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7. Hans Jochen Margull (1925-1982)

7.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk doen we onderzoek naar het wereldbegrip in de missionaire ecclesi-
ologie van Hans Jochen Margull. Wie het werk van Margull bestudeert, krijgt geen
tijdloos wereldbeeld aangereikt en geen éénduidig kerkelijke strategie. Ook kunnen
we bij Margull niet - zoals dat in het vorige hoofdstuk ten aanzien van Hoekendijk
wel gesteld kon worden - spreken van één duidelijk missiologisch concept dat, onaf-
hankelijk van tijd en context, altijd hetzelfde is gebleven. Het denken van Margull
wordt in belangrijke mate bepaald door de wisseling van de verschillende contexten
waarbinnen hij geleefd en gewerkt heeft. Daardoor ontstaat er met de beschrijving
van zijn leven en werk ook een tijdsbeeld van zending en oecumene in de zestiger en
zeventiger jaren.

In deze inleiding (7.1) geven we eerst een korte beschrijving van het leven van
Margull, en bespreken we een aantal belangrijke geschriften van zijn hand. Vervol-
gens zullen we kort samenvatten hoe anderen zijn bijdrage geïnterpreteerd hebben,
en, met behulp van een aantal hypothesen, deze interpretaties plaatsen in het kader
van ons onderzoek.

In paragraaf 7.2 beschrijven we de eerste fase in het denken van Margull. We
laten zien hoe hij, in het verlengde van de missiologische gedachtegang van zijn tijd,
zocht naar een theologisch kader waarmee hij de moderne dynamische werelderva-
ring op een positieve wijze kon duiden. Dit deed hij vooral met behulp de kernbe-
grippen Missio Dei en eschatologie. Vervolgens laten we zien dat deze benadering
enerzijds leidde tot een scherpe kritiek op zending en kerk, en anderzijds uitmondde
in een grote concentratie op de functie van de kerk.

In paragraaf 7.3 wijzen we op een aantal veranderingen, die aan het eind van de
jaren zestig in het werk van Margull op te merken zijn. Deze veranderingen geven
aan dat hij als het ware in een ‘andere ruimte’ terechtkwam, een ruimte die niet
beschreven kon worden met behulp van de hem vertrouwde definities.

In paragraaf 7.4 maken we de balans op. We geven een korte samenvatting van
het voorafgaande en evalueren de betekenis van de persoon en het werk van Margull
met betrekking tot het geheel van ons onderzoek.

7.1.1 Biografische schets

Wie op zoek gaat naar de ‘mens’ achter Margull kan niet putten uit een omvangrijke
autobiografie of andere levensbeschrijvingen. Hiervoor is de persoon van Margull
zelf als één van de belangrijkste oorzaken aan te wijzen.1 Want volgens Werner

1 Een andere oorzaak is dat een groot deel van de nalatenschap van Margull verloren ging toen zijn

huis, dat in de omgeving van Hamburg stond, afbrandde. Voor het schrijven van deze biografische
schets hebben wij voornamelijk gebruik gemaakt van de inleidende artikelen in ZuD en het artikel
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Ustorf, een leerling van Margull, heeft hij zich altijd tegen overdreven aandacht voor
zijn persoon of zijn ideeën verzet. Margull zag zichzelf niet als exponent van een
bepaalde school, maar veel meer als hulp voor anderen bij hun zoektocht naar een
‘verantwoordelijk en verantwoordbaar geloof’.2

Jeugd
Op 25 september 1925 wordt Margull in Tiegendorf bij Danzig, het huidige Gdansk
in Polen, geboren. In 1943 komt hij als 18-jarige bij de Duitse marine en dus ook
midden in de Tweede Wereldoorlog terecht. Deze gebeurtenis zal een belangrijke
invloed op zijn leven gehad hebben. Werner Ustorf wijst daarop: ‘Krieg und Holo-
caust, Schrecken und Erschrecken erinnerte er im Bewußtsein der Mittäterschaft.’3

De beslissing om theologie te gaan studeren zou ook met deze ervaringen te maken
hebben, Ustorf schrijft hierover:

‘Margulls nach 1945 ausgeführter Entschluß, Theologie zu studieren, war Annahme
von Schuld, aber auch Rebellion gegen die Zerstörung durch Schuld, seine Suche
nach dem Gesicht des Retters in den Abgründen und Sehnsüchten geschichtlicher Er-
fahrung.’4

Margull studeert in Greifswald, Halle, Mainz en aan het Biblical Seminary in New
York.

Promotie en habilitatie
In 1958 promoveert hij in Hamburg met een dissertatie over de Theologie der misso-
narischen Verkündigung.5 Promotor was zijn ‘verehrter Lehrer’6 Walter Freytag.

Freytag (1899-1959) heeft vooral in het begin veel invloed op het denken van Margull
gehad. In het werk van Freytag zelf zijn duidelijk de sporen van de dialectische theo-
logie en het ontwerp van Oscar Cullmann terug te vinden. In verband met de dialecti-
sche theologie willen we hier vooral noemen: de nadruk op het verkondigingkarakter
(het ‘kerygmatische’) van de openbaring in Jezus Christus, de kritische functie die de-
ze verkondigde theologie had ten aanzien van de profane wereldgeschiedenis, alsmede
het onderscheid tussen menselijke zending en Missio Dei.7
In aansluiting op Cullmann heeft Freytag vooral aandacht gevraagd voor de betekenis
van de tijd tussen opstanding en wederkomst: de heilsgeschiedenis was met de incar-

                                                                                                                                       
over Margull van de hand van Theodor Ahrens in BDCM: 432, alsmede van de gesprekken die ge-
voerd zijn met Prof. dr. Werner Ustorf (Birmingham, U.K.). Deze heeft belangrijke informatie met
betrekking tot persoon en werk van Hans Jochen Mergull kunnen verstrekken. Ook heeft hij ons de
niet gepubliceerde uitgave van DHS (MB14) aangereikt.

2 Ustorf 1992 (ZuD), 12.
3 Ustorf a.a., 9.
4 Ibidem.
5 MB5.
6 A.w., 10.
7 Waarbij moet worden opgemerkt dat Freytag pessimistischer was dan bijvoorbeeld Karl Barth ten

aanzien van de mogelijkheden van het menselijk handelen en de zin van de profane geschiedenis.
Freytag benadrukte dat alleen de Missio Dei en niet de menselijke zending de zin van de geschiede-
nis aan het licht zou kunnen brengen. Vgl. Barth, Theologische Fragen und Antworten III (Zürich
1957) - Die Theologie und die Mission in der Gegenwart - 102 en Freytag 1961 II, 189 en 218.
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natie in Jezus Christus niet beëindigd maar zocht juist haar voltooiing in de periode
tot de wederkomst. Het centrale gebeuren in deze tussentijd was daarom, aldus Frey-
tag, de verkondiging van het evangelie aan alle volkeren. De profane geschiedenis had
geen doel en geen zin als ze niet omsloten werd door de eerste en de tweede komst
van Christus,8 ze was daarom geschiedenis van uitstel, ‘heilsgeschichtliche Pause’,
omdat nog niet allen zich bekeerd hadden. In die zin was de tussentijd de geschiedenis
van Gods grote geduld met de mensen,9 aldus Freytag. Maar het Rijk van Christus dat
nu nog verborgen was, zou met Zijn wederkomt geopenbaard worden, onafhankelijk
van menselijk doen en laten.

In 1960 begint Margull aan zijn Habilitationsschrift, dat hij onder andere opdraagt
aan Freytag, die een jaar daarvoor overleden was. De titel van dit in 1962 versche-
nen boek is: Aufbruch zur Zukunft. Chiliastisch-messianische Bewegungen in Afrika
und Südostasien.10

In deze periode - in 1961 om precies te zijn - wordt Margull secretaris van het
departement Studies in Evangelism en is hij in die hoedanigheid ook nauw betrokken
bij het programma: Structures for missionary congregations en bij de totstandko-
ming van het rapport The Church for Others and the Church for the World. Doel-
stelling van dit omvangrijke programma van de Wereldraad was na te gaan in hoe-
verre de bestaande gemeentestructuren het getuigenis van de kerk beïnvloedden, en
in hoeverre deze structuren het getuigenis in de weg stonden.11 Reeds eerder hebben
wij opgemerkt dat ook Hans Hoekendijk en Ernst Lange aan dit studieproject heb-
ben meegewerkt.

Gastdocent en hoogleraar
In 1965 wordt Margull gastdocent in Kyoto en Tokio in Japan. In deze periode
wordt hij geconfronteerd met de weerbarstige werkelijkheid waarbinnen de kerken
en de zending in een niet-christelijke context moesten leven. Uit het manuscript
Durch den Horizont schauen12 - een schriftelijke neerslag van colleges die in 1966
en 1967 gegeven werden - blijkt dat Margull in Japan nog heel globaal en abstract
over ‘de’ wereld kon spreken. Toch blijkt uit latere geschriften dat hij juist in deze
periode steeds meer oog krijgt voor de vragen die opkomen uit de concrete missio-
naire situatie, en de betekenis en de bedoeling van kerkelijke presentie13 in een
pluraliserende wereld.

8 Zie bijv. W. Freytag, Reden und Aufsätze 1961 II, 214.
9 Freytag 1961 II, 213: ‘Warum die Pause zwischen dem unsichtbaren Kommen des Reiches und

seinem Offenbarwerden, zwischen Auferstehung und Wiederkunft? Was ist der Sinn dieser Endzeit?
Das Neue Testament hat nur eine Antwort: “So tut Buße und bekehrt euch…” (Apg.3, 19). Die Ge-
duld Gottes ist der Sinn dieser Endzeit.’

10 MB7.
11 Vgl.: MB10 (MaS, 4) en Wind 1991, 293.
12 MB14.
13 In een artikel over ‘Präsenz und Proklamation’ - MB15, 75-88 - beschrijft Margull een ‘poging tot

presentie’ van de Japanse christen Funato Yoshitaka. Hij vertelt hoe deze als Japanner de historische
situatie in Saigon, welke getekend was door de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, niet
ontvlucht maar onder ogen ziet, a.a., 77: ‘Er (Funato, fap) ist Japaner. Als er geboren wurde, stand
die japanische Armee in Saigon. Ein Krieg, der jetzt 20 Jahre währte, hatte begonnen. Als die Jun-
gen geboren wurden, waren die Franzosen zurückgekommen und sollten bald vertrieben werden.
Nun begann der Streit im Innern. Die Amerikaner und einige andere kamen; die Eltern der Jungen



120

De ervaringen opgedaan in Azië hebben Margull niet meer losgelaten; ze beves-
tigen in missiologische kringen het algemeen groeiende besef dat de westerse ma-
nier van kijken naar de wereld ter discussie zou moeten worden gesteld. Margull
neemt die ervaringen en herinneringen ook mee als hij weer terug naar Duitsland
verhuist. Daar wordt hij in 1967 hoogleraar ‘Missionswissenschaft und ökumenische
Beziehungen der Kirchen’ aan de universiteit van Hamburg.

Met het begrip Verwundbarkeit heeft hij de grondhouding proberen te beschrij-
ven waardoor werkelijke dialoog tussen de verschillende wereldgodsdiensten moge-
lijk zou moeten worden. Hij kan dit uitgangspunt uitwerken en vruchtbaar maken als
hij actief betrokken raakt bij de voorbereidingen van de vierde assemblee van de
Wereldraad van Kerken (1968),14 en hij van 1968 tot 1975 voorzitter is van de com-
mittee on mission and evangelism.15 In die periode wordt hij ook voorzitter van de
toen ingestelde dialogue-unit.16

De laatste jaren van zijn leven heeft Margull, vanuit een steeds sterker wordend
besef dat hij leefde in een veranderende en veranderlijke wereld, gezocht naar de
vooronderstellingen en mogelijkheden van de interreligieuze dialoog op grond
waarvan de eenheid van de mensheid gedacht en gezocht kan worden. Voor hemzelf
opent de weg van de dialoog nieuwe en andere werelden.

‘Mein theologischer Weg’ zei hij kort voor zijn overlijden ‘führte mich von der Mis-
sionswissenschaft zur Ökumene- und Religionswissenschaft. 1970 war ich beteiligt an
dem ersten, vom Weltkirchenrat zustandegebrachten weltweiten Dialog zwischen
Hindus, Buddhisten, Muslimen und Christen, wobei ich begann, über das Buchwissen
hinauszugehen und erste Schritte im Verstehen von Menschen anderer religiöser Tra-
ditionen zu machen.’17

Margulls, op het eerste gezicht, ‘toegeeflijke’ houding in de dialoog oogst naast
bijval ook veel kritiek.18 Net als Hans Hoekendijk en Ernst Lange gaat hij vooral de

                                                                                                                                       
starben, verschwanden oder wechselten von einer Seite zur anderen. Es gibt keine Flucht aus der
Geschichte, weder für diese Jungen noch für die Zeugen. Man muß sich der historischen Situation
stellen, in der man lebt, und man muß es mit Kühnheit tun. Kühn, d.h. einerseits durch klare Aus-
kunft über vorbehaltlose Teilnahme an der Geschichte der Gruppe, zu der der Weg den Zeugen ge-
führt hat. Bereitschaft dazu, und wahrlich auch zum Leiden, ist der Schritt zur christlichen Präsenz.’
Wij zijn van mening dat Margull met dit verhaal in feite ook een interpretatie heeft gegeven van zijn
eigen historische situatie en verantwoordelijkheid.

14 Ahrens 1998 (BDCM), 432.
15 Ibidem.
16 Ibidem en ZuD, 368. Overigens is het ons niet duidelijk of hij deze functie vanaf 1971 -aldus

Kamphausen 1992 (ZuD), 249- of vanaf 1975 vervulde - zo Ahrens 1998 (BDCM), 432. Kamphau-
sen heeft het over de ‘Einrichtung der Untereinheit für Dialogfragen’ tijdens de vergadering van het
central committee van de WRK in Addis Abeba (1971), Ahrens documenteert zijn bewering niet.

17 Geciteerd bij Kamphausen 1992 (ZuD), 247.
18 Dat de voorstanders van de dialoog het af en toe zwaar te verduren kregen blijkt onder andere uit

een artikel van Margull, dat de titel draagt: Die beschränkte Suche nach der Gemeinschaft (MB26),
en dat is geschreven naar aanleiding van de receptie van een bericht van sectie 3 - Auf der Suche
nach Gemeinschaft - Das gemeinsame Streben der Menschen verschiedenen Glaubens, verschiede-
ner Kulturen und Ideologien. Dit bericht, dat als ontwerp-rapport bestemd was voor de assemblee
van de Wereldraad in Nairobi (1975), en mede door Margull geschreven, kreeg al gauw het stempel
‘syncretisme’ opgedrukt. De opmerking gemaakt door de Russisch orthodoxe bisschop Michael,
‘Als Christ muß ich gegen das Dokument stimmen’, ontlokte bij Margull de verzuchting: ‘zou de
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dacht.25 In Evanston - het hoofdthema was: Christus, hoop der wereld - werd de-
ze kwestie verder uitgewerkt. Margull is van mening dat de gedachtegang van
Evanston bepaald werd door ‘christologisch-endgeschichtliche Komponente’.26

- De relatie kerk-wereld. Omdat de betekenis van de ‘missio ecclesiae’ gerelati-
veerd werd door de ‘Missio Dei’, en omdat de wereldgeschiedenis geplaatst
werd in een eschatologisch perspectief, werd de wereld een belangrijke plaats
toegekend in relatie met kerk en zending. De kerk is, zo schrijft Margull naar
aanleiding van Willingen, niet meer en niet minder dan ‘wanderndes Gottesvolk
durch die Geschichte der Welt’.27

Uitgaande van de vooronderstelling dat niet de kerk maar Jezus Christus zelf de
zendeling is, komt Margull in zijn dissertatie tot een stevige kritiek op de kerk - zij
is het eigenlijke hoofdprobleem van de missionarische Verkündigung - en verdedig-
de hij, onder andere aan de hand van de uitkomsten van de oecumenische zendings-
conferenties, de noodzaak van een eschatologisch perspectief voor de beschrijving
van de geschiedenis van kerk en wereld.

Aufbruch zur Zukunft28

Zoals hierboven reeds vermeld, werd Aufbruch zur Zukunft. Chiliastisch-
messianische Bewegungen in Afrika und Südostasien geschreven als Habilitations-
schrift. Om de historische context waarbinnen dit geschrift is ontstaan beter te be-
grijpen willen we kortheidshalve verwijzen naar de wereldzendingsconferentie van
de Internationale Zendingsraad in Ghana (1958). A. Wind noemt vier factoren die
het missiologisch klimaat tijdens deze vergadering bepaalden.29

In de eerste plaats had men aandacht gekregen voor het continent Afrika dat midden
in een proces van dekolonisatie en nationale bewustwording zat. De kerken waren
volop bij dit proces betrokken. Ten tweede werd de wereldsituatie gekenmerkt door
internationale conflicten; men sprak zelfs van een ‘apocalyptische tijd’ (John A.
Mackay). In de derde plaats noemt Wind de afbrokkeling van het prestige van het
Westen. De toekomst van de westerse zending en de westerse zendeling werd een
probleem. Toch waren er ook positieve ontwikkelingen - deze waren bepalend voor de
vierde factor -: de hartstochtelijke betrokkenheid van mensen bij het scheppen van een
betere toekomst was ‘a sense of mission’.30 Men zocht in missionaire kringen naar
een antwoord op een overal merkbaar, religieus getint verlangen naar betere tijden.

In Aufbruch zur Zukunft herkennen we duidelijk deze ‘sfeer’ van Ghana:
- In de inleiding schrijft Margull dat chiliastische bewegingen niet zomaar als

schwärmerisch van de hand gewezen mogen worden. Niet alleen wordt in en
door deze bewegingen zichtbaar welke emancipatoire krachten er in een histo-


25 Margull was daarom van mening dat ‘Willingen keinen Abschluß, wohl aber einen Einbruch der

eschatologischen Begründung der Mission in die ökumenische Diskussion bewirkt hat’ (cursief van
Margull, fap). a.w., 37.

26 MB5, 39.
27 MB5, 267.
28 MB7.
29 Wind 1991, 10.
30 Ibidem.
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laatste jaren van zijn leven gebukt onder depressies en vereenzaming. Werner Ustorf
schrijft hierover: ‘Daß nicht der Tod, sondern die Hoffnung das letzte Wort habe,
war für Margull nicht einfach Zitation, sondern ein am Leiden gewachsenes Ver-
ständnis des Evangeliums.’19

Op 26 januari 1982 overlijdt Margull, in Hamburg, slechts 56 jaar oud.

7.1.2 Geschriften

We willen nu nader kennismaken met Margull door middel van een nadere bestude-
ring van zijn werk. We bespreken hier een vijftal geschriften die naar onze mening
ook illustratief zijn voor diens denkweg.

Theologie der missionarischen Verkündigung20

Zoals hierboven reeds vermeld is het eerste hoofdwerk van Margull zijn dissertatie:
Theologie der missionarischen Verkündigung. Evangelisation als oekumenisches
Problem. Hoofdgedachte in deze studie is dat de vragen betreffende de ‘missionaire
verkondiging’ raken aan de vooronderstellingen van de theologie, het gaat daarom in
dit boek vooral om een theologie van de ‘missionaire verkondiging’.21 Deze disser-
tatie is vooral een goede weergave van de thema’s die ten tijde van de wereldzen-
dingsconferentie in Willingen (1952) en de tweede assemblee van de Wereldraad
van Kerken in Evanston (1954) centraal stonden.22 De betekenis van Willingen
hebben we reeds eerder beschreven, hier willen we drie belangrijke elementen noe-
men die in Theologie der missionarischen Verkündigung duidelijk naar voren ko-
men:
- De vraag, wat de relatie tussen Missio Dei en missio ecclesiae is, of, anders

gezegd, wat of wie nu eigenlijk het subject van zending, en het fundament van de
kerk is.23

- De betekenis van eschatologie. Hoewel men het in Willingen niet eens kon wor-
den over de betekenis van het eschatologisch perspectief24 met betrekking tot de
zending, kreeg dit punt, juist door de daarover ontstane discussie, extra aan-

                                                                                                                                       
kerk alleen de monoloog als communicatiemiddel kennen?’ Vgl. ook MB25 en Kamphausen a.a.,
251.

19 Ustorf a.a., 14.
20 MB5.
21 Zie a.w., 9.
22 De tegenstellingen tussen Duits-continentale en Amerikaanse visies op de verhouding tussen het

koninkrijk Gods en geschiedenis zorgden ervoor, we wezen daar al op, dat het uiteindelijke resultaat
mager bleef. Margull heeft in zijn dissertatie geprobeerd om het Europese standpunt - waarin een
grote nadruk gelegd werd op een trinitarische fundering van zending, zending als onderdeel van de
Missio Dei - en de Amerikaanse visie - met veel aandacht voor de betekenis van de seculiere ge-
schiedenis en actuele historische gebeurtenissen in eschatologisch perspectief - met elkaar te ver-
zoenen. Het feit dat hij in zijn voorwoord kort na elkaar W. Freytag (vertegenwoordiger van de Eu-
ropese stroming) en St. Neill (die hem verzocht had ‘mit der Eschatologie nicht zu pauschal und be-
sonders nicht zu “kontinental” umzugehen’, MB5, 11) dankt voor de geboden inzichten en steun,
illustreert ons inziens deze veronderstelling treffend.

23 Zie bijv. a.w., 19, 74, 130vv.
24 Zie bijv. a.w., 18, 24vv., 48, 294.
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risch proces werkzaam zijn; deze krachten, die allerlei vormen van nationalisme
en apocalyptische verwachtingen wakker maken, konden juist ontstaan en ont-
wikkeld worden vanwege het werk van de zending, of - beter gezegd - vanwege
de ‘springstof’ van het evangelie.31 Het gaat hier dus niet alleen om de accultu-
ratie van een westerse emancipatiebeweging.

- Daarmee is volgens Margull voor een deel ook de legitimiteit van deze bewegin-
gen met hun ‘dynamische heilsverwachting’ gegeven. Zij gaan immers uit van de
verkondiging van Jezus Christus, en de met en in Hem geschonken mogelijkheid
van een nieuwe toekomst.

- Het christologisch motief heeft in de visie van Margull echter ook een kritische
functie bij de beoordeling van chiliastische bewegingen. Weliswaar gaat men er,
aldus Margull, terecht van uit dat God telkens de kant van de armen en de onder-
drukten zal kiezen, de mens kan en mag echter nooit God aan zijn zijde dwingen.
Met andere woorden: de beloofde toekomst kan niet zomaar toegeëigend wor-
den. Wanneer de mens toch eigenmachtig die toekomst wil verwerkelijken zal
hij haar uiteindelijk verspelen. De greep naar de toekomst betekent feitelijk het
einde van de toekomst, aldus Margull.

- Tegen deze achtergrond schetst hij vervolgens de hoofdlijnen van het eschatolo-
gisch perspectief: de toekomst als een Zu-kommen Gottes.32 De toekomst die met
Christus gegeven is ligt niet in het verlengde van de eigen verwachtingen, maar
in het verlengde van de door God gegeven belofte. De vrijheid die in Christus
gegeven is, is niet in de eerste plaats vrijheid om de eigen mogelijkheden te ver-
wezenlijken, maar vrijheid in Christus, dat wil zeggen vrijheid in en tegenover
de wereld.33

Durch den Horizont schauen34

Dit manuscript dat - inclusief een verzameling van oecumenische en missiologische
teksten - ongeveer 190 bladzijden (A4) telt, is een neerslag van colleges die Margull
in 1966 en 1967 gegeven heeft in Japan.35 De volledige titel luidt Durch den Hori-


31 Zie a.w., 11.
32 A.w., 110.
33 Zie a.w., 114vv.: ‘Die Welt, in der sich der Mensch vorfindet, wird heidnisch entweder als sinnlos

oder in irgendeinem Sinne als “göttlich” (von den Ahnen usw. durchwaltet) verstanden. “Gott” ist in
dieser Welt immer schon “natürlich” da. Die Welt ist erfahrbar, “Gott” ist erfahrbar, überhaupt ge-
schieht Religion gänzlich im Bereich des “natürlich” Erfahrbaren. Deshalb gibt es in der heidnischen
Religiosität kein Problem des Glaubens.’ De christelijke toekomstverwachting gaat echter uit van
een ander wereldbegrip. ‘Welt steht dem Christen gegenüber, und er steht der Welt gegenüber. Bei-
den gegenüber steht Gott. Gott ist weder mit dem Menschen noch mit der Welt identisch. Vielmehr
ist er der Schöpfer der Welt und der Schöpfer des Menschen, den er in die Welt stellt. Gott ist also
mit Welt und Mensch nicht immer schon da. Überhaupt beginnt nicht alles mit Welt und Mensch,
also dem Vorfindlichen, vielmehr beginnt alles mit Gott. Er ist ein auf Welt und Mensch zukom-
mender Gott. (...) Zukunft, nämlich echte, weil ganz neue Möglichkeit, gibt es daher nur, weil Gott
auf Welt und Mensch zukommt (...).’

34 MB14, hier kortheidshalve aangeduid met DHS.
35 MB14, 4 (omdat een pagina-aanduiding in het manuscript ontbreekt, hebben wij de bladzijden zelf

genummerd): ‘Die zwölf Kapitel dieses Buches sind die zwölf Vorlesungen, die der Verfasser im
Winter 1966/67 an der Vereinigten Kirchlichen Hochschule in Tokyo und am Japanischen Lutheri-
schen Theologischen College in Tokyo auf Deutsch gehalten hat. In die japanische Sprache wurden
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zont schauen. Ansätze einer Theologie der Mission. Heel duidelijk zien we in dit
geschrift de sporen terug van de thema’s die ook in het studieproject Structures for
missionary congregations centraal stonden, hetgeen onder andere blijkt uit de veel-
vuldig geciteerde teksten uit Mission als Strukturprinzip, The Church for Others en
Planning for Mission.36 Omdat we ook nog op andere plaatsen in dit onderzoek de
uitkomsten van dit studieproject bespreken, noemen we hier slechts kort de belang-
rijkste punten die relevant zijn met betrekking tot het verstaan van de context van
DHS:
- De kosmisch-universele betekenis van Christus’ heilswerk, welke reeds sterk

benadrukt werd in New Delhi (1961), leidde als het ware tot een sacralisering
van de wereld. In de kruisdood van Christus was de wereld met God verzoend,
en met de opstanding was ook de tijd van de nieuwe mensheid aangebroken.

- Er treedt in de visie van de werkgroepleden een verschuiving op in de tot dan toe
gebruikelijke configuratie God-Kerk-Wereld. Deze veranderde in: God-Wereld-
Kerk. De kerk verloor daarmee haar centrale positie in de relatie tot God en de
wereld en werd - als niet meer en niet minder dan een deel van de wereld - ge-
roepen tot deelname aan de Missio Dei.

- Tegelijkertijd leidde de nadruk op de functie van de kerk als onderdeel van de
Missio Dei onbedoeld tot verkerkelijking van de zending en dus tot ecclesiologi-
sche versmalling.

In DHS zien we deze elementen terugkeren, gecombineerd met de sterke nadruk op
het eschatologisch perspectief, zoals we dat ook al in de eerste geschriften van Mar-
gull tegenkwamen. Omdat DHS nooit als boek is uitgegeven, geven we hieronder de
inhoud kort weer.

Heel nadrukkelijk heeft Margull in dit geschrift het spreken over zending, kerk en
menszijn willen plaatsen in het kader van de vraag naar de diepere betekenis, de zin
van de wereld, waarbij hij ‘wereld’ als een historisch dynamisch begrip hanteert.37

Daarom gaan de eerste twee hoofdstukken en het laatste hoofdstuk ook over dit on-
derwerp, de titels luiden respectievelijk: die Welt, die Öffnung der Welt, en, die Zu-
kunft der Welt. Een nadere bestudering leert ons echter dat het begrip door Margull
voornamelijk theo-ontologisch, dat wil zeggen met God als wezenlijke vooronderstel-
ling, gebruikt wordt. Met andere woorden: volgens Margull kan men niet spreken
over de wereld zonder tegelijkertijd ook weer God ter sprake te brengen. Want God
heeft zich in de wereldgeschiedenis geopenbaard als de uiteindelijke zin van de we-
reld.38 Het theologisch spreken over wereld en wereldgeschiedenis maakte de wereld

                                                                                                                                       
sie von den Professoren Kumazawa und Tokusen übersetzt (...).’ Tot een dergelijke vertaling en pu-
blicatie - bij uitgever Shinkyo Shuppansha - is het, voor zover ons bekend, nooit gekomen. Uit een
briefwisseling met het ‘publications office’ van de Wereldraad van Kerken (met Walter Müller-
Römheld) in januari 1967 blijkt dat aan een Duitse uitgave in ieder geval (nog) niet gedacht werd.

36 Vgl. a.w., 16vv., 49vv., 63vv., 126vv.
37 De hoofdstukindeling is als volgt: I. Die Welt. II. Die Öffnung der Welt. III. Mission Gottes I. IV.

Mission Gottes II. V. Der Weg der Mission. VI. Die ökumenische Wirklichkeit der Kirche. VII. Der
Weg zur Anwesenheit der Kirche. VIII. Kirche in Mission. IX. Mission der Gemeinde. X. Bege-
gnung mit Menschen. XI. Der Ruf zur Hoffnung. XII. Die Zukunft der Welt.

38 In het voorwoord geeft Margull aan dat hij een andere hoofdstukindeling overwogen heeft want:
‘Theologie beginnt mit der Frage nach dem offenbarenden Handeln Gottes und endet mit der Frage
nach seiner offenkundigen Herrschaft.’ (a.w., 1). Dit boek zou dan met een hoofdstuk over de ‘Mis-
sio Dei’ hebben moeten beginnen, aldus Margull in het voorwoord (ibidem). Waarom hij dat niet
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als horizon als het ware transparant. Vandaar de titel van dit geschrift: Durch den Ho-
rizont schauen.39

Na de inleiding in twee hoofdstukken beschrijft Margull de Mission Gottes; deze
beschrijving valt ook weer in twee delen uiteen (hoofdstukken 3 en 4). In het eerste
deel gaat Margull in op het verschil tussen secularisatie en secularisme.40 Secularisme
is een religieus of ideologisch gesloten systeem, secularisatie daarentegen is een histo-
rische beweging die haar oorsprong heeft in het geloof in de scheppende en handelen-
de Heer van Israël, waardoor de wereld als wereld aan het licht komt. Secularisatie is,
kort samengevat: ‘der Prozess, mit dem sich Menschen von allen verfestigten und in
ihren Systemen geschlossenen religiösen wie ideologischen Weltanschauungen frei-
machen’.41 Deze bevrijding leidt vervolgens tot een omslag in het wereldbegrip. De
wereld is niet langer goddelijk maar menselijk, dat wil zeggen in het proces van se-
cularisatie wil het tot vermenselijking42 komen. Overigens is een vermenselijkte we-
reld nog niet een humane wereld, en met de opening van de wereld als wereld is ook
(nog) niet het Rijk Gods aangebroken. Margull wijst hier op de verschrikkingen van
de Tweede Wereldoorlog. Maar het hele proces van verandering moet wel theologisch
begrepen worden als een op weg zijn naar een nieuwe schepping, als onderdeel van de
ene wereldwijde Missio Dei.43

In hoofdstuk 5 (Der Weg der Mission) laat Margull vervolgens zien hoe door de
geografische ontdekking van de wereld door de traditionele zendingsarbeid, dit nieu-
we historische verstaan van zending mogelijk gemaakt werd.

In de daarop volgende drie hoofdstukken (6 tot en met 9) gaat Margull dieper in
op de plaats en de betekenis van de kerk binnen dit missionaire concept. Een missio-
naire kerk staat altijd voor de vraag naar de eenheid van de kerk. Via een beschrijving
van het ontstaan en de ontwikkeling van de oecumenische beweging laat Margull zien
dat het antwoord op deze vraag niet gevonden kan worden middels ‘vergelijkende
kerkenkunde’, maar alleen in een gezamenlijk zoeken naar gemeenschappelijke ver-
nieuwing. Deze keuze wordt theologisch gemotiveerd, want in de zoektocht naar een-
heid moet ten diepste aansluiting gezocht worden op een beweging die door God zelf
in de geschiedenis op gang is gebracht. De kerken moeten dus instrument en teken
van Gods handelen met de wereld zijn.44 Dit betekent concreet en praktisch dat de
kerk tot in haar wezen zal moeten durven veranderen. De zgn. halfway-churches45

komen de wereld wel tegemoet maar veranderen in die ontmoeting zelf niet. Indigeni-
satie veronderstelt worteling van de kerk in een specifieke culturele situatie, niet al-

                                                                                                                                       
gedaan heeft motiveert hij enkele bladzijden verder (a.w., 3): ‘Andeuten wollten wir nur, dass nicht
nur theologisch von der Welt gesprochen werden kann, sondern zu Beginn und am Ende einer theo-
logischen Erörterung geradezu von der Welt gesprochen werden muss, wenn man das Handeln Got-
tes und darin Gottes selber inne werden will.’

39 Margull vertelt in DHS (170) dat het woord ‘hoop’ in veel zendingsgebieden een onbekend begrip
was. In Nieuw Guinea werd dit begrip vertaald met ‘door de horizon kijken’. In de hoop kijken we
verder dan we feitelijk kunnen zien, de hoop is anticipatie op het eschatologisch perspectief: ‘(...)
Wir strecken uns in der Hoffnung nicht nur nach vorn, wir halten auch das Vorn offen und im glau-
benden Versuch, das Vorn offen zu halten, kommt Gott mit der neuen Welt Gottes - Möglichkeit der
Unmöglichkeit - von vorn auf uns zu.’ (ibidem).

40 Duidelijk is hier de invloed van Gogarten.
41 A.w., 38.
42 Margull verwijst hier naar ‘ein junger römisch-katholischer Theologe Johannes B. Metz’, die op de

omslag van ‘Divinisierung’ naar ‘Hominisierung’ gewezen heeft.
43 A.w., 48: ‘Das Ganze des Prozesses der neuen Schöpfung, in der wir mit den Bewegungen unserer

Zeit drinstehen, nennen wir zur Herausforderung einer biblisch rekonstruierten Theologie der Missi-
on - die Mission Gottes.’

44 A.w., 92: ‘Die Kirchen sind, so wie sie sind, Werkzeug und Unterpfand (Sakrament) in Gottes
Handeln mit der Welt.’

45 Zie a.w., 100v.
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leen in de zendingsgebieden (voorkerkelijke situatie) maar ook in Europa en Amerika
(na-kerkelijke situatie). In aansluiting op Dietrich Bonhoeffer heeft Margull het hier
over ‘pro-existentie’, daarmee wordt bedoeld: Gods gericht zijn op de wereld moet
zichtbaar worden in de kerk die er voor anderen is. Op die manier staat de kerk tegen-
over de wereld maar is ze ook een deel van de wereld: ‘Sie lebt zwar kraft ihres Be-
kenntnisses der Herrschaft Christi in Distanz zur Welt, aber diese Distanz ist grund-
sätzlich nicht horizontal, sondern geschichtlich vertikal: Sie bekennt jetzt schon, was
die Welt noch nicht bekennt.’46

In de hoofdstukken 10 en 11 gaat Margull nader in op de vraag wie de moderne
mens is en hoe men hem, op grond van het principe van de pro-existentie, moet bena-
deren. In de zending gaat het niet in de eerste plaats om ideologieën of godsdiensten,
in de eerste plaats gaat het om mensen, alle mensen, want in en door Abraham zijn
‘alle geslachten van de aarde’ bedoeld. Wil men de mens werkelijk leren kennen dan
moet het ook werkelijk tot een ontmoeting komen: ‘Pro-existenz schafft tiefe Be-
gegnung.’47 Deze ontmoeting is niet vrijblijvend, ze brengt ieder mens in een crisis,
maar: ‘Wenn Gott aus der Krise herausführt, wird das Leben neu.’48 Deze crisis, waar
ieder aan blootgesteld wordt, is in feite het gericht van God over de mens die zichzelf
tot maat van alle dingen gemaakt heeft, de mens die in zichzelf gekeerd leeft, afge-
wend van God en de medemens. Margull gebruikt in dit verband een term van Maar-
ten Luther: homo incurvatus in se.49 Deze mens moet, in de dialoog, weer nieuwe
hoop geboden worden, de hoop die Jezus Christus is, ‘de mens voor anderen’. In de
dialoog zullen niet alleen ideologieën en religies van voorbijgaande betekenis blijken,
ook dat wat niet wezenlijk is voor het christelijk geloof zal vergaan.

In het laatste hoofdstuk (12) heeft Margull het nadrukkelijk over de toekomst van
de wereld. Hij neemt hier afstand van zijn leermeester Walter Freytag die zending
omschreef als: ‘Die Sammlung der Gemeinde, die auf den kommenden Herrn war-
tet.’50 Het eschatologisch perspectief heeft in deze definitie geen betekenis meer voor
de wereldgeschiedenis. ‘In der Theologie der Krise fielen Eschatologie und Ge-
schichte auseinander.’51 Het hoofdstuk en dit geschrift besluit Margull met de vraag:
‘Wat is toekomst?’52 Het antwoord kan, zo concludeert hij, alleen vertellend gegeven
worden. Daarom beschrijft hij aan het slot van dit boek twee geschiedenissen die ver-
tellen wat ‘door de horizon zien’ concreet betekent. Het eerste verhaal gaat over de
laatste uren van het leven van Dietrich Bonhoeffer53 op 9 april 1945. Het tweede ver-
haal gaat over de demonstraties van de zwarten in de VS in augustus 1963, over de
droom van Martin Luther King, en over de hoop die in het lied We shall overcome ge-


46 Zie a.w., 118.
47 A.w., 148. Zie ook a.w., 150: Margull wijst hier op de betekenis van de wetenschappelijke bestude-

ring van religie en ideologieën. Deze moet niet leiden tot een vergelijking met het evangelie want:
‘biblisch gesehen (ist) das Evangelium den Religionen voraus - auch den Ideologien. (...) Hier wird
“der Mensch für andere” und nicht der Mensch für sich verkündigt, hier wird den Menschen die Zu-
kunft frei verheissen, nicht qualvoll abgefordert.’ Om werkelijk zicht te krijgen op de mens en zijn
toekomst hecht Margull meer waarde aan de sociologie.

48 A.w., 150.
49 A.w., 152.
50 Geciteerd a.w., 182. Margull schrijft daar verder over: ‘Er (Freytag, fap) gibt damit einer Theologie

der Mission Ausdruck, die auf dem europäischen Kontinent von einer Generation entstand, mit der
Weltmissionskonferenz von Willingen 1952 ökumenischen Rang erhielt und die er selber hervorra-
gend repräsentierte.’

51 A.w., 184. De Theologie der Krise was, aldus Margull, ontstaan in de periode tussen de twee we-
reldoorlogen, toen zich het gericht voltrok over de westerse negentiende eeuw en het ‘nein’ werd
uitgesproken over alle zendingsmotieven die niet uitgingen van het Woord Gods. Vgl. a.w., 182.

52 Zie a.w., 189.
53 Ibidem, ‘Besteht die Zukunft der Welt darin, das wir inmitten unserer Welt, auf die Zukunft Gottes

hin sterben?’
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klonken heeft. In één van de laatste zinnen van dit boek vraagt Margull zich af ‘Be-
steht die Zukunft der Welt darin, dass inmitten unserer Welt, also auf dieser Erde, auf
dem Terrain der Schöpfung Gottes die alte Welt gänzlich überwunden und die neue
Welt in der neuen Schöpfung Gottes zur Vollendung kommen wird?’54 Het antwoord
is duidelijk: ‘So viel wissen wir von dem, was verheissen ist, dass die neue Welt vol-
lendet und die alte Welt überwunden sein wird - “some day” -, als Wunder.’

Overige geschriften
In 1992 verscheen een bloemlezing van een aantal geschriften van Margull, met de
titel: Zeugnis und Dialog.55 Uit de 28 artikelen die in deze bundel verzameld zijn,
willen wij er hier twee bespreken die ons inziens kenmerkend genoemd mogen
worden voor de latere ontwikkeling in zijn denken, en dat zijn: Verwundbarkeit,
Bemerkungen zum Dialog,56 en Überlegungen zum historischen Kontext der Studie
‘Einheit der Kirche-Einheit der Menschheit’.57

In Verwundbarkeit worden de diepere drijfveren zichtbaar die de accentver-
schuiving in het denken van Margull veroorzaakt hebben; van Zeugnis naar Dialog,
van een zelfbewust christocentrisch spreken over kerk, zending en wereld, naar een
meer tastend zoeken naar de aanwezigheid van God in een pluraliserende wereld.

Margull schrijft dat hij met het woord Verwundbarkeit niet alleen zijn persoon-
lijke betrokkenheid bij de kwestie van de dialoog onder woorden wil brengen. Ui-
teraard spelen persoonlijke ervaringen ook mee. Met het woord ‘kwetsbaarheid’
doelt hij ook niet alleen op de verwondingen die het christendom bij andere religies
veroorzaakt heeft. Hij wil middels de bespreking van dit begrip ook wijzen op de
onmogelijkheid om dialoogervaringen te systematiseren op een westerse, christelijke
en reformatorische manier. Ook is het noodzakelijk dat gesprekspartners in de dia-
loog bereid zijn om de eigen standpunten te relativeren met het oog op een gemeen-
schappelijk verstaan van de werkelijkheid. In de dialoog is, aldus Margull, onze
manier van begrijpen altijd relatief en particularistisch. Wie zich in de dialoog be-
geeft met vertegenwoordigers van andere godsdiensten kan gekwetst worden en ook
zijn theologische vooronderstellingen zijn kwetsbaar: ‘Verwundet wird der univer-
sale Anspruch und vorerst auch die universale Intention seiner Theologie.’58 Opval-
lend is dat Margull ook hier een belangrijke rol aan de moderne globalisering toe-
kent. Door de verbreiding van het gedachtegoed van de Verlichting konden de ab-
soluutheidpretenties van de verschillende wereldgodsdiensten gerelativeerd worden,
werden de onzuivere motieven van de christelijke zending aan het licht gebracht, en


54 A.w., 190.
55 In deze studie afgekort als ZuD, met een voorwoord van Theodor Ahrens en een algemene inleiding

van de hand van Werner Ustorf (Warum Margull lesen?). De verschillende teksten zijn thematisch
geordend, en ieder deel heeft een afzonderlijke inleiding: over zending (ingeleid door Theodor Ah-
rens en Othar Engel), over kerk en kerkhervorming (ingeleid door Jachim Wietzke en Ingo Lemb-
ke), over de oecumene (ingeleid door Wolfram Weiße) en, tot slot, teksten over de interreligieuse
dialoog (ingeleid door Erhard Kamphausen).

56 MB24.
57 MB29.
58 MB24, 330.
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werd bovendien duidelijk dat een bepaalde vorm van christelijke zending - namelijk
die van de negentiende eeuw - tijdgebonden en beperkt was.59

In Überlegungen zum historischen Kontext der Studie ‘Einheit der Kirche-
Einheit der Menschheit’60 bespreekt Margull de historische ontwikkelingen aan het
begin van de twintigste eeuw waardoor het ‘particularisme’ van religies en ideolo-
gieën maar ook van kerkelijke en politiek-maatschappelijke instanties aanvankelijk
overwonnen leek te worden. Hij geeft deze bespreking naar aanleiding van de oecu-
menische studie ‘eenheid van de kerk - eenheid van de mensheid’,61 waarin het
oecumenische ideaal van de eenheid van de kerk verbonden wordt met het verlich-
tingsideaal van de ene mensheid. In aansluiting op G. Müller-Fahrenholz wijst Mar-
gull hier op parallelle ontwikkelingen in het ontstaan van de volkerenbond en de
oecumenische beweging. Hoewel de volkerenbond de hooggespannen verwachtin-
gen van die tijd niet waar kon maken, lag aan de totstandkoming van deze organisa-
tie hetzelfde verlangen ten grondslag als aan het ontstaan van de oecumenische
beweging. Margull is van mening dat:

‘es eine zeitgeschichtliche Parallelität zwischen einer international-menschheitlichen
und einer interkonfessionel-kirchlichen Einheitsbewegung und im Ganzen gerade in
jener Zeit eine nicht geringe Neigung zur Überwindung des Partikularismus gegeben
hat’.62

Dit verlangen en zoeken naar eenheid was, aldus Margull, ten diepste reeds gegeven
met de in Jezus Christus gegeven eenheid van de kerk. Daarmee doelde hij op een
oecumenisch bewustzijn dat in de universele mensengeschiedenis als eenheidsbewe-
ging gestalte kreeg. Hij schrijft hierover:

‘Meine historischen Hinweise wollen gezeigt haben daß die in der Kirchengeschichte
nie verloren gegangene, wenngleich auch nicht immer beachtete Gewißheit der in
Christus Jesus gegebene Einheit der Kirche zu einer bestimmten Stunde der Weltge-
schichte eine Aktualisierung und die Chance einer Manifestierung finden konnte. Die-
se Stunde, seit 1492 vorbereitet und, wenn man will, um 1792 begonnen, war die
Stunde einer vielfachen, Internationalismus genannten Menschheitsorientierung, zu
der der kulturelle, ökonomische, sozial-sozialistische, sportliche und politische Inter-
nationalismus ebenso gehört wie eben der in solcher Orientierung auch in Er-
scheinung tretende religiöse, also der der Ökumenismus.’63

Margull stelt nadrukkelijk dat dit zoeken naar een internationale eenheid van de
mensheid op grond van een oecumenische eenheid door sommigen ten onrechte het
predikaat ‘syncretisme’ gekregen heeft. Er wordt immers niet gezocht naar een soort
eenheidsreligie. Minder eenvoudig is het de kritiek uit niet-christelijke hoek te pare-

59 A.a., 335vv. Margull kritiseert hier de houding die men in de negentiende eeuwse missiologie had

ingenomen ten opzichte van de Verlichting. Men had zich afgezet tegen de moderne ideeën, maar
intussen wel de ‘hegeliaanse absoluutheidspretenties’ overgenomen.

60 MB29.
61 Het document dat door de commissie ‘Geloof en Kerkorde’ behandeld werd in Leuven (1971) en dat

ook uitvoerig besproken is door Ernst Lange.
62 MB29, 242.
63 A.a., 243v.
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ren. Gaat het in het zoeken naar eenheid ten diepste om de oude droom van de ker-
stening van de hele mensheid? Volgens Margull moet het antwoord ontkennend zijn:
de oecumenische beweging is in haar historische context niet uniek, ze is een bewe-
ging naast andere, en dat relativeert haar positie. Het belang van de toekomst van de
wereld rechtvaardigt deze relativering:

‘Christlichem Glauben entspricht es, die Geschichte der Menschheit als eine offene
Geschichte zu verstehen, in der sich das Christentum selber befindet und in der die
Frage nach den Zielformen der Geschichte gegenüber den Fragen unmittelbaren
christlichen Handelns zurückzutreten hat.’64

7.1.3 Voorlopige positiebepaling

De missioloog Werner Ustorf heeft in zijn inleiding in Zeugnis und Dialog de im-
portantie van het werk van Hans Jochen Margull kort samengevat. Margull lezen, zo
schrijft hij, is nog steeds van groot belang:

‘Weil hier die Notlage, in die theologisches Denken in der westlichen Kultur geraten
ist, nicht überspielt wird; weil hier die geprüft werden, die glauben, Vertreter von
Gottes Mission in der Welt zu sein; weil hier ‘Theologie’ nicht ‘akademisches Inte-
resse’ bedeutet, sondern die das Evangelium reflektierende Einlassung auf das Leben;
weil hier authentische Nachrichten aus dem Innersten der Ökumenischen Bewegung
vorliegen; und weil hier Konturen neuen christlichen Selbstverständnisses in einer
pluralen Welterfahrung sichtbar werden.’65

Vooral dit laatste motief - betrekking hebbend op de Konturen neuen christlichen
Selbstverständnisses in einer pluralen Welterfahrung - lijkt ons in het kader van ons
onderzoek van groot belang. Want de nalatenschap van Hans Jochen Margull docu-
menteert ons inziens een overgangsfase in de oecumenische beweging ten aanzien
van de manier waarop de wereld wordt waargenomen. We vermoeden een verande-
ring, die juist door de confrontatie mét de wereld veroorzaakt wordt, en die van
beslissende betekenis is bij het ontwikkelen van missionaire ecclesiologie. Deze
verandering wordt in het werk van Margull zichtbaar in een specifieke verbinding
van secularisatiediscours en missionair discours en krijgt vooral vorm in Margulls
geschriften over de interreligieuze dialoog. Ook Margull lijkt een omkering van de
secularisatiethese voor ogen te hebben zoals we die reeds bij de secularisatietheolo-
gen en bij Hoekendijk tegenkwamen. In deze benadering wordt uitgegaan van de
gedachte dat de wereld in Gods naam bevrijd zal worden van religie. Het universa-
listisch historisch wereldbegrip, dat kenmerkend is voor het secularisatiediscours,
lijkt bij Margull nieuwe kansen en mogelijkheden te bieden voor een wereldwijde
interreligieuze dialoog. Tegelijkertijd hebben we ook de indruk dat de combinatie
van bovengenoemde twee taalvelden tot een beperking van met name het missionai-
re discours zal leiden. Het missionaire taalveld kenmerkt zich oorspronkelijk door
een grote beweeglijkheid die veroorzaakt wordt door de ontmoeting met andere

64 A.a., 246.
65 Ustorf 1992, 14.
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culturen en religies en een daarmee samenhangende belangstelling voor de contex-
tuele situatie waarbinnen het heil bemiddeld moet worden. We willen in het vervolg
van dit hoofdstuk vooral nagaan in hoeverre en op wat voor manier de vooronder-
stelling, dat religie in de loop van de wereldgeschiedenis zal verdwijnen, heeft door-
gewerkt in de theorievorming van Margull, in het bijzonder met betrekking tot zijn
gedachten over de interreligieuze dialoog.

Daarom gaan we ons nu eerst concentreren op de systematische grondstructuur
van zijn ontwerp. Op grond van bovenstaande eerste kennismaking menen we zijn
werk in te kunnen delen in twee fasen: een eerste fase waarin hij uitging van een
heilshistorische omschrijving van wereld en een tweede fase waarin dit historiseren-
de denken problemen ging opleveren.

7.2 EERSTE FASE: NAAR EEN HEILSHISTORISCH WERELDBEGRIP

In deze paragraaf laten we zien dat de eerste fase van de theorievorming van Mar-
gull geïnterpreteerd moet worden binnen het kader van de missionaire ecclesiologie
zoals die in de jaren zestig van de twintigste eeuw ontwikkeld werd binnen de We-
reldraad van Kerken.66 Het ging hier - zoals we reeds hebben opgemerkt - om een
nieuwe manier van kijken naar de wereld, een nieuwe manier om vanuit de missio-
logische traditie aansluiting te krijgen bij het moderne denken.67

7.2.1 Verandering van perspectief: van ruimtelijk naar historisch

In de eerste fase van het denken van Margull staan de kaderbegrippen Missio Dei en
eschatologisch perspectief centraal. In dit deel van deze paragraaf gaan we dieper in
op de manier waarop Margull deze termen gehanteerd heeft. We laten zien dat ze
door hem vooral gebruikt worden om wereld, kerk en zending los te maken uit hun
premoderne, compartimentale connotatie, om ze vervolgens te verbinden met een
ander universeel meta-perspectief, de (heils)geschiedenis. We gaan eerst, aan de
hand van het ontwerp van Margull, na hoe deze perspectiefwisseling tot stand ge-
komen is.

7.2.1.1 Missio Dei en eschatologie

Een voorbeeld: Johann Ludwig Krapf
Volgens Margull heeft de zending een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van
het besef van de ene universele mensengeschiedenis. Illustratief lijkt ons in dit ver-
band een artikel dat hij geschreven heeft voor niet-theologen over het trefwoord


66 We lieten bij de bespreking van Theologie der missionarischen Verkündigung en Aufbruch zur

Zukunft reeds zien dat deze geschriften duidelijk de sporen dragen van de discussies die in die tijd
binnen de oecumenische beweging en op zendingsconferenties gevoerd werden.

67 Het ging hier inderdaad om een nieuwe en andere manier, want het missionair discours van de
negentiende eeuw was ook reeds een reactie op en deels ook een aanpassing aan het moderne den-
ken, hetgeen we in het eerste deel van ons onderzoek hebben uiteengezet.
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‘zending’.68 Hij vertelt hierin dat hij in de stoffige en vuile Afrikaanse havenstad
Mombassa vanuit een raam een gedenksteen zag, opgericht ter nagedachtenis aan
Johann Ludwig Krapf. Aan de hand van het levensverhaal van deze zendeling uit
Würtemberg - die vanaf 1844 vanuit de oostkust de binnenlanden van Afrika bin-
nentrok - beschrijft Margull vervolgens globaal de geschiedenis van de zending en
de betekenis die de zending gehad heeft bij het ontdekken van de ene wereld.69

Zending, aldus Margull, mag men zeker niet alleen maar in verband brengen met
westerse expansiedrift en koloniale overheersing,70 want ze had ook aan de wieg
gestaan van de nationale en culturele bewustwording van de landen in de zogenaam-
de Derde Wereld. Met de komst van de zendelingen was, aldus Margull, niet alleen
de westerse overheersing, maar ook het Europese historische bewustzijn geïntrodu-
ceerd in landen die voorheen een bewusteloze en duistere uithoek van de wereld
vormden.71

Beweging in de tijd.
Doordat de bewoners van de zendingsgebieden als het ware werden binnengeleid in
de universele wereldgeschiedenis, kregen ze ook deel aan het gedachtegoed van het
moderne denken. In het westerse christendom ligt, aldus Margull, de oorsprong van
de dynamiek van de universele geschiedenis.72 De kritiek vanuit de voormalige
zendingsgebieden op zending en kolonialisme is volgens hem juist mogelijk ge-
maakt doordat de opleidingen, die de zendelingen indertijd in de koloniale gebieden
gesticht hadden, ook het moderne burgerdom hadden geïntroduceerd, en daarmee,

68 MB12.
69 Overigens laat Margull deze geschiedenis reeds beginnen met de ontdekkingstochten van Columbus

(1492) en Vasco da Gama (1498) - MB17, 169: ‘Die Reisen dieser beiden hervorragenden Gestalten
der europäischen Neuzeit eröffneten die Weltgeschichte, in der heute die gesamte, auf ihre Einheit
gedrängte Welt steht.’ Weliswaar waren er ook voordien ontdekkingsreizen vanuit andere wereld-
delen ondernomen, maar met Columbus, da Gama en ook Magelaen kwam een wereldwijde bewe-
ging op gang (a.a., 170) ‘die groß und dauernd genug war, um die Welt zu öffnen, um sie zur Welt-
geschichte zu führen und in Weltgeschichte zu halten’.

70 Zie ook MB17, 171: het beeld van de zendeling als ‘jachthond van de vreemde caesar’ is volgens
Margull vertekend en overtrokken.

71 A.a., 89: ‘Sie (de zendelingen Krapf en Rebman, fap) waren die ersten Christen, die auf die Men-
schen im Inneren Ostafrikas trafen. Und damit hatte, wenn dies kühn gefolgert werden darf, das
ostafrikanische Hinterland aufgehört, ein verlorenes und schweigendes Ende der Erde zu sein.
Ostafrika trat in die Geschichte (cursief van Margull, fap) ein.’

72 MB13, 166: ‘Die Dynamik in der gegenwärtigen und zukünftigen Geschichte östlich und südlich
von uns hat wie auch die Ungeduld ihren Ursprung in der westlichen Christenheit.’ Dat Margull in
zijn theologische duiding van wereld en geschiedenis aansluiting zocht bij het moderne denken
blijkt mede uit het feit dat hij weinig heil zag in het vormen van een gezamenlijk front van wereld-
godsdiensten tegenover het proces van secularisatie (vgl. MB22, 289). Het christelijk geloof bood,
volgens Margull, in haar verbintenis met de moderne westerse wereld juist de mogelijkheid om de
zin van de wereldgodsdiensten in hun historische verband te begrijpen. Men moest er volgens Mar-
gull van uitgaan ‘daß die christliche Verkündigung wie der Druck der westlichen Welt und der aus
ihr kommenden Moderne nicht einfach Bedrohung ehrwürdigen religiösen Erbes, sondern im tief-
sten Sinne eine religionsgeschichtliche Notwendigkeit und Chance ist’ (MB20, 272).
Hoewel Margull in de tweede fase van zijn denken de christelijke verkondiging veel minder als een
‘noodzaak’ en een ‘kans’ is gaan zien in de ontmoeting met de andere religies, bleef hij wel altijd
vasthouden aan de betekenis van de moderniteit met het oog op een werkelijke ontmoeting van de
wereldgodsdiensten, en wees telkens opnieuw een gezamenlijk front van de wereldgodsdiensten te-
genover de moderniteit van de hand.
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indirect, ook de nationale en culturele bewustwording van de bewoners van die
landen gestimuleerd.73

In deze culturele en nationale bewustwording ziet Margull een bewijs geleverd
voor de vooronderstelling, die ten nauwste met zijn visie op het Missio Dei denken
samenhangt, dat niet de zendingsgenootschappen of de westerse kerk subject van
zending zijn, maar Jezus Christus zelf. Daardoor kunnen volgens hem bepaalde
theologische grondbegrippen in een andere historische situatie een andere betekenis
krijgen. Zo kon Christus’ aanwezigheid onder de mensen74 in de ene (westerse)
situatie ‘verlossing’ betekenen en in de andere (niet-westerse) situatie ‘bevrijding’.75

Het zendingsmotief dat in de negentiende eeuw nog een sterk kerkcentrische of
etnocentrische oriëntatie kende wordt door Margull in een heilshistorisch perspectief
geplaatst. Zending is in zijn visie niet langer een beweging van christenen naar niet-
christenen. De ruimtelijke differentiatie valt weg ten gunste van een grote nadruk op
de historische ontwikkeling. De ontsluiting van de ‘einden der aarde’ wordt door
Margull geplaatst in het perspectief van de gang naar het eind der tijden.

Deze verandering betekent impliciet ook een kritiek op traditionele zendingsmo-
tieven voor zover deze voortborduurden op een geografisch stramien. Zeker had een
ruimtelijke definitie betekenis gehad,76 maar alleen een historische interpretatie kan
volgens Margull fixaties voorkomen en daarmee de verwarrende misvatting dat de
kerk of de zendingsgenootschappen het subject van zending zijn. Zending moet,
aldus Margull, niet anders zijn dan: gaan in de voetsporen van de Heer, het verza-
melen van zijn gemeente, daar zijn waar Hij is met het oog op het einde. In de zen-
ding gaat het, aldus Margull, niet alleen om het overschrijden van geografische,
ruimtelijke grenzen, nee, zending moet vooral begrepen worden als een historische,
eschatologische gebeurtenis.77


73 MB17, 173: ‘das Aufbegehren gegen gerade die Missionsschule zeigt im wesentlichen genau, was

sie geleistet hat, nämlich die Bildung eines Menschen, der nicht mehr wie seine Väter das ihm Zu-
kommende hinnimt, sondern sich auszustrecken gelernt hat auf weitere und immer weitere Möglich-
keiten des Lebens. (...) Die Missionsschule produzierte also Menschen einer Mittelklasse, und be-
kanntlich setzt die Mittelklasse die Kräfte frei zu Kritik und rascher Veränderung und damit fataler-
weise auch zu ihrer eigenen und notwendig revolutionären Überwindung.’

74 N.a.v. de gedachte dat Christus ‘bij anderen’ woont wijst Margull (a.a., 175) op het verhaal van een
priester die in Colombia in een overvolle armenwijk woonde en werkte en bezoek ontving van een
bisschop, in een kale gemeenschapsruimte waar alleen een leeg kruis aan de muur gehangen was. De
bisschop die vroeg waarom er geen corpus aan het kruis hing kreeg als antwoord: ‘Er (Christus, fap)
ist auf den Straßen, er ist jeder von uns.’

75 Zie bijv. a.a., 172v. Het is opvallend dat Margull hier een positievere beoordeling geeft van de
opvattingen van Richard Shaull dan J.C. Hoekendijk. Ook naar aanleiding van dit verschil van in-
zicht kan worden opgemerkt dat Margull een grotere betekenis toekende aan contextualiteit dan
Hoekendijk.

76 In een artikel over ‘die Einheit von Weltmission und Volksmission’ (MB6, 54) schrijft Margull: ‘In
der Mission erhält die Geographie einen eminent theologischen Rang; sie beschreibt den globalen
Bereich, den sich Gott für seine Herrschaft erwählte und in dem sein Wort im Sakrament der Taufe
Menschen unter den Gehorsam des Glaubens ruft.’

77 Ibidem: ‘Mission ist eschatologisches Ereignis: Gott sendet seinen Sohn, Geschichte wird endzeit-
lich qualifiziert, wird Geschichte des Handelns Gottes mit seiner ganzen Schöpfung zu ihrer Freiheit
in Gott, wird Geschichte der Verkündigung Gottes an der ganzen Welt.’ (...) ‘Weltmission ist die auf
das Ende gestreckte Verkündigung Jesu Christi in der christuslosen Welt.’
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‘Gott ist ein missionarischer Gott, was heißt, daß er ein Gott ist, der keine Ruhe gibt.
(...) Er handelt (...) als Richter und Retter an der ganzen Welt, und im Bemerken die-
ses Handelns, selbst im höchst gebrochenen Bemerken, kommt die ganze Welt in Be-
wegung.’78

De wereld heeft een eigen geschiedenis, en die geschiedenis heeft, door het oordeel
en de belofte van de ‘Redder’ en ‘Rechter’ heen, een nieuwe betekenis gekregen.

Betekenis van secularisatie
In dezelfde havenstad Mombassa, waar ooit Johann Ludwig Krapf aan land was
gegaan ontmoette Margull een Afrikaanse dominee en een Amerikaanse zendeling
die in het alledaagse leven van de mensen beschikbaar probeerden te zijn.79 Hun
wereldopdracht zag er heel anders uit dan die van Krapf. Zij hoefden geen oceanen
over te steken zoals hun collegae 120 jaar daarvoor gedaan hadden. Zij moesten wel
een sociologische grens passeren; de grens tussen de zondagse kerkdienst en de
doordeweekse levenswereld van deze verpauperde stad. Krapf beschouwde het als
zijn opdracht om de wereld te doordringen. Maar deze twee geestelijken zagen het
als hun opdracht om het historisch uur te doorstaan en present te zijn. Het seculari-
satieproces,80 als proces van voortdurende verandering, kreeg door het eschaton, dat
wil zeggen het historisch perspectief van oordeel en belofte, een bijzondere beteke-
nis. De periode van secularisatie wordt door Margull beschreven als de tijdsspanne
waarbinnen de bevrijding, die de verkondiging van het evangelie bewerkstelligt,
haar duurzaamheid en geldigheid moet bewijzen.81 ‘Es sei die Periode der Säkulari-
sierung durchzustehen, die auf die Periode der Mission zu folgen scheine. Und dies
an den Brennpunkten des Säkukarisierungsprozesses zu tun, sei nötig.’82 Het gaat er
om, aldus Margull, ‘(...) inmitten der gegenwärtigen Bewegungen der ganzen Welt
die im handeln Gottes, im Evangelium liegenden Gründe der Bewegung freizulegen
und ihr verheißenes Ziel in gewisser Hoffnung zu verkündigen’.83

De verandering van perspectief had overigens niet alleen gevolgen voor de bete-
kenis van de zending, maar vooral ook voor de visie op de kerk.

7.2.1.2 Concentratie op de kerk

Omdat zending in het ontwerp van Margull niet meer hetzelfde is als het bekeren
van volkeren of mensen in ‘overzeese gebiedsdelen’, maar betrekking heeft op het
tot haar bestemming brengen van de universele mensengeschiedenis, valt in zijn
theorievorming ook het ruimtelijk onderscheid tussen zending en kerk weg.


78 MB12, 93.
79 A.a., 94.
80 In DHS (MB14), 38 geeft Margull de volgende definitie van secularisatie: ‘Der Prozess, mit dem

sich Menschen von allen verfestigten und in ihren Systemen geschlossenen religiösen wie ideologi-
schen Weltanschaungen freimachen.’

81 Ibidem: ‘(...) die Freiheit, die das Evangelium den Menschen direkt oder indirekt gegeben habe,
(muß) nun bewährt werden (...)’.

82 Ibidem.
83 Ibidem.
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Kerk en Corpus Christianum.
De kritiek van Margull richt zich in de eerste plaats op de alliantie tussen kerk en
Corpus Christianum. Zending en evangelisatie hebben door dit samengaan hun
eigenlijke oriëntatiepunt, het Rijk Gods, verloren en zijn instrumenten geworden
waarmee men de christelijke wereld uitbreidt. Nobele en oprechte zendingsmotieven
zijn, aldus Margull, gebruikt om de westerse invloedssfeer te vergroten. Zodoende
trachtte men zelf te realiseren wat men aan God zou moeten overlaten.84 Het Rijk
Gods werd gezien als een werkelijkheid die in het verlengde lag van het Corpus
Christianum en niet als een toekomst die men alleen uit Gods handen kon ontvan-
gen. In aansluiting op Hoekendijk schrijft Margull hierover:

‘Hier (...) ist das Reich Gottes in eine Symbiose mit der christlichen Welt gezwängt
worden, deren geographische Ausweitung und damit letzte, umfassende Verwirk-
lichung sozusagen der primitive Unterbau der genannten Missionsmotive wie eben-
falls des Verständnisses der Evangelisation und frühen Volksmission gewesen ist.’85

De kerk is, aldus Margull, in deze symbiose van Rijk Gods en christelijke wereld
meegezogen, en daarom corresponderen de kerkelijke structuren nog steeds met de
uitgangspunten en de ordeningen van een oude christelijke wereld,86 die als zodanig
door de revolutionaire omwentelingen van de moderniteit voorbij gegaan was. Uit-
gaande van de principes van veranderlijkheid en historiciteit, stuit Margull op wat
hij het ‘structureel fundamentalisme’ van de kerk noemde: de kerk is als het ware uit
de stroom van de geschiedenis gehaald, en de kerkelijke structuren zijn onaange-
roerd gebleven in de gang van de tijd. Het skandalon van de kerk is volgens hem
zeker niet hetzelfde als het aanstootgevende skandalon van het evangelie, dat juist
verandering bewerkt; het werkelijke schandaal bestaat, volgens Margull, hierin dat
de kerk zich defensief tegenover de wereld opstelt, die ten diepste toch ook en voor-
al Gods wereld is.87


84 Zie MB5, 53: ‘Es ist die gewissermaßen tragische Verflochtenheit von williger, ja geradezu heiliger

Aufnahme des Dienstes um Christi willen mit dem wesenhaften Griff des Menschen nach eigener
Selbstbestätigung, die hier anvisiert wird.’

85 A.w., 54.
86 In een artikel in IRM (MB8, 438) over structures for missionary congregations schrijft Margull, in

aansluiting op Hans Schmidt, dat de reformatie in dit opzicht ambigu gebleven is: ‘The reformers re-
opened the question of the historical nature of revelation. Their distinction between Law and Gospel
which is characteristic for this problem was applied to the question of justification and the inter-
pretation of the Scripture. However it was not applied to the problem of history itself. Consequently,
the result of the protestant renewal in the empirical-historical realm, including the socio-political as
well as the corresponding religious life, strangely enough was in many respects a restoration of the
ancient European form of the medieval corpus Christianum.’

87 MB1, 29: ‘Ist nicht das die Gefahr für die Kirche, daß sie es immer nur mit Kirche zu tun hat, statt
sich selbst in der Welt zu wagen und darin immer wieder Kirche des Herrn der Welt zu werden?’
Zie ook MB8, 435: ‘On the one hand, experience has shown that the most serious problem in evan-
gelism today is not modern man (...) but rather, the local congregation (...) and on the other hand, the
most serious problem with regard to the congregation is its traditional structure (...).’
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Kerk en secularisatie.
Het secularisatieproces zou volgens Margull echter ook de archaïsche structuren van
de kerk niet ongemoeid laten. Ook hier zien we dat het secularisatiediscours in het
ontwerp van Margull een kritische functie heeft:

‘(...) the possibility of secularization disproves our belief or presumption that history
already has found its goal in our churches; it shows that history has not come to an
end with what, in all good faith, we have built. History moves on from where we in
the churches are and from what the churches brought to an unknown but certain end
of which the Lord of history alone knows.’88

Het kan volgens Margull zelfs zo zijn dat een atheïstische ideologie als het marxis-
me zich sterker bewust is van het eschatologisch perspectief van de geschiedenis dan
het geïnstitutionaliseerde christendom.89 Dat wil zeker niet zeggen dat Margull van
mening is dat de kerk geen missionaire opdracht ten aanzien van de niet-christelijke
religies en ideologieën heeft. Maar wel ziet hij in de nieuwe situatie een oordeel over
de ‘heretische structuren’ van de kerk, en tegelijkertijd een uitdaging om het ge-
meente-zijn als ‘gebeuren’ (Ereignis90) te verstaan.91 Margull deelt niet de vrees van
hen die dachten dat deze reformatie van de kerk zou leiden tot puur activisme en
haar zou uitleveren aan de situatie. Weliswaar zullen er vanuit de context, waarbin-
nen de missionaire verkondiging plaats moet vinden, steeds nieuwe vragen opge-
worpen worden, maar die vragen moeten, aldus Margull, voortdurend gerelateerd
worden aan het bijbels getuigenis, welke als het ware een constante vormt bij de
interferentie tussen tekst en context.

Kerk en eschaton
Margull is bovendien van mening dat juist het bijbels eschatologisch perspectief het
mogelijk moet maken om te participeren in historische ontwikkelingen en gebeurte-
nissen, zonder er volledig in op te gaan:

‘Nur im eschatologischen Ergriffensein wird der neue Gehorsam möglich sein, den
das Wort fordert, wenn es heute in die Welt will; nur im Glauben an das eschatologi-
sche Handeln Gottes mit seiner Kirche ist Erneuerung denkbar.’92

Daarom moeten volgens Margull juist de notae ecclesiae opnieuw geformuleerd
worden met het oog op de wereld.93 In een artikel getiteld Evangelism in ecumenical

88 MB9, 67: Margull heeft er op gewezen dat juist daar waar de seculariserende tendensen het sterkst

zijn, zoals in het voormalige oostblok, de ‘heretische structuren’ van de gemeente ook allengs ver-
dwijnen, zie MB8, 441 (cursief staat in origineel vet, fap).

89 Zie MB5, 35 waar Margull met instemming Willingen citeert: ‘There was agreement that the missi-
onary drive in Marxism, which derives from its secularized eschatology of the classless society, is a
judgment on us for neglecting the eschatological element in our missionary message.’

90 A.w., 85vv.
91 Vgl. v.w.b. de definitie die Margull geeft van ‘situatie’ en ‘actie’ a.w., 127: ‘Was will hier unter

Situation und Aktion verstanden werden? Situation: Das Vorgefundene, das unter der Verheißung
der Gnade steht -Kirche, Welt. Aktion: Sicherlich der Aufbruch der Christen, genauer aber ihr be-
dingungsloses Offensein für die Aktion Gottes auf die Vollendung seines Zieles mit der Welt hin.’

92 A.w., 92 (cursief staat in origineel vet, fap).
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Perspectives94 geeft hij hiertoe enige aanzetten. Hij schrijft dat men in de wereld van
zending en oecumene steeds nadrukkelijker is gaan inzien dat de kerk meer is dan
zichtbare, nationale, culturele of confessioneel bepaalde gemeenschappen en dat
juist de veronachtzaming van de ‘verborgen’ kerk - de kerk van het credo ecclesiam,
de kerk die een ‘licht der wereld’ (Matt. 5: 14) had moeten zijn - ertoe leidde dat
haar plaats in de wereld volstrekt marginaal geworden was. Want de wereld is, aldus
Margull, in een proces van verandering terechtgekomen, los van het christendom, en
ontwikkelt zich daardoor tot een volwassen wereld, die de bestaande zichtbare ker-
ken niet nodig lijkt te hebben.95 Juist de herontdekking van de wereld als wereld,
maakte de herontdekking van de verborgen kerk mogelijk. Want de kerk is een deel
van de wereld. Tegelijkertijd is ze echter, als verzameling van Gods volk onder de
mensen, ook reeds een eschatologische werkelijkheid: ‘Sie lebt zwar kraft ihres
Bekenntnisses der Herrschaft Christi in Distanz zur Welt, aber diese Distanz ist
grundsätzlich nicht horizontal, sondern geschichtlich vertikal: Sie bekennt jetzt
schon, was die Welt noch nicht bekennt.’96

7.2.2 Geschiedenis en eschaton

Voordat we laten zien op welke wijze Hans Jochen Margull, in de eerste fase van
zijn denken, zijn heilshistorisch ontwerp - met name in zijn ecclesiologie - verder
heeft uitgewerkt, willen we eerst wijzen op een tweetal kritische elementen in zijn
gedachtegang. We willen deze kritiek van Margull toelichten aan de hand van twee
hoofdwerken uit de eerste fase van zijn denken: Theologie der missionarischen
Verkündigung en Aufbruch zur Zukunft.97 We zijn van mening dat Margull in het
eerstgenoemde werk impliciet kritiek heeft verwoord op een profaan historisme
zonder eschatologie, en dat hij in het tweede boek het gevaar heeft beschreven van
een apocalyptisch millennialisme dat geen rekening wil of kan houden met concrete
historische ontwikkelingen.

Christologisch uitgangspunt
Uitgangspunt in het denken van Margull is de theologische vooronderstelling dat de
wereld eigendom van Christus is, en dat daarom de wereldgeschiedenis alleen be-
grepen kan worden als tijd ‘voor’ en ‘na’ Christus,98 tijd voor en na het zichtbaar
worden van Zijn heerschappij. De geschiedenis was immers in een omwenteling
terechtgekomen sinds Jezus daarin was binnengegaan. Deze heilshistorische visie
heeft uiteraard consequenties, niet alleen voor de manier waarop men de wereld

                                                                                                                                       
93 Zie MB5, 88.
94 MB9.
95 A.a., 64v.: ‘We experienced a new dignity, beyond the realm of Christendom, and a new responsibi-

lity, not only among Christians.’ (...) ‘We discovered a world for which our churches had become
just as irrelevant as the world once was for the churches. It was and is a world which has been de-
scribed as the “adult world” or the world which claims to belong to, to be developed to and to be
ruled by man. We rediscovered nothing less than the world.’

96 MB14 (DHS), 118.
97 Resp. MB5 en MB7.
98 MB5, 277.
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waarneemt, maar ook bij de beoordeling van bepaalde historische veranderingen en
ontwikkelingen. Omdat het evangelie, direct - via zending en evangelisatie - of
indirect - in allerlei afgeleide, geseculariseerde gestalten - de mensen bevrijd had
van hun ‘heidense’ angsten, konden de voorwaarden gecreëerd worden voor een
andere maatschappelijke en culturele orde.99 De invloed en de doorwerking van het
evangelie zijn volgens Margull zo krachtig, dat ze zelfs nog herkenbaar zijn in wes-
terse ideologieën die zich distantiëren van het christendom, zoals het socialisme en
het liberalisme. Maar ook in religieuze bewegingen van de derde wereld, zoals het
chiliastische messianisme in Afrika en Zuidoost Azië ligt de springstof van het
evangelie verborgen, aldus Margull.

Theologie en tijd
Margull is overigens van mening dat de vervreemding van deze ideologieën en
bewegingen van hun evangelische oorsprong voor een groot deel veroorzaakt is door
de theologie zelf, die een verkeerde voorstelling van de toekomst had gegeven.100 In
de christelijke dogmatiek was het leerstuk hieromtrent immers een paragraaf gewor-
den in het hoofdstuk dat handelde over de jongste dag, en het Rijk Gods. Deze op
zich inhoudelijk juiste systematisering, maakte van het eind van de geschiedenis een
soort ‘aanhangsel’, een verre werkelijkheid die geen betrekking heeft op het heden.
Daarom sprak men in de christelijke geloofsleer niet meer over de toekomst maar
over de eeuwigheid, aldus Margull. Met andere woorden: de verwachting van het
Rijk Gods correleerde niet meer met de verwachting en hoop van mensen van alle
dag. De geschiedenis was in de christelijke geloofsleer eerst opgerekt als een stuk
elastiek, maar het elastiek was stuk gesprongen en hoop en verwachting waren eer-
der lamgelegd dan geprikkeld. Op de momenten dat men binnen de kerk besefte dat
men het contact met de historisch gegroeide werkelijkheid grotendeels was kwijtge-
raakt, trachtte men nog wel de aansluiting met de geschiedenis te herstellen, maar
kwam men, volgens Margull, meestal niet veel verder dan ‘ein Nachhinken’.101

Geschiedenis zonder eschatologie
Mede daardoor kon er een toekomstvisie ontstaan, welke ontdaan was van de theo-
logische noties van opstanding en wederkomst. De christelijke visie op de tijd
maakte, aldus Margull, plaats voor een na-christelijk tijdsbegrip. De geschiedenis is,
volgens deze opvatting, als het ware zelfwerkzaam geworden. We zien hier dat
Margull secularisatie theologisch kritiseert middels een - in die tijd veel gemaakt -
onderscheid tussen secularisatie en secularisme102. Secularisatie is de, door God
mogelijk gemaakte, bevrijding van (religieuze) machten en krachten. In het secula-


99 Deze geschiedenisopvatting stond niet op zichzelf, maar lag in het verlengde van wat bijvoorbeeld

Friedrich Gogarten daarover geschreven had.
100 Vgl. bijv. MB13.
101 A.a., 164.
102 Vgl. a.w., 272vv.
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risme is deze bevrijdende kracht losgemaakt van het evangelie en verworden tot een
energie die de mens bij God vandaan drijft.103

Kenmerkend voor de situatie van mensen die, met name in het Westen, onder in-
vloed van dit secularisme leven is volgens Margull hun Antwortlosigkeit. Daarmee
bedoelt hij: het afgesloten zijn van de mogelijkheid om aangesproken te worden
door het Woord van God en het onvermogen om - hetzij defensief hetzij offensief -
op dit Woord te reageren. Deze non-communicatie leidt vervolgens weer tot onver-
schilligheid, de mens wordt, om het met de woorden van Maarten Luther te zeggen,
een homo incurvatus in se;104 de boodschap van kruis en opstanding heeft voor hem
geen betekenis meer. Deze afwending betreft overigens volgens Margull niet alleen
de enkeling. Het individu zelf is namelijk onderdeel geworden van een systeem dat
ontstaan is op grond van het ‘nee’ tegen Christus en ook slechts vanuit dit nee kan
voortbestaan. ‘Sein Selbstverständnis (van het individu, fap) ist darin Gegenevange-
lium!’105 Het secularisme kent wel haar eigen uitingen van hoop en verwachting,
maar deze uitingen hebben geen relatie met een transcendente of transcenderende
component, en zullen uiteindelijk slechts verabsoluteerde menselijke fixaties blijken
te zijn. Margull is van mening dat juist aan de verwachtingen en de hoop van de
moderne mens af te lezen is in hoeverre deze gevangen is in het secularisme dan wel
in hoeverre hij nog in levende relatie staat tot Christus: ‘An seinen Hoffnungen wird
klar, in welchem Abstand der Mensch im Säkularismus, sei er getauft oder nicht, zu
Christus steht.’106

Eschatologie zonder geschiedenis
De kritiek van Margull betreft niet alleen het westers secularisme. Ook bepaalde
revolutionaire bewegingen in de voormalige koloniale gebieden, die hun opvattingen
legitimeren met gebruikmaking van begrippen uit het missionaire taalveld, worden
door hem gekritiseerd. Overigens is ook hier het criterium van zijn kritiek theolo-
gisch van aard.

Dat Margull deze bewegingen kritiseerde betekent overigens niet - we moeten dit
om te beginnen zeker vaststellen - dat hij de niet-westerse emancipatiebewegingen
op voorhand als onchristelijk of schwärmerisch afgewezen heeft. Margull is er altijd
van overtuigd geweest dat met de verkondiging van het evangelie ook de emanci-
patoire kracht van deze boodschap overgeleverd zou kunnen worden. Met andere
woorden: de bevrijdende kracht van het evangelie kan binnen een niet westerse
context andere effecten sorteren dan die welke de brengers van de boodschap, de
zendelingen, mogelijkerwijs voor ogen hadden.107 Daar kwam nog bij dat de con-


103 Margull citeert in dit verband E. Schlink - a.a., 273 - die in Evanston gezegd zou hebben: ‘Der

Mensch hat die Befreiung erfahren aus den Bindungen dieser Welt und aus der Herrschaft der Götter
und Dämonen. - Aber er hat die Freiheit losgerissen von der Unterwerfung unter Christus. - Er un-
ternimmt es selbst, das ewige Friedensreich zu schaffen, und wartet nicht mehr auf Christi Kom-
men.’ Uiteindelijk is dit onderscheid terug te voeren op de visie van Friedrich Gogarten.

104 Margull verwijst hier zelf ook naar in MB14 (DHS), 152.
105 A.w., 284 (cursief staat in origineel vet, fap).
106 A.w., 285.
107 Zie a.w., 11: ‘In den Missionen wird gemeinhin für selbstverständlich gehalten daß der Hörer des

Evangeliums die gleiche Antwort auf die missionarische Verkündigung gibt, die der Missionar für
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crete historische situaties van uitbuiting en onrecht in gebieden als zuidoost Azië en
Afrika, volgens Margull, eigenlijk ook vragen om een revolutionaire interpretatie
van theologische begrippen als het Rijk Gods. Beslissend voor de toekomstver-
wachting die met zulke begrippen samenhangt is immers, aldus Margull, de op
zichzelf terechte vooronderstelling dat God de kant kiest van hen die nauwelijks een
leven en bijna geen toekomst hebben.

Deze visie op de betekenis van God in de geschiedenis van de onderdrukten
wordt volgens Margull echter losgelaten wanneer de mens zelf, door een eigen-
machtige greep naar de toekomst, God aan zijn zijde probeert te dwingen. In dat
geval staat immers niet langer God of de komst van Zijn Rijk centraal, maar het
verlangen van de mens naar een nabije en vervulde toekomst waarin het leven geen
onrecht, armoede of onderdrukking meer kent. De toekomst kan echter, aldus Mar-
gull, alleen uit Gods hand ontvangen worden. Wanneer dit besef verdwijnt kan de
keuze vóór Christus omslaan in een feitelijke keuze tégen Hem. Volgens Margull
heeft het eigenmachtig willen verwezenlijken van de toekomst in een aantal gevallen
zelfs geleid tot een totale vernietiging van die toekomst.108

Kruis en eschaton
Het is tekenend voor de manier van denken van Margull dat zijn analyse uiteindelijk
niet leidt tot een veroordeling van deze ‘na-christelijke’ manier van handelen en
geloven. Zijn terughoudendheid heeft te maken met de kern van zijn kritiek, die
volgens ons tegelijk de kern van zijn visie op de wereld en op de wereldgeschiedenis
genoemd mag worden. Deze kern is ons inziens gelegen in de betekenis van het
kruis met betrekking tot de wereldgeschiedenis: ‘Diese Welt ist durch das Kreuz
gezeichnet. Und nun muß sie unter diesem Kreuz ernst genommen werden. (...) Die
Predigt vom Kreuz ist allemal eine Übung in Geschichtlichkeit.’109 De zin van de
wereldgeschiedenis kan volgens Margull alleen ontdekt worden tegen de achter-
grond van de ‘Durchleuchtung von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi’.110 Kruis
en opstanding symboliseren volgens Margull dit besef dat de mens de toekomst van
de wereld niet in handen heeft, maar altijd uit Gods hand, door oordeel en belofte
heen, zal moeten ontvangen. De eigenlijke ergernis van het kruis is, volgens Mar-
gull, dat God zich tegen de eigenmachtigheid van de mens verzet. Alleen God maakt
werkelijk toekomst mogelijk. Als het kruis geëlimineerd wordt, wordt ook dit weten
geëlimineerd, en worden aan God én aan de wereld hun andersheid ontnomen. Wat
dan overblijft is religie. Margull schrijft:

‘Die Welt, in der sich der Mensch vorfindet, wird heidnisch entweder als sinnlos oder
in irgendeinem Sinne als ‘göttlich’ (von den Ahnen usw. durchwaltet) verstanden.

                                                                                                                                       
sich selbst gegeben hat, und aus der er spricht, daß also das Resultat der Mission der sie treibenden
Frömmigkeit, Konfession, Kirche usw. entsprechen müsse.’

108 Zie bijv. a.w., 88v., waar Margull beschrijft hoe de greep naar de toekomst uiteindelijk kon leiden
tot een totale vernietiging van de toekomst: kerken werden platgebrand, oogsten vernield en vee ge-
dood. Dit alles werd gedaan op grond van de overtuiging dat men, om het nieuwe te kunnen ontvan-
gen, eerst al het oude moest vernietigen.

109 A.w., 120 (cursief van ons, fap).
110 A.w., 278.
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‘Gott’ ist in dieser Welt immer schon ‘natürlich’ da. Die Welt ist erfahrbar, ‘Gott’ ist
erfahrbar, überhaupt geschieht Religion gänzlich im Bereich des ‘natürlich’ Erfahrba-
ren. Deshalb gibt es in der heidnischen Religiosität kein Problem des Glaubens.’111

Binnen een heilshistorisch kader worden God en wereld echter ‘anders’ (in de dub-
bele betekenis van dit woord) ervaren:

‘Welt steht dem Christen gegenüber, und er steht der Welt gegenüber. Beiden gege-
nüber steht Gott. Gott ist weder mit dem Menschen noch mit der Welt identisch.
Vielmehr ist er der Schöpfer der Welt und der Schöpfer des Menschen, den er in die
Welt stellt. Gott ist also mit Welt und Mensch nicht immer schon da. Überhaupt be-
ginnt nicht alles mit Welt und Mensch, also dem Vorfindlichen, vielmehr beginnt al-
les mit Gott. Er ist ein auf Welt und Mensch zukommender Gott.’112

Geschiedenis als tijd van bekering
Als God op de mensen toekomt, dan wordt de mens tot een keuze gedwongen.113

Deze bekering, Margull noemt het ‘Herrschaftswechsel’114, moet overigens niet
alleen het hart van de enkeling veranderen maar uiteindelijk ook de sociale structuur
waarbinnen de enkeling leeft.115 Daarmee heeft Margull tegelijkertijd een van de
belangrijkste redenen aangegeven waarom de geschiedenis in het missionaire voca-
bulaire een centrale plaats moet innemen. Want de geschiedenis is niet alleen een
tijd van oordeel met het oog op de heretische structuren van kerk en christendom; ze
is ook een tijd van zenden en verzamelen, van missio en koinonia.116 Zending en
kerk kunnen in de gedachtegang van Margull als het ware de aanknopingspunten
worden tussen profane geschiedenis en heilsgeschiedenis.117

Omdat de geschiedenis ten diepste geschiedenis is van Gods geduld, moet, aldus
Margull, ook de geschiedenis van Zijn zending vanuit dit grote geduld begrepen
worden.118 Dit geduld opent mogelijkheden en ruimte om naast de hopeloze mede-
mens te gaan staan en met hem uit te zien naar God. Zending wordt dus niet in de
eerste plaats bedreven vanuit een bekeringsdrang maar moet vooral gemotiveerd


111 MB7, 114.
112 Ibidem.
113 In en door de beschrijving van de eigenlijke betekenis van de doop heeft hij dit duidelijk proberen te

maken, MB5, 264: ‘Sie (de doop, fap) markiert als “eschatologisches Siegel” die radikale Diskonti-
nuität des Einzelnen als Glied der durch die Taufe geschenkten Teilnahme am Leibe Christi, der in
dieser Welt, aber nicht von ihr ist.’ Vgl. ook a.w., 233v.: ‘Die Taufe bleibt auch in ihrer stärksten
Perversion einfach deshalb Taufe, weil Gottes Griff nach dem Menschen und seine Gabe an ihn
nicht aufgelöst werden können: denn mein Glaube machet nicht die Taufe!’

114 Bijv. MB19, 183vv.
115 Zie ibidem.
116 Zie MB2, 39: ‘Es kann keine Sammlung geben, nämlich keine Kirche, ohne Sendung. Und es gibt

keine Sendung, nämlich keine Mission, ohne Sammlung.’
117 Zie MB5, 20: In verband met de betekenis van de kerkelijke gemeenschap mag men volgens Mar-

gull stellen dat: ‘(...) die Gemeinschaft in der vom Glauben her ermöglichten Mit-Teilung des Le-
bens ihrer Umwelt oder ihres Milieus den “Anknüpfungspunkt” darstellt, an dem die Frage nach
dem Evangelium laut werden oder an dem sie relevant gemacht werden kann.’

118 Hier blijkt hoezeer Margull een ‘continentaal’ missioloog was. Zending was ook voor hem een zaak
van geduld. Vgl. a.w., 118: ‘Mission geschieht in der Geduld Gottes. Das sollte nie vergessen wer-
den. Kann die Mission selber in der Geduld leben, also im Glauben, daß Gott am Ende doch an sein
Ziel kommen wird, und gerade in ihrer Geduld diesen Glauben bezeugen?’
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worden door een gemeenschappelijke hoop, een gericht zijn op de toekomst. Op
grond van het geduld van God moet men volgens Margull niet tegenover maar naast
de medemens gaan staan. Vanuit die positie kan men pas uitzien naar God: ‘Denn
nun kommt alles darauf an, daß die in ihren Erwartungen gefangenen Menschen zur
Hoffnung frei gemacht werden.’ Missionaire verkondiging betekent, in het verleng-
de van deze gedachtegang, ‘eschatologische dienst’, deelname aan de zending van
Christus in de wereld. Deelname ook aan Zijn lijden in de wereld, en daarmee aan
het lijden van de adressanten van het getuigenis in hun ‘christus-fernen Not’.119

Anders gezegd, missionaire verkondiging is:

‘Teilhabe der Kirchen am messianischen Werk Jesu Christi und darin eschatologi-
scher Dienst an allen Menschen, die das Evangelium in seinem Ruf zu Umkehr noch
nicht gehört haben. In der missionarischen Verkündigung leben die Kirchen ihre Hof-
fnung, daß Jesus Christus auf seine Zu-kunft hin Menschen der ganzen Welt zu seiner
Gemeinde sammelt. Oder kürzer: Missionarische Verkündigung ist Hoffnung in Akti-
on.’120

7.2.3 Missionaire ecclesiologie

Op een andere plaats in deze paragraaf hebben we reeds opgemerkt dat het wegval-
len van de ruimtelijke dimensie en de nadruk op het historisch perspectief in het
Missio Dei-paradigma onder andere tot gevolg had dat kerk en zending eigenlijk als
twee kanten van dezelfde zaak gedefinieerd werden. Zending werd erkend en her-
kend als een taak en een wezenlijk bestanddeel van de kerk, en de kerk werd be-
schreven vanuit het perspectief van de Missio Dei. Ook met betrekking tot het ont-
werp van Margull kan men - zeker in het kader van de eerste fase van zijn denken -
stellen, dat hij zich vooral geconcentreerd heeft op de ecclesiologie.

Kerk en geschiedenis
Alles hangt volgens Margull af van de vraag of men het ‘nieuwe’ en het ‘andere’,
waarop men in de zending gestuit was, kan zien als uitdaging voor kerk en theolo-
gie; als een mogelijkheid om de betekenis van het evangelie met het oog op de we-
reld en de wereldgeschiedenis zichtbaar te maken. ‘Will the churches move with the
Lord of history or will they stay where they are, complaining about things which
ought not to be? This is the question.’121 schrijft hij in een artikel over Evangelism in
Ecumenical Perspectives. De grote nadruk die Margull legt op de geschiedenis
correspondeert met een functionalisering van het kerkbegrip en ook - we wezen hier
reeds op - met een scherpe kritiek op de bestaande kerk. Margull schrijft: ‘Long
accustomed to the tradition that allowed the congregations to be simply a gathering
of people for worship, they find it hard to conceive of themselves as also the instru-
ment of gathering’.122 Juist dit instrumentele kerkbegrip maakt het volgens Margull


119 MB5, 294.
120 A.w., 295.
121 MB9, 68.
122 MB8, 433 (cursief staat in origineel vet, fap).
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mogelijk om het denken in twee ruimten (sacraal en niet-sacraal, christelijk en hei-
dens) te doorbreken, ten gunste van het denken en handelen in de tijd, met het oog
op het Rijk en de toekomst.123 Met het ‘missionaire’ van de kerk staat of valt haar
mogelijkheid om aansluiting te krijgen met het moderne denken. Zending betekent
niet langer uitbreiding van het christendom of de kerk en evenmin gaat het om het
redden van enkele zielen uit een opgegeven wereld. Zending is ‘Ruf zu Gott im
gekreuzigten und auferstandenen Jesus Chistus, der als das verheißene Ereignis der
mit dem Messias gekommenen Endzeit über Israel hinaus an das Nicht-Volk geht,
auf daß aus diesem Nicht-Volk Volk Gottes werde.’124

In een artikel getiteld Sammlung und Sendung somt Margull een aantal kenmer-
ken op van de missionaire gemeente:
- In de eerste plaats is de missionaire kerk een eschatologische werkelijkheid. Zij

is niet voorstelbaar buiten de geschiedenis om. Zij kan - net als de wereld - al-
leen historisch begrepen worden als beloftevolle gebeurtenis tussen de opstan-
ding en de wederkomst van Christus.125

- In de tweede plaats is zij een plaats van verzamelen. De kerk is een verzamel-
plaats met het oog op het Rijk, en ook in die zin voorafspiegeling van de hemelse
werkelijkheid. Dit besef mag haar volgens Margull niet zelfgenoegzaam of in
zich zelf gekeerd maken maar moet haar juist nog meer bewust doen zijn van
haar zending: ‘Gesammelte Kirche ist sendende Kirche.’126

- Een derde kenmerk van de missionaire gemeente is volgens Margull haar open-
heid voor vernieuwing. Omdat de christelijke gemeenschap zich uitstrekt naar de
wederkomst van Christus, zal ze zich iedere keer moeten laten vernieuwen. Mar-
gull is van mening dat deze vernieuwing ten diepste een daad van God is.

Kerk als minderheid
Margull plaatst dus het kerkbegrip, net als het wereldbegrip, in een historisch kader.
Deze keuze blijkt ook consequenties te hebben voor het belang dat men zou moeten
hechten aan de ruimtelijke omvang van de kerk. Omdat het doel van de missionaire
gemeente niet kerkuitbreiding is maar anticipatie op het Rijk, is Margull ook niet
geïnteresseerd in strategieën die een ruimtelijke vergroting van de kerk beogen.
‘Kirche wird immer dann mißverstanden werden, wenn sie auch nur annähernd,
auch nur heimlich in der Kategorie der Mehrheit verstanden wird. Kirche ist eine der
Welt gegenüber total diskontinuierliche Größe (...). Kirche ist eschatologische Grö-


123 In het parochiaal systeem worden volgens Margull de ‘heretische structuren’ van de kerk het duide-

lijkst zichtbaar, vgl. MB8, 438: ‘The system is based on the principle that Chistians come for
worship and instruction, and it developed simultaneously with a Christian society whose function
was to form and maintain a stable “sacred order” (Sakralordnung) within the existing rural social
structures. Here was no conciousnness of the need for Christians to go.’ (cursief staat in origineel
vet, fap).

124 MB1, 30.
125 Zie MB14 (DHS), 118: ‘Sie (de kerk, fap) lebt zwar kraft ihres Bekenntnisses der Herrschaft Christi

in Distanz zur Welt, aber diese Distanz ist grundsätzlich nicht horizontal, sondern geschichtlich ver-
tikal: Sie bekennt jetzt schon, was die Welt noch nicht bekennt.’

126 MB2, 41.
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ße.’127 Anders gezegd, men moet afzien van het rekenen met zichtbaar resultaat,
want missionaire verkondiging is iets anders dan propaganda. En propaganda is - we
kwamen deze definitie al bij Hoekendijk tegen - slechts een herhaling van dat wat
men zelf is.128 Het gaat niet om de aantallen, het herwinnen van terrein, of vergroten
van de zichtbare kerk. Belangrijk is de mate waarin het eschatologisch perspectief
zichtbaar gemaakt kan worden binnen concrete historische ontwikkelingen. Evenals
H.R. Weber en J.C. Hoekendijk129 is Margull daarom een voorstander van de zgn.
huisgemeente. Deze is niet geworteld in een bepaalde plaats, zoals de Territorialge-
meinde, maar, los van ruimtelijke inperkingen, altijd op weg als volk van God in de
wereld.130

Kerk voor anderen
Deze missionaire kerk wil niets voor zichzelf; ze leeft uit de werkelijkheid van kruis
en opstanding en is op weg naar de levende Heer, die ook niets voor zichzelf wilde,
die de mens voor anderen was. ‘Es gibt keine Kirche für uns. Die Kirche ist Kirche
für andere. (...) Was es gibt für uns, sind die anderen. Was wir haben ist ein Auftrag.
Was uns aufgetragen ist, heißt Zeugnis.’131 En bezinning op deze opdracht, de op-
dracht van het getuigen, raakt volgens Margull uiteindelijk ook weer aan het wezen
van de kerk.132

De kerk is er voor anderen. Maar wie is die andere? Volgens Margull kunnen we
hem niet ontdekken aan de hand van de indeling kerkelijk niet-kerkelijk. Een eccle-
siocentrische benadering is ontoereikend. Wanneer namelijk het ‘anders’ zijn van de
ander zó geformuleerd wordt dan komen alleen diegenen in zicht, die op de één of
andere manier toch nog een binding met de kerk hebben.133 De niet-kerkelijkheid
kan dan alleen ter sprake gebracht worden vanuit kerkelijkheid als bewuste of on-
bewuste norm. Margull is van mening dat een werkelijke ontmoeting met de ander
alleen in het gesprek en in volledige openheid kan plaatsvinden. We zien dat hij hier
al de noodzaak van, en de belangrijkste voorwaarden voor de interreligieuze dialoog
onder woorden heeft gebracht: ‘(...) nicht im Monolog und schon gar nicht in der
Form von Behauptungen will das Evangelium verkundigt sein, es will im Gespräch
mitteilen, im Dialog wie ihn Jesus führte. (...) Das Gespräch, die Befreiung zum
Gespräch ist Zeugnis für das Evangelium.’134 Dit gesprek als zodanig mag niet ge-
bonden zijn aan een kerkelijke structuur of een bepaalde vorm van verkondiging. In


127 MB6, 58.
128 In aansluiting op Martin Kähler en Hans Hoekendijk, zie MB5, 70: ‘I. Missionarische Verkündigung

ist keine Propaganda. II. Das Ziel der missionarischen Verkündigung ist weder die Ausbreitung der
Kirche noch die Kirchenpflanzung. III. Die missionarische Verkündigung ist frei vom Streben nach
aufweisbarem Erfolg.’

129 Zie MB5, 198vv.
130 Zie het citaat van H.R. Weber, MB5, 203: ‘Die Hauskirche ist der Weg, auf dem das Volk Gottes

lernt, Kirche in der Welt zu werden.’
131 MB11, 137.
132 Margull plaatst deze benadering in het verlengde van de ecclesiologie van Dietrich Bonhoeffer, zie

MB10, 127.
133 Ibidem, Margull heeft het in dit verband over ‘Randsiedler’.
134 MB11, 143.
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dit stadium van zijn denken was Margull overigens (nog) wel van mening dat het
ook in het gesprek ten diepste moet gaan om de verkondiging van Jezus Christus.135

Om de kerk open te breken naar de wereld toe, en om juist in die ruimte van de
wereld het gesprek te kunnen voeren met de moderne mens, is volgens Margull niet
de inbreng van de theologen en de dominees belangrijk, maar juist die van de le-
ken.136 Immers daar waar de leken leven, wonen en werken wordt de eigenlijke
geloofsstrijd gevoerd. Het ontwikkelen van een theologie der Laienschaft acht Mar-
gull derhalve zeer noodzakelijk.137 De sociologie biedt naar zijn mening het juiste
instrumentarium om dit doel te bereiken, want de sociologie maakt de historische
structuren van de wereld inzichtelijk en relativeert vanuit dit historisch perspectief
ook de betekenis van kerk en christendom.138 We zien hier duidelijk de invloed van
de secularisatietheologie. De secularisatiethese wordt overgenomen en omgekeerd:
in Gods naam wordt de wereld in de loop van de geschiedenis bevrijd van religie en
voorzover religie nog betekenis heeft is het in de privé-sfeer van de leek, hij is zelf
subject geworden in het vormgeven van godsdienst.

Oecumene
De juiste en integere communicatie van het evangelie heeft niet alleen ingrijpende
gevolgen voor de visie op de kerk als kerk. Ook de relatie tussen de kerken onder-
ling, in hun gezamenlijke betrokkenheid op de wereld krijgt in het ontwerp van
Margull een heel andere en belangrijke betekenis. In aansluiting op zijn leermeester
Walter Freytag is hij van mening dat het samengaan van de verschillende kerken
niet kan leiden tot het herstel van de ene wereldkerk.139 De werkelijke eenheid is
alleen in Christus gegeven en licht dáár op waar de kerken deelnemen aan Zijn werk
in de wereld tussen het ‘reeds’ en ‘nog niet’.140 De eenheid van het godsvolk moet
uiteindelijk de eenheid van de mensheid, die in de toekomst verborgen ligt, tot doel
hebben. De ‘kerkelijke’ oecumene, de samenwerking tussen de kerken, mag geen
doel op zich zijn, maar moet de ‘wereldlijke oecumene’, de ene wereld op het oog
hebben. Uitgaande van de vooronderstelling dat kerk en wereld Gods eigendom zijn,


135 Zie Idem, 146.
136 Zie bijv. MB18, 354: ‘A great many lay movements have sprung up transcending the boundaries of

local churches. They were a response to the increasing need to break down the parochial barriers in
an increasingly homogeneous world. But they arose also from the increasing recognition of the fact
that it is hardly ever possible for a single church, or a single congregation, to deal single - handedly
with the situations that arise today.’

137 Zie MB11, 145 en MB5, 222v.
138 Zie bijv. MB8, 443: ‘Sociology calls the attention of theology to the relativity of the structures of

ecclesiastical life: it formulates the question of the historicity of the life of the Church and marks the
trends that might be relevant to the obedient responsibility of tomorrow’s Christians.’

139 Zie MB5, 254.
140 Zie MB5, 247 ‘Die Frage der Einheit der Kirche ist in der ökumenischen Diskussion mit der Frage

der missonarischen Verkündigung auf eine doppelte Weise verknüpft: Die Einheit ist notwendig für
die missionarische Verkündigung, weil Jesus Christus, der sich selbst verkündigt, ungetrennt ist und
das Zeugnis der getrennten Kirchen ihn entstellt; die Einheit ereignet sich durch die missionarische
Verkündigung, in der Jesus Christus selbst handelt als der, der ungetrennt ist, die eine Antwort des
Glaubens an ihn weckt und die Hoffnung auf die Einheit schenkt.’ (...) ‘Einheit ist in einem ent-
scheidenden Maße Einheit in der Sammlung zur Zu-kunft Christi.’ (cursief staat in origineel vet,
fap).
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is het volgens Margull niet juist om in verband met secularisatie uit te gaan van een
tegenstelling tussen die beide.141 Het secularisatieproces als historisch proces vormt
niet alleen een oordeel over de heretische structuren van de kerken maar draagt
volgens Margull ook de belofte is zich van de nieuwe werkelijkheid, die reeds in
Jezus Christus aangebroken is. De oecumenische beweging moet dit, als boetebewe-
ging en vernieuwingsbeweging142 van de kerken, aan het licht brengen.143 Daarom is
volgens Margull het eschatologisch perspectief ook de dragende kracht van de oe-
cumenische beweging.144 Het ruimtelijk onderscheid tussen kerk en wereld valt weg
omdat beide opgenomen zijn in de historische beweging op weg naar het Rijk. De
dubbele betekenis van het woord ‘oecumene’ zoals deze door Visser ’t Hooft was
beschreven145 - oecumene als ‘ de hele bewoonde wereld’ én oecumene als uitdruk-
king van kerkelijke eenheid - geeft daarbij volgens Margull precies weer wat het
doel is van de verkondiging van het evangelie: ‘Das Evangelium fordert die Welt,
und es fordert die Einheit der Kirche.’146

7.2.4 Combinatie van taal en betekenisvelden

De verandering is het blijvende en de mensengeschiedenis is in een historische
beweging terechtgekomen waaraan niemand zich kan onttrekken. Omdat deze wis-
selingen ten diepste ontsprongen zijn aan het christelijke geloof en een consequente
voortzetting zijn van het wezen van de christelijke religie, is volgens Margull juist
de christen, de ‘veranderde mens’, de aangewezen persoon om hier als getuige en
interpreet op te treden.147 Door dit getuigenis en deze interpretatie blijken de kern-
begrippen uit het moderne discours inhoudelijk aan te sluiten bij de kernbegrippen
uit het theologische taalveld. Zonder volledig te kunnen zijn noemen we hierna een
aantal van die begrippen die door Margull met elkaar verbonden worden.


141 MB4, 158v.: ‘Die Welt als von Gott geschaffene Ökumene ist zum Bereich der Herrschaft Gottes

bestimmt. Nur aus historischen Gründen redet man von der nichtchristlichen Welt, nur im religiösen,
im kulturellen, im soziologischen Sinn gibt es nichtchristliche Kontinente, Bereiche und Menschen.
Von Gott her sind sie ihm schon zu eigen, Gott hat sie schon mit Beschlag belegt (...).’

142 Zie a.a., 159: ‘Als Erneuerungsbewegung der Kirchen ist die ökumenische Bewegung die Bußbewe-
gung der Kirchen!’

143 MB3, 413: ‘Ein dynamischer Vorgang ist es, wenn die ökumenische Diskussion vom Ansatz der in
Jesus Christus gegebenen Einheit und Aufabe der Kirche auf Erfüllung und Verwirklichung von
Aufgabe und Einheit im Leben der Kirchen zielt. Die ökumenische Diskussion bewirkt zunächst ei-
ne fruchtbare Horizonterweiterung; weit darüber hinausstrahlend aber, ja wesentlich ist sie darin,
daß in ihr die Gemeinsamkeit an und im Herrn Jesus Christus erfahren wird und darin die Gemein-
samkeit an und in der Welt als Wirklichkeit aufbricht.’

144 Zie bijv. MB5, 18, waar Margull zich in navolging van E. Schlink afvraagt of ‘nicht das Eschatolo-
gische nachgerade die Kategorie des Ökumenischen ist!’

145 A.w., 247vv.
146 MB5, 23.
147 MB15, 82v.: ‘Alle Menschen sind von dieser Bewegung erfaßt, ob sie es wohl erkennen oder nicht,

und die Christen sind Zeugen dieser Bewegung - man könnte sagen, in ihrer Eigenschaft als verän-
derte Menschen und als gegenwärtige Interpreten des großen Wandels hinter den vielen verwirren-
den und oft völlig verwirrten Umbrüchen in der Geschichte. Es bleibt die Frage nach ihrer Präsenz
in der Geschichte und ihrer Präsenz in den Augenblickssituationen im weiten Strom unserer Zeit - in
einer Zeit der Veränderungen.’
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- Vernieuwing, verandering, pelgrimschap, bekering.
Verandering en vernieuwing zijn niet los van elkaar mogelijk, aldus Margull.
Om aan de moderne verandering en vernieuwing deel te kunnen nemen moet de
kerk zich bekeren tot het ‘abrahamitisch avontuur’, een kerk onderweg zijn, een
pelgrimskerk worden. Want de Heer van de geschiedenis is niet een God die men
vast kan leggen binnen een bepaalde structuur of cultuur. ‘This Lord is a great
conservative in his love for man; he is anything but a conservative in his ruling
history (...). He introduced change into history; he called the world into pilgri-
mage.’148

- Verlossing en bevrijding.
Margull is van mening dat men begrippen als ‘verlossing’ en ‘bevrijding’ niet
tegenover, maar in het verlengde van elkaar moet plaatsen. De communicatie van
het evangelie heeft niet alleen individuele ‘geestelijke’ gevolgen maar kan in be-
paalde situaties ook maatschappelijke consequenties hebben en daardoor bijdra-
gen aan de emancipatie van volken of groepen.149

- Emancipatie en zending.
Vooral in zijn latere werk krijgt Margull steeds meer aandacht voor een door
hem veronderstelde parallellie tussen de wereldwijde emancipatiebeweging die
voortgekomen is uit de Verlichting en de oecumenische beweging die in belang-
rijke mate haar voorgeschiedenis heeft in de zending. Ook is hij ervan overtuigd
dat beide bewegingen elkaar hebben beïnvloed. Het ontstaan van de oecumeni-
sche beweging is volgens hem mede te verklaren uit het ontwakende internatio-
nale bewustzijn van de negentiende  en het begin van de twintigste eeuw.150

- Functionaliteit en missionaire structuren.
Eén van de kenmerken van de Moderne Tijd is dat men zich niet zozeer afvroeg
hoe de dingen zijn, als wel hoe de dingen werken. Er trad een zeker functiona-
lisme in het denken op die we ook terug kunnen vinden in het ontwerp van Mar-
gull, met name in zijn ideeën over de missionaire gemeente. Hoewel Margull
niet ongevoelig was voor de kritische opmerking van de socioloog J. Matthes dat
structuren niet ‘missionair’ kunnen zijn,151 heeft hij toch de verandering en de
vernieuwing van de kerk vooral gezocht in een operationeel maken van theologi-
sche en missiologische vooronderstellingen. Functionele structuren kregen in
zijn denken een theologische waarde en wij kunnen ons niet aan de indruk ont-
trekken dat deze functionaliteit voor hem belangrijker werd dan de vraag wat
‘kerk’ nu eigenlijk is.


148 A.a., 74.
149 Zie MB17, 173vv.
150 MB28, 221: ‘(...) die ökumenische Bewegung entwickelt sich (in welchen Abhängigkeiten und in

welchen Vermittlungen auch immer) innerhalb des Internationalismus des 19. Jahrhunderts und setzt
sich an entscheidende Stellen, statt von ihm nur zu profitieren, zu diesem in Bezug.’

151 Vgl. MB10, 129v., MB8, 435 en Lembke/Wietzke 1992 (ZuD), 96.
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7.3 TWEEDE FASE: DE GESCHIEDENIS ALS PROBLEEM

Aan het eind van de jaren zestig ‘kantelt’ er iets in het denken van Margull,152 waar-
door ook zijn kijk op de wereld verandert. Deze omslag wordt onder andere veroor-
zaakt door ervaringen die hij opdoet in de dialoog met vertegenwoordigers van
andere godsdiensten en door een groeiend besef dat de pluraliserende wereld niet
begrepen kan worden middels een van tevoren geconstrueerd uitgangspunt. In deze
paragraaf willen we deze verandering nader toelichten.

7.3.1 De weerbarstige situatie

In aansluiting op de consultatie van een Noord-Amerikaanse werkgroep die samen-
kwam in opdracht van de wereldzendingsconferentie van Ghana (1957-58) heeft
Margull de wereldsituatie omschreven als een leven onder de apocalyptic umbrel-
la.153 Hiermee wordt bedoeld dat in feite alles en iedereen leeft met de bedreigende
mogelijkheid van een nucleaire catastrofe, en het is ook het besef dat een aanval op
de één altijd gepaard zal gaan met het risico van de vernietiging van de totale mens-
heid. In deze beschrijving van ‘the whole of humanity to-day and probably to-
morrow’ zien we bij Margull de ervaring doorschemeren van het binnengaan in een
andere, voor hem vreemde ruimte. Een wereld waar het moderne ideaal van de een-
heid van de mensheid bedreigd wordt, en waar de hand van God maar moeilijk en
slechts vragenderwijs te herkennen is, een wereld van verschillende culturen, con-
texten en religies.154

Dat Margull deze nieuwe ervaring bewust in zijn denken heeft toegelaten blijkt
uit het feit dat hij zich in toenemende mate heeft beziggehouden met vragen die te
maken hebben met de concrete situatie waarin mensen leven, en de betekenis van
christelijke presentie in die situatie.

‘Es ist die kritische Frage, ob wir es mit Gott wirklich ernst meinen, wenn wir es mit
dem anderen Menschen nicht wirklich ernst meinen - oder ob die Rede vom gemein-
samen Menschsein wirklich verbindlich sein kann, wenn wir nicht ganz und gar auf
den anderen Menschen ausgerichtet sind.’155

Het gaat er om ‘Mission in gegenwärtigen Situationen und unter gegenwärtigen
Herausforderungen zu verstehen’.156 Overigens blijft hij ook benadrukken dat het
belangrijk is om de vragen die opkomen vanuit de concrete situatie te verstaan bin-
nen een algemeen geldend kader, namelijk de internationale geschiedenis van de ene

152 Vgl. bijv. zijn autobiografische opmerking - gevonden bij Kamphausen 1992 (ZuD), 247 - dat hij op

grond van zijn ervaringen met de wereldwijde dialoog ‘begann, über das Buchwissen hinauszuge-
hen’.

153 A.a., 442.
154 Ibidem: ‘Can God’s hand be discerned in this situation? If so, what kind of action is He pursuing the

creating preserving, or, in a hidden way, the saving recreating? Might it be that such a situation,
though largely unrecognized, is leading to the formation of a stronger kind of structure among and
within societies - a structure which has already been classified as social pluralism?’

155 MB14 (DHS), 156.
156 MB19, 180.
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mensheid. Als men geen oog heeft voor de situatie, zo is zijn redenering, heeft men
ook geen oog voor de geschiedenis. En heeft men geen oog voor de geschiedenis
dan verdwijnt de mensvriendelijkheid en daarmee de zin van zending.157

Crisis in het zendingsdenken
Dat de situatie weerbarstiger is dan men in de grote verhalen van de traditionele
zending voor mogelijk gehouden had, is iets wat zendelingen reeds de eeuwen door
hadden ondervonden, maar wat nu gaandeweg ook in de missiologische discussies
om aandacht ging vragen. Er was ook een aantal concrete aanleidingen om tot deze
bezinning te komen: het afnemend ‘resultaat’ van de zendingsactiviteiten - met name
in China -, de nationale bewustwording van de ‘jonge kerken’, en het feit dat de
legitimiteit van de christelijke zending binnen een godsdienstwetenschappelijk kader
ter discussie werd gesteld.158

Weliswaar hebben de activiteiten van de zending in de negentiende  en begin
twintigste eeuw geleid tot een intercontinentale en interculturele globalisering van
de betekenis van het evangelie, daarmee was men echter ook gestuit op de grenzen
van de traditionele manier van zending bedrijven. Margull wijst hier op. De geschie-
denis van de religies kan volgens hem niet afgesloten worden met een ideologische
overwinning van de christelijke religie over alle andere religies. Hij constateert dat
er wereldwijd juist een sterke bewustwording en renaissance van de niet-christelijke
religies gaande zijn, welke zich uit in een universele geldingsdrang en toenemende
maatschappelijke betrokkenheid159 van deze wereldgodsdiensten. Aan de vanzelf-
sprekendheid waarmee het christendom de eigen particuliere pretenties universele
geldigheid kan toekennen is nu een einde gekomen, aldus Margull. Hij is van me-
ning dat het principe van de dialoog juist vooronderstelt dat de mate waarin particu-
liere opvattingen inzichtelijk en acceptabel gemaakt kunnen worden, bepalend is
voor de universele geldigheid van deze denkbeelden. Met andere woorden: alleen in
het gesprek met de ander kan over de universele geldigheid van mijn opvattingen
geoordeeld worden. Hij schrijft: ‘Wir sind also gehalten, die Universalität des je
eigenen Glaubens in Beziehung und Spannung zur Verstehensmöglichkeit derjeni-
gen Menschen zu setzen, die diesen nicht teilen und in der Treue zur ihrer Tradition
auch nicht teilen können.’160

De situatie van de kerken in Azië moest daarom ook opgevat worden als een ge-
richt over de eenzijdigheid van de zending en over haar voorbarig en triomfalistisch
universalisme. China is, aldus Margull,


157 Zie MB23, 198: ‘Situationslosigkeit heißt Geschichtslosigkeit. Und Geschichtslosigkeit bricht die

Menschenfreundlichkeit, hebt also Mission auf. (...) Gesagt ist also: Wir wollen unsere Situation,
wir wollen unsere Unmittelbarkeit zu Gottes Heil.’

158 Vgl. bij Margull bijv. MB24, 337: ‘Das Ende der westlich-christlichen Mission (nicht der Mission
überhaupt!) hat sich in einer Weise in China, in anderer Weise am Selbständigkeits-, Präsenz- und
Zeugnisbewußtsein der aus ihr hervorgegangenen überseeischen Kirchen ergeben, in schließlicher
Weise an ihrer natürlich nur schwer akzeptierbaren religionsgeschichtlichen Infragestellung.’

159 Zie MB27, 346. Zie voor wat betreft de wending van niet-christelijke godsdiensten naar de wereld
bijv. ook MB21, 284v.

160 MB27, 350.
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‘(...) für Mission und jede Kirche zu einer monumentalen Erinnerung an Wirklichkeit
und mithin an das Kreuz geworden. Von der Sendung und also überhaupt von der
Kirche des Christus Jesus kann nur unter der Hoffnung gesprochen werden, die Hoff-
nung des Kreuzes ist.’161

7.3.2 ‘Verwundbarkeit’ en dialoog

De verandering in het denken van Margull heeft nooit geleid tot een definitieve
breuk met de missionaire traditie. In de tweede fase van zijn denken gebruikt Mar-
gull wel een andere terminologie dan hij in de eerste fase gewend was. De theologi-
sche aspecten van zijn ontwerp dragen steeds minder het kenmerk van de missionai-
re overwinningsspiritualiteit. Ten aanzien van christologische concentratie valt ons
op dat de triomfantelijke nadruk op opstanding en wederkomst van Christus plaats
maakt voor een meer relativerende benadering en een intensieve bezinning op de
betekenis van het kruis. In deze periode is hij nog slechts incidenteel met ecclesiolo-
gische of missiologische thema’s bezig.162 Het is alsof hij intuïtief aanvoelt dat het
bezig zijn met de structuren van kerk en zending het zicht op de wereld versmallen.

In het vervolg van deze paragraaf gaan we nader in op deze tweede fase in het
denken van Margull. Hoewel daar inhoudelijk zeker aanleiding toe is, duiden we
deze periode niet aan met de term ‘postmodern’ of ‘postmissionair’ omdat Margull
zelf deze begrippen ook nooit zo gehanteerd heeft. Wel is het zo dat hij gaandeweg
in een ‘nieuwe ruimte’ terechtkwam, een andere wereld die hij ook in kaart heeft
proberen te brengen. Men kan hier ten aanzien van zijn gedachtegang eigenlijk niet
meer van een echt ontwerp spreken. Het gaat hier meer om losse gedachten en noti-
ties die door hem zijn uitgesproken of neergeschreven in toespraken en artikelen.

Kruis en kwetsbaarheid
Margull heeft zich eigenlijk steeds meer gedistantieerd van een bepaalde missionaire
manier van spreken over de wereld. Dit kan men vooral opmerken aan de betekenis
die hij toekende aan de theologie van het kruis. In het traditionele missionaire dis-
cours had men in overdrachtelijke zin ook de kruisvlag in de top gehesen maar dan
meer als uiting van een soort kruisvaardermentaliteit dan als teken van een toege-
wijde aandacht voor het lijden en sterven van Christus. Het kruis was in het missio-
naire taalgebruik lange tijd een christelijk teken van verovering. Het was het zwaard
waarmee de wereld veroverd moest worden. Aanvankelijk zien we dat het kruis in
zekere zin ook die betekenis had in het ontwerp van Margull. In een artikel over de
kerk in de derde wereld163 stelt hij dat de universele wereldgeschiedenis in feite pas
begonnen is met de ontdekkingsreizen van Columbus en Da Gama. De kruisvlaggen,
die in de toppen van de masten van de ontdekkingsschepen gehesen waren, wapper-
den niet lang daarna ook in die landen die door de wereldreizigers ontdekt en vero-
verd waren. Het kruis was voor Margull weliswaar niet meer het teken waarin hei-
denen bekeerd en werelddelen gekerstend moesten worden maar het bleef wel het


161 MB16, 294.
162 Vgl. Wietzke/Lembke 1992 (ZuD), 98.
163 MB17, 168vv.
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voorteken voor ontwikkeling en emancipatie. Het was voor hem misschien niet het
enige belangrijke symbool, het bleef in zijn denken aanvankelijk wel de enige legi-
tieme oorsprong en norm van het westers denken en zelfs van een niet-christelijke
religie als de islam.164 Het kruis was teken van hoop en verwachting; bemoediging
voor de kerk om zich in de wereld te wagen,165 want de wereld zelf en de wereldge-
schiedenis waren, aldus Margull in de eerste fase van zijn denken, door het kruis
getekend.166

Het is nu juist door deze ‘weg in de wereld’ dat de ogen van Margull geopend
werden voor een andere betekenis van het kruis. Het werd daardoor niet een teken
van overwinning maar juist een teken van aanname van schuld en een manier om de
eigen nederlaag te aanvaarden en te verwerken.167 Dat betekent uiteindelijk toch dat
Margull van mening blijft dat de relativering van het christelijk getuigenis in con-
frontatie met de weerbarstige werkelijkheid en de aanspraken van andere godsdien-
sten, de universele betekenis van het kruis onverlet laat. Het eschatologisch per-
spectief van de wereldgeschiedenis kan volgens hem alleen door kruis en opstanding
worden gedefinieerd en opengehouden:

‘In dem unfaßbaren Geschehen der Kreuzigung bleibt Gott der Verborgene, der Inde-
finite; in dem ebenso unfaßbaren Geschehen der Auferweckung des Gekreuzigten
wird die Geschichte als offene, als indefinite verkündet. Danach ist die Geschichte
nicht einmal mehr durch den Tod definiert.’168

De kracht van het kruis is volgens Margull de kracht om van zichzelf af te zien, en
in de ander, ook degene die een andere godsdienst aanhangt, een broeder te zien.169


164 Zie hiervoor MB5, 278vv., waar Margull in aansluiting op J.C. Hoekendijk en W. Freytag spreekt

van ‘Das Nein zu Christus nach Christus’. De ideologie van de Verenigde Naties en de verklaring
van de mensenrechten zijn net als de profetie van Mohammed ondenkbaar zonder Christus. Het
‘nee’ tegen Christus ‘na’ Christus ligt in het feit dat men het ‘origineel’ heeft ingeruild voor een
‘kopie’ en het verband met Christus heeft losgelaten: ‘In der Eliminierung des Skandalons von
Kreuz und Auferstehung wird dann das Heilshandeln Gottes radikal verweltlicht’ (279, cursief staat
in origineel van Margull vet, fap).

165 Bijv. MB6, 59: ‘Nur eine Kirche, die sich in ihrem Herrn, für ihren Herrn in der Welt wagt, wird
Bruderschaft des Trostes, Gemeinschaft der Hoffnung, Gemeinde des Gekreuzigten und Auferstan-
denen sein.’

166 Zie MB7, 120: ‘Diese Welt ist durch das Kreuz gezeichnet. Und nun muß sie unter diesem Kreuz
ernst genommen werden. (...) Die Predigt vom Kreuz ist allemal eine Übung in Geschichtlichkeit.’
Zelfs wanneer de verkondiging van de gekruisigde zonder resultaat blijft, blijft het kruis het teken
waardoor de toekomst van de wereld begrepen kan worden (a.w., 122): ‘Und wenn das Zeugnis von
der Zukunft des Gekreuzigten erfolglos bleibt? Dann wird die Mission nur bleiben und hoffen kön-
nen, wenn Gott will, als ein lebendiges Zeichen der Hoffnung. Und darin wird sie ganz Mission
sein.’

167 Zie MB22, 293 waar Margull het ontbreken van het kruis in de islamitische symboliek in verband
brengt met het onvermogen om een nederlaag te erkennen. Hij voegt hieraan toe dat hij zijn vragen
op dit punt stelt als christen ‘der in der Einübung der Theologie des Kreuzes groß geworden ist und
sich zudem als Deutscher ein Leben lang in der Bewältigung eines Zusammenbruchs selber verste-
hen lernen mußte’.

168 MB27, 355.
169 Zie MB31, 367.
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En zo is de knechtsgestalte van Jezus Christus voor hem een aanwijzing en een
aansporing om de pogingen tot dialoog serieus te nemen.170

Omdat de symbolische betekenis van het kruis altijd verbonden zal worden met
christelijke absoluutheidpretenties, die als zodanig de mogelijkheid tot dialoog kun-
nen frustreren, heeft Margull naar een meer algemeen antropologische term gezocht
om zijn bedoelingen weer te geven. Het gaat hier om een equivalent voor het kruis,
in de betekenis zoals hierboven weergegeven. Met andere woorden: het gaat om de
nadruk op openheid, om een uitdrukking waarin het verzet tegen manipulatie door-
klinkt, kortom, om een term, die aangeeft dat het ‘andere’ niet tot het ‘zelf’ herleid
kan worden. Deze geseculariseerde betekenis van het kruis omschrijft hij met een
psychologisch leenwoord: kwetsbaarheid.

De betekenis van dit begrip is door Margull uitgewerkt in een artikel, dat in de
inleiding al geïntroduceerd is, en dat naar onze mening als een van de mooiste en
waardevolste geschriften van zijn hand moet worden gezien: Verwundbarkeit, Be-
merkungen zum Dialog.171 In dit geschrift benadrukt hij dat dialoog zonder kwets-
baarheid eigenlijk ondenkbaar is. Met het gewond raken én verwonden wordt in
feite omschreven wat er in de dialoog gebeurt ‘Verwundet ist nicht nur der Ange-
griffene; der Angreifer greift aufgrund der Wunde an, die “der Dialog” “der Missi-
on” schlägt.’172 Met andere woorden: in de dialoog is de kwetsbaarheid niet alleen
voor degene die gedomineerd wordt onvermijdelijk; degene die domineert zal ge-
neigd zijn om de kwetsbaarheid van de ander als aanknopingspunt voor zijn missie
te gebruiken. Vanwege deze kwetsbaarheid kan, aldus Margull, de bereidheid tot
dialoog wel afnemen. Immers, niet alleen bij slachtoffers worden oude wonden
opengetrokken, maar ook degenen die de verwonding veroorzaakt hebben zullen
voortdurend geconfronteerd worden met de resultaten van hun agressie. Voor beide
partijen is het dus moeilijk om niet te vervallen in een defensieve houding, aldus
Margull. Indien echter het principe van de kwetsbaarheid wordt losgelaten zullen
ook de verwondingen van de geschiedenis betekenisloos blijven. In het volhouden
van het principe van de kwetsbaarheid kunnen ook de wonden van de geschiedenis
een diepere zin gaan vertonen.173 Margull wijst in verband hiermee op de genocide
van de Europese joden, het antisemitisme en de dominante houding van het chris-
tendom ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten. De bewustwording van
deze wonden leidt volgens Margull onontkoombaar tot het besef dat dialoog nood-
zakelijk is: ‘Dialoge entstanden an diesen Wunden, mit diesen Wunden, zur Verbin-
dung der Wunden, zur Verhinderung weiterer Wunden.’174


170 Zie MB20, 269 over de dialoog van Ajaltoun/Beirut: ‘Der Dialog von Beirut erbrachte für alle,

besonders für die Christen die Erkenntnis, daß eine Mission nicht nur in ihrem Entwurf, sondern je
auch in ihrem Wagnis gerade im Dialog mit Menschen anderen Glaubens zu verantworten sein
muß.’

171 MB24.
172 A.a., 331.
173 Ibidem: ‘Verwund-barkeit will also gewissermaßen dialektisch verstanden werden: Jeder und jedes

ist verwundbar, aber entscheidend ist, ob und wieweit Verwundbarkeit ausgehalten werden und ihr
darin ein Sinn zukommen kann.’

174 A.a., 334.
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Margull lijkt van mening dat alleen deze anamnese van de kwetsbaarheid een
zinvolle dialoog mogelijk kan maken. De heelheid van de mensheid is volgens hem
niet gediend met een alliantie van de verschillende godsdiensten tegenover de a-
religieuze krachten van de moderniteit. Want juist vanuit het moderne denken is de
vraag naar de zin van de ene mensengeschiedenis gesteld en alleen vanuit dit per-
spectief kunnen, aldus Margull, de wonden van de geschiedenis betekenisvol wor-
den. De christelijke religie heeft bovendien een aantal subjectieve argumenten om
juist de kwetsbaarheid als uitgangspunt voor de dialoog te nemen. Immers, als men
uitgaat van de geloofszekerheid dat de hele wereld onder het beslag van Gods gena-
de ligt, behoeft men niet verkrampt met de eigen kwetsbaarheid of die van anderen
om te gaan.175 Daar komt bij dat juist het centrale symbool van het christendom, het
kruis, op dit punt evocerend zou moeten werken. Het kruis moet volgens Margull
juist christenen bewegen tot kwetsbaarheid en tot een relativering van de eigen
standpunten. Bovendien blijven in de interreligieuze dialoog de afzonderlijke ge-
loofsovertuigingen, ook de christelijke,176 grotendeels subjectief en moeilijk te be-
middelen.

Dialoog
Zolang men in het gesprek tussen ideologieën en godsdiensten niet verder komt dan
het maken van vergelijkingen is er volgens Margull geen sprake van echte ontmoe-
ting. Er moeten grenzen overschreden worden. Ten aanzien van de ‘ethiek’ van de
dialoog schrijft Margull: ‘Eine Kurzformel für das Ethos des Dialoges ist, daß der
eine danach strebt, den anderen so zu verstehen, wie er sich selber versteht.’177 Het
gaat in de dialoog niet in de eerste plaats om de waarheid maar om de vraag in hoe-
verre de eigen overtuiging gecommuniceerd kan worden. De vraag naar het heil
moet niet meer substantieel gesteld worden maar communicatief,178 aldus Margull.

Om deze principiële openheid toe te lichten voert Margull Martin Buber ten to-
nele,179 die drie vormen van dialoog heeft onderscheiden: de werkelijke dialoog,
waarbij de één een tegenover voor de ander wordt; de technische dialoog, waarbij
men niet verder komt dan een wederzijds uitwisselen van informatie; en een als
dialoog verklede monoloog, waarbij de ander en het andere worden herleid tot het
‘zelf’. Daarom kan er, uitgaande van dit onderscheid, nooit sprake zijn van een echte
dialoog als men de wereld indeelt in een christelijke en niet-christelijke wereld.
Immers, dan wordt het ‘andere’, de ander, altijd gedefinieerd in termen van het


175 Margull merkt in dit verband op dat de christelijke zending die zich tegen het gedachtegoed van de

Verlichting afzette, wel de absoluutheidspretenties van Hegel had overgenomen, zie a.a., 336.
176 Juist op het punt waar het christendom universele geldigheid claimde (ten aanzien van de christolo-

gie) was ze, in de ogen van de dialoog partners (moslims, joden) bijzonder particulier. De ervaring
van deze particulariteit veroorzaakt zelf wonden, vgl. a.a., 325: ‘Gerade an dem Punkt, an dem
christlicher Glaube gleichsam am universalsten Gott zur Sprache zu bringen meinte, ist er nach dem
Verständnis von Juden und Muslimen in eine bleibende Partikularität geraten. (...) Wir stehen vor
der Partikularität des Christus Jesus. (...) In der Subjektivität christlichen Glaubens jedoch verurs-
acht die Partikularität selbst des Christus Jesus einen tiefen Schmerz. Eine Wunde ist geschlagen.’

177 A.a., 339.
178 Zie MB23, 192, 198.
179 In MB30, 309vv.
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‘zelf’, en dus vanuit de vooronderstellingen van de eigen godsdienst. Een christelij-
ke theologie van de godsdiensten zegt volgens Margull dan ook meer over de pre-
tenties van het christendom, dan over het wezen van de andere godsdiensten: ‘Man
kann also auf einer Theologie (oder jeweils Lehre) der Religionen keine Theologie
(oder Lehre) des Dialogs aufbauen.’180

Margull is daarentegen van mening dat de uiteindelijke dragende grond van de
dialoog niet aanwijsbaar of noembaar is. Een wezenlijke betekenis wordt door hem
toegekend aan de stilte. Daarmee wordt niet een onuitgesproken voortzetting van de
monoloog bedoeld, een lege stilte, maar het betekenisvolle zwijgen waarin de trans-
cendente en transcenderende werkelijkheid ervaarbaar wordt, die werkelijkheid die
misschien nog het beste met het woordje ‘God’ omschreven kan worden.181 Deze
aanwezigheid kan men zich niet toe-eigenen, op deze werkelijkheid kan men alleen
maar wachten. En dit wachten kan de opmaat zijn naar een zinvolle en constructieve
dialoog.182 Naast het niet christelijk equivalent van het kruis, namelijk de kwets-
baarheid, ontwikkelt Margull een gelijkwaardig niet-christelijk, filosofisch begrip
waarmee het eschatologisch perspectief van de komende God onder woorden kan
worden gebracht, het betekenisvolle zwijgen.183 En daarmee is de overgang van
Margull van een eerste fase naar een tweede fase in zijn denken weergegeven. De
hoopvolle actieve mens (Mission ist Hoffnung in Aktion), de mens die actief antici-
peerde op de toekomst, is nu een wachtende geworden.

Absoluutheid en relativiteit van de godsdiensten
Kenmerkend voor de tweede fase in het denken van Margull is ook dat hij de uni-
versele pretenties van de wereldgodsdiensten in toenemende mate gaat relativeren.
In zijn analyse van de religies sluit hij aan bij de moderne objectiverende benadering
van Ernst Troeltsch dat alle wereldgodsdiensten zich als absoluut willen doen gel-
den.184 Margull maakt daarbij de kanttekening dat de absoluutheidspretenties van de
religie op het persoonlijk vlak niet zozeer een probleem vormen. Op het moment dat
deze subjectieve waarheden zich echter op universeel niveau doen gelden komt men
wel in de moeilijkheden:

‘Problem ist (...) der in der subjektiven Gewißheit notwendig angesetzte Übergang
von der Vergewisserung innerhalb einer Tradition zu einer universal anspruchsvollen
Aussage über andere Traditionen. Das Problem ist die Grenzüberschreitung.’185


180 A.a., 312.
181 Zie bijv. a.a., 320v.
182 Zie a.a., 323: ‘Diese Wartenden, das muß klar sein, sind Menschen, die bereits in der Lage sind, ihre

subjektive Gewißheit als solche wahrzunehmen und sie konstruktiv zu anderen subjektiven Gewiß-
heiten in Beziehung zu setzen.’

183 A.a., 320: ‘Phasen solchen Schweigens sind Phasen der Wirklichkeit. Und Wirklichkeit ist daß das
unbedingte Eine, das in jeder Tradition unbedingt erfragt werden muß, unter den Bedingungen der
Traditionen in Verschiedenheit, ja in Gegensätzlichkeit benannt wird.’

184 Zie a.a., 321v.
185 A.a., 322.
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In feite werkt de verscheidenheid van de wereldgodsdiensten, vanuit een objectief
wetenschappelijk oogpunt bezien, eerder conflicterend dan harmoniserend. Toch ziet
Margull nog wel een rol weggelegd voor de grote godsdiensten op het wereldtoneel.
Door zijn persoonlijke ervaringen in de dialoog groeit bij hem de overtuiging dat
bijvoorbeeld het boeddhisme juist in het westen antwoord kan geven op vragen die
de christelijk theologie onbeantwoord heeft gelaten.186 En ook bij het oplossen van
internationale spanningen kunnen, aldus Margull, de religies middels de dialoog
heelheid bewerken.187

Wanneer we de veranderingen in het denken van Margull aan een nadere be-
schouwing onderwerpen valt ons op dat er ook een constante factor te ontwaren valt.
Deze is gelegen in zijn zoeken naar een diepere zin in de mensengeschiedenis. Maar
ze kan niet meer onder woorden gebracht worden middels het vertrouwde missiolo-
gische vocabulaire. Juist door de ontmoeting met andere culturen, contexten en
godsdiensten is het eenheidsvertoog van de christelijke theologie en missiologie
ingrijpend verstoord. Margull heeft dit intuïtief scherp aangevoeld.

7.3.3 Tussen universeel en situationeel

Margull heeft de nieuwe ruimte die hij betrad telkens opnieuw in kaart proberen te
brengen. Hij heeft ook geprobeerd om binnen die werkelijkheid, woorden en begrip-
pen te vinden die het ideaal van de ene mensheid, waarvan christendom en Verlich-
ting droomden, opnieuw zouden kunnen weerspiegelen. We denken hierbij vooral
aan de betekenis die hij toekende aan het internationalisme, met name de parallelle
ontwikkelingen binnen oecumene en internationale arbeidersbeweging. Deze aan-
dacht voor internationale kwesties ging echter hand in hand met een andere, meer
situationeel bepaalde, manier van waarnemen en analyseren.

Internationale bewegingen
Men zou, na wat hierboven geschreven is over de dialoog en het principe van de
kwetsbaarheid, geneigd kunnen zijn om te veronderstellen dat Margull in zijn ont-
werp aan het christelijk geloof en de christelijke zending in de dialoog geen meer-
waarde toekende. Toch is dit naar onze mening slechts ten dele waar. Want Margull
had zeker ook oog voor de ontoereikendheid van een ‘kaal’ internationalisme. In een
beschrijving van het ontstaan van de oecumenische beweging heeft hij gewezen op
een parallelle ‘seculiere’ ontwikkeling in de wereldgeschiedenis, die voortkwam uit
het idealisme van de Verlichting, en die leidde tot de oprichting van de Volkeren-
bond in 1920.188 Deze organisatie werd, aldus Margull, aanvankelijk gezien als het
grote voorbeeld voor de wereldchristenheid, maar kon uiteindelijk de hooggespan-
nen verwachtingen niet waar maken. Hij citeert dan Visser ’t Hooft - toenmalig
secretaris van de World’s Student Christian Federation (W.S.C.F) - die schreef dat:


186 Zie bijv. zijn artikel ‘Die Herausforderung der Kirche durch den heutigen Buddhismus’, MB21,

m.n. 281.
187 Zie MB20, 259.
188 MB28, m.n. 235.
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‘wir bewußt oder unbewußt im Kielwasser eines viel zu oberflächlichen idealistischen
Internationalismus mitgeschwommen seien, der auf einem triumphalen Vormarsch der
demokratischen Idee und auf die weltweite Erkennung der Gesetze zur Erhaltung des
Friedens gesetzt hatte.’189

De machten die in de wereld aan het werk waren, dienden echter niet de vrede maar
leidden tot oorlog. Visser ’t Hooft riep de jongeren van de W.S.C.F. op om te bewij-
zen dat de christelijke kerk deze verzoenende en vredestichtende dynamiek wel
bezat. ‘Dieser Beweis freilich’, voegde Margull daar tot slot kort aan toe, ‘mußte
sich weiterhin und muß sich immer noch international vermitteln’.190

De situatie
De aandacht van Margull voor wat wij tegenwoordig ‘contextualiteit’ zouden noe-
men, kunnen we voor een groot deel verklaren vanuit de ontwikkelingen en verande-
ringen die zich binnen zending en oecumene aan het voltrekken waren. In feite nam
de aandacht voor concrete situatie toe omdat men zich aan het begin van de jaren
zeventig steeds meer bewust werd van de culturele, politieke en sociale verschei-
denheid van de wereldsamenleving. De wereldzendingsconferentie in Bangkok
(1973) geeft hiervan een goed beeld.191 In deze vergadering werd nadrukkelijk aan-
dacht gevraagd voor de conflictueuze pluraliteit, de verdeeldheid die een bedreiging
vormde voor de eenheid van de mensheid en die tegelijkertijd als een open vraag aan
het wereldchristendom werd omschreven.192 De aandacht voor de mens impliceerde


189 A.a., 238.
190 Ibidem.
191 Vgl. MB21, 279: Tijdens deze conferentie ontmoette Margull een boeddhistische abt die grote

indruk op hem maakte. Deze geestelijke vertelde hem dat hij in Hamburg in een boeddhistisch stilte-
centrum gebedsdiensten geleid had. Zelf naar Bangkok gekomen om met mensen van andere gods-
diensten te spreken, kwam Margull juist dáár in gesprek over de situatie in zijn eigen land en stad:
‘Ich nehme an, daß in jenem Augenblick wir beide (de abt en Margull, fap) eine Reihe parallel lau-
fender Gedanken hatten; er der in Deutschland wirkt, ich der in Ostasien tätig bin, wir beide jeweils
unter den Menschen des anderen und also unter seinen Nächsten.’ Door deze ontmoeting ging Mar-
gull beseffen dat het boeddhisme wel in het Westen aanwezig is en de christelijke godsdienst ook in
de boeddhistische landen, maar in beide situaties slechts als zeer kleine minderheid. De verwachting
dat ooit de hele wereld éénzelfde godsdienst zal aanhangen kon, aldus Margull, niet meer waarge-
maakt worden: ‘Alle Religionen sind heute auf den Punkt des Judentums reduziert, also auf Bewäh-
rung und Bewahrung’ (a.a., 281). Daar kwam volgens hem ook nog bij dat de interreligieuze ont-
moeting niet langer kon gaan over het verplaatsen van vlaggetjes op de landkaart van de godsdien-
sten, maar dat daarentegen steeds meer duidelijk werd dat binnen bepaalde culturele en maatschap-
pelijke situaties de ene religie het tekort van de andere religie kan aanvullen: ‘So verzähnen sich
praktisch an einigen Stellen Buddhismus und Christentum, wobei jeweils die Stärke des einen an ei-
nem schwachen Punkt des anderen zur Wirkung kommt’ (Ibidem, vgl. ook het verslag dat Margull
gemaakt heeft van de dialoog in Ajaltoun bij Beiroet (Libanon), MB20, m.n. 257).

192 ‘Wir leben gegenwartig in zunehmendem Maße in einer Welt, in der alle Völker zusammenrücken
durch schnelle Möglichkeiten der Kommunikation und durch die Massenmedien…(Doch) unsere ei-
ne Welt ist in Wirklichkeit tief gespalten - politisch, wirtschaftlich und rassisch. Dies ist der Kon-
text, in dem die zitierten Worte Christi (erg: die weltweite Predigt des Reiches Gottes, Mth.24, 14)
zur Sprache gebracht werden (müssen).’ Philip Potter, Christi Mission und unsere Mission in der
Welt heute, in: Das Heil der Welt heute, Bangkok 1973, 18, geciteerd uit Werner 1993, 309v. Ove-
rigens bleef ook in Bangkok - naast de aandacht voor contextualiteit - de vraag naar de mondiale
betekenis van het heil en het streven naar een wereldwijde eenheid van de mensheid. Dat is iets waar
naar onze mening in het boek van D. Werner te weinig aandacht is gegeven.
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aandacht voor de concrete situatie waarin de mens leefde.193 Wat heilzaam is voor
de mens zal pas blijken ín de concrete situatie, zo was de algemene opvatting van
deze conferentie.

Met de term Tertiaterranität194 probeert Margull de betekenis van de situatie te
omschrijven. In discussie met P. Beyerhaus stelt hij dat er geen eeuwig geldende
‘Gestalt der Heilsbotschaft’ bestaat, en dat de gang van de geschiedenis het noodza-
kelijk maakt om in iedere nieuwe situatie een andere uitdrukkingsvorm te vinden
waardoor de heilsboodschap bemiddeld kan worden. In Vietnam betekent heil vrede,
in Angola onafhankelijkheid, in Noord Ierland gerechtigheid en verzoening. In de
‘zwarte theologie’ kan Jezus niet meer wit zijn, ‘eine “weiße”, freiheitslose und eben
darin heillose Rede von Heil ist ihr nicht mehr möglich’.195 Daarom mag men vol-
gens Margull in verband met de bemiddeling van het heil ook niet meer spreken van
‘indigenisatie’, want in dit woord klinkt nog teveel door dat men - in ruimtelijke zin
- iets van de ene plaats naar de andere plaats wil overbrengen. Het nieuwe van de
situatie daarentegen ‘übersteigt die bloße Indigenisation der - mediterran geworde-
nen - Überlieferung’.196

Ongetwijfeld heeft Margull hier aanzetten gegeven voor een contextuele theolo-
gie. Toch moeten we ook vaststellen dat hij hier in een soort aporie terechtgekomen
is. Hij kritiseert de westerse dominantie, maar doet dat met behulp van kernbegrip-
pen uit het moderne westerse secularisatiediscours. Hij voert een pleidooi ten gunste
van allerlei situationele en sociaal-historische uitingen van het heil, en wijst daarmee
bepaalde traditionele vormen van zending af, maar het blijft in zijn gedachtegang
wel gaan om de betekenis van het heil, en dat vooral met behulp van kernbegrippen
uit de westerse secularisatiediscours.

De betekenis van kerk en zending
De zending had wel aan de wieg gestaan van de ene wereld, maar nu moest ze, aldus
Margull, alles in het werk stellen om het einde van deze wereldgeschiedenis open te
houden. In de eerste plaats door zich zelf te stellen onder het oordeel van de ge-
schiedenis en vervolgens door in alle kwetsbaarheid - daartoe aangespoord door het
symbool van de kwetsbaarheid van Christus: het kruis - de hoop op de ene mensheid
door de dialoog gaande te houden. De ‘kerk voor de wereld’ is in de visie van Hans
Jochen Margull geen kerk die zich zonder enig voorbehoud uitlevert aan het moder-
ne secularisme, maar een kerk die de wereldwijde verwachting van mensen probeert

193 Margull citeerde - o.a. in MB23, 194 - naar aanleiding van Bangkok twee kernzinnen uit het bericht

van sectie 1: ‘We refuse merely to be raw materials used by other people to achieve their own sal-
vation’ en ‘Let not this world be changed without me being also changed.’ Deze twee zinnen mar-
keerden, aldus Margull, een keerpunt in de geschiedenis van de zending en de oecumenische bewe-
ging. Over de wereld kon men niet langer spreken buiten de concrete situatie van mensen om, over
verlossing en heil kon men niet meer spreken buiten de vraag naar werkelijke bevrijding en sociale
gerechtigheid om.

194 Vgl. MB25. Interessant is dat Margull in dit artikel (p. 214) ook E. Lange ter sprake brengt in
verband met de relatie tussen de eenheid van de mensheid en de eenheid van de kerken (Leuven
1971): ‘Lange kann somit den “neuen Kontext” der ökumenischen Diskussion mit der Frage cha-
rakterisieren: Was bedeutet die Ökumene für das Überleben der Menschheit?’

195 A.a., 211.
196 A.a., 213.
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te delen door nabij te zijn: pro-existent.197 En in en door die nabijheid wordt het
getuigenis gegeven; soms in woorden, soms in daden, vaak zwijgend. Dit getuigenis
kan volgens Margull worden gegeven op grond van het uitgangspunt van de Ver-
lichting dat iedere overtuiging terecht universele bevestiging zoekt.198 Op deze wijze
combineerde Margull de centrale thema’s uit het missionaire taalveld met de uit-
gangspunten van de moderniteit. Het ‘verlicht’ zijn is een voorwaarde voor een
zinvolle dialoog.199

Het doel van de christelijke openbaring in Jezus Christus en het doel van de mo-
derniteit zoals tot uitdrukking was gekomen in de Verlichting is volgens Margull de
eenheid, de broederschap, van de hele mensheid. Zonder dit alles verbindende ideaal
leidt verscheidenheid niet tot dialoog maar tot vernietiging van de mensheid. Deze
eenheid van de mensheid moet in de loop van de tijd gestalte krijgen, dat is volgens
Margull de les van de wonden van de geschiedenis. Immers ‘(...) wie anders hätte es
wohl laufen können, wenn wir vor 70 oder 50 Jahren schon hätten sagen können:
Die Juden sind unsere Brüder’.200

7.4 VOORLOPIGE BALANS

In het voorgaande hebben we geprobeerd om een adequate weergave te geven van
het ontwerp van Margull en de ontwikkelingen in zijn theorievorming. We hebben
dit gedaan tegen de achtergrond van de twee discoursen zoals wij die in deel 1 heb-
ben beschreven. Aan het begin van onze gang door het werk van Margull vroegen
we ons af op wat voor manier het secularisatiediscours en het missionaire discours
elkaar in het werk van Margull beïnvloed hebben en spraken we het vermoeden uit
dat gebruikmaking van het secularisatievertoog in de interreligieuze ontmoeting
mogelijkheden én problemen zou kunnen opleveren.

Het ontwerp van Margull kan worden beschouwd als een poging om de ver-
schrikkingen van de Tweede Wereldoorlog te boven te komen, en een nieuw kader
te ontwerpen waarbinnen een door grootschalige conflicten bepaalde wereldervaring
kon worden ingepast. Deze samenhang wordt vooral volgens het principe van de
secularisatiethese, dat wil zeggen uitgaande van een universeel historisch proces en
van een voortdurende spanning tussen secularisatie en religie geconstrueerd. Echter,
net als bij Hoekendijk en in de secularisatietheologie, wordt de secularisatiethese
omgekeerd en theologisch gelegitimeerd. De wereld wordt, in de loop van de tijd, in
Gods naam bevrijd van religie en ideologie, het eschatologisch perspectief fundeert


197 MB15, 85: ‘Pro-existenz fordert Präsenz und in Präsenz findet der Glaube seinen Ausdruck, der zu

Pro-existenz führt. Man kann nicht für andere da sein, wenn man weit weg von ihnen lebt, geogra-
phisch, kulturell, existenziell oder theologisch. (...) Präsenz geht der Verkündigung voraus.’

198 Zie MB31, 366: ‘So kommt es also, daß der interreligiöse Dialog nicht nur eine Begegnung von
Gewißheiten, sondern dabei auch von Missionen ist. Somit erweitert und wandelt sich der für die
christliche Mission irritierende Faktor des Dialogs zu dem wohl noch stärker irritierenden Problem
einer Pluralität (legitimer) Mission.’

199 Zie a.a., 358 en 365 waar Margull aangeeft dat de meeste dialoogpartners vaak een ‘ausreichende
Strecke von Aufklärung durchlaufen haben’.

200 MB31, 367.
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en legitimeert de gang van de geschiedenis als bevrijdingsgeschiedenis. Het escha-
tologisch perspectief, dat verankerd ligt in kruis en opstanding van Jezus Christus,
maakt de eigenlijke zin van de mensengeschiedenis zichtbaar

In de tweede fase van het denken van Margull zien we echter dat vooral het uni-
versalisme, dat kenmerkend is voor het moderne wereldbegrip, problematisch wordt.
De ruimte van de wereld verzet zich als het ware tegen een algemene historiserende
inkadering. In de dialoog en door de confrontatie met de weerbarstige situatie, waar
zending alleen nog zwijgende presentie kan zijn, ervaart Margull vooral de niet-
beschikbare zijde van God.201 Hij heeft deze missionaire ervaring benoemd met het
sleutelbegrip ‘Verwundbarkeit’.

Vanuit deze ervaring valt ons inziens ook de tweede fase in zijn denken te ver-
klaren. Het is alsof Margull in deze periode bepaalde elementen uit het taalveld van
de moderne Duitse zendingsbeweging opnieuw introduceert. In de eerste fase van
zijn denken heeft hij al benadrukt dat bepaalde theologische kernwoorden in een
verschillende situatie ook een andere betekenis kunnen krijgen. Maar deze gedach-
tegang zet zich door in de tweede fase van zijn theorievorming. In deze periode is hij
steeds intensiever bezig met vragen betreffende de contextuele betekenis van het
evangelie en de voorwaarden voor de dialoog. Als voorbeeld hiervoor kan gewezen
worden op zijn geschriften over het begrip ‘Tertiaterranität’.

Tegelijkertijd constateren we dat het secularisatiediscours de grondstructuur van
zijn ontwerp blijft uitmaken. Hij gaat immers nog steeds uit van de historische rela-
tivititeit van de wereldgodsdiensten en legt ook grote nadruk op de universele bete-
kenis van het internationalisme.


201 Zie Ustorf 1992, 13.


