
DEEL 2:  HOEKENDIJK, MARGULL EN LANGE





6. Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975)

6.1 INLEIDING

Wij beginnen het vergelijkend onderzoek over Hoekendijk, Margull en Lange niet
zonder reden met Hoekendijk. Niet alleen historisch is hij onder hen de ‘eerstgebo-
rene’; ook inhoudelijk-systematisch vormt zijn gedachtegang een duidelijke marke-
ring in de missiologie, die door de andere twee hoofdpersonen uit ons onderzoek is
opgemerkt en voor hen ook een wegwijzer is geworden. Hoekendijk is van de drie
hoofdpersonen uit deze studie de eerste die in de naoorlogse tijd van het Missio Dei-
paradigma een universeel principieel-theologisch uitgangspunt heeft gemaakt. Hoe-
wel zijn positie binnen het hedendaagse missionaire discours in het algemeen als
achterhaald en onhoudbaar wordt beschouwd,1 lijken ons een aantal van zijn funda-
mentele uitgangspunten en overtuigingen onmisbaar bij het nadenken over de mo-
gelijkheden van een eigentijdse missionaire ecclesiologie. Hoekendijks ontwerp
kenmerkt zich door een grote consistentie. Weliswaar valt er een verlegging van
accenten waar te nemen met het wisselen van de context waarbinnen hij werkte, van
een bepaalde (theologische) ontwikkeling of wezenlijke verandering in zijn concept
kan men ons inziens echter niet spreken.2 Daarom kiezen wij er voor om de hoofd-
lijnen van zijn werk niet chronologisch maar systematisch weer te geven en hebben
wij ons bij de bespreking van de verschillende teksten niet zozeer laten leiden door
de datering als wel door de inhoud van het betreffende geschrift.

Indeling
Nu we het ontwerp van Hoekendijk willen gaan analyseren worden we meteen ge-
confronteerd met een probleem. In de meeste teksten van Hoekendijk worden aller-
lei missiologische en historisch-sociologische motieven ongereflecteerd door elkaar
gebruikt. In feite gaan missiologische motieven voortdurend hand in hand met ge-
dachten en begrippen uit het secularisatiediscours, maar er is toch sprake van twee
niveaus. We zullen daar in het verloop van deze studie nog op terugkomen, maar
hier moet reeds opgemerkt worden dat het belangrijk is om deze twee soorten mo-
tieven, ook in het werk van Hoekendijk, te onderscheiden en apart te analyseren.

Zoekend naar een uitgangspunt in het ontwerp van Hoekendijk en redenerend
vanuit de theologische volgorde die hij voor ogen had (‘God-Wereld-Kerk’) zijn we
geneigd om het Rijk van God als overkoepelend begrip en centrale categorie aan te
wijzen in het werk van Hoekendijk. Inhoudelijk lijkt Hoekendijk theologisch in te
zetten. De sjaloom van God als gericht en belofte, als verwerkelijking van de laatste
dingen is het doel van de hele werkelijkheid. Tegelijkertijd wilde Hoekendijk niet


1 Zie i.v.m. deze opvatting het overzicht dat Hoedemaker biedt in Hoedemaker 1995, 166.
2 Als er verschuivingen zijn, dan in ieder geval niet binnen het raamwerk van de apostolische geloofs-

belijdenis, zoals in één van de twee dissertaties over Hoekendijk, nl. van Van Gurp (vGurp 1989),
wordt beweerd.
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ideologisch over Gods toekomst spreken buiten de concrete werkelijkheid om. Hij
schrijft: ‘Wir müssen uns ehrlich und vollständig, ohne irgend ein höheres Motiv,
die Existenz der Welt anerkennen und zwar mit all ihren eigenen Prinzipien der
Bewegung, Hoffnungen und Möglichkeiten (...) und uns mit den Dingen und den
Menschen der Welt voll identifizieren.’3 Op grond hiervan zijn we geneigd om in te
zetten bij ‘wereld’.

Maar de dynamiek in het ontwerp van Hoekendijk ligt juist in het op elkaar be-
trekken én van elkaar onderscheiden van wereld en Rijk. Het gáát in het ontwerp van
Hoekendijk om het Rijk, maar het drááit om de wereld; de wereld is betrokken op de
Messiaanse vervulling, op het eschaton, maar ín de wereld krijgt het Rijk gestalte.4

Rijk en wereld vormen op die manier sámen de centrale categorie, men zou haast
zeggen ‘het theologoumenon’ in het ontwerp van Hoekendijk. Van hieruit komt hij
aan de ene kant uit bij secularisatie, bij zijn beschrijving van de wereld-als-wereld
en bij wat hij ‘Realgeschichte’ noemt, maar ook zijn felle kritiek op de bestaande
kerk, op het ecclesiocentrisme en op allerlei bedenkelijke verbindingen tussen kerk
en volk, kerk en nationalisme, kerk en cultuur moeten van hieruit verklaard worden.
Aan de andere kant komt hij dan uit bij de beschrijving van de kerk in het perspec-
tief van Missio Dei en van de wereld als horizon van het Rijk. Anders gezegd: in
zijn analyse van ‘wereld’ en ‘kerk’ horen we vooral het secularisatiediscours door-
klinken en in zijn beschrijving van wereld en kerk in het licht van de Missio Dei
vooral het missionaire discours.

Omdat het Rijk, de sjaloom van God, bepalend is voor het eigen karakter van
Hoekendijks ontwerp zal dit onderwerp aan de orde komen in het hart van dit hoofd-
stuk (6.3). De paragrafen over ‘wereld’ en ‘kerk’ liggen daar, als het ware als de
schillen van een ui, omheen.

De wereld komt aan het begin en aan het einde van dit hoofdstuk aan de orde,
respectievelijk als geseculariseerde wereld (6.2.2) en als wereld in het licht van
Gods sjaloom (6.4.2). Deze subparagrafen vormen de buitenste ‘schil’ van het
hoofdstuk.

Ten aanzien van de kerk is er ook een aanzienlijk verschil op te merken tussen de
kerk zoals Hoekendijk die empirisch heeft waargenomen in haar parochialisme, haar
narcisme én de kerk zoals zij hem voor ogen stond als functie van de Missio Dei.
Daarom zal ook hierover in twee verschillende subparagrafen gesproken worden
(respectievelijk 6.2.3 en 6.4.1). Dit is de binnenste ‘schil’ van het hoofdstuk. In een
korte slotparagraaf maken we vervolgens een tussentijdse balans op (6.5).

Aan de hand van de verschillende levensbeschrijvingen zullen we nu eerst, in het
vervolg van deze inleiding (6.1), een biografische schets van Hoekendijk geven
(6.1.1) en een aantal geschriften van hem bespreken (6.1.2). Naar aanleiding daarvan
komen we tot een voorlopige positiebepaling (6.1.3).


3 HB25, 38 (cursief staat onderstreept in origineel van Hoekendijk, fap).
4 Vgl. Hoedemaker 1976, 144: ‘Ik meen dat wij Hoekendijks uitgangspunt in deze unieke combinatie

van elementen moeten zoeken: enerzijds het op elkaar betrokken zijn van rijk Gods en wereld, en
daarom apocalyptische haast; anderzijds, juist in samenhang daarmee, het realistische ongekleurde
waarnemen van wereld.’ Zie ook: HB8, 349; HB12, 7.



77

6.1.1 Biografische schets5

Jeugd
Johannes Christiaan Hoekendijk werd op 3 mei 1912 geboren, als zoon van de zen-
deling C.J. Hoekendijk, in de plaats Garut op West Java, Indonesië. Behoudens een
korte onderbreking (1916-1919) bracht hij in deze voormalige Nederlandse kolonie
zijn kinderjaren door.

‘Ik ben een mens met een zondig verleden, met een genadevol heden en met een stra-
lende toekomst’ schreef de vader van Hoekendijk aan het slot van zijn memoires.6

Deze ‘vrolijk orthodoxe’ zendeling en evangelist droeg in zich veel karaktertrekken
en eigenschappen die we ook bij zijn zoon - Johannes Christiaan - tegenkomen. Het
was niet alleen het eschatologisch bevlogen maranathageloof, maar ook de originali-
teit en de oorspronkelijkheid van de zendeling die - zo min mogelijk gehinderd door
institutionele kaders - zijn werk verrichtte vanuit een directe bewogenheid door
Christus.7 Vader C.J. Hoekendijk werd in zijn geloofsleven voortdurend heen en weer
geslingerd tussen de gevestigde kerk en evangelische bewegingen van allerlei oor-
sprong.8 Kerkelijke tradities en structuren interesseerden hem eigenlijk weinig; het
ging om de verkondiging van het Koninkrijk.

Reeds in zijn jeugd moet Hoekendijk onder de indruk zijn geweest van de invloed
van de islam in zijn geboorteland. Zijn vader schreef al over de inwerking van deze
godsdienst op de Javaanse bevolking: ‘Op godsdienstig gebied stond Garoet bekend
als zeer fanatiek. Het had een van de grootste moskeeën van Java en vrijdags be-
zochten honderden Mohammedanen de moskee.’9

De rivaliteit tussen islam en christendom - zoals Hans Hoekendijk als kind reeds erva-
ren heeft - is later door hem besproken in een artikel over het apostolaat in Europa en
de islam-zending.10 Hier constateert hij dat de controverse tussen islam en christen-
dom altijd gevoerd is volgens de regels, die de islam voorschreef. Weliswaar drong de
Great Society - de nieuwe wereldorde die als product van de industrialisatie over nati-
onale, culturele en religieuze grenzen heenspoelde - ook onstuitbaar de islamwereld
binnen, maar de verwachting dat deze zich zou ontwikkelen als een geheime bondge-
noot van het Westen liep - aldus Hoekendijk - uit op een teleurstelling.


5 Biografie Hoekendijk algemeen zie: Houtepen 2001; Hoedemaker 1995; vGurp 1989, 35-78. Een

soort korte CV van Hoekendijk zelf (zoals hij zelf schrijft: ‘not a pontifical autobiography, just some
meaningful events to get ecology straight’): Coffele 1976, 18vv.

6 Die opnieuw uitgegeven zijn door vdEnd. Zie vdEnd 1993, 223.
7 C.J. Hoekendijk ‘brandde als een kaars op voor zijn Heiland’, aldus Felderhof over C.J. Hoekendijk

in: Felderhof 1940, 245.
8 Zo voelde C.J. Hoekendijk zich als kind aangetrokken tot het Leger des Heils waardoor hij ‘tot

Christus kwam’ (vdEnd a.w., 43v.) en veel later ook tot de pinksterbeweging die in zijn ogen echter
te ‘ongecontroleerd’ was: ‘Ja, dat hart (van C.J. Hoekendijk, fap) dorstte ook naar het Pinkstervuur
en de Pinksterkracht, maar het voelde heel pertinent, dat dit iets heel anders was.’ (vdEnd a.w., 176).
Evenmin wenste hij zich echter vast te leggen in vaste kerkelijke structuren, de evangelische bewo-
genheid werd aangestuurd vanuit het perspectief ‘Hart-Rijk-Wereld’ (Vgl. HB29, 14): ‘Ik wilde niet
een bepaalde kerk dienen en helemaal geen nieuw kerkje stichten, doch zo interkerkelijk mogelijk
het Koninkrijk Gods en de mensheid dienen.’

9 In: vdEnd 1993, 116. Zie ook: vGurp idem, 37.
10 HB11.
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In 1925 keert het gezin definitief terug naar Nederland. Na de lagere school in Ban-
dung, gaat Hoekendijk in Rotterdam naar de Christelijke Hogere Burgerschool waar
hij in 1930 eindexamen doet. Net als bij zijn vader brandt ook in zijn hart het ‘He-
melse Vuur’11 van de zendeling; van 1930 tot 1936 volgt hij daarom een opleiding
aan de Nederlandse Zendingsschool te Oegstgeest. Bestudering van de geschiedenis
van de familie Hoekendijk maakt duidelijk van wie Hoekendijk zijn evangelische
bevlogenheid en zijn pragmatische houding ten opzichte van de kerk geërfd heeft.
Van zijn vader werd namelijk al verteld dat hij heel Java afreisde en overal het
evangelie bracht: in kerken, scholen, vrijmetselaarsloges, bioscopen, sociëteiten en
kegelbanen.12 Hoekendijk sr. was van mening dat ‘karakter en geestelyke gesteld-
heid’ van zoon Hans wel ‘voor den arbeid der Zending geschikt’13 waren.

Hoekendijk heeft tot drie keer toe een poging gedaan om uitgezonden te worden
naar het zendingsveld:14 eerst na zijn opleiding aan de zendingsschool, later na be-
eindiging van zijn theologiestudie en uiteindelijk (ditmaal lukte het hem) aan het
eind van de oorlog. De eerste poging mislukt vanwege de ‘zorgwekkende toestand
der zendingsfinanciën’, de tweede vanwege het uitbreken van de oorlog en als hij
uiteindelijk, de derde keer, werkelijk in 1945 uitgezonden wordt, moet hij na een
jaar alweer terug vanwege de slechte gezondheidstoestand van zijn vrouw. Het
mislukken van deze ‘carrière’ in de zending heeft Hoekendijk als een diepe teleur-
stelling ervaren.15 Na deze drie pogingen heeft hij ook niet meer geprobeerd om
voor uitzending in aanmerking te komen.

In en rond de oorlog
Na de opleiding in Oegstgeest - Hoekendijk blijkt een goede leerling te zijn - stu-
deert hij theologie aan de universiteit van Utrecht. In 1939 kan hij zijn ‘voorstel
doen’16 en wordt hij toegelaten tot de evangeliebediening. In 1940 trouwt hij met Els
Laman. In dat jaar zou hij ook als zendeling gaan werken, maar door de oorlog kan
de uitzending geen doorgang vinden. Gedurende de daarop volgende tijd bekleedt
Hoekendijk verschillende functies. Als secretaris van de Nederlandse Christen Stu-
denten Vereeniging en studentenpastor (predikant in algemene dienst van de Neder-
landse Hervormde Kerk) raakt hij betrokken bij het verzet, en moet daarom voor de
Duitse bezetter onderduiken. Na omzwervingen door Europa - op verzoek van de
Nederlandse regering probeert hij naar Engeland te komen - strandt hij uiteindelijk


11 Zie vGurp 1989, 44: hier wordt een deel uit het levensoverzicht dat Hoekendijk schreef t.b.v. zijn

aanmelding als student te Oegstgeest geciteerd: ‘Toen we er daarna over spraken kende ik geen
grooter verlangen dan om mij als zoodanig te geven, en door het Hemelse Vuur ontstoken, te mogen
branden en licht te verspreiden in de harten van hen, die door paganistische of islamitische nauwge-
zette, beangstigende godsdienstplichten, zonder licht of geluk, de voor hen duistere wereld door-
kwijnen en hen te zeggen, dat mijn Verlosser ook hun Verlosser is.’

12 Felderhof 1940, 242.
13 C.J. Hoekendijk in een brief aan het ‘Dagelyksch Bestuur’ van de Nederlandsche Zendingsschool,

geciteerd uit vGurp1989, 322.
14 Zie Bronkhorst 1975, 342vv.
15 Hoedemaker (1995, 166) schrijft dat het voor Hoekendijk ‘a fundamental and lasting disappoint-

ment’ was.
16 Zie vdEnd 1993, 220.
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in Zwitserland, alwaar hij vluchtelingenpredikant wordt. De crisis van de oorlog zal
grote indruk op Hoekendijk gemaakt hebben.17

In ‘Erinnerungen’18 schrijft Walter Hollenweger dat Hoekendijk niet alleen een kenner
was van de theologie van Bonhoeffer, maar dat hij, als theoloog in het verzet, ook
existentieel ‘die Spannungen und Verheißungen der Bonhoefferschen Theologie’ zal
hebben ervaren. Theologische en ethische vooronderstellingen kwamen in de periode
van de Duitse bezetting in het luchtledige te hangen, aldus Hollenweger. Men moest
een keuze maken: voor óf tegen de vervolgden. Een dergelijke ‘noodsituatie’ maakte
alles anders: rantsoenbonnen en levensmiddelen werden gestolen, zelfs moorden wer-
den gepleegd om het leven van onderduikers te beschermen. Hollenweger herinnert
zich een gesprek hierover tussen Hans Hoekendijk, Paul Kraemer (de zoon van Hen-
drik Kraemer) en Werner Simpfendörfer waaruit blijkt hoe zeer de oorlogservaring
het theologisch klimaat in die tijd beïnvloedde. Centraal in dit gesprek stond de vraag:
wat nu, als we nu in zouden gaan zien dat - ook na de wereldoorlogen - de hele wereld
en hele generaties blijvend in een noodsituatie leven? Worden we dan ook niet ge-
dwongen om tot een keuze te komen en onze conservatieve slakkenhuizen te verlaten
ten einde ons historische absenteïsme te beëindigen? Een kerk die onder ogen durft te
zien dat ze in een permanente crisissituatie leeft zal ieder confessioneel onderscheid
als achterhaald beschouwen.19

Na korte tijd (1945-1946) gewerkt te hebben in zijn geboorteland, toen nog Neder-
lands Indië, moet Hoekendijk vanwege gezinsomstandigheden (zie wat wij hierbo-
ven schreven) terug naar Nederland. Van 1946 tot 1949 is hij daar secretaris van de
Nederlandse Zendingsraad en in 1948 promoveert hij op een proefschrift, dat voor
een groot deel reeds in 1941 gereed gekomen was, maar waarvan het manuscript in
oorlogstijd was zoekgeraakt,20 getiteld: Kerk en volk in de Duitse Zendingsweten-
schap. In 1949 treedt Hoekendijk in dienst van de Wereldraad van Kerken als se-
cretaris van het ‘Department of Studies on Evangelism’21 dat het jaar daarvoor tij-
dens de eerste assemblee van de Wereldraad in Amsterdam (1948) was opgericht. In
die hoedanigheid is hij onder andere betrokken bij de instelling en begeleiding van
een commissie, die als voorbereiding op de conferentie van de Internationale Zen-
dingsraad te Willingen de opdracht krijgt een rapport op te stellen over ‘The Mis-
sionary Obligation of the Church’. Ook als hij na zijn benoeming tot kerkelijk
hoogleraar in Utrecht deze functie beëindigt, blijft hij betrokken bij het ‘Department
on Evangelism’. In 1961 werkt hij mee aan een onderzoek van ditzelfde departe-
ment, in opdracht van de derde assemblee van de Wereldraad (New Delhi 1961)
gehouden, naar de ‘missionaire structuur van de gemeente’. Hij werkt hier dan sa-
men met Hans Jochen Margull, die vanaf 1965 secretaris is.22 In de West-Europese
werkgroep, waarvan hij zelf van 1962 tot 1965 voorzitter is, werkt hij samen met,
onder andere, Ernst Lange.23


17 Zie bijv. HB30, 303.
18 Hollenweger 1982.
19 A.w., 49.
20 Zie vGurp 1989, 62.
21 Zie Wind 1984, 196 en voor de betekenis van deze afdeling algemeen a.w., 255vv.
22 Vgl. het artikel van Margull over Hoekendijk in: ÖL, 552.
23 Zie MaS, 242v.
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Utrecht
In 1952 wordt Hoekendijk kerkelijk hoogleraar in Utrecht in de vakken Praktische
Theologie, Wezen en Geschiedenis van het Apostolaat en Bijbelse Theologie. Later,
in 1958 krijgt hij als gewoon hoogleraar het vak Kerkgeschiedenis van de twintigste
eeuw toegewezen en blijft hij docent Wezen en Geschiedenis van het Apostolaat.24

Hoekendijks wereldbegrip kan eigenlijk alleen goed begrepen worden tegen de
achtergrond van de zogenaamde Nederlandse apostolaatstheologie. Zijn totale ont-
werp was deels een voortzetting van, deels een reactie op deze stroming binnen de
theologie die de ecclesiologie opnieuw probeerde te doordenken met het oog op de
relatie met de wereld. In dit verband willen we hier met name de zendingsman H.
Kraemer en Hoekendijks promotor op de universiteit van Utrecht A.A. van Ruler
noemen.25 Van Ruler was van mening dat de kerk niet bestaat in iets wat ze ‘is’ of
‘heeft’, maar ‘in datgene waartoe ze gebruikt wordt’.26 Pas in het apostolaat wordt
zichtbaar waartoe ze op aarde is. Deze specifieke nadruk op de betekenis van de
kerk komen we ook bij Kraemer tegen, maar hij heeft andere motieven dan Van
Ruler. Terwijl Kraemer de kerk tevoorschijn wilde roepen uit haar isolement t.o.v.
de wereld omwille van de kerk zelf (‘let the church be the church’) hing het pleidooi
van Van Ruler voor een bijzondere en zelfstandige gestalte van de kerk, nauw samen
met de gedachte, dat het komend Rijk ook zichtbaar gemaakt moest worden in de
wereld. Het eschaton is - aldus Van Ruler - niet in ‘reincultuur’ gegeven; de verkon-
diging van het evangelie vooronderstelt een verkondigende gemeente die een stukje
van de wereld in beslag neemt en is gericht op kerstening van het openbare leven.
Omdat men in Nederland een sterke - hervormde - volkskerktraditie kende, was
Hoekendijks missiologisch ontwerp, dat uitmondde in een aanval op bestaande
kerkelijke structuren, juist op dit punt van de ecclesiologie onderwerp van soms
heftige discussies.27 De periode in Utrecht kan men achteraf typeren met twee rede-
voeringen. De eerste is Hoekendijks inaugurele rede: ‘Getemperd Ongeduld’;28 de
laatste - zijn afscheidsrede - draagt de titel: ‘Wereld als horizon’.29 In beide toespra-
ken voert hij een pleidooi om niet te blijven steken in kerkelijke zelfreflectie. Aan-
vankelijk - zo blijkt uit zijn inaugurele rede - is hij nog wel geduldig en hoopvol ten
aanzien van de bestaande kerkelijke structuren, maar uit zijn afscheidsrede kunnen
wij opmaken dat hij steeds pessimistischer is geworden over de mogelijkheden van
de bestaande empirische kerk.


24 Zie vGurp a.w., 67-69.
25 Voorts kunnen ook nog de namen van Blauw en Jansen Schoonhoven genoemd worden. Vgl. vRuler

1954 m.n. n. 1. Hier wordt ook het voorbereidende werk van O. Noordmans genoemd: ‘Dieser hat
(...) im algemein-theologischen Zusammenhang den Acker vorbereitet, in dem dann die Saat von
Kraemer aufgehen konnte.’ Vgl. ook Berkhof 1973, 430vv.

26 vRuler 1948, 69.
27 Vgl. de polemiek met Van Niftrik: vNiftrik 1965 en HB28.
28 HB12.
29 HB29.
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Hoewel het onjuist zou zijn om, zoals een enkeling gedaan heeft,30 te beweren
dat Hoekendijk in het Nederlandse theologen wereldje niet geaccepteerd werd, kan
toch zeker worden gesteld dat hij in de ogen van de meesten een aparte figuur was
binnen de Utrechtse faculteit.31 Zelf nam hij tegenover collega’s een afstandelijke
houding aan en zijn contacten met bijvoorbeeld studenten waren intensiever dan die
met hoogleraren van de eigen faculteit. Vooral de discussies met Van Niftrik (en in
mindere mate met Berkhof)32 geven aan hoezeer Hoekendijk een uitzonderingsposi-
tie bekleedde in het Nederlands theologisch forum van zijn tijd.

New York
Halverwege de zestiger jaren was Hoekendijk een internationaal bekende persoon-
lijkheid geworden, met name vanwege zijn werk voor de Wereldraad van Kerken.
Vanuit de Verenigde Staten worden hem, naar verluidt, verschillende hoogleraars-
posten aangeboden. Uiteindelijk aanvaardt hij een benoeming in New York.33 Vanaf
1966 tot zijn overlijden in 1975 werkt hij daar als hoogleraar aan Union Theological
Seminary. Als Hoekendijk naar New York vertrekt is dat - zoals hij zelf aangeeft -
om zijn ‘theologoumena in een andere context te testen’.34 En die context blijkt
inderdaad heel anders dan hij in Nederland gewend is. De eerste jaren van zijn
hoogleraarschap daar worden zijn colleges goed bezocht. Na 1968 treedt er echter
een duidelijke wending op. De universiteitswereld wordt in die tijd overspoeld door
golven van opstandigheid, veroorzaakt door studenten die structurele veranderingen
wensten, met name ten aanzien van positie en rechten van de zwarten.35 Hoekendijk
kan en wil niet met deze democratiseringsbeweging meegaan; hij ziet in de voorge-
stelde veranderingen niet de voortekenen van een revolutie, maar slechts uitingen
van een bepaalde vorm van rebellie; een vorm van opstandigheid die, naar zijn oor-
deel, de maatschappelijke structuren ongemoeid zal laten. Rebellen (Hoekendijk
noemt als voorbeeld de Woodstock-generation) zijn volgens hem de parasieten van
de status-quo: zij hebben de gevestigde orde nodig om een tegencultuur te kunnen
ontwikkelen. Ook nieuwere theologische stromingen - zoals zwarte theologie en


30 VdMolen 1968, 322: ‘Toen Hans Hoekendijk in 1965 van Utrecht naar New York verhuisde (...)

waren er velen, die hem met droefheid zagen gaan. Er waren ook vele anderen, die opgetogen een
lastpost zagen opkrassen.’

31 Jonker schrijft, in Jonker 1976, 242: ‘Hij was een aparte figuur in de Utrechtse faculteit. Hij had een
eigen visie op de kerk, de oecumene, het apostolaat, die wel door een aantal trouwe studenten-
discipelen werd aangehangen, maar niet door het merendeel der hoogleraren werd gedeeld.’

32 Vgl. HB28, HB8.
33 In de polemiek met de Amsterdamse dogmaticus Van Niftrik over de reden van zijn vertrek naar

New York schrijft Hoekendijk: ‘Er werd (nu voor de tiende keer) vanuit Amerika een beroep uitge-
bracht en, anders dan vorige keren, kon ik geen vrijmoedigheid vinden daar negatief op te reageren.’
Welke argumenten de doorslag gegeven hebben bij het overstag gaan van Hoekendijk weten we
niet. Wel kon H. Jonker zich herinneren dat Hoekendijk hem verteld had, dat Martin Luther King
hem persoonlijk benaderd zou hebben om samen met hem de strijd tegen het racisme te voeren en
‘deze vraag zag hij als een goddelijke roepstem en daarom ging hij de grote plas over’. Zie HB28 en
Jonker 1976, 243.

34 Zie: Stadler/Starkey 1975, 307; vdLinde 1976, 56. Tegen A.J. Bronkhorst (1975, 345) schijnt hij
gezegd te hebben dat het zijn bedoeling was: ‘aan de rand van de negerwijk Harlem - waar “union”
vlakbij ligt - op geëngageerde wijze theologie te bedrijven’.

35 Vgl. Hoedemaker 1976, 328v. en vGurp 1989, 75v.
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bevrijdingstheologie - doen in zijn ogen afbreuk aan wat een echte revolutionaire
theologie zou moeten zijn. Hij verwijt de zgn. ‘genitivus’- theologen (die slechts
wilden theologiseren vanuit de eigen context, zoals een theologie van de bevrijding,
een theologie van de stad etc.) een te sterke concentratie op en ideologisering van de
eigen situatie. Hier is volgens Hoekendijk geen sprake meer van theologie maar van
‘me-ologie’.36 Veel studenten bestempelen deze opvatting als reactionair en Hoeken-
dijk zelf raakt steeds meer geïsoleerd; de stilte rondom zijn persoon groeit. Ook de
ontbinding van zijn eerste huwelijk en zijn zwakke gezondheid maken van hem een
teruggetrokken mens.37 In Nederland was het hem - ondanks alle meningsverschillen
- nog mogelijk om zijn missionaire ecclesiologie een plaats te geven binnen het
dogmatisch-ecclesiologische kader van de apostolaatstheologie; in Amerika echter
ontbreekt mét de systematisch-theologische aanpak ook de mogelijkheid van een
gemeenschappelijk uitgangspunt. Wel is er het contact met de studenten, ook in New
York en werkt hij mee aan het interkerkelijk samenwerkingsproject East Harlem
Protestant Parish.38 In 1970 treedt hij in het huwelijk met Letty Russell, een oud-
student van Union en voorheen ook lid van de Noord-Amerikaanse werkgroep van
het studieproject, dat mede door Hoekendijk gecoördineerd werd, betreffende ‘de
missionaire structuur van de gemeente’.39

Op 25 juni 1975 is hij, tijdens een vakantie op Long Island, verdronken in zee
ten gevolge van een hartaanval.

6.1.2 Geschriften

In het kader van deze kennismaking gaan we nu eerst een aantal geschriften van
Hoekendijk bespreken. Hoekendijk is geen schrijver geweest van dikke boeken. Na
zijn promotieonderzoek, verschenen er eigenlijk alleen artikelen van zijn hand.
Vermoedelijk paste deze vorm - de korte, kernachtige, bijna journalistieke manier
van schrijven - hem goed. Naast zijn dissertatie, bespreken we hier de ‘Anhang’ die
hij geschreven heeft bij de verschijning van de Duitse vertaling van dit boek. Daarna
bespreken we het artikel dat hij geschreven heeft ter voorbereiding op de wereldzen-
dingsconferentie in Willingen 1952. En vervolgens geven we ook nog de nodige
aandacht aan het afscheidscollege dat hij voor zijn vertrek naar de VS in Utrecht
gehouden heeft.

Kerk en volk in de Duitse Zendingswetenschap40

In zijn dissertatie ‘Kerk en volk in de Duitse Zendingswetenschap’ laat Hoekendijk
zien dat de verkerkelijking van de zending in de Duitse theologie aanvankelijk posi-


36 Zie HB31, 362 en vgl. Hoedemaker 1976, 330.
37 Vgl. Hoedemaker a.a., 328; vGurp a.w., 78v.
38 HB30, 354: ‘Sie ist eine der wenigen Gemeinden auf der Welt, die die “missionarische Struktur”

nicht nur in ökumenischem Zusammenhang studiert, sondern das, was an versuchsweise formulier-
ten Perspektiven und Strukturen zum Vorschein kam, gleich auch in der Missionssituation erprobt
haben.’

39 Zie de lijst van werkgroepleden in MaS, 242.
40 HB1.
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tief uitviel. Er was sprake van een bevrijding uit het theologisch isolement waarin
zich de zending bevond41 en het (theologisch) recht van zending leek voorgoed
vastgelegd.42 Deze verandering had echter ook een nadeel. De verkerkelijking van
de Duitse zending vond namelijk plaats door een verbinding van kerk en volk. En
daardoor werden de eschatologische en pneumatologische zendingsmotieven omge-
zet in sociologische. Het romantisch volkskerkbegrip van de Duitse zendingsweten-
schap bedoelde ruimte te bieden aan de Urtümliche Bindungen van de te bekeren
volkeren en groepen middels de ontwikkeling van autonome Volkskirchen. Maar
deze aanvankelijk puur sociologische benadering leidde, aldus Hoekendijk, via
zending als uitbreiding van het Duitse cultuurprotestantisme, tot een bedenkelijke
osmose tussen zending en nationalisme.43 Zending was volgens Hoekendijk in de
Duitse zendingswetenschap verworden tot een middel om het volk op te voeden als
‘volk van God’ en gemeenteopbouw tot ‘opbouw van het volk’. De - eschatologi-
sche - anticipatie op het koninkrijk van God was, zo oordeelt hij, in de Duitse zen-
dingswetenschap bijna geheel verdwenen. Daarvoor in de plaats was de nadruk
komen te liggen op de emancipatie van bepaalde bevolkingsgroepen in een bepaald
werelddeel. Zodoende werd het Israëlitisch volksconcept, aldus Hoekendijk, gese-
culariseerd tot een romantisch volksbegrip44 en diende als theologische legitimatie
van dit volksbegrip.45 Daarmee kreeg het begrip Volk uiteindelijk een heel andere
connotatie dan de oorspronkelijk theologische en ook een heel andere betekenis dan
een sociologische. Hoekendijk wijst er op dat juist deze ethno-pathetische benade-
ring uiteindelijk zou leiden tot de omarming van het nationaal-socialisme en het
Derde Rijk. De Duitse zendingswetenschap, zo schreef hij, herkende in de nationaal-
socialistische beweging de eigen gedachtegang: ‘Het woord volk kon men zonder
bezwaar inruilen voor Nomos of Blut und Boden.’46 Door het verloren gaan van het
eschatologisch perspectief en door een oneigenlijk gebruik van het begrip Volk was
de kerk speelbal geworden van nationale belangen. In het laatste deel van zijn dis-
sertatie, de ‘Confrontatie’ laat Hoekendijk zien wat hem zelf voor ogen staat. Niet
het romantisch volksbegrip en ook niet een eeuwig vastliggende ‘ordinologie’ leert
de bijbel ons, zo schrijft hij, maar een ‘oecologie’: ‘Want de bijbel denkt niet in
volkeren, maar proclameert dat het evangelie voor de oecumene vrijgegeven werd.
Niet slechts Israël, maar misschien maar een deel daarvan of ook Samaria kunnen in
de “oikos” der gemeente liggen. “Soweit man sehen kann”.’47 De oecologie is in de
visie van Hoekendijk werkelijk sociologisch, dat wil zeggen, zonder theologische
bijbedoelingen: ‘Zij bedoelt niet meer te zijn dan een poging om de concrete omge-


41 Zie HB1, 22. Hoekendijk citeerde Karl Graul: ‘Die Wissenschaft nahm der Mission gegenüber die

Miene an, welche etwa die vornehme Stadtdame der bäuerlichen Verwandten gegenüber zeigt, die
unerwartet in den glänzenden Salon tritt.’

42 Zie HB1, 27vv. Vgl. ook HB2, 4vv.
43 Zie HB1, 123 (Hoekendijk citeert hier S. Knak): ‘denn der Wert der völkischen Eigenart, den das

Dritte Reich schützen will, ist ihr drauszen in ihrer Evangeliumsverkündigung mit überzeugender
Deutlichkeit aufgegangen’.

44 A.w., 233.
45 Zie a.w., 214.
46 A.w., 123.
47 A.w., 250.
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ving (oikos), waarin enkeling en gemeenschap verkeren, nauwkeurig te fixeren.’48

De dynamiek van deze sociale ruimtelijkheid wordt volgens Hoekendijk veroorzaakt
door de opkomst en de uitbreiding van de Great Society.49 Deze nieuwe maatschap-
pij die zich onafhankelijk vanuit het Westen over de hele wereld aan het uitbreiden
was, is voor Hoekendijk, zo zal verderop in dit hoofdstuk blijken, hét moderne alter-
natief voor de Volk-idee van de Duitse zendingswetenschap.

Anhang: Zur Frage einer missionarischen Existenz50

Eigenlijk moet dit artikel, dat in 1966 als ‘aanhangsel’ is toegevoegd aan de Duitse
vertaling van ‘Kerk en volk’ chronologisch, maar ook inhoudelijk, later besproken
worden. Het is namelijk geschreven in de tijd dat Hoekendijk in de V.S. woonde en
hij zijn opvattingen verder aanscherpte. Toch noemen we het reeds hier omdat het
geschrift zelf een verdieping en een uitwerking van de positie die hij in zijn disser-
tatie had ingenomen, weergeeft. Net als de dissertatie bestaat ook dit artikel uit drie
delen. In het eerste deel schrijft hij dat zijn opvattingen over de geschiedenis van de
Duitse zendingswetenschap niet echt gewijzigd zijn. Wel moet hij bekennen dat hij,
zoals vele anderen in die tijd, last heeft gehad van het zogenaamde ‘Barmen-
trauma’. Het ‘spervuur van de dialectische theologie’ was toen wel nodig, maar het
rechte woord van toen werd al gauw het rechtzinnige woord van een restauratieve
theologie die de kerk in een sociaal en maatschappelijk ‘ghetto’ wilde onderbrengen.
Het boek zou, zo schrijft hij, zeker anders uitgevallen zijn als het meer vanuit het
perspectief van de revolutie was geschreven. Anders gezegd: Hoekendijk vermoedt
dat hij een nog duidelijker analyse van de verbinding kerk en volk in de Duitse
zendingswetenschap had kunnen geven als hij nadrukkelijker had gewezen op de
antirevolutionaire en anti-historische teneur achter de Volk-idee:

‘Volk (...) war einfach (...) ein reaktionäres Symbolwort geworden, oder stärker aus-
gedrückt: ein kaum verhülltes, kondensiertes antirevolutionäres Programm; eine Wei-
gerung, das Novum als geschichtliche Kategorie ernst zu nehmen. Mit diesem Wort =
Symbol = Programm verließ man den Strom der Geschichte, in dem der Entschluß zur
Zukunft Gestalt annahm; damit zog man sich aus der Zeit zurück, und gerade dieser
“geschichtliche Absentismus” ist es, der mich neugierig macht.’

In het tweede gedeelte kenschetst hij de situatie van de zending in het midden van de
jaren zestig in de twintigste eeuw. Het kernwoord daarbij is ‘crisis’. Hoekendijk
noemt de post-koloniale-crisis, de crisis met betrekking tot het beeld van de zending,
de milieu-crisis (durft de kerk het historische feit aanvaarden dat zij kerk in de dias-
pora is), de crisis van de instituties en tot slot de crisis van de missiologie zelf (zij
vlucht in operationele definities, maar krijgt geen zicht op ‘het proprium’ van zen-
ding).

Het derde deel weerspiegelt de thema’s die ook in het studieproject ‘de missio-
naire structuur van de gemeente’ centraal staan:51 de wisseling van de volgorde God-


48 A.w., 248.
49 Zie ibidem en a.w. 269vv.
50 HB30.
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Kerk-Wereld in: God-Wereld-Kerk; de betekenis van geschiedenis; Missio Dei en
de kerk voor anderen; de ‘sjalomatisering’ van de wereld en de Messiaanse levens-
stijl; het belang van lekenwerk en kerkelijk pluralisme tegenover parochiaal funda-
mentalisme. Kerkelijk pluralisme, zo schrijft Hoekendijk, is vooral nodig omdat ook
de ene wereld in vele werelden opgedeeld is. Hij doelt hiermee op één belangrijk
kenmerk van de moderne samenleving, het proces van differentiatie, dat naast ande-
re kenmerken, de structuur van het leven in die samenleving bepaalt.52

The Church in missionary thinking53

Naar dit geschrift hebben we al even kort verwezen in het kader van de bespreking
van Willingen 1952. Het geeft pregnant weer wat de eigen invalshoek van Hoeken-
dijk geweest is in het kader van de discussie over de betekenis van kerk en zending
in het eschatologische spanningsveld tussen wereld en Rijk. Het artikel is opgedeeld
in vier stukken. In het eerste deel geeft hij kort aan dat het eschatologisch perspectief
in de missiologie dreigt te verdwijnen door een overmatige concentratie op de kerk.
Dit blijft, zo blijkt, ook niet zonder gevolgen voor het wereldbegrip. De wereld
dreigt een ‘ecclesiastical training-ground’54 te worden. Deze ecclesiologische veren-
ging wordt enerzijds veroorzaakt door bepaalde tendensen binnen de missiologie
zelf en anderzijds doordat de ‘jonge kerken’ bezig zijn om hun situatie in het we-
reldgebeuren te definiëren, aldus Hoekendijk in het tweede deel. Een combinatie van
deze twee factoren levert een drietal ecclesiologische ontwerpen op: ‘the indepen-
dent indigenous Church, the autochtonous people’s Church (Volkskirche) and the
oecumenical world Church’.55 Deze drie vormen, die oorspronkelijk ontstaan zijn
vanuit de missionaire beweging, kunnen volgens Hoekendijk alle drie kerkcentrisch
genoemd worden. De onafhankelijke kerken formuleren hun positie vanuit hun
verzet tegen de zending en concentreren zich op het eigen kerk-zijn. De nakomelin-
gen van de ‘bodenständige Volkskirche’ ( de autochtone en nationale kerken in de
derde wereld) zoeken hun identiteit in een combinatie van kerk en cultuur of natio-
naliteit. En in de oecumenische wereldkerk gaat het weliswaar om de kerken van de
wereld, maar blijft het tegelijkertijd toch vooral gaan om de relaties tussen kerken
van de wereld. In al deze voorstellen blijft de kerk uitgangspunt en doel. Daartegen-
over plaatst Hoekendijk, in het derde deel van dit artikel, een missionaire benadering
waarbij niet de kerk maar de wereld in haar betrokkenheid op het Rijk centraal staat.
Deze betrokkenheid krijgt gestalte door (de verkondiging van) het evangelie en het
apostolaat. Het evangelie is niet allereerst bedoeld voor de kerk, maar voor heel de

                                                                                                                                       
51 Over het rapport - ‘The Church for Others’ - dat in verband met dit project het jaar daarop zou

verschijnen was hij overigens zelf weinig optimistisch. Zie HB30, 339. Wij zijn van mening dat
daarom ook het ‘Arbeitsbuch’ van dit studieproject (MaS), dat ‘ongekuiste’ teksten bevat - die
meestal ook nog op persoonlijke titel zijn geschreven - een beter beeld geeft van de intenties en vi-
sies van afzonderlijke deelnemers.

52 Ten onrechte zou men de indruk krijgen dat Hoekendijk hier een soort postmodern wereldbegrip
introduceert. In alle veelvormigheid gaat het hem nog steeds om de ene moderne samenleving die in
de loop van de geschiedenis en op verschillende plaatsen wel anders gestalte krijgt.

53 HB9.
54 Idem, 324.
55 Idem, 326.
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wereld, want het evangelie zet aan tot apostolaat. En over het apostolaat schrijft
Hoekendijk vervolgens:

‘The realm of the apostolate is the oikumene; the substance of the apostolate is the
setting up of signs of kingdom-salvation, i.e. shalom; the apostolate is carried out in
kerygma (i.e. representation of shalom through proclamation), in koinonia (corporate
participation of shalom) and in diakonia (demonstration of shalom, by way of humble
service).’56

De kerk heeft in deze benadering geen eigen plaats, ze gebeurt daar waar het konink-
rijk van God verkondigd wordt en gestalte krijgt. Daarom, zo besluit Hoekendijk in
het vierde gedeelte dit artikel, kan de kerk nooit ‘meer’ zijn dan zending. En daarom
moet bij de integratie van Wereldraad van Kerken en zending, de zending niet op-
gaan in de oecumene, maar een luis in de pels van de kerken blijven. Alleen als de
kerk een functie is van het apostolaat zal zij zich gaan verstaan binnen het juiste
kader, namelijk dat van Rijk en wereld. Uitgaande van deze context zal men in de
missiologie ook bevrijd worden van alle ‘spastische pogingen’ om de relatie tussen
de jongere kerken en zending opnieuw te formuleren. Kerk en zending zullen hun
zin krijgen vanuit Gods apostolische actie, vanuit Zijn zenden.

Wereld als horizon57

Als vierde geschrift willen we hier nog kort het afscheidcollege noemen dat Hoe-
kendijk op 26 mei 1965 gehouden heeft in Utrecht. Deze tekst hebben we al als bron
gebruikt bij de bespreking van Mott, maar we willen er hier kort aandacht aan beste-
den omdat uit deze tekst ook blijkt in welke theologische en historische context
Hoekendijk zijn eigen ontwerp heeft willen plaatsen. Uit de inleiding blijkt meteen
al dat Hoekendijk in zijn eigen visie leunt op de Anglo-Amerikaanse zendingsspiri-
tualiteit zoals die door John Mott gestalte kreeg. Het ‘wachtwoord’ dat in feite het
program van Mott was - de evangelisatie van de wereld in déze generatie - is vol-
gens Hoekendijk telkens ‘misverstaan en gemaltraiteerd’ als een vorm van kortade-
mig Amerikaans activisme. En dat terwijl Mott, volgens Hoekendijk, juist blijk gaf
van een moderne visie op de geschiedenis en op de veranderingen die hij als kansen
uit die geschiedenis zag opduiken. In twee hoofdstukken laat Hoekendijk vervolgens
zien wat de drijvende kracht achter Motts betrokkenheid op de wereld is geweest (a.
‘het wereldperspectief in de oecumeniciteit’) en vanuit welke theologische traditie
deze betrokkenheid kan worden begrepen (b. ‘het Evangelisch Reveil’), om tot slot
in een derde deel de benadering van Mott te actualiseren (c. ‘prospectief’).

a) Mott was een ‘world-citizen’, een wereldburger, ‘het universalistische pathos
van de wereld-evangelisatie was in hem zelf vlees en bloed geworden’,58 aldus Hoe-
kendijk. Dit pathos werd gevoed door een bepaald historisch besef. Want de wereld
werd bij Mott een samenvattende aanduiding voor alles wat zich ‘binnen de horizon


56 Idem, 333v. (cursief van Hoekendijk, fap).
57 HB29.
58 Idem, 10v.
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van de Rijksgeschiedenis voltrekt’.59 Dit besef dat de wereld op het Rijk betrokken
is, is volgens Hoekendijk de drijfveer van de oecumene, ‘de christelijke eenheid-
zending’.60

b) Hoekendijk plaatst persoon en werk van Mott vervolgens tegen de achter-
grond van het Evangelisch Reveil van de achttiende eeuw. Hij gaat zelfs verder
terug tot op Zinzendorf en Wesley, bij wie de stijl van leven werd bepaald door een
spiritualiteit waarin hart-Rijk-wereld ‘perspectivisch op elkaar betrokken worden’.
In deze spiritualiteit liggen volgens Hoekendijk de wortels van de moderne oecume-
ne en ook van de apostolaatstheologie. Want in de apostolaatstheologie gaat het
oorspronkelijk niet om een leerconsensus maar om deelname aan het werk van de
apostelen in de concrete situatie. Niet principieel maar ‘contextueel’ zal moeten
worden uitgemaakt wat apostolisch is, d.w.z. bruikbaar in het apostolaat.

c) Apostolaat is dus een betrokkenheid op de wereld die vertaald wordt in pre-
sentie, dat is: ‘geëngageerd zijn, geïnvolveerd zijn in de concrete structuren van de
wereld’.61 Presentie is volgens Hoekendijk niet een niet-kerkelijk christendom, maar
een ‘ánders kerkelijk christen-zijn’.62 Presentie is christen-zijn waarbij de wereld
niet langer verdonkeremaand wordt en ecclesiologie niet in kerkelijke zelfreflectie
ontaardt.

6.1.3 Voorlopige positiebepaling

Wanneer we terugblikken dan leert deze eerste kennismaking ons dat Hoekendijk
een geheel eigen positie heeft ingenomen in het missionair discours van zijn tijd. In
zijn ontwerp lijken gedachten en uitgangspunten samen te komen die op het eerste
gezicht niet bij elkaar horen. Hoekendijk werd van huis uit gedreven door een evan-
gelisch elan, maar vertrouwde op een sociologische ‘marxiaanse’ waarneming van
‘wereld’. Hij plaatste de wereld-als-wereld centraal, maar wel als plaats waar het
komend Rijk zou doorbreken. De geschiedenis was wel het samenbindend element
maar dan waargenomen vanuit eschatologisch perspectief. Hij zocht naar de beteke-
nis van het evangelie voor de mens in zijn concrete situatie, maar deed dat niet zon-
der ook telkens weer te vragen naar de universele betekenis van het heil.

We zullen de benadering van Hoekendijk alleen kunnen begrijpen wanneer we
haar plaatsen binnen het historische kader van de naoorlogse pogingen om de bete-
kenis van begrippen als kerk en zending opnieuw te doordenken, oog in oog met de
crisis van de moderniteit zoals wij die reeds eerder geschetst hebben. Onze stelling
is dat hij zich distantieerde van het gangbare discours in zending en oecumene om-
dat hij de crisis in het moderne denken niet wilde ontlopen door een eenzijdige
premoderne concentratie op de zending als geografische uitbreiding van het wereld-
christendom of op het moderne alternatief van de wereldkerk als ideale wereldsa-
menleving.


59 Idem, 11 (cursief van ons, fap).
60 Idem, 12.
61 Idem, 27.
62 Idem, 29.
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De radicale positie van Hoekendijk moet volgens ons uitgelegd worden als een
poging om een volwaardig modern wereldbegrip te construeren, waarbij het missio-
naire discours wordt geplaatst in het kader van het secularisatiediscours. Deze con-
structie wordt vervolgens theologisch gelegitimeerd. In het vervolg van dit hoofd-
stuk willen we deze stelling verduidelijken en laten zien welke gevolgen dit gehad
heeft voor het wereldbegrip en voor de daarbij behorende missionaire ecclesiologie
in het ontwerp van Hoekendijk.

6.2 ANALYSE: WERELD EN KERK

In deze paragraaf willen we een beeld geven van de manier waarop Hoekendijk de
wereld (6.2.2) en de kerk (6.2.3) historisch-sociologisch waargenomen heeft. We
zien hier duidelijk verschillende elementen uit het secularisatiediscours opduiken,
vaak ook weer vermengd met bepaalde theologische vooronderstellingen. Dat blijkt
al wanneer we nagaan welke methode (6.2.1) Hoekendijk bij zijn analyse voor ogen
had.

6.2.1 Methode

In een notendop kunnen we Hoekendijks definitie van de werkelijkheid weergeven
met het zinnetje: wereld is ‘datgene dat telt, wat ons aangaat’.63 De wereld kan vol-
gens hem niet vanuit een tevoren ingenomen standpunt begrepen worden. Om de
werkelijkheid goed te kunnen beschrijven moet men de ‘Realgeschichte’ op het
spoor komen, aldus Hoekendijk. De sociologie biedt volgens hem het instrumentari-
um om deze werkelijke structuren van de wereld aan het licht te brengen. We horen
hierin duidelijk de opvatting van de secularisatietheologen doorklinken dat de wer-
kelijkheid pas goed zichtbaar gemaakt kan worden middels het instrumentarium van
de sociologie. Sociologie was voor hen dé wetenschap waarmee secularisatie als
autonoom gebeuren begrepen kon worden. In een notitie, die onder andere door
Hoekendijk is geschreven in ‘Mission als Strukturprinzip’, staat: ‘Theologie und
Soziologie können und wollen nicht ohne einander auskommen. Das hat zunächst
einen einfachen Grund. Auf dem uns beschäftigenden Gebiet hat die Soziologie
umfangreiche Arbeit geleistet.’64

Sociologie werd na de twee wereldoorlogen belangrijk als ‘crisiswetenschap’. Er was
een groot vertouwen in de maakbaarheid van de samenleving en juist de sociologische
discipline leek over het instrumentarium te beschikken waarmee de werkelijkheid op-
nieuw gestructureerd zou kunnen worden. Ook bij theologische strategieontwikkeling
werd de sociologie te hulp geroepen. Omgekeerd zocht men vanuit de sociologie ook
naar kritische modellen binnen de theologie om de samenleving te kunnen analyseren.
In het - door Hoekendijk vaak geciteerde - boek van de socioloog Peter Berger, The


63 HB31: 359: ‘Geen statisch decor of onbeweeglijk kader’, zie ook: HB30, 351: ‘Welt ist, was uns

angeht.’
64 MaS, 125 (een korte notitie door Hoekendijk samen met Hans Schmidt en Werner Simpfendörfer

opgesteld).
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Precarious Vision,65 wordt beschreven hoe de rationalisering van bestaande maat-
schappelijke structuren juist door dialectische en eschatologische theologie gekriti-
seerd kan worden. Berger noemt in verband met de kritische functie van de theologie
Karl Barth, maar vooral ook Dietrich Bonhoeffer, Simone Weil en Sören Kierke-
gaard.66

De sociologie is voor Hoekendijk eigenlijk een ‘emancipatiewetenschap’ die de
wereld moet bevrijden uit de greep van religieuze waardeoordelen. De theologie zal,
aldus Hoekendijk, uit haar ivoren toren moeten komen en zich, aan de hand van de
sociologie, experimenteel inlaten met de samenleving, zonder te oordelen. Daarom
schrijft Hoekendijk ook (waarschijnlijk vooral met het oog op de theologen): ‘epo-
chè, onthoud u van elke vorm van inquisitie-achtig oordeel’.67

Majestas rei
De keuze voor het sociologisch instrumentarium om secularisatie als grondmotief
van de wereld aan het licht te brengen wordt door Hoekendijk theologisch gelegiti-
meerd. Achter en in iedere werkelijkheid gaat volgens Hoekendijk een mysterie
schuil.68 De majestas rei maakt dat de werkelijkheid niet in allerlei religieuze kaders
kan worden vastgelegd. De nadruk op de majestas rei heeft in de analyse van Hoe-
kendijk dus vooral de functie van, theologisch gelegitimeerde, religiekritiek. De
geseculariseerde wereld heeft de structuur van verwijderdheid. Slechts vanuit een
houding van overgave en zelfontlediging kan men, aldus Hoekendijk, het mysterie
gaan verstaan. Wie zich schuldig maakt aan een religieus vooringenomen benade-
ring van de wereld zal volgens hem snel vastlopen in een gemythologiseerd beeld
van de werkelijkheid en de aansluiting met de samenleving-in-verandering missen.

Mythos en logos
Door vast te houden aan de mythe raakt men dus eigenlijk van de wereld vervreemd.
In aansluiting op de secularisatietheologie is Hoekendijk bang dat de mythe mislei-
dend werkt en eerder zal leiden tot verstarring, een afleiding van de veranderingen in
de wereldgeschiedenis, dan tot verheldering. Dat betekent niet dat hij het gebruik
van de mythe69 helemaal van de hand wijst. Maar ze moet wel sociologisch ingepast
en gebruikt worden. Over de dialoog met het communisme schrijft hij bijvoorbeeld:
‘(...) het zal er om gaan of het mogelijk zal blijken het kwaad gerucht weg te leven
door deel te krijgen aan de mythe, die maar gedeeltelijk in de marxistische ideologie
tot uitdrukking wordt gebracht’.70 Ergens anders maakt hij een onderscheid tussen
ideologie en mythe:


65 Berger 1961.
66 Zie a.w., 163vv.
67 HB34, 40.
68 Zie HB34, 409. Hoekendijk bespreekt deze wijze van mysteriebenadering n.a.v. het beschrijven van

de ‘Stad van de Mens’; zie over de ‘majestas rei’ ook: HB32, 387.
69 Hollenweger (1982, 47) is van mening dat Hoekendijk ‘den Mythos nur in seiner zerstörerischen

Form kannte (...)’. Voor deze opvatting zijn er genoeg aanwijzingen te vinden. Vgl. HB7, 285;
HB21, 212.

70 HB11, 328 (cursief van Hoekendijk, fap).
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‘Die Ideologie ist immer eine Interpretation einer bestimmten Situation: ein System
von Begriffen und Gefühlen, mit dem man seine Lage erklärt und so zu beherrschen
sucht. Darunter aber liegt der Mythos, der die Lage nicht interpretiert, sondern defi-
niert (...) - Der Mythos transformiert eine gemeinsame geschichtliche Erfahrung (...).
Wir müssen versuchen, den Mythus des Anderen zu finden, dort mit ihm zu leben, auf
der Ebene, wo die Dinge ihre Namen bekommen, und dort auf dieser Ebene das
Evangelium in Bewegung zu bringen, relevant zu machen.’71

In een discussie over ‘evangelieverkondiging aan de buitenkerkelijken vanwege de
protestantse kerken’72 zegt Hoekendijk: ‘Het is voor-de-gekhouderij, wanneer we
over ontmythologiseren spreken. Mythos is gewoon “woord”; mythologie een be-
paald samenstel van woorden; zonder mythologie kunnen we überhaupt niet meer
spreken.’ Met andere woorden: mensen hebben de mythe nodig om hun situatie te
definiëren. Een mythe verklaart waarom de dingen zijn zoals ze zijn, maar ze is
ongeschikt als methode om de wereld te interpreteren of te veranderen.73 Daarom
noemt Hoekendijk het rassenconcept een sociale mythe. Hij schrijft: ‘Wanneer we
die mythe als zodanig au sérieux nemen, worden we er de gevangenen van.’74

Om de geseculariseerde wereld in kaart te brengen heeft Hoekendijk meer ver-
trouwen in wat hij ‘de logos’ noemt.75 Het verschil tussen de mythos- en de logos-
benadering is dat laatstgenoemde de totaliteit van de hele werkelijkheid op het oog
heeft, terwijl de mythos alleen maar uitdrukking kan zijn van de situatie van een
bepaalde groep.

6.2.2 De wereld

Niet alleen op grond van een inhoudelijke beoordeling van Hoekendijks ontwerp
kiezen we voor ‘wereld’ als uitgangspunt. We doen dit ook omdat we een correctie
nodig achten op een bepaalde, ons inziens, eenzijdige benadering van Hoekendijks
gedachtegang. De discussie over zijn ontwerp beperkt zich vaak tot een discussie
over de kerk.76 Door deze fixatie krijgen we geen zicht op het totale ontwerp en
daardoor ook niet op de werkelijke bedoelingen van Hoekendijk.77

Great Society
Hoewel Hoekendijk stevige kritiek heeft op constructies van ‘wereld’ waarbij aller-
lei ordeningsprincipes als ‘volk’ en ‘cultuur’ tot algemene principes worden uitver-
groot, lijkt hij zelf vrij naïef uit te gaan van een ander prototype van de moderne


71 HB13, 11vv.
72 HB24.
73 HB31, 364: ‘Mogelijkheden tot radicale verandering zijn er (vanuit de mythe, fap) niet.’
74 HB23 (KBB), 121.
75 Zie HB31, 363.
76 Vgl. bijv. zijn discussie met andere apostolaatstheologen, maar ook latere studies over Hoekendijk

concentreren zich op de ecclesiologische vooronderstellingen, daarbij de betekenis van het begrip
‘wereld’ buiten beschouwing latend. Vgl. ook Hoedemaker 1976, 141vv.

77 Zie vdLinde 1976, 58: ‘Er ontstond een legende dat Hans Hoekendijk tegen de kerk was, of zelfs
haar stuk maakte. Bij zijn afscheid in Utrecht zei hij: als ik neen zei, was het toch omdat ik ja be-
doelde.’
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wereld, namelijk de ‘Great Society’.78 Hiermee bedoelt hij de massamaatschappij
die zich na het uiteenvallen van het Corpus Christianum ontwikkelt als bijverschijn-
sel van de industrialisatie.79 Deze nieuwe maatschappij met haar globaliserende
krachten moet volgens Hoekendijk als uitgangspunt worden genomen wanneer men
de moderne wereld wil begrijpen. Het lijkt ook alsof Hoekendijk in deze nieuwe
wereldorde een objectief uitgangspunt gevonden meent te hebben. De desintegratie
van gemeenschappen, commercialisatie van het leven, de differentiatie en seculari-
satie, al deze ontwikkelingen (positief of negatief) beïnvloeden en veranderen vol-
gens hem heel de wereld. Hoekendijk veronderstelt dat West-Europa en Amerika
wel als ontstaanscentra van deze nieuwe wereldbeschaving kunnen worden aange-
wezen, maar tegelijkertijd benadrukt hij dat de Great Society zich verder ontwikkeld
heeft onafhankelijk van de culturele of godsdienstige contexten van deze wereldde-
len.80 Met andere woorden: de Great Society is volgens hem niet een product van
westerse dominantie, maar een neutrale universele maatschappijvorm. Het gaat hier
om een oncontroleerbare transformatie die over alle traditionele samenlevingsvor-
men heen zal spoelen. Deze ontketening van globaliserende krachten veroorzaakt,
aldus Hoekendijk, een proces van vervreemding, waardoor de ‘dingen’ en hun
‘waarden’ los van elkaar komen te staan.81 Het leven wordt losgemaakt uit de oude
heilige ordeningen, de mens wordt niet langer gewaardeerd om wat hij is, maar om
wat hij presteert, de oude geïntegreerde culturen zullen verdwijnen en plaats maken
voor functionele en experimentele structuren. In zijn dissertatie plaatst Hoekendijk
de Great Society tegenover de archaïsche samenlevingsvorm van het dorp. ‘De
Great Society is economisch-, seculair-, collectivistisch-, de archaïsche structuren
zijn communaal-, sacraal-, traditioneel gestructureerd.’82 Vooral in de grote steden
kan men volgens Hoekendijk opmerken wat de gevolgen zijn van de Great Society.
De oude metro-polis - moederstad - wordt een megalo-polis, onbegrensd vanwege
de industriële revolutie en, uiteindelijk, ecumeno-polis een global village, een stad
die zich over de gehele aarde uitstrekt.83

Niet alleen in het Westen maar ook in het Oosten ziet Hoekendijk door de nieu-
we maatschappijvorm de dijken van bestaande verhoudingen en ordeningen door-
breken. Strikt genomen zijn er geen geopolitieke tegenstellingen meer omdat de hele
wereld overspoeld wordt.84 Ook de opdeling tussen West en Oost door middel van
termen als modern en archaïsch, is volgens Hoekendijk achterhaald. Het gevoel van
onzekerheid dat de Great Society met zich mee lijkt te brengen ontstaat in feite


78 Zie bijv. HB1, 269vv., maar ook: HB15; HB18; HB20.
79 Zie HB3, 136.
80 Zie HB19, 1296v. Vgl. ook HB11, 322. Hoekendijk vermoedde geen eenzijdige verstrengeling met

de economische/culturele belangen van de landen van het westelijk halfrond. Als voorbeeld voor de
‘onafhankelijke’ ontwikkeling van de ‘Great Society’ en de onmogelijkheid om hierin een ‘wester-
se’ cq. ‘christelijke’ bondgenoot te zien gaf hij in ‘Het apostolaat in Europa in het licht van de islam-
zending’ (HB11) aan dat de komst van deze globale samenlevingsvorm niet de mogelijkheden voor
de islam-zending geboden had die men er van verwachtte.

81 Zie HB7, 294.
82 HB1, 270.
83 HB34, 407.
84 Vgl. HB13, 6.
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omdat men niet onder ogen durft te zien wat deze nieuwe samenleving aan het licht
brengt: dat wij op één wereld leven en wij ons niet meer kunnen verschansen achter
oude ordeningen zoals de Oost-West tegenstelling of het nationalisme. Het ontstaat
in feite, aldus Hoekendijk, omdat men terugschrikt voor de veranderingen in de
geschiedenis, voor het alternatief van de toekomst. Hij zelf is echter van mening dat
daarin, in die universaliteit en in die toekomstgerichtheid, ook de uitdaging en mo-
gelijkheden van de Great Society gelegen zijn: ‘Diese Welt ist nicht nur ein Tatbe-
stand, sondern eine Aufgabe.’85

Secularisatie86

De sociaal-historische dynamiek, waardoor de wereld verandert, maar die tegelij-
kertijd kenmerkend is voor de eenheid van de wereld, is het proces van secularisatie.
Bij Hoekendijk kunnen we eigenlijk twee fasen onderscheiden in zijn definitie van
secularisatie. De ‘jonge’ Hoekendijk van ‘Kerk en volk’ beschrijft secularisatie
vooral in het verlengde van het ontstaan van de ‘Great Society’ en als een soort
tegenbeweging tegen de ‘bodenständige’ Volk-idee van de Duitse zendingsweten-
schap. Secularisatie is - net als de Great Society - aanvankelijk wel een westers
fenomeen geweest, maar heeft zich allang van deze context losgemaakt en de be-
wustzijnsstructuur van heel de wereldsamenleving beïnvloed. De dynamiek van
waaruit secularisatie is ontstaan, kan en mag men volgens Hoekendijk niet vanuit de
traditionele Oost-West tegenstelling definiëren.

Hoekendijk ziet wel een ander verband tussen secularisatie en zending. De zen-
ding heeft het juist mogelijk gemaakt dat de hele wereld deel kon krijgen aan dit
historisch-sociale proces; de zending was geen initiator, maar wel wegbereider. De
piëtistische zending concentreerde zich op de bekering van het individu en liet bij de
structurering van de samenleving het secularisatieproces de vrije hand. Daardoor
was ze (vaak onbewust en onbedoeld) zelf draagster en initiator van secularisatie.
Binnen de Anglo-Amerikaanse zendingsbeweging van de negentiende eeuw waren
er zelfs die secularisatie begroet hadden als medestrijder tegen de niet-christelijke
religies (Hoekendijk wijst op A. Duff). Na de Eerste Wereldoorlog, zo stelt Hoeken-
dijk vast, vond er een grote verandering plaats, secularisatie werd gezien als de grote
concurrent van zending.87 Hij doelt hier vooral op de houding van de Duitse zen-
dingswetenschap.88 Positieve signalen vangt hij daarentegen op uit de kerken van
Azië en Afrika, waar secularisatie gewaardeerd wordt als een mogelijkheid voor
christenen om het sociaal-politieke leven open te breken en als minderheid een eigen
plaats te veroveren in de samenleving, maar vooral ‘weil man aus dem Evangelium
aufs neue die Botschaft der Verweltlichung der Welt vernommen hat’.89


85 Idem, 7.
86 Algemeen bij Hoekendijk, zie HB19.
87 Idem, 1298: ‘Der Wegbereiter von gestern wurde nun als ein Wegbestreiter und Konkurrent der

Mission entlarvt.’
88 Secularisatie werd ‘einfach als ein West-Ost-Problem betrachtet und manchmal gegenüber einer

drohenden Europäisierung eine (unmögliche) retrogressieve Anpassung an das alte Volkstum be-
fürwortet’. Ibidem.

89 Ibidem.
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In een later stadium, als Hoekendijk betrokken raakt bij het studieproject van de
Wereldraad van Kerken over de ‘missionary structure of the congregation’, schuift
hij in zijn beschrijving van secularisatie meer op naar de positie van de secularisa-
tietheologie zoals we die reeds eerder beschreven hebben. In het ‘Arbeitsbuch’ dat in
1965 in het kader van dit studieproject verschijnt, geeft de West-Europese werk-
groep - waar Hoekendijk voorzitter van is - ‘eine Interpretation des Begriffs Saeku-
larisierung’.90 Secularisatie wordt daar omschreven als:

‘(...) der historische Prozess der Aufklärung und seiner Folgeerscheinungen. Der Be-
griff wurde zuerst in der Politik angewandt, um den Wandel in den Beziehungen zwi-
schen Staat und Kirche zu beschreiben. Heute verstehen wir Säkularisierung soziolo-
gisch als einen fortlaufenden Prozess sozialer Differenzierung, der speziell auch das
Problem sozialer Integrierung nach sich zieht.’91

Het gaat hier dus niet meer alléén om een historisch proces waarin de hele wereld
betrokken raakt, maar ook om de gevolgen van dit proces en de problemen die daar
weer uit voortkomen. Deze worden respectievelijk met de sleutelbegrippen ‘diffe-
rentiatie’ en ‘integratie’ aangeduid. Met differentiatie bedoelde men de voortgaande
pluralisering van de samenleving, en het probleem van integratie had vooral betrek-
king op de problemen die de kerk had bij verwerking van dit proces. Ook in het
eindrapport The Church for Others92 dat in 1967 verscheen en waarin Hoekendijks
gedachtegang duidelijk te herkennen is, kunnen we deze ‘verdieping’ ten aanzien
van het begrip secularisatie opmerken. De wereld wordt in dit rapport, op grond van
intensieve discussies met de sociologen in de werkgroep, maar waarschijnlijk ook op
grond van het in dezelfde tijd verschenen boek van Cox - The Secular City93 - aan-
geduid als een secular society en als een world in transformation. Secularization, dat
onderscheiden werd van secularism,94 werd ook hier opgevat als een sociaal en
historisch proces van differentiatie. Het begrip was echter ook een ander woord voor
desacralisatie. En daarmee bedoelde men de bevrijding van de controlerende functie
die de metafysica en de theologie in de westerse samenleving gehad had. Met het
begrip transformatie werd de veranderlijkheid, maar ook de maakbaarheid van de
geschiedenis aangeduid.95 Opvallend in deze visie is ook nu weer de verwantschap
met de secularisatietheologie. Het evangelie - aldus het rapport - vraagt niet van ons
dat wij de bestaande verhoudingen in de wereld bewaken, maar getuigt juist van het
proces van constante verandering waarin de geschiedenis zich bevindt en nodigt ons


90 MaS, 83-88.
91 Idem, 83.
92 CfO
93 Cox 1965.
94 Dat beschouwd werd als een gesloten ideologisch systeem waarbij het historisch gegroeide abso-

luutheidsaanspraken deed gelden, vgl. MaS, 83 en CfO 9.
95 Vgl. CfO, 12: ‘History is now understood as the experience of change; the fluidity of contemporary

society thus corresponds to modern men’s experience of history as the continual transformation of
the world.’ D. Werner heeft er op gewezen dat hierdoor het christelijk geloof en het westers vooruit-
gangsgeloof op een bedenkelijke wijze in elkaar zijn gaan overlopen en dat de samenstellers van het
rapport onvoldoende besef hadden van de ambivalenties van de moderne westerse samenleving
vooral met het oog op niet-westerse samenlevingsverbanden (vgl. Werner 1990, 701 en 1993, 99).
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uit om aan die transformatie deel te nemen.96 Volgens de schrijvers van het rapport
kon de veranderlijkheid van de geschiedenis een aanduiding zijn van Gods handelen
in de geschiedenis. In het rapport werd als uiteindelijk doel van het proces van se-
cularisatie en transformatie de humanisatie van de samenleving aangegeven.97

Geschiedenis en revolutie98

In een brief aan G. Coffele99 uit 1975, waarin ook een korte autobiografie, schrijft
Hoekendijk dat hij al op jonge leeftijd door de gedachten van Marx werd beïnvloed.
Hij schrijft: ‘Politically I became a Marxian (not a Marxist) defined as a methodolo-
gy to analyse society.’100 Daarmee bedoelt hij dat hij zich niet bekeerde tot het mar-
xisme,101 maar wel toen al koos voor een bepaalde manier om naar de wereldsa-
menleving te kijken. Hoekendijk voelde op zich niets voor (politieke) ideologie. Van
Marx kon men volgens hem echter wel leren dat men zich bij het analyseren van de
samenleving moet beperken tot de Realgeschichte en zich niet moet laten verleiden
tot het zelf schrijven van Ideengeschichte.102

In de tijd dat hij in Nederland werkzaam is laat Hoekendijk zich weinig over de
betekenis van de geschiedenis uit. Het is alsof in die periode zijn gedachten daar-
omtrent verdwijnen achter de discussies over de kerk en het apostolaat. Maar ook
hierin zien we in de loop van de zestiger jaren een verandering optreden.

Als Hoekendijk Nederland verlaat en hoogleraar wordt in New York is het alsof
er ruimte komt om zich over de betekenis van de geschiedenis en over de revolutie
als symbool en hoofdprobleem van de geschiedenis te uiten.103 Hij doet dit dan
vooral naar aanleiding van confrontaties met de nieuwe theologische stromingen van
die tijd, zoals bevrijdingstheologie en zwarte theologie. Een begin maakt Hoeken-
dijk echter al met de afscheidsrede die hij houdt in Utrecht.104 Daar horen wij hem,
via zijn beschrijving van persoon en werk van John Mott zijn eigen visie op de bete-
kenis van de geschiedenis geven:


96 CfO, 13.
97 Vgl. bijv CfO, 77vv. maar ook HB32, 386. In ‘Anhang’ (HB30, 346v.) gaf Hoekendijk overigens

aan dat het niet alleen om ‘humanisering’ kon gaan; de ‘Missio Dei’ houdt niet op bij de bevrijding
tot ware menselijkheid. In plaats daarvan gaf hij de voorkeur aan de term ‘sjalomatisering’ (nl. van
het hele leven, fap).

98 Zie voor de betekenis van geschiedenis en revolutie in het werk van Hoekendijk in het algemeen:
HB30. Vgl. ook Hoedemaker 1995, 169vv.

99 Coffele 1976, 18vv.
100 Coffele a.w., 18.
101 Terecht stelt Van Gurp dat daaromtrent niets bekend is. Zie vGurp 1989, 44.
102 Vgl. bijv. Hoekendijks kritiek op Van Leeuwens ‘Het christendom in de wereldgeschiedenis’

(HB27, m.n. 811): ‘Gaat de ideeëngeschichtliche aanpak niet zo ver, dat van Leeuwen terecht is ge-
komen bij wat ik nu maar kortweg een “omgekeerd marxisme” zou willen noemen?’

103 Hoedemaker 1976, 143: ‘zorgvuldig onderzoek van zijn Amerikaanse geschriften zou op den duur
wel eens kunnen aantonen, dat de bevrijding uit de Nederlandse kerkelijke discussie zijn eigen the-
ologische inzet duidelijker zichtbaar maakte’. Toch heeft Hoekendijk ook al vrij vroeg de houding
van het geïnstitutionaliseerde christendom ten opzichte van de revolutie beschreven, zie bijv. HB14,
687vv. en HB7, 291.

104 HB29.
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‘Onder zijn ogen zag hij (Mott, fap) de wereld verschuiven; revoluties; deuren die nu
opengaan, maar straks waarschijnlijk weer in het slot zullen vallen. Hij was modern
genoeg om de geschiedenis in categorieën van sociale verandering te willen vatten en
dus niet langer romantisch te blijven dagdromen over organische groei, geleidelijke
ontwikkeling en een tijd, die langzaam rijpen moet. Het wereldgebeuren heeft hij er-
varen als een samenbundeling van voorbijgaande “opportunities”. Wie niet op tijd
handelt, pleegt verraad aan de tijd en stelt zich zo buiten het kader van “Gods grote
bedoelingen”, die nauwkeurig gedateerd zijn.’105

En even later zegt hij:

‘In Motts kader van denken en handelen werd wereld steeds duidelijker tot een sa-
menvattende aanduiding van alles wat zich binnen de horizon van de Rijksgeschiede-
nis voltrekt; veel meer een historisch dan een geografisch concept. Engagement in dé-
ze wereld - ‘evangelisatie’ - en dat is dus geïnvolveerd zijn in de geschiedenis waar-
van het Koninkrijk als de dynamische kracht erkend is (...).’106

In hetzelfde jaar, waarin Hoekendijk naar de Verenigde Staten verhuist, laat hij de
theologische inkadering, die in de bespreking van Mott nog dominant was, min of
meer los en verdiept hij zich verder in de betekenis van de geschiedenis als zodanig.
Over zijn dissertatie schrijft hij dat hij in een herziene uitgave de historische en
sociologische delen van het boek herschreven zou hebben vanuit het perspectief van
de revolutie. Met andere woorden: door de revolutie als ijkpunt te nemen, zou hij
nog duidelijker zichtbaar hebben kunnen maken dat het christendom vaak geken-
merkt werd en wordt door ‘historisch absentisme’.107 Het christendom heeft zich,
aldus Hoekendijk, telkens weer anti-revolutionair onttrokken aan de stroom van de
geschiedenis. En dat werd vooral duidelijk in de verbinding van kerk en volk in de
Duitse zendingswetenschap. ‘Volk’ was en is geen neutrale categorie meer: ‘Es war
einfach ein reaktionäres Symbolwort geworden, oder stärker ausgedrückt: ein kaum
verhülltes, kondensiertes antirevolutionäres Programm; eine Weigerung, das Novum
als geschichtliche Kategorie ernst zu nehmen.’108 Daartegenover wordt met een
keuze voor de revolutie, als moment van historische verandering, duidelijk gemaakt
dat men gelooft in de mogelijkheden van de toekomst. Door de restauratieve en anti-
revolutionaire krachten binnen het traditionele christendom werd de revolutie ge-
blokkeerd en daarmee de sociale ongelijkheid in stand gehouden. De revolutie ver-
oorzaakte een breuk met aan de ene kant de massa, waarin het woord van mond tot
mond ging ‘l’Église n’ aime pas les pauvres’109 en aan de andere kant de kerk waar
conserveren de voorwaarde voor redden werd.110 Op wat voor manier men vanuit het
christendom aan de revolutie zou moeten deelnemen wordt bij Hoekendijk niet
helemaal duidelijk. Hij verwijst naar de ‘theologie van de revolutie’ van R.


105 Idem, 7.
106 Idem, 11.
107 HB30, 313.
108 Ibidem.
109 HB14, 688.
110 Zie ibidem, 689.
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Shaull.111 Wel is dit duidelijk: door de revolutie af te wijzen wijst de kerk volgens
Hoekendijk de wereld af. En doordat zij de wereld afwijst, wijst zij eigenlijk het
Rijk af. Er is sowieso weinig dat de kritiek kan doorstaan. Hoekendijk is van mening
dat zelfs zijn eigen dissertatie waarschijnlijk ‘aan de verkeerde kant van de revolu-
tie’ is uitgekomen.112

In één van zijn Amerikaanse geschriften113 definieert Hoekendijk het begrip re-
volutie nader: het gaat niet om een ‘staatsgreep’ (waarbij er alleen aan de top iets
verandert), ook niet om allerlei hervormingen waarbij de structuren ongemoeid
blijven. Revolutie moet ook onderscheiden worden van rebellie (bijv. ‘Woodstock-
nation’), want ‘de rebel moet per definitie eerst het bouwwerk van de maatschappij
aanvaarden om het belachelijk te kunnen maken’.114 Echte revolutie is, en hij citeert
hier Hannah Arendt, ‘de bevrijding van de gehele maatschappij en het bouwen van
een nieuw huis van vrijheid’.115

In het kader van ons onderzoek zouden wij de term revolutie, zoals deze in het
ontwerp van Hoekendijk gebruikt wordt, vooral willen omschrijven als een knoop-
punt in het secularisatieproces. In de revolutie zag Hoekendijk als het ware de we-
reldgeschiedenis naar buiten treden. Door de revolutie gebeurde precies dat wat in
de secularisatiethese verondersteld werd: de wereld werd bevrijd van valse religie en
‘morfologisch fundamentalisme’.

De mens centraal
In het artikel ‘Eerst horen dan zien: het karakter van de missionaire theologie’116

schrijft Hoekendijk dat we niet langer God als onze collectieve oorsprong kunnen
blijven beschouwen. God kan wel ter sprake komen als doel van de wereldgeschie-
denis - volgens Hoekendijk was dat in feite het thema van alle theologieën van de
hoop -, maar niet als integrerend centrum van onze zichtbare wereld. Wilde men de
wereld-als-wereld begrijpen dan moest niet God, maar de mondig geworden mens,
de mens ‘zoals hij concreet in zijn levensverband en in de totale structuur van de
samenleving ons tegemoet treedt’117 als configuratiecentrum gelden. Ook hier zien
we dat, in het ontwerp van Hoekendijk, de sociologie de mens moet bevrijden van
de religieuze en mythologische kaders waarin hij is vastgelegd en de weg vrij moet
maken voor een werkelijk geseculariseerd wereldbegrip.

We kunnen de mens, aldus Hoekendijk, niet begrijpen door middel van theologi-
sche ‘ordeningen’. Om erachter te komen wie hij is zullen we hem, aldus Hoeken-
dijk, los moeten zien van de ‘godsdienstige bijvoegsels’ die men hem in het cul-
tuurmilieu van het Corpus Christianum placht mee te geven. We kunnen hem niet


111 Zie HB30, 314 n. 33. Elders - HB31, 374 - schrijft hij: ‘Misschien is theologiseren over revolutie

gewoon een p.s. bij theologiseren over bevrijding als één van de brandpunten van het evangelie.’
112 HB30, 374: ‘(...) ich hätte gerne Aufschluß über die beunruhigende Frage, ob und in wiefern auch

mein Buch “auf den verkehrten Seite der Revolution” steht - und ehrlich gesagt, ich fürchte das Ärg-
ste’.

113 Zie HB31, 373v.
114 Idem, 373.
115 Ibidem.
116 HB31.
117 HB7, 291.
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6.2.3 De kerk

Vanwege diens felle kritiek op de kerk zou men kunnen denken dat Hoekendijk
tegen alle instituties was. Maar dat was zeker niet het geval. Alleen ook hier kon er
-  los van dat wat het secularisatieproces oplevert - boven het maaiveld van de soci-
ologie, weinig of niets toetsing van Hoekendijk doorstaan. De mens komt volgens
Hoekendijk tot zijn bestemming door, actief inspelend op zijn omgeving, relaties
aan te gaan. Daarom gaat de mens ook op in organisaties en instituten. Ook hier
wordt duidelijk dat Hoekendijk dankbaar gebruik maakt van de sociologie en van
sociologische leenwoorden. In een artikel over ‘christenen in veranderende institu-
ties’ schrijft hij: ‘Instituties zijn door de mens gemaakte oriëntatieschema’s, waarin
gewoonten gestabiliseerd en gestereotypeerd zijn.’124 Het zijn geen goddelijke ‘or-
deningen’ en ook geen ‘ad hoc-cratieën’. Als het goed is, schrijft Hoekendijk, moe-
ten ze allebei zijn: ‘gegeven als fundamenteel schema én grotendeels veranderbaar:
constant naar bedoeling én variabel naar vorm’.125 Achter de regels kunnen wij lezen
wat de bedoeling is en wat bepalend voor de vorm. Het is de gang van de geschiede-
nis, het proces van secularisatie. De kerk is echter, naar de stellige overtuiging van
Hoekendijk, een ‘ordening’ geworden. Ze is aan de verkeerde kant van de revolutie
gaan staan, oftewel: ze stelt zich defensief op ten opzichte van de veranderingen in
de samenleving, ten opzichte van de secularisatie en is telkens weer draagster van
conservatieve burgerlijke denkbeelden. De kerk gebruikt geen tijdelijke oriëntatie-
schema’s om het historisch proces van verandering te kunnen volgen, maar valt ten
prooi aan ‘morfologisch fundamentalisme’;126 historisch contingente constructies uit
het verleden worden klakkeloos overgenomen als normatieve modellen voor heden
en toekomst. De gewoonten en gebruiken uit een bepaalde tijd zijn niet tijdelijk
gestabiliseerd en gestereotypeerd, maar verheven tot eeuwige ordeningen. De aan-
dacht richt zich niet op de omgeving, maar op het uitbouwen en herhalen van be-
staande patronen zonder dat de vraag gesteld wordt of deze relevant zijn in de huidi-
ge situatie.127 ‘De kerk’, aldus Hoekendijk, ‘gaat niet in op de uitdagingen van de
geschiedenis, maar probeert telkens - antirevolutionair en antithetisch - de wereld
buiten de deur te houden met ideeën (...) die ergens uit de tijd tussen het stenen
tijdperk en het midden van de negentiende eeuw stammen.’

Deze sociologische gevangenschap wordt volgens Hoekendijk veroorzaakt door
een theologisch128 verkeerde opvatting aangaande het wezen van de kerk in relatie
tot de wereld en door een verkrampte reactie op de ontwikkelingen van de moderne
samenleving. Hoekendijk zelf formuleert het als volgt: ‘Een legitiem verlangen om
als kerk trouw zichzelf te mogen blijven wordt op beslissende ogenblikken door-

124 HB32, 389.
125 Idem, 392.
126 Vgl. voor deze term HB30, 328 n. 58.
127 Vgl. bijv. HB16, 565v.: Hoekendijks reactie op de hervormde kerkbouwactie.
128 Hij schrikt er niet voor terug om in dit verband de beladen term ‘haeresie’ te gebruiken. Vgl. HB30,

348v., 349: ‘(...) wir müssen jetzt einmal mit der Anwendung dieses Häresiebegriffs auf rein inner-
kirchliche Verhältnisse aufhören. Als nächstes müßte man dann sehen, daß häretische Strukturen
entstehen, sobald sich die Kirche aus der gemeinsamen Geschichte mit der Welt (und welche andere
Geschichte kennt sie denn?) zurückzieht.’
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langer verstaan met behulp van christelijke ‘substantiewoorden’, ‘we moeten probe-
ren erachter te komen wie en wat hij is met behulp van de term proces (Pannen-
berg)’.118 Met andere woorden: de mens heeft de wisselwerking met de wereld nodig
om te worden wat hem beloofd is. Een goede antropologie kan volgens Hoekendijk
niet geschreven worden zonder rekening te houden met de context van de wereldge-
schiedenis, daarin ligt het doel. Tegelijkertijd is het doel van de wereldgeschiedenis
gelegen in het tot zijn bestemming brengen van de mens, aldus Hoekendijk. Met
andere woorden: het bestaan van de mens is een historisch experiment in mens-
wording.

In een artikel over het apostolaat119 omschrijft Hoekendijk deze moderne mens
als ‘vierde mens’: deze vierde mens is de rebel die we hierboven reeds beschreven
hebben. Maar ook de ‘rebellerende conformist’120 die nauwelijks hoop heeft en ook
niet in stáát is tot revolutie. Hij is, aldus Hoekendijk, zijn ‘historische plasticiteit’
kwijtgeraakt, niet alleen levend zonder oorsprong maar ook zonder toekomst. Hoe-
kendijk voert twee figuren uit de Griekse mythologie ten tonele om dit beeld te
verduidelijken: Prometheus, die de revolutie belichaamt, heeft plaats gemaakt voor
Sisyphus - ‘de held van de absurditeit’ - die alleen nog maar probeert om het hopen
af te leren. Bovendien verschijnt door de gestalte van Sysiphus het ‘apocalyptisch
teken’121 dat ons zegt te leven in de nadagen van de Neuzeit. Hoekendijk karakteri-
seert zijn tijd als post-christelijk, post-kerkelijk, post-burgerlijk en post-persoonlijk:
1. post-christelijk: Hoekendijk bedoelt met dit begrip ‘post-christendommelijk’

want ‘na Christus (kan er, fap) niets meer komen’. Echter, het christendom als
levensvisie spreekt de mensen niet meer aan. Het speelt hoogstens nog wel een
rol in de grenssituaties van geboorte, huwelijk en dood.

2. post-kerkelijk: De kerk bestaat nog wel, maar net zoals ‘b.v. ook een museum
bestaat. Wie wil kan erheen gaan.’122

3. post-burgerlijk: Eeuwenlang is het evangelie in burgerlijke categorieën vertaald.
Met het burgerlijk cultuurmilieu verdwijnt echter ook de invloed van de kerk op
de moderne mens.

4. post-persoonlijk: Het individu lost volgens Hoekendijk steeds meer op in een
collectivum. Omdat de mens echter steeds weer ondergaat in andere groepen kan
het collectief niet binnen een bepaalde configuratie vastgelegd worden.

Toch heeft de mens de mogelijkheid het wezen van het mens-zijn te ontdekken in
wisselwerking met de wereld-in-verandering. ‘De wereld heeft horizonstructuur, dat
wil zeggen, de wereld verandert met de mens mee, net als de horizon.’123 Met andere
woorden: alle door Hoekendijk geconstateerde ‘post-kenmerken’ zijn voor hem geen
aanleiding om te spreken van een postmoderne tijd. Integendeel, het is juist de mo-
derniteit, het voortgaande secularisatieproces, waardoor christendom, kerkelijkheid,
burgerlijkheid en persoonlijkheid obsoleet raken.


118 HB31, 358.
119 HB10, 554, ook: HB23 (KBB), 565.
120 Zie ook HB13, 7.
121 HB10, 556.
122 HB10, 558.
123 HB31, 359.
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kruist (en geneutraliseerd) door de illegitieme angst om zich te compromitteren en
een obsessie, dat de kerkelijke handen in deze gevaarlijke wereld bezoedeld zullen
worden.’129 Hoekendijk protesteert niet tegen de kerkelijke tradities als zodanig
maar tegen het gebruik van ordeningen en principes die de traditie, de stroom van de
geschiedenis, laten stollen en doen dichtslibben.

De conservatieve houding van de kerk tegenover de wereld wordt volgens Hoe-
kendijk mede veroorzaakt door de gedachte dat Rijk en kerk samenvallen. Met het
benadrukken van de goddelijke oorsprong van de gemeente komt er ook ruimte voor
de overtuiging dat de kerk zich niet van de wereld, maar de wereld zich van de kerk
heeft afgekeerd. De gemeente staat, in de lijn van deze gedachtegang, als beatus
possidens (bezitster van het goede), los van het woelen van de wereld. Haar wezen
ligt - onaantastbaar voor sociologen en andere niet-theologen - verborgen in datgene
wat geloofd en beleden wordt. Zij is immers gebouwd op het fundament dat door de
apostelen zelf gelegd is.130 Hoekendijk is van mening dat de kerk door deze opvat-
ting onnodig ver van de wereld is komen te staan.

De hervormde systematicus H. Berkhof lijkt hem hierin aanvankelijk bij te vallen. Hij
schrijft - in een artikel dat onuitgesproken maar wel impliciet ingaat op de aposto-
laatstheologie van Hoekendijk131 - dat de Reformatie de opvatting van Rome heeft
overgenomen dat het Koninkrijk van Christus samenvalt met de kerk.132 Door deze
strakke identificatie van kerk en heil wordt, aldus Berkhof, in toenemende mate de
weg tot een eschatologisch verstaan van geschiedenis onmogelijk gemaakt. Want, als
het heil reeds in de (zichtbare of onzichtbare) kerk gerealiseerd is, dringt de vraag zich
op wat dan de betekenis van de wederkomst van Christus nog zou kunnen zijn. Dat
kerk en Rijk samenvallen is, aldus Berkhof, slechts een halve waarheid. Hoekendijk
noteert een maand later in een reactie op het artikel van Berkhof:133 ‘Is deze “halve”
waarheid niet een hele onwaarheid? (...) Waar vallen in het bijbelse getuigenis ‘Rijk
en kerk samen?’

Slechts voorzover de kerk zich geheel laat opnemen en gebruiken in het Messiaanse
handelen met de wereld is ze kerk, aldus Hoekendijk, een ‘ecclesiologische veren-
ging van het Rijk’ wijst hij dan ook ten stelligste van de hand. Overigens betreft zijn
kritiek ten aanzien van de kerk niet alleen de roomse of de orthodox-reformatorische


129 HB10, 552.
130 Vgl. in verband met de apostoliciteit en het apostolaat van de kerk o.a. de heftige discussie met Van

Niftrik in: vNiftrik 1965, HB28 en vNiftrik 1965b en de kritiek van Puchinger en Ridderbos in:
Puchinger 1981, m.n. 202vv.

131 Berkhof 1951, 260v.
132 Vgl. In dit verband ook Berkhof 1962, 145v.: ‘De reformatie betekende een hervorming van de Kerk

en een hervorming van de leer; maar merkwaardigerwijze in veel mindere mate een hervorming van
de leer aangaande de kerk.’ Ten aanzien van de leer van het ambt en de sacramenten kan men wel
duidelijk een uitwerking van de reformatorische principes aanwijzen en in de discussie over de ‘wa-
re’ kerk duikt het reeds door Augustinus gehanteerde begrip ‘verborgenheid’ op. De Schrift werd
richtingwijzer bij de plaatsbepaling van ambt en sacrament en criterium voor het ‘waarheidsgehalte’
van de kerk. ‘De kerk werd als dienstmaagd en vertolkster van het zuivere evangelie verstaan. Maar
dat alles had weinig invloed op de ecclesiologische grondstructuur.’ Het geloof in de ‘ene, heilige,
katholieke en apostolische kerk’ bleef ook in de reformatie het grondmotief in de leer over de kerk;
in deze vier notae ontvouwde zich het beeld van de kerk als ‘ware’ kerk.

133 Zie HB8, 349.
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theologie, maar ook de christologisch gefundeerde ecclesiologie van Karl Barth.
Barth was, aldus Hoekendijk, teveel in de kerk blijven steken, Barths theologie heeft
naar zijn mening een sterk inkapselend effect.134 Door de christologische legitime-
ring wordt het volgens Hoekendijk moeilijk om kritiek te uiten op het feit dat de
empirische kerk zo vaak gefaald en gezwegen heeft bijvoorbeeld tijdens de massale
mensenvernietiging in de twee wereldoorlogen. Daarom was volgens Hoekendijk de
dialectische theologie in haar kritiek eigenlijk niet ver genoeg gegaan. Niet alleen de
onechte religie, maar ook de ontaarde empirische kerk had door dit spervuur heen
moeten gaan.

De kerk heeft zich volgens Hoekendijk dus ten onrechte tussen God en Wereld
geschoven. De volgorde God-Kerk-Wereld lijkt algemeen aanvaard. Daarmee en
daardoor wordt het leven van de gelovige gefixeerd op de kerkelijke gemeente en
krijgt het kerkelijk ambt in de heilsbemiddeling een te grote plaats. De leek moet
volgens Hoekendijk wel last krijgen van een soort schizofrenie als hij tegelijkertijd
zijn trouw aan de wereld en aan de kerk wil belijden: of hij wordt een ‘church-
domesticated layman’, een ‘hulpje van de dominee’, iemand die door de kerk ge-
temd en gekooid135 is, of hij zal onderduiken - trachtend de wereld trouw te blijven -
in alternatieve kerkvormen,136 dan wel - in het ergste geval - de kerk teleurgesteld
verlaten, aldus Hoekendijk.

Evangelisatie en diaconaat
Dat de kerk opgesloten zit in haar eigen theologische vooringenomenheden blijkt,
volgens Hoekendijk, vooral in praktijk en theorie van evangelisatie. Daar wordt niet
alleen de theologische heresie van een ecclesia in se incurvata zichtbaar, maar ook
het sociologische gegeven dat kerk geallieerde is van het oude Corpus Christianum.
Evangelisatie is geworden tot een machteloze poging tot herstel van de status-quo
ante, de situatie van voor de Franse Revolutie en de Revolutie van 1848. De evan-
gelisatiegrondwoorden zijn niet meer: ‘uitgaan, zoeken, vinden’, maar: ‘terugroepen,
naar-zich-toeroepen’. Nog altijd wordt uitgegaan van een herinnering aan een geza-
menlijk christelijk verleden, mede daardoor heeft evangelisatie vaak een anam-
netisch karakter. ‘Het hoofdthema voor evangelisatietoespraken was het refrein van
een van die beroemde liederen: “O, afgedwaald schaap keer weder”, in de overtui-
ging, dat het schaap direct naar de kudde zou terugkeren, zodra het maar de stem van
de goede herder herkende.’137

Ook het diaconaat, volgens Hoekendijk de eigenlijke Sitz im Leben van evange-
lisatie, dat de ruimte van de wereld zou moeten zoeken als ‘het veld voor de wanor-
de van de christelijke vrijheid’,138 heeft regressief gereageerd op de veranderingen in
de samenleving. De revolutie heeft volgens hem oude weerstanden wakker geroepen


134 HB22, 689 Vgl. ook Manecke.
135 HB23 (KBB), 83.
136 Vgl. HB12. Hoekendijk noemt in deze inaugurele rede het zoeken naar authentieke para-kerkelijke

vormen als symptoom van de onderstelling dat de kerkelijke instituties geheel niet of niet snel ge-
noeg de achterstand t.a.v. haar omgeving kunnen inhalen (a.w., 3).

137 HB23 (KBB), 15; zie ook: 107vv.
138 HB14, 686. Hoekendijk citeert hier O. Noordmans zonder te verwijzen naar concrete literatuur.
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die vervolgens de dienende beweging naar de ander hebben gestremd. In een artikel
getiteld ‘Pantomime van het Heil’ schrijft hij dat men doof bleef voor de oproep om
hen die vroeger object waren van barmhartigheid, thans te gaan zien als partners in
een gemeenschappelijke strijd voor de sociale theocratie (het proletariaat). Vanuit de
kerk is men ‘de proletariër (gaan, fap) zien als een eigenzinnige dwingeland, die
weigerde zich als vierde stand in de samenleving te laten inpassen om zich daar door
troon-en-altaar in regie te laten nemen’.139

Zending
Op het eerste gezicht is het alsof Hoekendijk zich voornamelijk heeft afgezet tegen
de Duitse zendingswetenschap en tegen de kerk en zo zijn eigen visie heeft ontwik-
keld. Deze opvatting berust echter op een oppervlakkige beschouwing die overigens
wel de algemene mening over de missiologische betekenis van Hoekendijk lijkt
weer te geven. Ten aanzien van de dissertatie van Hoekendijk schrijft W. Ustorf dat
de Duitse vertaling eigenlijk weinig aandacht kreeg omdat het boek gezien werd als
een soort missiologische zuivering van het nazi-verleden.140 En met betrekking tot
de discussie over de kerk werd en wordt hij vaak simpelweg bestempeld als ‘eccle-
sioclast’ die een onhoudbare visie op de kerk verkondigde. Omdat Hoekendijks
dissertatie alleen in verband gebracht wordt met diens kritiek op de alliantie van de
Duitse zendingswetenschap met het nationaal-socialisme én omdat zijn kritiek op de
kerk niet begrepen wordt vanuit zijn missionaire betrokkenheid op de wereld, wordt
Hoekendijk vaak ten onrechte afgeschilderd als een radicaal wiens ideeën als passé
en onuitvoerbaar worden beschouwd. Deze oppervlakkige constateringen doen ons
inziens echter geen recht aan het feit dat Hoekendijk in zijn analyse precies de kern
heeft geraakt van de missiologische problematiek in de verwarrende naoorlogse
periode.

In feite was zijn kritiek op de Duitse zendingswetenschap een kritiek op de con-
structie van een modern wereldbeeld (Hoekendijk zou het zelf anti- of pre-modern
genoemd hebben), dat moest dienen om de Duitse Volk-idee wereldwijd te exporte-
ren. Zijn analyse van en kritiek op de Duitse zendingswetenschap betrof maar niet
een bepaalde, beperkte periode in de geschiedenis, maar meer fundamenteel, élke
poging om middels een kunstmatige constructie, wereld en eschaton, wereld en Rijk
Gods, met elkaar te verbinden. En het gevaar van oneigenlijk gebruik van zen-
dingsmotieven zag hij overal op de loer liggen.

Ook zijn analyse van ‘the Church in missionary thinking’ moet vanuit dit per-
spectief begrepen worden. Hij zag het grote gevaar van de ecclesiologische vernau-
wing van de missiologische blik op de wereld. Deze argwaan is misschien ten dele
te verklaren uit zijn persoonlijke ‘vrije’ evangelische achtergrond. Wat voor Hoe-
kendijk geldt, gold ook voor zijn vader: veel zending weinig kerk. Maar de kritiek


139 Zie voor Hoekendijks visie op ontwikkeling en mogelijkheden van de diaconie: HB14.
140 Ustorf 2000, 19: ‘This (de ‘denazification’, fap) was more of a German problem then and the ques-

tion would lose its topical importance as soon as the Federal Republic had re-entered the circle of
civilized nations, particulary in the climate of the cold War; and since Hoekendijk had provided the
missiological justification for this task, the ecumenical debate could affort to carry on as usual or to
put the new questions of Missio Dei and decolonization on the agenda.’
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op de verkerkelijking van de zending kwam ten diepste ook voort uit de overtuiging
dat zending niet iets is wat plaatsvindt tussen kerk en wereld, maar tussen Rijk en
wereld, eschaton en de wereld. In Willingen wees hij de Amerikaanse visie van de
hand, omdat daarin wel de wereld en de betekenis van de wereldgeschiedenis een
plaats krijgen, maar niet, of onvoldoende, de heilsgeschiedenis en het eschatologisch
perspectief. De Duits-continentale visie was in zijn ogen ook onvoldoende omdat
daarin zending en eschaton bijna volledig opgingen in de kerk als voorhoede van het
Rijk (vooral bij Hartenstein).

Dit is de kern van de analyse en van de kritiek van Hoekendijk: telkens dreigt
zending een verlengstuk te worden van kerk, nationale belangen of eigen kortzichti-
ge waarnemingen. Zending behoort te zijn: een verlengstuk van het Rijk. Wanneer
ze dat niet is, ontaardt ze in propaganda, proselietenmakerij.141 Wat men met propa-
ganda bereikt is - en reeds in zijn dissertatie citeert Hoekendijk met instemming
Martin Kähler -: ‘Wiederholungen dessen, was man selbst ist.’142

De ‘jonge kerken’
De verkerkelijking van zending vanuit nationalistische belangen werd overigens niet
alleen vanuit het westen geïnitieerd; ook de kerken welke in de zendingsgebieden
waren ontstaan, leunden zwaar op hun nationale identiteit. De missionaire verbon-
denheid werd, aldus Hoekendijk, uitgelegd in termen van politieke afhankelijkheid.
‘Zelfstandigmaking’ moet echter volgens Hoekendijk betekenen dat de (jonge)
kerken vrij tegenover hun Heer kunnen gaan staan. Naar zijn mening hebben ze dit
begrip ten onrechte uitgelegd als bevrijding van de koloniale overheersing.143 Hoe-
kendijk heeft het in verband hiermee over ‘een missionaire doctrine van de kerk in
z’n achteruit’.144 Net als in de Europese context ziet hij de kerk afgesneden van haar
betrokkenheid op het Rijk, omdat de apostolische vrijheid wordt ingeruild voor
kerk-expansief denken en de opbouw van de kerk in verband gebracht wordt met het
opkomend nationalisme. Hoekendijk merkt op dat er wel een verschil is tussen de
bodenständige Volkskirche - zoals men die in de koloniale tijd vooral in de Duitse
zendingswetenschap voor ogen had - en de National Church zoals die zich in de
onafhankelijk geworden landen ontwikkelt.145 Maar zijn belangrijkste kritiek op
beide concepten blijft dat de missiologie gebruikt wordt om slechts de kerkuitbrei-
ding te dienen: ‘only when the ethnic national church no longer remains at the center


141 HB17, 101: ‘(...) het ziet er naar uit dat proselitisme het contrastwoord gaat worden van oecumenis-

me, de samenvattende aanduiding van ál die ideeën, pretenties, sentimenten en praktijken, die tegen
de oecumenische draad ingaan’.

142 HB1 (KeV), 105.
143 Vgl. HB4, 166vv.
144 HB9, 326.
145 Zie HB9, 328vv.: Het begrip volkskerk - zoals het binnen de Duitse zendingswetenschap gebezigd

werd - benadrukte de geschiedenis van het volk en neigde daardoor naar conservatisme. De natio-
nale kerk daarentegen benadrukte de toekomst in de vorm van een politiek program of een droom.
Omdat de toekomst waarvan gedroomd werd een werkelijkheid-in-spe was, bestond de kans dat de
vormgeving van deze kerk meer via universele patronen zou verlopen.
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of our missionary thinking, may there be the opportunity for the Church to be deli-
vered from its imprisonment in a false churchdom’.146

De oecumenische beweging en missionair elan
De enige opening vanuit de ecclesiologische engte naar de ruimte van de wereld is
volgens Hoekendijk te vinden in de nieuwe oecumenische beweging. Hier is de
periode van de zogenaamde ‘comparatieve ecclesiologie’ afgesloten en heeft plaats
gemaakt voor een nieuw tijdperk waarin het besef groeit dat de verdeeldheid van de
kerken het apostolaat verlamt.147 Doordat men binnen de oecumene in toenemende
mate de wéreld de agenda laat bepalen, raakt men doordrongen van de eigen ‘oecu-
menische armoede’. Ook een optelsom van alle ‘confessionele rijkdommen’148 kan
dit gebrek niet verbloemen. Werkelijke oecumene veronderstelt volgens Hoekendijk
engagement op mondiaal niveau. Daarmee bedoelt hij dat de geschiedenis niet lan-
ger romantisch-organisch uitgelegd kan worden, maar begrepen moet worden in
categorieën van sociale verandering.

In het Utrechts afscheidscollege,149 waar we al eerder naar verwezen, probeert Hoe-
kendijk de oorsprong van dit wereldgerichte denken op het spoor te komen. Aan de
hand van K. Barth150 komt hij uit bij het begin van de Moderne Tijd (rond zeventien-
honderd) en wijst daar een keerpunt aan in het denken over de relatie kerk-wereld.
Enerzijds lijkt de wereld zich in toenemende mate van de kerk af te wenden en ander-
zijds probeert men juist vanuit de kerk de wereld weer op het spoor te komen: de the-
ologie gaat een dialoog aan met het saeculum. Dit ‘oecumenisme nieuwe stijl’ was
volgens Hoekendijk ook het kenmerk van het Evangelisch Reveil: als belijdende kerk
wilde men zich vrijmaken voor de wereld.151 De oecumenici van het eerste uur passe-
ren hier de revue: Zinzendorf, Wesley en uiteindelijk - uitvoerig - John Mott. Hoewel
er tussen de oecumenische beweging enerzijds en het Evangelisch Reveil anderzijds
grote verschillen aan te wijzen zijn kan volgens Hoekendijk in de wereldgerichtheid
van de moderne oecumene duidelijk de ‘verlengde schaduw van John Mott’ herkend
worden. Juist binnen het Evangelisch Reveil heeft men begrepen hoe groot de ver-
vreemding tussen kerk en wereld is. En juist de evangelische beweging heeft opge-
merkt dat de moderne mens tussen de wal van de samenleving en het schip van de
kerk in dreigt te geraken.

Het nieuwe van de oecumenische beweging is volgens Hoekendijk, dat eindelijk niet
de leer maar het leven centraal komt te staan. Niet allerlei leergesprekken en herha-
lingen van dat wat in het verleden gezegd is, maar trouw aan de situatie en een ge-
richt zijn op de toekomst kenmerken het oecumenische gesprek. Oecumene is vol-
gens Hoekendijk: ‘geëngageerd zijn in de wereld, geïnvolveerd zijn in concrete
structuren van onze wereld, Gods wereld, om daar, sprekend of zwijgend, bij te
dragen aan de humanisering van het leven en zó Christus te representeren’.152 Wilde


146 A.w., 330.
147 Zie HB12, 10.
148 Zie HB30, 343.
149 HB29.
150 A.w., 12vv.
151 A.w., 13.
152 A.w., 27.



105

Sjaloom en eschaton
In zijn wereldgerichte en kerkkritische benadering wil Hoekendijk vooral ruimte
maken voor de oorspronkelijke boodschap van heil. Alleen daardoor krijgt het spre-
ken over kerk en wereld zin en alleen daardoor kan dit spreken ook volledig zijn. In
het evangelie dringt het Rijk de wereld binnen, de nieuwe dingen overweldigen de
oude: dit gebeuren is onze voortgaande geschiedenis. De inbraak van het Rijk bete-
kent sjaloom, dat wil zeggen: herstel van de mensheid als echte mensheid. Met
andere woorden: volgens Hoekendijk is de tijd met de komst van de Messias ge-
kwalificeerd. Waar de Messias handelt daar worden tekenen gevonden van sjaloom,
daar wordt heilsgeschiedenis zichtbaar te midden van de profane geschiedenis, daar
krijgt het nieuwe macht over het oude. We horen in deze gedachtegang van Hoeken-
dijk ook de geschiedenisopvatting van Cullmann doorklinken bij wie de heilsge-
schiedenis het grondpatroon vormt van de wereldgeschiedenis.

De Messiaanse werkelijkheid komt in de visie van Hoekendijk op ons toe. Zij
gaat niet van hier naar daar; zij komt van daar naar hier. Hoekendijk schrijft dat
reeds in Deuterojesaja dit eschatologisch perspectief aan te wijzen is.157 Het Oude
Testament laat ons bovendien zien, aldus Hoekendijk, dat met de komst van de
Messias niet alleen het heil voor Israël openbaar geworden is, maar dat uiteindelijk -
door gericht en bekering, kruis en opstanding, heen158 - voor alle volkeren deze
Nieuwe Tijd binnengebroken is. Deze Messiaanse toewending in de wereldgeschie-
denis doorbreekt alle ruimtelijke grenzen, ook de grenzen tussen Israël en de volke-
ren: ‘in de messiaanse oecumene overstraalt het licht de heidenen’.159

De eschatologische tijd - als tijd tussen opstanding en wederkomst van Jezus
Christus - wordt door Hoekendijk ook wel geduid als tijd van de Geest, immers, de
verbreiding van het heil tot aan de uitersten der aarde wordt in het Nieuwe Testa-
ment afhankelijk gesteld van het ontvangen van de Geest. De Geest overwint weer-
standen en onwil en stuwt het evangelie de wereld in. Hij ‘voegt de apostel in Gods
heilsplan’, schrijft Hoekendijk. ‘Eigen plannen worden telkens doorkruist door de
aanwijzingen van de Geest (...) Zo wordt de apostel een orgaan in Gods eschatolo-
gisch plan, waarvan de Geest de geheimen openbaart.’160 Ook de ecclesiologie komt
onder het voorbehoud van de Geest te staan. Eigenlijk ziet Hoekendijk sowieso
weinig in een aparte plaats voor de kerk in de heilseconomie. Zij kan ter sprake
komen als onderdeel van de christologie of van de eschatologie, maar een eigen
plaats in de theologische encyclopedie komt haar volgens Hoekendijk niet toe.161 Er
kan alleen sprake zijn van ‘kerk’ indien en voorzover ze zich op laat nemen in de
beweging van God naar de wereld en in de beweging van de wereld naar het Ko-


157 Vgl. HB23 (KBB), 43v.
158 Hoekendijk haalt in dit verband met instemming van B. Sundkler aan (a.w., 44): ‘Jezus was aanvan-

kelijk alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Na de verwerping door het
huis van Israël volgde niet direkt de zending onder de heidenen, maar de “Via Dolorosa”. Pas daar-
na, na kruis en opstanding, wordt de weg naar de heidenen vrijgegeven.’

159 A.w., 43.
160 HB23 (KBB), 47.
161 A.w., 46: ‘De ecclesiologie kan niet meer zijn dan één enkele paragraaf van de christologie (het

messiaanse handelen met de wereld) en een paar zinnen uit de eschatologie (het messiaanse hande-
len met de wereld) (cursief Hoekendijk, fap), meer niet.’
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ninkrijk. ‘De Geest en het apostolaat tezamen (cursief Hoekendijk, fap) kenmerken
de laatste dagen waarin wij staan.’162

Sjaloom en universaliteit
Alle heilsdaden betreffen volgens Hoekendijk de hele wereld. Op geen enkele ma-
nier mag de pneumatologische speelruimte ingeperkt worden, niet etnisch en niet
confessioneel, maar zeker ook niet heilshistorisch of contextueel. Het joods parti-
cularisme heeft volgens Hoekendijk zeker een legitieme plaats in de geschiedenis
van God en mensen, maar dan zó dat ‘in de concentratie van het Messiaanse werk op
Israël (...) het heil der heidenen (wordt) toebereid (...). Eerst door de verwerping van
de Messias door Israël, na kruis en opstanding, gaf de verhoogde Christus de weg
naar de heidenen vrij.’163 Het bijbelboek Handelingen laat zien hoe deze tactische
manoeuvre van het heil voltrokken wordt: van de synagoge naar de heidenen, van
het ene volk van God naar de uiteinden der aarde.

In een discussie met de - van oorsprong joodse - hoogleraar Gregory Baum164

benadrukt Hoekendijk dat, ondanks alle (terechte en onterechte) kritiek op de chris-
telijke zending, overeind gehouden moet worden dat christenen een missionaire taak
hebben aangaande de niet-joden; het heil is immers bedoeld voor alle volkeren? Met
het aanwijzen en zichtbaar maken van het universele heil staat of valt de legitimiteit
van de christelijke kerk. Hoekendijk benadrukt165 dat er een principieel onderscheid
gemaakt dient te worden tussen het joodse proselitisme (centripetaal: het joodse volk
bemiddelt het heil, om dit heil deelachtig te worden moet men zich bij dit verbonds-
volk aansluiten) en de christelijke zending (centrifugaal, onderweg naar de einden
der aarde en het einde der tijden om deel te krijgen aan het Rijk). Het eigenlijke
probleem is volgens hem dat iedereen dit onderscheid principieel ook wel onderkent,
maar dat in de praktijk het centripetale principe menigmaal in het denken over kerk
en zending weer wordt binnengesmokkeld: kerk en zending zijn dan niet langer
onderdeel van de ene Missio Dei. De kerk is dan het eigenlijke Godsvolk en zending
betekent de andere volken bij dit Godsvolk inlijven. Het heil is echter universeel en
haar centrum ligt aan gene zijde van de wereld in het Rijk. Kerk en zending kunnen
en mogen niet anders dan heen en weer gaan tussen Rijk en wereld.
De universele betekenis van het heil transcendeert in het ontwerp van Hoekendijk
ook de binding aan de concrete situatie. We wezen er al op dat Hoekendijk in de tijd
dat hij in de Verenigde Staten woonde en werkte, geconfronteerd werd met een
hevige belangstelling bij studenten voor de zwarte theologie (‘black-power’) en
bevrijdingstheologie.


162 HB12, 7.
163 A.w., 44v.
164 HB35: Het laatste van Hoekendijks hand verschenen artikel, voor publicatie gereed gemaakt door

zijn vrouw Letty Russell.
165 In HB17, 104 (HB23 (KBB), 54). Vgl. HB35, waarin hij probeert aan te tonen dat in ‘zending’ en

‘evangelisatie’ een historisch-legitieme taak gelegen is voor de christenen met het oog op de niet-
joden in het perspectief van de ‘sjalom’ die joden en christenen verwachten. Hoekendijk citeert in
dit verband Buber: ‘there is no center (Mitte) in history, there is a telos (Ziel), the end of the ways of
our Lord’ (a.w., 13).
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Hoedemaker166 beschrijft hoe de nieuwe inzichten die ontstonden door emancipatie-
bewegingen van met name zwarten en vrouwen in Union resulteerden in bijvoorbeeld
het ‘quota commitment’ (1971), waarin men uitging van het principe dat minstens
eenderde van studenten en docenten uit zwarten moest bestaan en de helft van stu-
denten en docenten uit vrouwen. Men wilde tot deze quotering overgaan op grond van
de overtuiging dat de blank-mannelijke culturele geschiedenis het beoordelingsver-
mogen van studenten en docenten dusdanig beïnvloed had, dat vrouwen en zwarten
bij voorbaat al benadeeld waren. Hoekendijk deelde dit ‘commitment’ heel nadrukke-
lijk niet.

Hoekendijk ziet met de opkomst van bevrijdings- en genitivustheologieën ook be-
paalde aspecten van de ideologie van de Duitse volkskerk en de nationalistische
kerken in de voormalige koloniën terugkomen. Hij voelt veel voor een theologie van
de revolutie maar hij kan niet meegaan met hen die het heil expliciet verbinden met
een bepaalde groep of situatie. De weerzin van Hoekendijk tegen nieuwe vormen
van bevrijdingstheologie kwam niet voort uit een negatieve of reactionaire houding
maar had veeleer te maken met zijn overtuiging dat het heil per definitie universeel
is en dat deze universaliteit nooit ‘beperkt’ mag worden tot een bepaalde situatie.
James Cone concentreerde zich volgens hem teveel op één bepaald aspect van de
‘bevrijding’ waarbij de theologische horizon zich verengt tot de eigen concrete
situatie. Hoekendijk zelf wil vasthouden aan twee kernpunten van het evangelie
‘bevrijding’ en ‘universaliteit’. Vereenzelviging van het begrip sjaloom met speci-
fieke belangen van bepaalde groepen komt volgens Hoekendijk altijd in mindering
op de universele betekenis van het heil. De enig geldige context waarbinnen deze
identificatie kan plaatsvinden is volgens hem het verband van Gods hele zendings-
economie, Zijn apostolaat. Immers, alleen vanuit dit perspectief komt bevrijding -
binnen een bepaalde situatie - te staan in het kader van de universele heilsgeschiede-
nis. Echte experimentele theologie veronderstelt volgens Hoekendijk dat men -
zoekend naar de waarheid - zichzelf op het spel durft te zetten; dat men het waagt
om te theologiseren tegen een universele horizon; het is een kenotisch avontuur.

6.4 KERK EN WERELD IN HET LICHT VAN DE MISSIO DEI

Binnen het kader van een ‘omgekeerd’, dat wil zeggen theologisch geïnterpreteerd,
secularisatiediscours en via de verbinding door het sleutelbegrip sjaloom, komt nu
het missionair discours in het ontwerp van Hoekendijk aan de orde. We bespreken
de plaats en de betekenis van dit taalveld door opnieuw zijn visie op kerk (6.4.1) en
wereld. (6.4.2) te verhelderen, maar nu in het licht van de Missio Dei. Het gaat nu
niet meer om een analyse van de feitelijke situatie, maar om het perspectief van
hoop en verwachting waarin hij de wereld plaatst en waarnaar de kerk, als functie
van het apostolaat, zou moeten verwijzen.

6.4.1 De kerk


166 Hoedemaker 1976, 329v.
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men werkelijk spreken van ecumenica dan moest er volgens hem sprake zijn van ‘un
fait originel’ (term die Hoekendijk overnam van Y. Congar).153 Nieuw en origineel
kunnen de kerken alleen zijn als ze zich met het oog op en ten behoeve van hun
dienst aan de samenleving aaneen sluiten. Volgens Hoekendijk is het nu juist aan de
zending154 te danken dat de oecumene haar ogen geopend heeft voor deze noodza-
kelijkheid en zending is gaan definiëren als ‘everything that relates to the whole task
of the whole Church to bring the Gospel to the whole world’ (vergadering van het
Centrale Comité van de Wereldraad van Kerken te Rolle, 1950).

Om te voorkomen dat de oecumene een binnen-kerkelijke aangelegenheid werd
en de wereld achter de horizon van het kerkelijk denken en handelen zou verdwij-
nen, was Hoekendijk pleitbezorger voor de zogenaamde autonome zendingsvereni-
gingen.155

6.3 VERDIEPING: SJALOOM

In het voorafgaande hebben we ten aanzien van de analyse die Hoekendijk maakte
tweeërlei kunnen constateren: de wereld moet als geseculariseerde wereld voluit
serieus genomen worden en kerk en zending zijn ten prooi gevallen aan morfolo-
gisch fundamentalisme en introvertie. In feite plaatst Hoekendijk het missionair
discours in de context van het secularisatiediscours. Een specifieke benadering van
secularisatie, waarin een tegenstelling wordt verondersteld tussen kerk en wereld,
blijft gehandhaafd. Alleen is er nu sprake van een wereld die in Gods naam bevrijd
moet worden van oneigenlijke ordeningen en religie. De klassieke secularisatiethese
wordt, net als in de secularisatietheologie, theologisch gelegitimeerd. In deze para-
graaf willen we een sleutelbegrip in het ontwerp van Hoekendijk bespreken, een
centrale term waardoor hij de verbinding tussen secularisatiediscours en missionair
discours tot stand brengt: sjaloom. Hoekendijk geeft van dit begrip de volgende
definitie:

‘Es ist ein säkularisierter(!) Begriff, der religiösen Sphäre entnommen (= Heil garan-
tiert für solche, die die vorgeschriebenen Riten strikt befolgt haben) und gemeinhin
gebraucht, um auf alle Aspekte des wiederhergestellten und geheiligten Menschlichen
zu deuten, nämlich Gerechtigkeit, Wahrheit, Gemeinschaft, Kommunikation, Friede
etc. (vgl. Psalm 85). Schalom ist die kürzeste und zur gleichen Zeit die umfassendste
Zusammenfassung aller Gaben der messianischen Aera: sogar der Name des Messias
kann einfach heißen “Schalom” (Micha 5, 3; Eph. 2, 14). Das Evangelium ist ein
Evangelium des Schalom (Eph. 6, 15) und der Gott, der in diesem Evangelium ver-
kündigt wird, kann oft der Gott des Schalom genannt werden.’156


153 HB26, 205.
154 Zie o.a. HB26, 206: ‘De moderne oecumenische beweging manifesteert zich het eerst op een zen-

dingsconferentie (Edinburgh 1910).’ Vgl. ook Newbigin 1961, 208: ‘It is not often remembered that
the name originally given to the conference planned for Edinburgh 1910 was the “Third Ecumenio-
cal Missionary Conference”(...).’

155 Zie HB9, 335.
156 MaS, 34v. (uitroepteken van Hoekendijk, fap)
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In de gemeente gaat dus de Messiaanse sjaloom, inhoudelijk en theologisch, vooraf
aan een juist verstaan van wereld, maar ook aan het begrip ‘kerk’. De bijbelse God
is immers geen residerende, gevestigde God, geen Ba’al, die aan een bepaalde plaats
of tijd gebonden is. Hij is de God, die door zijn alomvattende zendingseconomie
geschiedenis opent en mensen daarin betrekt. De kerk heeft slechts heil, voorzover
ze het met anderen deelt. Ze is niet het midden maar het middel van Gods heilshan-
delen. Omdat de kerk een functie is van het apostolaat moet, volgens Hoekendijk,
iedere ecclesiologie missiologisch gefundeerd worden. ‘Let the church be the mis-
sion’167 was het statement waarmee Hoekendijk het kerkcentrische denken trachtte
te doorbreken. We hebben reeds laten zien dat de internationale zendingsconferentie
in Willingen (1952) in dit opzicht een keerpunt betekende in het nadenken over de
relatie kerk-wereld en dat daar en toen voor het eerst heel nadrukkelijk de verhou-
ding kerk-zending-wereld opnieuw vanuit deze Missio Dei gedachte geformuleerd
werd. We hebben ook laten zien dat deze nieuwe inzet bij Hoekendijk een sterk
kerkkritische toespitsing kreeg. Zending is niet langer één van de functies van de
kerk, nee, de kerk is een functie van het apostolaat. De zendingsopdracht is niet in
één of ander ecclesiologisch model, maar in God zelf gefundeerd.168

Kerk en wereld
We constateerden reeds dat deze relativering - of beter transcendering - van de bete-
kenis van de kerk, ondanks alle kritiek, niet betekende dat aan de kerk in het geheel
geen betekenis meer werd toegekend. Het ontwerp van Hoekendijk hield echter wel
een ingrijpende verandering in aangaande de visie op de wijze waarop God, kerk en
wereld zich tot elkaar verhouden. De juiste volgorde in deze relatie is volgens hem
niet: God-Kerk-Wereld maar: God-Wereld-Kerk. Niet de kerk maar de wereld wordt
aangewezen als vindplaats van heil, centrum van Gods handelen. Dit nieuwe inzicht
kan ontstaan doordat er - op grond van het eschatologisch perspectief - enerzijds een
radicale keuze voor de wereld ‘als wereld’ wordt gemaakt en anderzijds het wezen
van de kerk tot op de triniteit en in het bijzonder de christologie wordt ‘terugge-
snoeid’:169 het nieuwe verbond is, na kruis en opstanding, in Christus met de wereld
gesloten; aan deze nieuwe bedeling kan de kerk slechts deel krijgen voorzover ze
zich met de wereld solidair maakt. Hoekendijk schrijft:

‘Een kerk, die zich geheel in dienst stelt van de confrontatie van de wereld met het
Rijk, zal nalaten veel over zichzelf te spreken. Daartoe ontbreekt haar de tijd, de inte-
resse en het geduld. Het is haar genoeg, dat de kerk terloops in het gezichtsveld komt,
wanneer de Christologie in het Messiaanse handelen met de wereld wordt geprezen en


167 C.W. Ranson geciteerd door Hoekendijk: HB9, 335.
168 Zie bijv. Andersen (a.a.) n.a.v. Willingen: ‘Wer die Mission theologisch neu begründen will, wer

eine Theologie der Mission zu formulieren versucht, darf mit seinen Gedanken nicht von der Kirche
ausgehen, noch in dem Rahmen, den die Kirche umspannt, bleiben. Er hat theologisch tiefer zu gra-
ben, im Glauben an den dreieinigen Gott den Ursprung zu suchen und wird von daher die Mission
mit dem Reich Gottes und der Welt zusammen sehen.’

169 Hoedemaker (1995, 170) heeft het over een: ‘curious alliance between a secular Christology (‘Christ
as the man for others’) and a Christ-centered either-or thinking reminiscent of the Barmen theses of
the German church struggle in the 1930s’. Holtrop (1994, m.n. 175vv.) heeft duidelijk gemaakt dat
‘deze binding naar twee kanten’ reeds bij Bonhoeffer aan te wijzen is.
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wanneer in de eschatologie het Messiaanse handelen met de wereld wordt omschre-
ven.’170

Inmiddels dringt zich onvermijdelijk de vraag op welke de functie van de kerk nog
kan zijn nu haar identiteit zo volledig is opgegaan in het apostolaat. Klopt het dat
volgens Hoekendijk ‘Intra ecclesiam nulla salus est’?171 Is de evangelist of de zen-
deling eigenlijk niet meer dan een ‘wereldverbeteraar’?172 De kerk heeft in het ont-
werp van Hoekendijk zeker wel een eigen plaats gekregen, maar dan als kerk-in-
beweging, als trait d=union, altijd in-relatie-tot; of zoals Hoekendijk het noemt: als
‘par-oikia: toegevoegd aan het huis van de wereld’.173 Het bijzondere aan de kerk is
volgens Hoekendijk dat ze de verborgen verwijstekens naar de wereld aangaande de
sjaloom van God voor de wereld met zich draagt.174 Juist de kerk mag ‘teken, sa-
crament en instrument van de Missio Dei’175 zijn. De kerk moet de wereld trouw
blijven, niet om uit haar enige gelukzalige zielen te redden voor het hiernamaals,
maar om tekenen op te richten van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar waar
over het gehele leven van de totale mens gemeenschap verkondigd en exemplarisch
beleefd wordt, kan, volgens Hoekendijk, de zin van de wereld aan het licht komen.
Daar waar tekenen van sjaloom worden opgericht leeft men in de voorafschaduwing
van het Rijk. Want sjaloom betekent volgens Hoekendijk: gemeenschap, gerechtig-
heid, integriteit, harmonie en vrede (Ps. 85).176 Door dit nieuwe Messiaanse per-
spectief wordt de kerk niet overbodig, maar wel uit haar gevestigde positie gelicht:

‘ze is niets meer dan een kolonie in het vreemde land (1 Petr. 2: 11), de troep schapen
gezonden te midden van de wolven, wederom het volk Israël dwalend door een woes-
tijn (Hebreeënbrief). Maar als zodanig, niet meer dan haar Heer, is ze de Messiaanse
gemeenschap, die volmacht heeft gekregen om te doen wat de Messias deed.’177

Kerygma, Koinonia, Diakonia
De socio-politieke structuren waardoor de samenleving veranderd moet worden
heeft Hoekendijk met nieuwtestamentische begrippen aangeduid: kerygma, koinonia
en diakonia. Het evangelie - aldus Hoekendijk - kent twee brandpunten: het keryg-
ma, d.w.z. het verhaal over de wereld in het licht van het heil van God én de koino-
nia, d.w.z. de gemeenschap waarbinnen deze waarheid gestalte kan krijgen. Keryg-
ma en koinonia kunnen niet zonder elkaar; zonder koinonia zou het evangelie gere-
duceerd worden tot een vage religieuze - min of meer interessante - algemeenheid,
zonder kerygma zou men snel vergeten dat het heil, de sjaloom, van de Messias is.
Beide, verkondiging en gemeenschap, moeten in de wereld zichtbaar gemaakt wor-
den middels de diakonia, door Hoekendijk ook wel aangeduid als ‘pantomime van


170 HB12, 9.
171 Aldus Manecke in Manecke 1972, 166.
172 HB5, 5: ‘Ist der Missionar jetzt restlos zu einem Weltverbesserer geworden?’
173 HB24, 62.
174 Zie HB3, 138.
175 VdLinde 1976, 57.
176 Zie HB1, 278; HB5, 4.
177 HB7, 296.
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het heil’.178 De diakonia wordt in Hoekendijks ecclesiologie als het ware de motor
van de kerk-voor-de-wereld. Diaconaat moet voorkomen dat de kerk blijft steken in
het keurslijf van primaire parochiale structuren of een fabriek van plechtige verkla-
ringen wordt.179 De dienstbaarheid van de kleine groep in de samenleving kan de
kerk omvormen tot werkplaats, een ‘laboratorium’, een plaats waar mensen elkaar
en hun omgeving dienen door stukje bij beetje de maatschappelijke structuren te
veranderen. Hoekendijk schrijft hierover: ‘Social problems are not solved at this
level, but life is made tolerable. The opposition to the messianic shalom is not com-
pletely broken, but here and there it is tempered. It is not the Kingdom of God that is
constructed, but some significant tokens are set up.’180 Zo zal de kerk, als voorhoede
van het rijk en het lichaam van Hem die Shalom is, tot een exemplarisch teken in
deze wereld worden, een reïntegratiecentrum waar middels simpele dienst het heil
verkondigd wordt.181

Het ambt: de leken
Een overwaardering van het ambt kan de gemeente van de wereld isoleren. Wil de
gemeente werkelijk haar theo-politieke betekenis waarmaken en niet in religieus
narcisme verzinken, wil ze haar agenda laten bepalen door de wereld en niet door
allerlei overlevingsstrategieën dan zal ze zich bij de hand moeten laten nemen door
de leken; zij zijn bij uitstek degenen die in de wereld leven en werken. De leek is
volgens hem de ‘geëxponeerde representant van het (gezonden) volk van God (laos
tou theou), drager van het apostolaat’.182 Als de leek zijn deskundigheid aangaande
de wereld wordt afgenomen omdat hij alleen nog maar ‘assistent van de dominee’
mag zijn, zal hij - weggezogen uit de wereld - zijn apostolaire functie verliezen.183

De leek moet, aldus Hoekendijk, niet met de ambtsdrager meegaan maar de ambts-
drager met de leek; alleen zó zou de ex-centrische structuur van de gemeente in de
wereld zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het ambtelijk handelen mag zich volgens
hem dan ook niet langer alléén op de bediening van Woord en Sacrament concentre-
ren. Wil men de werkelijkheid recht doen dan moet het ambt naar vorm en inhoud
bepaald worden door de context waarbinnen men werkt en die context is naar de
stellige overtuiging van Hoekendijk allang niet meer in een bepaalde (sacrale)
ruimte of (liturgische) vorm vast te leggen.

Hoekendijk is één van de grondleggers geworden van het categoriaal kerkelijk werk.
Uit de weergave van een discussie, welke gevoerd werd binnen de West-Europese
werkgroep van de Wereldraad van Kerken, over ‘Missonary structures of the congre-
gation’184 blijkt dat men hier reeds zocht naar structuren die recht zouden doen aan
vragen welke vanuit de concrete context gesteld werden: ‘Die Kirche in einem be-
stimmten Raum sollte entsprechend den Notwendigkeiten dieses Raumes und der


178 Vgl. HB5, 5v. en HB6, 171vv.
179 HB6, 175.
180 Ibidem.
181 Zie HB7, 296v.
182 Vgl. HB10, 565, HB12, 11 en HB30 (Anhang), 349.
183 Vgl. HB10, 565.
184 MaS, 208vv.



111

vorhandenen eigenen Kräfte sehen, welche Gruppen (Gemeinden) sie braucht und in
welcher Reihenfolge sie diese ins Leben rufen oder fördern muss.’185

Hoekendijk schrijft: ‘De kerk is een post-religieus, politiek gebeuren’;186 politiek in
die zin dat ze gestalte moet krijgen in de samenlevingsvorm van deze tijd bij uitstek:
de stad, de polis. Ook de liturgie moet daar gevierd worden waar de mensen wonen:
de oikoi. We zien dat ook hier het secularisatiediscours normatief wordt voor de
theologische en ecclesiologische theorievorming van Hoekendijk. Secularisatie zou,
volgens de toen geldende opvatting, leiden tot privatisering van religie. De aandacht
voor de leken illustreert ons inziens deze opvatting. Juist wanneer men de mens in
de privé-sfeer wil bereiken zal men hem ook als privé-persoon, als leek moeten
benaderen.

Missionaire initiatieven
Waarschijnlijk heeft Hoekendijk zijn ontwerp nooit werkelijk aan de praktijk ge-
toetst, en in ieder geval ook niet voor langere tijd aan ecclesiologische experimenten
meegewerkt. Naar het waarom kunnen wij slechts gissen. In Anhang187 heeft hij zelf
gewezen op de East Harlem Protestant Parish in New York als voorbeeld van een
pluriforme en missionaire gemeente188 waar de structuren zich wijzigen en vormen
naar gelang de omstandigheden daar om vragen. In Nederland heeft hij grote invloed
gehad op de Sjaloomgroep in Odijk,189 maar dan toch vooral als inspirator, als de
man van de oorspronkelijke gedachten en in mindere mate als uitvoerder of man van
de praktijk. Leidraad bij het formuleren van zijn ecclesiologie was voor Hoekendijk
de telkens terugkerende vraag: ‘Wat wil je doen? Hoe wil je functioneren?’190 We
geven hier een aantal hoofdlijnen:

* Structuren. Structuren zijn volgens Hoekendijk zeker belangrijk, maar niet onver-
vangbaar. Telkens weer benadrukt hij het experimentele karakter van kerk en theolo-
gie. Telkens moet er een poging gedaan worden om ‘de traditie aan nieuwe ervaringen
te toetsen in de hoop en verwachting dat nieuwe waarheid (aletheia) openbaar zal
worden’.191 Structuren dienen om het gemeente-zijn-in de wereld te functionaliseren.
Daarbij kan het zelfs noodzakelijk zijn bestaande structuren te ontmythologiseren
omwille van de dynamiek van een werkelijk missionaire gemeente. Hoekendijk is van
mening dat de veranderlijke wereld ook vraagt om ad hoc-structuren. Daarnaast pleit
hij ook voor het bestaan van meerdere structuren naast elkaar - zelfs als deze inhou-
delijk tegenstrijdig lijken; het zoeken naar eenheid mag volgens hem nooit gaan ten
koste van pluraliteit. Uiteindelijk zijn volgens hem alleen die structuren authentiek
die ook de ‘niet-ingewijden’ en ‘niet-gelovigen’ tot de ontdekking van de zin van hun


185 MaS, 212.
186 HB33, 398.
187 HB30, 353v.
188 Idem, 354: ‘Sie (the East Harlem Protestant Parish, fap) ist eine der wenigen Gemeinden auf der

Welt, die die “missionarische Struktur” nicht nur in ökumenischem Zusammenhang studiert, son-
dern das, was an versuchsweise formulierten Perspektiven und Strukturen zum Vorschein kam,
gleich auch in der Missionssituation erprobt haben. (...) Mission ist Strukturprinzip geworden.’

189 Zie i.v.m. de invloed van Hoekendijk op de sjaloomgroep: Joosten 1969, 27v.
190 HB33, 402.
191 Idem, 403.
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ruim als de wereld zelf moet zijn. Het hart roept een verlangen198 in de mens op, een
verlangen naar Gods Rijk ín deze wereld. Het hart weet dat God deze wereld lief-
heeft en dat daarom de wereld haar woning is. Hoekendijk citeert in dit verband met
instemming Zinzendorf: ‘Voor ons is de wereld tot woning gemaakt (oikumene =
oikos!).’199 Het gaat er om, aan de roepstem van dit verlangen van het hart gehoor te
geven en de wereld als horizon te aanvaarden.

Wereld en Rijk
We lieten al zien dat de geschiedenis, vooral in de gestalte van de revolutie, een
centrale functie heeft in het wereldbegrip van Hoekendijk. We zagen ook dat de
wereldgeschiedenis, in het ontwerp van Hoekendijk, zich niet slechts volgens haar
eigen wetmatigheden afwikkelt, maar in al haar veranderlijkheid in verbinding staat
met het Rijk. De Messiaanse werkelijkheid komt op ons toe van gene zijde. Door de
beweging die de Heer op gang brengt, het Messiaanse handelen, wordt toekomst
mogelijk gemaakt en opent zich de ruimte waar verzoening, vrede en gerechtigheid
opbloeien. De geschiedenis opent in de omwentelingen van de revolutie als het ware
de ruimte van de wereld, plaatsen waar tekenen van Gods sjaloom zichtbaar worden.
Het einde der tijden, het eschatologisch perspectief in historische zin maakt het
mogelijk dat het heil zich uitstrekt tot de einden der aarde als eschatologie in de
ruimtelijke zin van het woord. Uitgangspunt is de profane geseculariseerde werke-
lijkheid. In de tijd: de revolutionaire geschiedenis. In de ruimte: de universele Great
Society. Maar het meta-perspectief van waaruit deze profane wereld begrepen moet
worden is theologisch: de Missio Dei en het Rijk van God. Het heil staat (Barthi-
aans) haaks op de ruimte van de wereld en haar geschiedenis en kwalificeert en
transcendeert deze beiden. Maar het zijn wel déze geschiedenis en déze wereld waar
het heil binnenbreekt. Het laatste moet overmacht krijgen over het voorlaatste.

Universaliteit en contextualiteit
Men kan - volgens Hoekendijk - nooit over dé wereld als geheel spreken; dat zou
een problematische en onrealistische simplificatie zijn.200 We hebben nooit met één,
maar altijd met meerdere werelden te maken. Als ‘de wereld’ datgene is ‘wat ons
aangaat’, dan is het begrip als zodanig ook ‘situatievariant’ en zullen we in onze
benadering altijd rekening moeten houden met de andersheid van de context waar-
binnen we werken, aldus Hoekendijk. We zijn hier aangekomen bij een belangrijk
onderscheid dat Hoekendijk maakt. Reeds eerder wezen wij op de terughoudendheid
van Hoekendijk met betrekking tot een situationeel verstaan van ‘wereld’. Hoewel
hij rekening wenst te houden met pluralisering en differentiatie ziet Hoekendijk
hierin geen aanleiding om het begrip wereld meer contextueel te definiëren. Omdat
de wereld ‘horizon-structuur’ heeft kan ze volgens Hoekendijk niet begrepen wor-
den vanuit één bepaalde situatie. De verscheidenheid van de verschillende contexten
wordt volgens hem niet opgeheven maar wel eschatologisch omsloten door de sja-


198 Hoedemaker (1995, 170) heeft het in verband met Hoekendijk over ‘a spirituality of longing’.
199 Idem, 15.
200 Zie HB30, 351.
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loom van God; Hij is onze toekomst en door Hem ligt er achter de veelheid een
diepere eenheid. Gaandeweg zou men kunnen gaan ontdekken dat ‘in Hem alle
dingen bij elkaar gehouden worden (Col.1: 17)’.201

Theo-polis
Exemplarisch voor de wereld in al haar verscheidenheid is in de gedachtegang van
Hoekendijk het symbool van de Great Society, de stad, de polis.202 Hij schrijft: ‘We
hebben altijd geweten dat het verhaal van de mensheid in een tuin begint (zonder
altaar) en in een stad zal eindigen, een wereldse stad om precies te zijn (...).’203 In de
beschrijving van de moderne stad, de polis204 ziet Hoekendijk de kwaliteit van leven
van de moderne mens in alle dubbelzinnigheid van dood en leven, geweld en hoop,
onderdrukking en bevrijding weergegeven. Wie de moderne stad feitelijk probeert te
beschrijven, wie dus de dingen ‘zoals men ze ziet’ tot uitgangspunt neemt, zal waar-
schijnlijk uitkomen bij een omschrijving van deze samenleving als necro-polis; een
vorm van samenleven die uitloopt op de dood. Wie echter de dingen die men hoopt,
het eschatologisch perspectief, achter de werkelijkheid ziet oplichten zal volgens
Hoekendijk ontdekken dat de samenleving theo-polis is, een uitdrukking van hoop
en verwachting. Bijbels voorbeeld van de stad van de hoop noemt hij Jeruzalem, niet
als een ‘stip op de kaart’, dan zou men teveel uitgaan van wat men ziet en evenmin
als ‘navel van de aarde’ (dan blijft het geloof los van de werkelijkheid). Eerder als
een combinatie van die beide, van wat men feitelijk ziet en van dat wat men gelooft:
‘als een vuile rommelige plek waar God heeft besloten Emanuel te zijn. Als “teken
en sacrament” dat dit realiteit zal worden.’205

Volgens Hoekendijk gaat het er om deze kwaliteit van leven - deze stad van God
- op het spoor te komen in de stad van de mensen: ‘zoekt de sjaloom van deze stad
(land?), want hun sjaloom zal uw sjaloom zijn, en bidt voor hen’.206 Met instemming
citeert hij in dit verband Luther: ‘om te begrijpen waar het in het geloof om gaat,
moet je je ogen in je oren stoppen. Vertrouw het empirische bewijsmateriaal niet,
luister naar de beloften (...) als we op de blepomena (de dingen zoals we ze zien,
fap) vertrouwen, komen we terecht in necro-polis; als we naar de elpizomena (de
dingen waar we op hopen, fap) durven luisteren, dan kan zelfs deze stad een theo-
polis worden.’207

Hiermee is de cirkel gesloten, waarvan we het begin in onze analyse probeerden
te tekenen. De stad als symbool van de Great Society, de ‘secular City’ (Cox), kort-
om: deze ‘vuile rommelige plek’, is theo-polis, de plaats waar het Rijk binnenbreekt.


201 HB31, 357.
202 Vgl. i.v.m. deze paragraaf: HB34, m.n. 406vv.
203 Idem, 376.
204 Hier blijkt de invloed van de secularisatietheologie i.h.b. Cox.
205 Idem, 409.
206 Idem, 410.
207 Idem, 411.
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6.5 VOORLOPIGE BALANS

Wanneer wij de balans van dit hoofdstuk opmaken dan wordt precies duidelijk
waarom Hoekendijk in Willingen zo’n aparte positie innam met betrekking tot het
Missio Dei-paradigma. Ons inziens is zijn benadering alleen te verklaren vanuit een
specifieke combinatie, secularisatiediscours en missionair discours. Secularisatie
ontmythologiseert, maakt de ‘logica’ van de wereld zichtbaar. En de wetenschap die
het meest geëigend is om de betekenis hiervan aan het licht te brengen is de sociolo-
gie. Zij emancipeert de wereld-als-wereld ten opzichte van de traditionele ordenin-
gen.

Vervolgens plaatst Hoekendijk het missionaire discours binnen het taalveld van
het secularisatiediscours. Daardoor krijgen de missiologische begrippen de univer-
sele en historische lading die het secularisatiediscours kenmerkt. Bovendien wordt
de secularisatiethese overgenomen en als het ware omgekeerd. Het competitieden-
ken blijft gehandhaafd, alleen is er nu sprake van een strijd tussen een in Gods naam
bevrijde wereld enerzijds en religie die een verbinding is aangegaan met voorbij-
gaande antirevolutionaire ordeningen anderzijds. Binnen het missionaire discours
betekent dat: het eschaton breekt binnen in de tijd en ontwortelt alle nationale, reli-
gieuze en culturele ordeningen.

Deze benadering had zeker voordelen. Er werd namelijk een radicaal nieuw be-
gin gemaakt voor kerk en zending in een zich snel seculariserende wereld. En het
leidde ook tot een actieve gerichtheid van kerk en zending op cultuur, samenleving
en ‘wereld’. Zending, als onderdeel van de Missio Dei, werd beschreven als wezen-
lijk voor het kerk-zijn.

Maar de visie van Hoekendijk liet ook veel vragen onbeantwoord en leidde tot
verwarring. Omdat het secularisatiediscours vrij vanzelfsprekend en ondoordacht
werd gebruikt als vooronderstelling voor het verstaan van het missiologisch taalspel,
werd ook het competitiedenken, dat in die tijd kenmerkend was voor het secularisa-
tiediscours, in het missionaire taalspel geïmporteerd. Religie werd behandeld als een
voorbijgaand fenomeen en ook voor de kerk was er weinig ruimte. Daar komt bij
dat, met het overnemen van de secularisatiethese, de ruimtelijke dynamiek van het
missionair discours op de achtergrond raakte. De interactie tussen christelijke tradi-
tie en de veranderende wereldervaring werd vastgelegd in één alles overkoepelend
paradigma, één universeel historisch wereldbegrip. De historisch-universalistische
benadering van ‘wereld’ blijkt in het ontwerp van Hoekendijk vooral tekort te
schieten als het gaat om de concrete ruimtelijke (in de zin van contextuele) invulling
van het wereldbegrip. Er blijft - in de lijn van Mott - een soort van veroveringsspi-
ritualiteit aan kleven, die niet losgelaten kan worden vanwege de door hem veron-
derstelde universele implicaties van het heil.

Deze kritiek laat onverlet de ‘winst’ die uit zijn benadering van het Missio Dei-
paradigma kan worden opgediept. In de eerste plaats is dat het onopgeefbare besef
dat wij leven in één wereld. Wij kunnen dat besef niet verkrijgen door ons te con-
centreren op de context waarin wij leven, maar alleen door middel van een meta-
perspectief waarlangs een samenbindende heelheid kan worden gedacht die meer is
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bestaan kunnen brengen en tot de overtuiging dat de ‘Missio Dei’ ook hen bereikt
heeft.192

* Authenticiteit. De betekenis van de kerk in relatie tot de wereld kan alleen aan het
licht komen als men een authentieke vorm van geloven weet te ontdekken welke aan-
sluit bij de belevingswereld van de moderne mens. Het verleden waaruit de mens
voortkomt, wordt pas het ‘eigen’ verleden, wanneer het als zodanig in een ‘daad’ aan-
vaard wordt. Hét verleden moet zodoende mijn verleden worden.193 De traditie heeft
volgens Hoekendijk alleen dan waarde als men zichzelf daar bewust ín wil plaat-
sen.194

* Wereldgerichtheid. Het moet, aldus Hoekendijk, in de apostolische kerk om de mis-
sionaire existentie gaan waarvan geen blauwdruk gemaakt kan worden in de ivoren
torens van kloosters of universiteiten. Zodra het over God gaat, gaat het ook over de
wereld als het theater van Zijn handelingen;195 bij de God die er voor anderen wil zijn,
hoorde immers ook een kerk die er-voor-anderen is.196 Een kerk die aan de Misso Dei
deel wilde nemen, moest zich naar de werkelijkheid toe openen en structureren
rondom die plaatsen - dan hier, dan daar - waar sjaloom geboden of reeds in gang ge-
zet is. Het ging Hoekendijk in de eerste plaats niet om de orthodoxie maar om
orthopraxie, om het doen van de waarheid want: ‘Ekklesia ist nun einmal van Hause
aus eine theo-politische Kategorie, sie ist bis in den Dienst der Selbstverleugnung hi-
nein an der Polis orientiert.’197

6.4.2 De Wereld als horizon

In het voorgaande hebben we willen laten zien dat het ontwerp van Hoekendijk
verstaan moet worden als een poging om de positie van kerk en wereld opnieuw te
formuleren. Hij deed dit binnen de context van de naoorlogse crisis waarin het mo-
derne denken zich bevond en in aansluiting op het toen gangbare secularisatiedis-
cours. Binnen het kader van de secularisatiethese ontwikkelde hij ook zijn missiolo-
gische visie op de wereld.

Hart-rijk-wereld: oecumene
Als Hoekendijk een plaats moet aanwijzen waar het geloof ontspringt dan wijst hij
niet op de kerk maar, geheel in het verlengde van de piëtistische zendingstraditie, op
het hart. Niet de kerk maar ‘het hart’ als ‘orgaan’ van het geloof kan het Rijk in de
Wereld op het spoor komen, gemeenschap herkennen en vinden, eenheid zoeken en
bewaren, aldus Hoekendijk. Het hart laat zich niet ophouden bij de grenzen van de
kerk en zelfs niet bij de grenzen van het corpus christianum. Het hart bezit niets,
maar zoekt slechts het heil in de wereld. Het hart weet ook dat God ons altijd al vóór
geweest is in deze wereld en dat de ruimte om het evangelie volledig te verstaan zo


192 Zie HB30, 346.
193 Zie HB24, 71v.
194 Opvallend is dat Hoekendijk gebruik maakt van een vertaling van het Griekse ‘authentes’ - iemand

die zelfmoord pleegt - om het ‘doe-het-zelf’ karakter ‘in extremis’ te illustreren. Authenticiteit is
niet als ‘de wapenrusting van koning Saul’, maar veeleer ‘je weg gaan met een slinger en een paar
door jezelf gekozen stenen’. Zie HB34, 401.

195 Zie HB30, 344.
196 Idem, 346.
197 Idem, 349.
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dan een optelsom van de delen. Dit meta-perspectief was in de taal van Hoekendijk:
het Rijk en de sjaloom van het Rijk. Bovendien heeft Hoekendijk terecht gewezen
op het gevaar van de verkerkelijking van zending. Zijn kritische houding ten op-
zichte van de kerk als zodanig is ten dele te verklaren uit zijn evangelische achter-
grond, maar vooral ook uit het feit dat Hoekendijk zich bewust was van de vernau-
wing van de blik op de wereld die beperking van zending tot kerkelijke zending met
zich meebracht en brengt. De eenheid en de heelheid van de wereld kunnen alleen
gevonden worden als men de ruimte van de wereld durft op te zoeken en in termen
en begrippen van de wereld durft spreken.


