
ruimte voor culturele pluraliteit en legde men grote nadruk op pedagogie en geleide-
lijke bekering. De ruimtelijke ordeningen van de wereld werden echter normatief en
er was geen ‘externe’ kritische factor waardoor deze moderne constructie gerelati-
veerd kon worden, hetgeen zeker bijgedragen tot de ideologische vrijage tussen
Duitse zendingsbeweging en nationaal-socialisme. Het eschatologisch perspectief
van het Rijk viel samen met het ‘Volkstum’. De moderne constructie van de Volk-
idee leidde tot verduistering van het ruimtelijk eschatologisch perspectief.
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Het Missio Dei-paradigma
De lijn van de ruimtelijke benadering van de Duitse zendingswetenschap wordt
feitelijk geblokkeerd door de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Het
‘Barmen-trauma’ waar Hoekendijk van sprak heeft niet alleen geleid tot de antire-
volutionaire rechtzinnigheid die hij in de naoorlogse tijd waarnam, maar ook tot
koudwatervrees voor iedere verbinding van een theologisch metaperspectief met de
concrete religieuze of culturele context in een specifieke ruimte. Het eschatologisch
perspectief wordt in de missiologische theorievorming wel opnieuw als kritische
functie ontdekt, maar dan vooral als grondstructuur van de universele heilsgeschie-
denis. In feite wordt, via het Missio Dei-paradigma, het moderne historiserende
denken, dat kenmerkend was voor het secularisatiediscours, principieel theologisch
gemaakt. Maar tegelijkertijd wordt het ook gebruikt om een alternatief te formuleren
voor de moderne constructies van wereld. In het Missio Dei denken wordt het mo-
derne perspectief dus zowel bekritiseerd als gehandhaafd.

In Willingen, zo hebben we laten zien, werkt deze contradictie al door in de ver-
schillende interpretaties van het eschatologisch perspectief en in de betekenis die
men aan de profane geschiedenis toekent. Wat al deze benaderingen echter gemeen-
schappelijk hadden was de betekenis die men aan de geschiedenis toekende als
grondstructuur van wereld, kerk en zending. Door middel van het Missio Dei-
paradigma probeerde men feitelijk de nieuwe wereldervaring te combineren met een
heroriëntatie op de oecumenische betekenis van kerk en zending. Als theologische
constructie was dat een vondst: er was een alternatief verhaal over de eenheid van de
wereld dat ingebracht kon worden in het moderne discours. Als missiologische
constructie had het ook zijn merites: na alle onduidelijkheid over wat zending nu
eigenlijk nog is werd er nu weer een duidelijk vertrekpunt en eindpunt gevonden.
God is subject van zending, Zijn heilsplan wordt gerealiseerd in een alles overkoe-
pelend handelen in de geschiedenis, op weg naar Zijn Rijk. Maar binnen het missio-
nair discours was het ook en vooral een verlegenheidsoplossing. De ruimtelijke
complexiteit van de wereld, de veelheid van contexten, culturen en religies, werd als
een probleem ervaren dat overwonnen moest worden. De ruimtelijke dynamiek en
het transcendente eschatologisch perspectief, welke kenmerkend waren voor het
oorspronkelijk missionair discours (Zinzendorf), worden ingepast of verdwijnen
onder de druk van het noodzakelijk geachte temporele universaliteitprincipe zoals
dat binnen het negentiende eeuwse secularisatiediscours ontwikkeld was. Met ande-
re woorden: de wereld wordt heilsgeschiedenis.

5.2 PROBLEEMSTELLING

In deel 1 hebben we geprobeerd om het missionair discours te verstaan in relatie tot
en binnen het kader van de moderniteit. Deze analyse moet vervolgens geplaatst
worden binnen de context van een meer omvattend gesprek over de identiteit van het
wereldchristendom in een wereldsamenleving die in toenemende mate gekenmerkt
werd en wordt door religieus en cultureel pluralisme. Secularisatiediscours en missi-
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onair discours lijken op het eerste gezicht op gespannen voet met elkaar te staan,
beide lijken betrokken in een soort strijd waarbij de ruimte van de wereld op het spel
staat. In de dertiger jaren van de vorige eeuw lag, vooral binnen het missionair dis-
cours, de nadruk op confrontatie, competitie en op de antithese. Maar een vergelij-
king van beide taalvelden levert een heel ander beeld op. Binnen beide discoursen
werd gezocht naar een ‘groot verhaal’, een centraal paradigma waarmee de verwar-
rende en onsamenhangende ‘werelden’ konden worden ondergebracht in één univer-
seel geldig geacht wereldbegrip. In dat opzicht lagen de diepere bedoelingen van het
secularisatiediscours en het missionair discours in elkaars verlengde en waren mo-
derniteit en wereldchristendom geallieerden. Want niet alleen de christelijke identi-
teit werd door het proces van differentiatie en pluralisatie bedreigd, maar ook de
identiteit van het project van de moderniteit in haar geheel. Het Missio Dei-
paradigma, zo hebben we laten zien, was bedoeld als een modern alternatief, een
missiologische constructie waarmee de postmoderne vloed van pluralisatie en diffe-
rentiatie moest worden gekeerd.

Hier doet zich echter een probleem voor. De alliantie tussen wereldchristendom
en moderniteit, en meer specifiek, tussen missionair discours en secularisatiedis-
cours, blijkt ten koste te gaan van het specifiek missiologische. De nadruk op de
universele wereldgeschiedenis blokkeert in dubbel opzicht het missiologisch escha-
tologisch perspectief. Want niet alleen de historisch-kritische functie van eschatolo-
gie -als tegendraadse tijd, tijd die in de wereldgeschiedenis binnenbreekt- maar ook
het ruimtelijke eschatologisch perspectief, gelegen in de diversiteit in culturen en
religies, gaat verloren. Deze opoffering werd noodzakelijk geacht omdat uitgegaan
werd van een traditionele benadering van de secularisatie waarin de spanning tussen
‘christendom’ een ‘wereld’ als uitgangspunt gekozen werd en niet van de dieper
gelegen vraag naar heelheid achter of in de verscheidenheid van de wereld. Of an-
ders gezegd: de heelheid van de wereld kon in deze benadering alleen gedacht wor-
den wanneer er radicaal voor ‘wereld’ gekozen werd. Daardoor krijgt ook de pro-
bleemstelling in dit onderzoek een dubbele bodem. Om te beginnen het probleem
dat veroorzaakt wordt door de modernisering van het missionair discours. Hierdoor
verdwijnt het eschatologisch perspectief en de ervaring van de ruimtelijke verschei-
denheid van de wereld. Daaronder ligt het probleem van de verhouding tussen uni-
versaliteit en contextualiteit. Wanneer er gekozen wordt voor een universeel histo-
risch meta-perspectief is de ervaring van de contextualiteit, die zich vooral in de
ervaring van het concrete missionaire werk hardnekkig doet gelden, ook een pro-
bleem geworden.

5.3 VRAAGSTELLING

De reden dat we het werk van Hoekendijk, Margull en Lange hier behandelen is niet
gelegen in hun inhoudelijke bijdrage op zich. Het zijn geen van drieën systematisch
diepgravende theologen geweest. Een belangrijke overeenkomst is dat ze alledrie
vooral journalistiek te werk gingen. Op het kruispunt van secularisatiediscours en
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missionair discours bleken zij echter wel een bijzonder soort gevoeligheid te hebben
voor de dilemma’s en de vragen van hun tijd. Hun oorspronkelijke benadering heeft
velen geïnspireerd en bijgedragen tot een voortgaande bezinning op de positie van
het wereldchristendom in een veranderende wereld.

Wij willen het wereldbegrip in hun missionaire ecclesiologie analyseren met
behulp van een tweetal vragen die uit de dubbele probleemstelling, zoals hierboven
weergegeven, voortvloeien:

Op wat voor manier lopen secularisatiediscours en missionair discours in hun
wereldbegrip door elkaar en in hoeverre hebben deze taalvelden elkaar door deze
vermenging beïnvloed? Heeft dit ook geleid tot verwarring en onduidelijkheid?

Hoe hebben zij de missionaire ervaring van interreligieuze en interculturele
verscheidenheid verwerkt in hun wereldbegrip?

De antwoorden op deze twee vragen zullen ons inziens niet alleen de zwakten, maar
ook de onopgeefbare en de blijvende betekenis van de visies van Hoekendijk, Mar-
gull en Lange zichtbaar maken.


