
DEEL 3:  VOORTGAAND GESPREK





9. Terugblik op Hoekendijk, Margull en Lange

Alvorens we hun visies gaan plaatsen tegen de achtergrond van het missiologisch
discours en secularisatiediscours zoals we deze in het eerste deel hebben beschreven,
blikken we nu eerst terug en bespreken we in hoofdlijnen de overeenkomsten en
verschillen tussen de ontwerpen van Hoekendijk, Margull en Lange.

9.1 OVEREENKOMSTEN

In dit onderzoek hebben wij op verschillende plaatsen gewezen op de betrokkenheid
van Hoekendijk, Margull en Lange bij het oecumenisch onderzoeksproject betref-
fende the missionary structures of the congregation. Dit studieproces werd in 1961
gestart door de afdeling ‘Studies in Evangelism’ in opdracht van de Algemene Ver-
gadering van de Wereldraad van Kerken (New Delhi 1961).1 Het was de bedoeling
dat er een herbezinning plaats zou vinden op de relatie tussen kerk en zending en op
de samenwerking tussen ‘oude’ en ‘jonge’ kerken. Dit alles geschiedde in het kader
van de, in New Delhi tot stand gekomen, integratie tussen de Internationale Zen-
dingsraad en de Wereldraad.2 De vragen die opkwamen rond dit samengaan hadden
deels te maken met de afbakening van de werkterreinen van zending en kerk en
deels met een meer principiële discussie over de verhouding tussen die beide. Daar-
bij werden fundamentele systematisch-theologische thema’s aangesneden zoals: is
de gemeente instrument of doel, gaat het om de dienst aan kerkleden of om betrok-
kenheid op en verantwoordelijkheid voor de wereld waarin deze gemeenteleden
leven. Mag er wel onderscheid gemaakt worden tussen hen die binnen en hen die
buiten de kerk zijn? Maar ook: loopt zending uit in kerk of is zending een alles
overkoepelende beweging in de richting van de wereld waarbinnen ook sprake is
van ‘kerk’? Kortom, er werd om begripsverheldering gevraagd betreffende de relatie
tussen ‘zending’, ‘kerk’ en ‘wereld’ in het licht van het evangelie en het koninkrijk
Gods.

Werner is van mening dat er drie ontwikkelingen na New Delhi aan te wijzen zijn.3 In
de eerste plaats: er was sprake van een verbreding en verdieping van de heilshistori-
sche benadering door een kosmische christologie. In de tweede plaats: aan de univer-
sele mensengeschiedenis werd heilshistorische betekenis toegekend en secularisatie
werd omschreven als vrucht van christelijk geloof. In de derde plaats: de missionaire
verantwoordelijkheid werd concreet toegespitst op deelname aan maatschappelijke
verandering.


1 Zie voor New Delhi 1961 algemeen: het rapport van het Central Committee, ‘Evanston to New

Delhi’, Geneva, 1961 en Visser ’t Hooft 1962.
2 Zie OAL, 80 vv. en Werner 1993, 84 vv.
3 Zie Werner idem, 84.
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Het studieproces werd in verschillende delen van de wereld uitgevoerd en niet alleen
theologen maar ook sociologen werkten er aan mee. Uiteindelijk moest het uitlopen
op een publicatie en een bijdrage leveren aan wat een mogelijk thema voor de vol-
gende Algemene Vergadering zou zijn: ‘The witnessing church’.4

In dit hoofdstuk gebruiken wij het onderzoek van de West-Europese werkgroep
als kader waarbinnen wij de overeenkomsten tussen Hoekendijk, Margull en Lange
bespreken. Lange was lid van de werkgroep, Hoekendijk voorzitter en ook Margull
was, als secretaris van de afdeling, nauw bij de besprekingen betrokken. De resulta-
ten van het onderzoek zijn neergelegd in een eindrapport getiteld The Church for
Others. Maar meer inzicht in de specifieke inbreng van vooral Hoekendijk en Mar-
gull en ook van de West-Europese werkgroep in haar vaste bezetting levert vooral
het tussentijds gepubliceerde Arbeitsbuch, Mission als Strukturprinzip. Daarin zijn
de verschillende bijdragen van leden van de werkgroep afzonderlijk afgedrukt5 en
daarom kan daaruit ook beter opgemaakt worden wat de specifieke inbreng van
Hoekendijk, Margull en Lange is geweest.

Eerst zullen we, bij wijze van inleiding, bepaalde kernbegrippen uit de ontwer-
pen van Hoekendijk, Margull en Lange toelichten met behulp van het werkboek.
Vervolgens zullen we de specifieke invalshoek van de drie hoofdpersonen toelichten
met betrekking tot deze kernbegrippen.

Uitgangspunt
In de inleiding van het werkboek schrijft Margull dat er door de ontdekking van de
wereld als wereld-in-verandering allerlei vragen opgeroepen worden die niet alleen
betrekking hebben op de boodschap die door de kerk verkondigd wordt, maar vooral
ook op de manier waarop, de structuur waardoor de verkondiging van het evangelie
zou moeten plaatsvinden. Margull schrijft dat men binnen de werkgroep gaandeweg
tot de ontdekking was gekomen dat een kerk die zich in haar verkondiging aan de
wereld wenst aan te passen vooral een missionaire kerk moet zijn. Deze missionaire
gemeente duidt hij ook wel aan met de kernomschrijving (hij verwijst hier naar
Bonhoeffer) Gemeinde für andere. De ander, degene die volgens de geldende op-
vattingen als buitenkerkelijk wordt beschouwd, wil men niet als ‘Randsiedler’ tege-
moet treden, integendeel, men wil juist zijn positie en zijn geseculariseerde wereld
tot uitgangspunt nemen. Met andere woorden: men wil ‘van buiten af’ inzetten.

‘Wir meinten also, daß eine Gemeinde für alle “anderen” zu leben hätte und daß die
anderen wohl das sein “dürften”, was sie in zunehmender Zahl sind und in den meis-


4 Zie voor het verloop van het studieproces: Wind 1991, 293 vv.
5 De inleiding Gemeinde für Andere (3-9) en de artikelen Was heißt Mission (26-27) en Sammlung am

Zielort der Sendung (139-141) zijn door Margull geschreven en de artikelen Bemerkungen zur Be-
deutung von Mission(arisch) (30-38) en Morphologischer Fundamentalismus (127-128) zijn van de
hand van Hoekendijk. Voorts betrekken we de volgende artikelen van de West-Europese werkgroep
in onze analyse: Aufriß zum Verstandnis von Mission (39-44), ‘Welt’ unter den Aspekten geschicht-
licher Veränderung und eschatologischer Hoffnung (71-77), Eine Interpretation des Begriffs Säku-
larisierung (83-88), Die Kirche im Dienst des Herrn der Welt (130-135), Gottesdienst und Mission
(182-190), Bemerkungen zur Bedeutung und Anwendung der Selbstanalyse (205-207) en Raumge-
mäße Strukturen für die Kirche (208-214).
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ten “Gebieten der Erde” schon immer waren, nämlich sehr “andere”. Wir fügten die-
ser Meinung dann auch die Frage hinzu, ob Christen nicht glauben dürften, daß Gott
allen “anderen” bezeugt sein will, ja an vielen schon handele und gehandelt habe und
sie folglich Fragen und vielleicht auch Einsichten hätten, die uns zwar befremdeten, in
deren gemeinsamer Behandlung aber gesehen werden könnte, was Mission und nicht
einfach “Missionierung” heißt.’6

Niet de kerk maar de wereld moet het uitgangspunt zijn, zo vat Margull de opvatting
van de werkgroep samen. En daarom is de vraag naar de betekenis van ‘wereld’, zo
schrijft hij, de rode draad die door het hele boek heenloopt.7 Deze vraag moet wel
gesteld worden vanuit het perspectief van de Missio Dei. Want spreekt men van
wereld, dan spreekt men, aldus de leden van de werkgroep, in de eerste plaats van
Góds wereld. Daarmee wordt bedoeld: ‘seine vom Anfang bis zum Ende in Jesus
Christus bewegte Schöpfung, das Feld seines überraschenden Handelns’.8 De wereld
als uitgangspunt komt weliswaar niet in plaats van het gezag van de Schrift, maar
moet wel serieuzer genomen worden dan allerlei kerkelijke vormen en normen.9 De
wereld mag niet beschreven worden als een verlengstuk van een christelijke cultuur,
niet als expansieproject, maar moet begrepen worden vanuit haar naakte geseculari-
seerde verschijning. Deze profane wereld is, aldus nog steeds de opstellers van het
rapport, het adres van Gods heil.

Missio Dei en secularisatie
In het artikel waarin de wereld vanuit het perspectief van historische verandering en
eschatologische hoop wordt besproken,10 schrijft de werkgroep dat de ervaring van
het gezonden zijn, van de ‘missio’ vooraf gaat aan de concrete ervaring van ‘we-
reld’. Het besef van gezonden zijn is theologisch gezien eerder dan de ervaring van
het in de wereld zijn. Men beseft dat deze volgorde niet zo eenvoudig te maken is,
maar wil toch deze theologische keuze vooraf laten gaan aan de empirische waar-
neming. In een voetnoot wordt het als volgt geformuleerd:

‘Theologisch geht die Erfahrung der Missio unserer Welterfahrung voraus. Faktisch
ist der Vorgang komplizierter. Zwischen unserer Welterfahrung und der Erfahrung
des Gesandtseins besteht eine enge Wechselbeziehung derart, daß die Erfahrung des
Gesandtseins vom inkarnierten Christus stammt und deshalb auch aus der Welt. Unser
kritisches und darin reifes Verständnis der Sendung und der Welt wächst in der Erfah-
rung dieser Wechselbeziehung. So daß dann zu sagen ist, daß der Sendungsauftrag die
Grundlage für das Zeugnis in der Welt ist.’11


6 MaS, 5 (onderstreping van Margull, fap).
7 Ibidem. De vraag (‘was eigentlich Welt heißt’) ‘durchzieht dieses Buch wie ein roter Faden, sie

springt hier und da wie eine lange heruntergeschraubte und zurückgehaltene Feder mit einem hohen
Ton und schnellen Schwingungen auf.’ (cursief is onderstreept bij Margull, fap).

8 Ibidem.
9 Ibidem: ‘Diese Welt, so meinten wir, müsse neu ernst genommen werden und vielleicht für den

Moment ernster, nicht als die Heilige Schrift, um das gleich zu klären, sondern ernster als unsere
jeweiligen Kirchen und ihre Formen und ihre tägliche Treue in diesen Formen.’

10 Idem, 71-77.
11 A.w., 77 n.1.
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Omdat de christen allereerst tot missio geroepen is, mag hij van de wereld geen
abstractum maken en ook niet uitgaan van een metafysisch wereldbegrip, aldus het
studiedocument. Want de zending van God betreft de concrete geseculariseerde
wereld en het getuigenis wordt afgelegd in de concrete wereld, tegenover de con-
crete mens. Daarom wordt er ook veel betekenis toegekend aan het begrip seculari-
satie,12 want de concrete wereld en de situatie waarin de mens zich bevindt, kunnen
volgens de werkgroep het beste begrepen worden wanneer het secularisatieproces
als grondstructuur van deze wereld en van het bestaan wordt aangewezen. Missio
Dei en secularisatie grijpen als het ware op elkaar in, zij vormen twee kanten van
hetzelfde proces. Het secularisatieproces is de wegbereider, de puinruimer ook,
waardoor de ‘kale wereld’ zichtbaar wordt als veld van de Missio Dei. In die zin is
secularisatie niet alleen onvermijdelijk, maar ook noodzakelijk. Het is dan ook de
bedoeling van de werkgroep om een definitie van Missio Dei te geven die aansluit
op de vooronderstellingen van de secularisatiethese. Het zenden van God wordt
direct gerelateerd aan de veranderingen en ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis.
Missio Dei kan en mag in ieder geval niet - en hier gaat men nadrukkelijk in tegen
de opvatting van met name G.F. Vicedom - een theologisch voorwoord bij een on-
veranderde ‘antropo- en ecclesiocentrische tekst’13 zijn. Met Missio Dei moet vol-
gens de werkgroep bedoeld worden: de betrokkenheid op een nieuwe ordening, op
de belofte van het Messiaanse tijdperk waarin het onderscheid tussen sacraal en
profaan overwonnen is.14

In het ontwerp van Hoekendijk hebben we kunnen zien dat secularisatie en Mis-
sio Dei door hem ook in het verlengde van elkaar worden geplaatst. In zijn definitie
van Missio Dei heeft hij de secularisatiethese feitelijk overgenomen, omgekeerd en
theologisch gelegitimeerd. De geseculariseerde wereld is het adres van Gods zenden
en van Zijn heil. De sjaloom van God betekent bevrijding van valse religie en herstel
van menselijke verhoudingen in de wereld die als veld van Gods handelen openge-
legd wordt door het proces van secularisatie. Het model van de geseculariseerde
samenleving en dus ook het adres van Gods heil is in het ontwerp van Hoekendijk
de Great Society, de samenlevingsvorm die over alle etnische en culturele ordenin-
gen heen spoelt. Als hij in Amerika geconfronteerd wordt met de ‘onderkant’ van
deze wereldmaatschappij en met de kritiek van onder andere de zwarte theologie op
deze westerse samenlevingsvorm, wordt hij wel terughoudender met zijn waardering
voor deze nieuwe wereldmaatschappij. Nog sterker dan voorheen blijft hij in zijn

12 In het artikel ‘Eine Interpretation des Begriffs Säkularisierung’ (a.w., 83-88) worden er drie defini-

ties van secularisatie gegeven (a.w., 83v.): 1. Als uitvloeisel van het historisch proces van de Ver-
lichting, aanvankelijk in de relatie tussen kerk en staat maar later ook als proces van sociale diffe-
rentiatie. 2. Als secularisme, d.w.z. als een maatschappelijk klimaat waardoor de invloed van religie
en kerk tot een minimum is teruggebracht. Volledige afwezigheid van deze invloeden lijkt volgens
de leden van de werkgroep overigens uitgesloten. 3. Secularisatie als proces van identificatie. De
kerk onttrekt zich niet aan de wereld, maar zoekt haar juist op en identificeert zich met haar, zoals
ook de Zoon des Mensen dat gedaan heeft. Het is duidelijk dat de werkgroep deze laatste definitie
voor ogen heeft gehad bij het opstellen van het rapport.

13 Idem, 33, m.n. n.5. Vicedom legde, in aansluiting op Barth en Hartenstein, de nadruk op Missio Dei
als een binnen-trinitarische beweging van God uit, onafhankelijk van de wereldgeschiedenis. Zie:
Vicedom 1958.

14 Zie idem, 35v.
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theologische interpretatie van de wereld steken in globale uitspraken waar men op
het punt van de kenbaarheid van het voortgaande handelen van God niet veel mee
kon. Actuele kwesties als racisme en politieke bevrijding konden moeilijk theolo-
gisch ter sprake worden gebracht. Op dat punt oogst Hoekendijk dan ook veel kri-
tiek. Maar de kern van zijn gedachtegang, namelijk dat het in Missio Dei en secula-
risatie gaat om een universeel historisch proces houdt hij tegenover deze kritiek
overeind. Vanuit deze benadering moeten we ook zijn scherpe kritiek op de kerk
begrijpen. De kerk kan en mag volgens hem niet meer zijn dan een verwijsteken, een
functie van het apostolaat en een zichzelf ontledigende boodschapper van sjaloom.

Ook Margull plaatst het secularisatieproces in het kader van de Missio Dei. In
het niet gepubliceerde manuscript Durch den Horizont schauen maakt hij wel een
verschil tussen secularisatie en secularisme, waarbij secularisme gedefinieerd wordt
als een gesloten ideologisch of religieus systeem, maar secularisatie wordt omschre-
ven als het proces waardoor mensen juist van al deze systemen bevrijd worden. Net
als bij Hoekendijk kan in de visie van Margull het secularisatieproces alleen haar
eigenlijke doel bereiken in het kader van Missio Dei. Bij hem wordt deze opvatting
echter meer missiologisch uitgewerkt. Het secularisatieproces effent als het ware de
weg voor dialoog tussen de verschillende godsdiensten en de ontmoeting tussen
verschillende culturen. Daarbij worden niet alleen ideologieën en religies ontmas-
kerd, maar ook de oneigenlijke elementen uit het christendom weggezuiverd. Op de
‘brandpunten van het secularisatieproces’ moet het handelen van God zichtbaar
gemaakt en de hoop voor deze wereld verkondigd worden. Ook hier wordt de secu-
larisatiethese omgekeerd. Secularisatie reinigt de wereld, maakt haar vrij van valse
religie en neo-paganistische ideologie en brengt de mens in de juiste verhouding tot
God. En door de juiste verhouding tegenover God vindt hij ook weer de juiste ver-
houding tegenover de wereld.

Omdat het principe van de Missio Dei niet uitgaat van een ruimtelijk-
geografische indeling van de wereld, maar van een historisch wereldbegrip, kon het
ook betekenis krijgen buiten de traditionele zendingskringen. Het werk van Lange is
hiervan een sprekend voorbeeld. Lange is geen ‘man van de zending’ maar een
oecumenisch theoloog. Toch is het Missio Dei principe duidelijk te herkennen in
zijn gedachtegang en dan, net als bij Hoekendijk en Margull, als theologische pen-
dant van de secularisatiethese. Missio Dei krijgt in het ontwerp van Lange gestalte in
het verzet van Jezus tegen het onmondig maken en de zelfvernietiging van de mens.
En ook secularisatie wordt door hem verbonden met het proces van emancipatie,
waardoor niet alleen de traditionele ordeningen opengebroken worden, maar de idee
van ‘orde’ als zodanig eveneens ter discussie komt te staan. Overigens heeft secula-
risatie bij Lange zeker niet alleen een positieve betekenis. Ze veroorzaakt ook een
universele cultuur van het zwijgen. Maar in alle gevallen blijft het een onontkoom-
baar wereldwijd proces. Missio heeft vooral betrekking op de vraag hoe men de
positieve kant van secularisatie, emancipatie, kan verbinden met het verzet van Jezus
tegen de onmondigheid en de zelfvernietiging van de mens. Het gaat om de vraag
naar God na de dood van God, om het vinden van een nieuwe taal voorbij de cultuur
van het zwijgen. Missio heeft dan vooral te maken met ‘indigenisatie’ en ‘incarna-
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tie’. Daarmee bedoelt Lange: het inheems worden van het christendom in telkens
nieuwe situaties. Het borg-zijn van Jezus Christus, Zijn zelfontlediging, moet navol-
ging vinden in de kenosis van de kerk, het borg-staan van de kerk voor de wereld.
Zo wordt in de wereld de belofte zichtbaar: ‘In der Realität ist Gott im Kommen.’

Geschiedenis en eschatologie
Eschatologie en geschiedenis worden in Mission als Strukturprinzip eveneens in het
verlengde van elkaar geplaatst. De wereldgeschiedenis vanuit het geloof begrijpen
wil om te beginnen zeggen, haar van Jezus Christus uit begrijpen. De tijdsaandui-
ding ‘na Christus’ heeft een diepere betekenis dan een moment in de jaartelling,
aldus de opstellers van het West-Europese rapport.15 Zij situeren de wereldgeschie-
denis in de ‘tussentijd’, dat wil zeggen tussen kruis en opstanding van Christus
enerzijds en zijn wederkomst anderzijds. De heerschappij van Christus komt in dit
spanningsveld, tussen het ‘reeds’ en het ‘nog niet’, tot volle ontplooiing:

‘Das (im Kampf gegen die Mächte) fortschreitende Ergreifen dieser Herrschermacht
durch Christus ist die theologische Begründung sowohl von Zukunft wie von Ge-
schichte. Die Gewißheit, daß Christus heute und morgen Herr ist, eröffnet erst Zu-
kunft und ermöglicht Geschichte. Weil die Herrschaft Christi ein Unterwerfen der
Weltmächte ist, hat diese Geschichte weltliche und weltweite Dimension.’16

Maar tegelijkertijd wordt vastgesteld dat het handelen van God in de geschiedenis
niet als een soort continuïteit aangewezen kan worden, omdat dit handelen telkens
anders is, verassend en nieuw. Het is de mens ook niet mogelijk om op grond van
theologische vooronderstellingen zelf historische schemata te construeren. Maar wel
is het zo dat de mens open en actief op de geschiedenis kan anticiperen, niet in de
laatste plaats omdat hij zelf het centrum en het doel van alle verandering is.17 Es-
chatologische existentie betekent niet dat de mens zich opstelt tegenóver de wereld,
maar, ín de wereldgeschiedenis participerend, vooruitgrijpt naar het doel van die
geschiedenis. Voorzover de christen een zekere distantie mag innemen ten opzichte
van de wereld moet het een historisch-eschatologische distantie zijn. Daarmee wordt
bedoeld dat, met het oog op het uiteindelijke doel van de geschiedenis en op grond
van de belofte, de bestaande ordeningen en structuren beoordeeld en gezuiverd
worden. Daarin ligt ook de opdracht aan de kerk. Als deel van de wereld anticipeert
ze op het nieuwe dat komen gaat:

‘Die guten (Strukturen, fap) wird sie (die Kirche, fap) vorausweisen in noch bessere,
die nicht gute wird sie reinigen, sie alle wird sie zurückrufen zur Struktur des Huma-
num, indem sie die Welt auf ihre wahre Dimension zurückführt, sie entmythologisiert,
entsakralisiert, sie schlicht als menschliche Welt versteht und ihr - den Zeitgenossen
voraus - lebt.’18


15 MaS, 73: ‘Die Notation “post Christum natum” gewinnt tiefere als bloß kalendarische Bedeutung.’
16 Ibidem.
17 Zie idem, 74.
18 Idem, 76.
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Tot deze eschatologische existentie is de gemeente geroepen. Ze moet de kerkelijke
kalender met de seculiere kalender, die op verschillende plaatsen ook een verschil-
lende tijd aangeeft, synchroniseren.19

In het ontwerp van Hoekendijk wordt gaandeweg een steeds diepere bezinning
op de betekenis van de geschiedenis zichtbaar. De geschiedenis is het kader waar-
binnen de confrontatie tussen Rijk en wereld plaatsvindt. Het alternatief voor allerlei
reactionaire pogingen om de relatie tussen Rijk en wereld te vatten in ‘dagdromen
over organische groei’ en in vastgelegde ordeningen ziet hij in een directe betrok-
kenheid op de tijd. De inbraak van het Rijk betekent sjaloom, de nieuwe dingen
overweldigen het oude en herstellen de ware humaniteit. In een later stadium, als
Hoekendijk naar Amerika is verhuisd, scherpt hij zijn heilshistorische visie verder
aan en gebruikt hij vaak de term revolutie om zijn visie op de betekenis van de ge-
schiedenis onder woorden te brengen. Het tijdbegrip wordt verder geradicaliseerd en
ook geseculariseerd met het oog op kerk en christendom, maar ook in zijn discussie
met de in opkomst zijnde contextuele theologie. Zijn belangrijkste kritiek op de
zogenaamde genitivustheologie en democratiseringsbewegingen van de zestiger
jaren is dat ze in hun opstandigheid de bestaande structuren in feite ongemoeid laten
en dus ook geen aansluiting houden met de gang van de universele wereldgeschie-
denis.

Ook bij Margull zien we dat geschiedenis en eschatologie sterk op elkaar be-
trokken worden. Hij distantieert zich van zijn leermeester Walter Freytag die vol-
gens hem de wereldgeschiedenis had gedegradeerd tot een ‘heilshistorische pauze’,
een periode die alleen nog betekenis krijgt als tussentijd waarin de gemeente in de
wereld verzameld wordt. Voor Margull komt Gods zending door de loop van de
wereldgeschiedenis aan het licht, de wereldgeschiedenis voegt de verschillende
delen van de wereld, de culturen en de volkeren, in de universele mensengeschiede-
nis op weg naar het Rijk. Daarbij is er wel ruimte voor een zekere contextualisering,
verschillende ‘vertalingen’ van de betekenis van het evangelie, maar het heilshisto-
risch perspectief vormt het voorgegeven kader waarbinnen deze pluraliteit beoor-
deeld wordt. Als geschiedenis en eschatologie van elkaar losgemaakt worden, dan
houdt men volgens Margull slechts verabsoluteerde menselijke fixaties over, óf van
de bestaande ordeningen óf van een andere werkelijkheid die dan slechts een pro-
jectie is van de mens. In de tweede fase van zijn denken is Margull minder stellig
over het eschatologisch perspectief, en over de vraag waar het met de geschiedenis
naar toegaat. De geschiedenis wordt een probleem. Maar wel blijft ze de enige
structuur, Margull spreekt van de ‘wonden van de geschiedenis’, waardoor de een-
heid van de mensheid zichtbaar gemaakt kan worden.

Lange is in zijn analyse aanzienlijk minder optimistisch over de gang van we-
reldgeschiedenis dan Margull (zeker minder optimistisch dan de ‘jonge’ Margull) en
Hoekendijk. Conflicten en verdeeldheid, dreiging van oorlog en atoomrampen ken-
merken in zijn visie de wereldtijd. Door het constant veranderende wereldgebeuren
worden veel traditionele vormen van samenleven en ook van de traditionele moraal
ondergraven. Het tij kan echter niet gekeerd worden door buiten de stroom van de

19 Zie idem, 38 en 132 vv.
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geschiedenis te gaan staan. Lange acht het juist noodzakelijk dat in het ‘revolutio-
naire ferment’ van zijn tijd de eenheid van de mensheid gezocht wordt op grond van
het borg-zijn van Jezus Christus en op grond van de belofte die met dit borg-zijn
gegeven is. Want ten diepste gaat het in het borg-staan toch om een vertrouwen dat
uitgesproken wordt met het oog op de toekomst. De heilsgeschiedenis wordt juist
dan zichtbaar en ervaarbaar wanneer men vanuit de ervaring van Gods afwezigheid
naar God gaat vragen en ook voor Zijn toekomst borg durft gaan staan. Ontwikke-
ling, humanisering en bevrijding kunnen alleen op grond van dit ‘krediet’, dit ge-
loof, dit vertrouwen in de toekomst, gerealiseerd worden.

Sociologie en ecclesiologie
In de inleiding van deze paragraaf merkten we al op dat ook sociologen aan het
studieproject naar ‘de missionaire structuur van de gemeente’ hebben meegewerkt.
Omdat men de concrete wereld in beeld wilde krijgen en niet uit wilde gaan van
metafysische speculaties hechtte men veel waarde aan het oordeel van deze ‘weltli-
che Wissenschaft’.20 De bevindingen uit het sociologisch onderzoek moesten gere-
lateerd worden aan theologische veronderstellingen en wel dusdanig dat beide elkaar
zouden kunnen aanvullen. Theologie en sociologie moesten vervolgens allebei de
onderzoeksresultaten van elkaar verwerken in het eigen wetenschappelijk werk.
Overigens wordt in het werkboek wel nadrukkelijk gesteld dat de theologie geen
voorschriften of regels aan de sociologie mag opleggen. De sociologie wordt aange-
duid als de wetenschap die het proces van secularisatie voor de theologie kan duiden
en die de ‘kale wereld’ in haar historiciteit21 en veranderlijkheid kan helpen begrij-
pen. Wat er echter feitelijk gebeurt, is dat allerlei sociologische gegevens gean-
nexeerd worden binnen bepaalde vooronderstelde normatieve posities. Van daaruit
worden bestaande kerkelijke structuren gekwalificeerd als vormen van morfologisch
fundamentalisme en het secularisatieproces wordt beschreven als een onontkoomba-
re historische gebeurtenis. Daarom gaan de meeste sociologische of sociologisch
getinte artikelen in Mission als Strukturprinzip ook over de kerk of over het chris-
tendom in een wereld van verandering. Op de keper beschouwd blijkt de sociologie
voor Hoekendijk, Margull en Lange geen objectieve empirische wetenschap maar
meer een voorwetenschappelijk kader waarbinnen zij de wereld het dichtst denken te
kunnen benaderen.

Eigenlijk is sociologie bij Hoekendijk meer een soort ‘secularisatiewetenschap’.
Het is voor hem de manier om de Realgeschichte tot in detail serieus te nemen. Het
bezwaar dat hij in zijn dissertatie maakt tegen de volkskerk, onderbouwt hij met
sociologische kritiek. Zijn belangrijkste bezwaar tegen de Volk-idee is dat één soci-
ale categorie de hele sociale werkelijkheid niet kan weergeven. De sociologie moet
de mens bevrijden van de gevangenschap van traditionele, vastgeroeste ordeningen
en van religieuze en culturele mythen. De sociologie moet hem ook helpen bij de

20 Zie MaS, 72.
21 Men had meer vertrouwen in sociologen dan in historici, want historici hielden zich slechts met het

verleden bezig en niet met het heden of de toekomst wat bij de interpretatie van de verhouding ge-
schiedenis-eschatologie een probleem zou kunnen gaan vormen. Zie een artikel dat Hoekendijk sa-
men met H. Schmidt en W. Simpfendorfer geschreven heeft in MaS, 125.
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oriëntatie in een geseculariseerde en veranderende wereld. De kritiek van Hoeken-
dijk op de kerk komt ook voort uit sociologische kritiek. Wanneer de kerk kiest voor
één organisatievorm dan dreigt het morfologisch fundamentalisme, en zal ze de
aansluiting met de wereld in verandering zal missen. Hij is van mening dat de kerk
voor zichzelf geen aparte ruimte in de wereld moet opeisen, zij is functie van het
apostolaat, van de Missio Dei en in die zin ook niet meer dan een stukje van de
wereld.

In het ontwerp van Margull zien we dat hij aan de sociologie vooral betekenis
toekent bij het zoeken naar heelheid temidden van culturele en religieuze verschei-
denheid. De zendelingen van vroeger moesten oceanen oversteken om andere delen
van de wereld te bereiken, schrijft hij, maar de zendeling van de twintigste eeuw
moet sociologische grenzen passeren. Deze grenzen zijn niet geografisch bepaald
maar ontstaan en verdwijnen in het wereldwijde secularisatieproces. Margull maakt
in een later stadium ook gebruik van de sociologie wanneer hij de universele en de
relatieve geldigheidaanspraken van de wereldgodsdiensten probeert te onderschei-
den: de subjectieve overtuiging die gevormd is in één specifieke religieuze traditie
moet gerelateerd worden aan uitspraken over de betekenis van andere godsdiensten.
De wereldgodsdiensten worden dus gerelativeerd binnen een, universeel geldig
geacht, sociologisch kader en ook de betekenis van het christendom wordt op deze
wijze door hem gerelativeerd. De eenheid van de mensheid is wel gegeven met de
oorsprong van het evangelie, maar kan alleen sociologisch terug herkend worden in
de verschillende seculiere vormen van internationalisme, zoals het socialisme, de
internationale vakbeweging en allerlei andere wereldwijde bewegingen op het ge-
bied van sport en cultuur. De kerk krijgt, aldus Margull, universele betekenis wan-
neer ze zichzelf niet in de eerste plaats ziet als een vergadering van gelovigen, maar
vooral ook als een sociologisch instrument waarmee vergaderd wordt. Alleen binnen
het algemeen aanvaarde geseculariseerde kader van de sociologie kan de oecumene
aan de wereldwijde eenheid van de mensheid vorm geven.

Ook Lange heeft zich in zijn theorievorming ten aanzien van de kerk altijd laten
leiden door de gedachte dat iedere ecclesiologie maatschappelijke en sociale beteke-
nis moet krijgen. Aanvankelijk kan hij nog heel globaal over de relatie kerk-wereld
spreken en maakt hij, eigenlijk net als Margull en Hoekendijk, op een oppervlakkige
manier gebruik van de sociologie, meestal om zijn eigen visie op de positie van de
kerk in de samenleving te verduidelijken. Maar gaandeweg raakt hij meer en meer
onder de indruk van het concrete empirische materiaal dat door sociologisch onder-
zoek verkregen wordt. Van de drie door ons besproken hoofdpersonen heeft hij het
meeste onderzoek gedaan naar de sociologische betekenis van traditie, moraal en
christelijke religie, maar ook naar de functie van kerkelijke gemeenschappen in de
woon- en werkwereld. De uitkomsten hiervan zijn volgens hem ook belangrijk bij
het ontwikkelen van methoden van godsdienstige vorming en bij het ontwerpen van
een kerkelijke missionaire strategie of een eigentijdse homiletiek. Lange heeft heel
nadrukkelijk geprobeerd om de globale kwalificaties van mens en wereld om te
zetten in experimenterende aandacht voor concrete menselijke en maatschappelijke
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probleemgebieden. Zijn experimenten met de Ladenkirche en zijn homiletiek zijn
hiervan treffende voorbeelden.

9.2 VERSCHILLEN

Niet een metafysisch of idealistisch wereldbegrip, maar de wereld ‘zoals zij zich
aandient’, de geseculariseerde wereld, zoals die sociologisch gedefinieerd kan wor-
den is volgens Hoekendijk, Margull en Lange het veld van Gods heilshandelen.
Anders gezegd: zij verwachten dat secularisatie een reinigende werking zal hebben
voor kerk en theologie, en tegelijk de weg vrij zal maken voor een andere manier
van spreken over God en wereld. De in hun ogen oneigenlijke en sociologisch mis-
leidende verbinding van kerk en zending met allerlei tijdelijke culturele en religieuze
contexten verduistert volgens hen het zicht op de directe betrokkenheid van God op
Zijn wereld. Daarom moet er een radicale keuze gemaakt worden voor de wereld.

Breekpunt
Maar het is nu juist hierdoor dat Hoekendijk, Margull en Lange in hun theorievor-
ming in de problemen komen. Gaandeweg ontdekken ze dat een radicale keuze voor
de wereld impliceert dat theologie en zending zelf ook betrokken raken in een proces
van pluralisering en contextualisering. Bovendien blijft onduidelijk wat de zin en de
betekenis van de ‘universele God’ van het Missio Dei-paradigma is, oog in oog met
de concrete ervaring van onrecht en ongelijkheid en in het gesprek met andere gods-
diensten die van hun kant ook universele geldigheid claimen. En de sociologie, die
omarmd werd als ‘wereldse’ bondgenoot, komt intussen met empirische gegevens
aandragen die juist het ‘grote verhaal’ van het Missio Dei-paradigma dreigen te
ondermijnen. Gaandeweg worden Hoekendijk, Margull en Lange geconfronteerd
met het feit dat bepaalde delen van de werkelijkheid niet ‘geraakt’ worden door het
universele wereldbegrip dat in hun ontwerp ligt opgesloten.

In het ‘Arbeitsbuch’, dat wij hierboven telkens bij wijze van inleiding op de
overeenkomsten tussen Hoekendijk, Margull en Lange gebruikt hebben, is gaande-
weg al iets van deze onzekerheid op te merken. Aanvankelijk wordt er nog heel
stellig gesproken over zending, de wereld en de wereldgeschiedenis en ook over de
betekenis van secularisatie. De kritiek op het morfologisch fundamentalisme van
kerk en christendom is niet gering. Met behulp van statistieken en tabellen van de
sociologen in de werkgroep wordt inzichtelijk gemaakt dat de kerk ten opzichte van
de wereldgeschiedenis op een dood spoor terechtgekomen is en het contact met de
werkelijkheid is kwijtgeraakt. Maar naarmate het boek ‘sociologischer’ wordt lijkt
het alsof men steeds meer moeite moet doen om de, universele geldig geachte, the-
ologische vooronderstellingen overeind te houden. De tekortkomingen van het eigen
verhaal worden vooral geprojecteerd op de bestaande kerk.22 De kerk moet aan


22 MaS, 197: ‘Die wirkliche Herausforderung, der wir gegenüberstehen, ist nicht wie der mehr oder

weniger offensichtlichen Entfremdung des modernen Menchen von der institutionellen Kirche ent-
gegenzutreten sei, sondern wie man den Representanten der letzteren zum Bewußtsein bringen kann,
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zelfanalyse doen en vooral haar plaats in de ‘ruimte’ van de wereld moet beter ge-
analyseerd worden.23 Maar het is juist de ruimte van de wereld, we zullen daar in het
volgende hoofdstuk ook nog op terug komen, die in het Missio Dei-paradigma en in
de heilshistorische benadering als een oude verflaag onder de nieuwe laag van het
historicisme tevoorschijn springt. Met andere woorden: het is alsof in het rapport al
zichtbaar wordt dat het tijdperspectief van het moderne (heils)historische wereldbe-
grip de wereld-als-wereld niet ‘dekte’.

Deze confronterende ervaring hebben Hoekendijk, Margull en Lange op ver-
schillende manieren opgedaan en ze zijn er ook op verschillende manieren mee
omgegaan. In het vervolg van deze paragraaf willen we dat nader toelichten.

Hoekendijk
Vooral in zijn ‘Amerikaanse jaren’ heeft Hoekendijk scherpe kritiek ondervonden
op zijn universalistische mondialiteitsconcept. Deze kritiek wordt mede veroorzaakt
door de voor hem kenmerkende onverzettelijkheid, maar heeft ook te maken met
zijn theologische grondstelling. Hij voelt wel veel verwantschap met de theologen
van de revolutie, zoals Shaull, maar verzet zich tegen een nadere contextualisering
van het bevrijdingsmotief in zijn eigen ontwerp. Hij blijft in feite worstelen met het
spook van de ‘ethnopathos’ van de Duitse missiologie en kritiseert ook de verbin-
ding van theologie en contextualiteit of theologie en cultuur als pseudo-theologie.
Hij diskwalificeert deze verbindingen als ‘me-ologie’, want ze zijn sociologisch en
theologisch te beperkt om Gods betrokkenheid op de hele wereld weer te geven.
Hoekendijk blijft vasthouden aan de gedachte dat men altijd met twee woorden moet
spreken over het evangelie: bevrijding in de concrete situatie én de universaliteit van
het Rijk.24 Maar in feite verdwijnt deze dynamiek uit zijn eigen benadering, omdat
de betrokkenheid van het Rijk op de wereld blijft steken in globale uitspraken en een
abstract historicisme. Nergens gebruikt Hoekendijk concrete problemen om zijn
theologoumena te toetsen of uit te werken Daardoor blijft het ‘grote verhaal’ in de
lucht hangen, het blijft, om het met de eigen woorden van Hoekendijk te zeggen:
‘Ideeengeschichte’. Van de drie door ons besproken hoofdpersonen is daardoor het
wereldbegrip van Hoekendijk waarschijnlijk het meest oppervlakkig en naïef geble-
ven.

Margull
Ten aanzien van Margull hebben we al opgemerkt dat er, vooral door de interreligi-
euze en interculturele ontmoetingen, een verschuiving in zijn ontwerp valt op te
merken. In de concrete ruimte van de wereld, in het gesprek met andere wereldgods-
diensten, bemerkt hij dat het begrip ‘getuigenis’, als omschrijving van datgene waar
het in de zending om gaat, tekort schiet. De term maakt eigenlijk alleen zichtbaar
wat er in zending en kerk naar buiten toe gebeurt. Met andere woorden: wanneer de
nadruk op getuigenis valt wordt alleen de centrifugale beweging van missio zicht-
                                                                                                                                       

daß sie es sind, die den Kontakt mit den tatsächlichen Bereichen menschlicher Verantwortung verlo-
ren haben.’

23 Zie MaS, 206vv.
24 Hij heeft het - in MaS, 38 - ook wel over ‘inductief contextueel’.
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baar gemaakt. Op zich komt dit ook wel overeen met de visie van Margull in de
eerste fase van zijn denken. Aanvankelijk benadrukt hij in ‘Mission als Strukturprin-
zip’ dat het in een missionaire ecclesiologie vooral moet gaan om een beweging van
binnen naar buiten, om een gastructuur in plaats van een komstructuur.25 Hij heeft in
deze periode minder aandacht voor het feit dat de gemeente zelf door de interactie
met de wereld ook verandert. Wel vraagt hij zich verderop in het werkboek af hoe de
gemeente, uitgaande van haar gezonden zijn, als ‘verzameling’ omschreven zou
moeten worden.26 Met andere woorden: hoe krijgt een missionaire gemeente con-
creet gestalte in de situatie waarin zij gezonden is? De term presentie wordt in dat
verband veel door hem gebruikt. Ook het begrip Tertiaterranität duikt binnen dit
kader regelmatig op. Ons inziens heeft Margull door dit begrip tot uitdrukking wil-
len brengen dat er ook andere dan de specifiek westerse manieren zijn om God ter
sprake te brengen. Manieren die niet geconditioneerd en gestructureerd worden door
secularisatie of moderniteit, maar door vragen én ontdekkingen die ontstaan in de
concrete context van de zogenaamde derdewereldlanden. De situatie kan er toe
dwingen, aldus Margull, dat de ‘locus theologicus’ volledig nieuw ontdekt en gede-
finieerd moet worden, het kan noodzakelijk zijn om het geloof in de concrete situatie
anders te verwoorden.27 Met het centraal stellen van de term kwetsbaarheid onder-
kent hij in feite het gegeven dat de interactie tussen christelijke traditie en verande-
rende wereldervaring niet in één fundamentele theologische notie kan worden vast-
gelegd en dat door de ontmoeting met andere culturen en godsdiensten het christen-
dom zelf ook verandert.

Lange
Ten aanzien van het secularisatieproces en de gevolgen daarvan hebben we al aan-
gegeven dat Lange minder naïef en optimistisch is dan Hoekendijk en Margull.
Eenheid en heelheid worden door hem niet voorondersteld, maar gezocht ín een
wereld die in zijn analyse gekenmerkt wordt door verdeeldheid en ongelijkheid en
gedomineerd door een universele cultuur van het zwijgen. De christelijke moraal en
de christelijke traditie hebben volgens Lange grotendeels hun emanciperende en
synthetiserende kracht in deze wereldsamenleving verloren. Ten aanzien van de
plaats en de functie van de traditionele kerk in de samenleving lijkt hij Bonhoeffer
na te spreken, die hij in zijn inaugurele rede citeert met de woorden: ‘de onzicht-
baarheid maakt ons kapot’.28 Wat werkelijkheidswaarde heeft, neemt concrete
ruimte in, aldus Lange. Daarom staat voor hem vanaf het begin de vraag centraal
naar de betekenis van de concrete zichtbare kerk. Zij moet omgevormd worden tot
een Sprachschule für die Freiheit, zij is het uitgangspunt van iedere strategie die op
de wereld gericht is. Meer dan bij Hoekendijk, maar ook dan bij Margull, krijgt de
bestaande kerk een eigen plaats en betekenis in het ontwerp van Lange. De kloof
tussen wat zij ís (analyse van de bestaande kerk) en wat zij hoort te zijn (kerkelijke


25 MaS, 6 vv.
26 Hij heeft het over ‘Sammlung am Zielort der Sendung’, a.w., 139vv.
27 Zie MB67 (ZuD), 213.
28 LB 7 (EEL2), 33.
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strategie) is voor hem niet onoverbrugbaar. Lange heeft ook meer vertrouwen in de
pedagogie en de mogelijkheden van de bestaande kerkelijke gemeente om in een
bepaalde context een leerproces op gang te brengen. De concentratie van Lange op
de kerk en educatie, maar ook zijn aandacht voor de functie die de moraal heeft en
kan hebben is voor een groot deel te verklaren uit het feit dat hij vooral bezig ge-
weest is met vragen die betrekking hebben op de betekenis van het wereldchristen-
dom in de westerse samenleving. Lange heeft de verscheidenheid van de wereldsa-
menleving wel opgemerkt, maar deze behandeld als een typisch Westers probleem.
Wel zien we dat hij zich steeds nadrukkelijker concentreert op empirisch materiaal
en ook onderzoekt hij nauwkeurig de contextuele betekenis van universeel geldig
geachte axioma’s. Daarom blijft het borg-zijn in zijn ontwerp steken in een vraag die
voor hem existentieel geweest is. Het is de vraag óf toekomst mogelijk is, óf er in de
verscheidenheid nog heelheid te ontdekken is.

9.3 VOORLOPIGE POSITIEBEPALING

Aan het eind van het eerste deel van dit onderzoek hebben we laten zien dat het
Missio Dei-begrip ontstaan is uit een combinatie van twee taalvelden, het seculari-
satiediscours en het missionaire discours. Daarna bleek dat de term Missio Dei bij
Hoekendijk, Margull en Lange een kernbegrip is geweest waarmee de verbinding
tussen de twee vertogen tot stand werd gebracht. In dit hoofdstuk zijn we dieper
ingegaan op de manier waarop deze beide discoursen in hun theorievorming door
elkaar zijn gaan lopen.

Historisch moeten we de ontwerpen van Hoekendijk, Margull en Lange situeren
in een overgangsfase van de moderne zendingsbeweging naar de oecumenische
beweging. In deze periode waren de gevolgen van de twee wereldoorlogen duidelijk
merkbaar. We hebben in het kader van de biografische notities over Hoekendijk,
Margull en Lange al opgemerkt dat deze gevolgen ook grote invloed hebben gehad
op hun leven en werk. Het crisismotief, dat kenmerkend voor het oecumenisch ge-
sprek in die tijd was, is ook medebepalend geweest voor de theorievorming van
Hoekendijk, Margull en Lange. Het wereldbeeld na de oorlog was immers ingrij-
pend veranderd, het was het einde van de koloniale tijd, de ‘jonge’ kerken werden
volwassen, de integratie van zending en oecumene zette zich door en het secularisa-
tieproces leek onontkoombaar. Het Missio Dei-begrip suggereerde samenhang en
continuïteit in deze verwarrende tijd. Het deelde met voorgaande zendingsopvattin-
gen de overtuiging dat men wist hoe de wereld in elkaar stak. Maar het was ook een
kapstokbegrip, in die zin dat er verschillende opvattingen over de moderniteit aan
opgehangen werden, variërend van een radicale afwijzing van het gedachtegoed van
de Verlichting tot een ‘overdopen’ van deze principes. Hoekendijk, Margull en
Lange behoorden tot deze laatste groep. Zij hebben secularisatie niet als een bedrei-
ging van het christendom gezien, maar als een mogelijkheid om uit de naoorlogse
crisis te geraken. Zij hebben de secularisatiethese omgekeerd en geïnterpreteerd als
een mogelijkheid om valse religie en pseudo-religieuze ideologieën, zoals het natio-
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naal socialisme, te bestrijden. Omdat ze vreesden voor het gemythologiseerde we-
reldbeeld van het nationaal socialisme kozen ze voor een profilering waarin sterke
nadruk gelegd werd op rationaliteit en objectiviteit. De sociologie als zakelijke
empirische wetenschap leek daarbij bijzonder geschikt om de wereld-als-wereld
zichtbaar te maken.

Wat ons in het vervolg van dit onderzoek bezig houdt is de vraag waarom Hoe-
kendijk, Margull en Lange over het algemeen dan toch als achterhaald worden be-
schouwd. Misschien moeten we een verklaring zoeken in het feit dat zij er zich niet
van bewust waren dat achter de secularisatiethese, die zij overgenomen en theolo-
gisch gelegitimeerd hadden, al een constructie van ‘wereld’ schuil ging, waarmee
men de veranderingen en de veranderlijkheid probeerde te begrijpen. Wat hen in de
overname van het secularisatiediscours parten is gaan spelen is de onjuiste vooron-
derstelling dat de veranderende wereld vastgelegd kan worden in één alles overkoe-
pelend begrip. Doordat het missionaire discours grotendeels uitgeleverd werd aan de
secularisatiethese, en dus aan één moderne constructie van wereld, gebeurde dat wat
zij juist wilden vermijden: zij raakten de aansluiting met de concrete empirische
ruimte van de wereld kwijt.


