
11. Wereld en belofte

In het slothoofdstuk dat nu volgt willen we het oorspronkelijke missionaire wereld-
begrip en die elementen van dit concept die ook in de ontwerpen van Hoekendijk,
Margull en Lange terug te vinden zijn, voor het voetlicht brengen. We hopen dat we
daarmee hun visie aan de vergetelheid zullen ontrukken en een aanzet kunnen geven
tot de verwerking van deze benadering in een hedendaagse missionaire ecclesiolo-
gie. In de eerste paragraaf willen we laten zien wat de betekenis kan zijn van ‘dyna-
mische ruimtelijkheid’, zoals we die vooral in de visie van Zinzendorf tegen zijn
gekomen, oog in oog met de postmoderne conditie van pluralisering en globalise-
ring. Daarna willen we tegen de achtergrond van dit oorspronkelijk missionaire
vertoog de waardevolle aspecten van de benadering van Hoekendijk, Margull en
Lange belichten.

11.1 DYNAMISCHE RUIMTELIJKHEID: NOGMAALS ZINZENDORF

In deel 1 van dit onderzoek hebben we laten zien dat het grote verschil tussen het
secularisatiediscours en het missionaire discours vooral gelegen is in de betekenis
die wordt toegekend aan de ruimte van de wereld. In het oorspronkelijke missionaire
taalspel, we hebben gewezen op Zinzendorf, was zending een ruimtelijk begrip. Het
missionaire vertoog van de achttiende eeuw veronderstelt een betrokken-zijn op de
conflictlijnen en de verbindingslijnen tussen het Rijk Gods en de wereld. Die lijnen
liggen niet in de wereld, tussen kerk en wereld, maar - aan gene zijde van de wereld
- tussen wereld en Rijk. De wereld als geheel wordt gezien in relatie tot het Rijk en
in relatie tot de belofte van het Rijk. Daarom hoeft pluraliteit ook niet vanuit een
tevoren omschreven kerkelijk of theologisch universeel principe gedefinieerd te
worden om haar als één wereld te kunnen benaderen. Zinzendorf is in staat om de
wereld vanuit een transcultureel en transconfessioneel standpunt te benaderen, niet
omdat hij uitgaat van een tevoren gegeven eenheid, maar omdat hij verwacht dat de
pluraliteit en het anderszijn van andere volkeren en culturen geworteld is in de die-
per gelegen heelheid van het Rijk. Het eschatologisch perspectief hoeft ook niet
geplaatst te worden in het verlengde van het universalistisch vooruitgangsgeloof dat
kenmerkend is voor het historicisme van de latere negentiende eeuw. Voor zover het
eschaton in temporele categorieën wordt geformuleerd, is dat vooral als toekomende
tijd, als tegendraadse beweging waarin verwezen wordt naar de ruimtelijke ver-
scheidenheid als mógelijkheid. In deze visie gaat het in het eschaton om de ruimte
van de wereld, die opengelegd wordt als plaats waar de komende heilsorde gestalte
zal krijgen. Het universele wereldbegrip bij Zinzendorf komt niet voort uit een blind
vertrouwen in een zelf determinerend wereldwijd proces, alsof het om een soort
voorzienigheid zou gaan buiten de mens om. De volkeren en confessies worden
voluit ingeschakeld. Zij hebben naar zijn mening een eigen opnamevermogen ge-
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kregen om het evangelie te ontvangen en ook een eigen mogelijkheid om het evan-
gelie te verkondigen. Daarom treedt Zinzendorf de wereld met passende beschei-
denheid tegemoet: op grond van de overtuiging dat zij niet begrepen kan worden
middels menselijke ordeningen en constructies. De wereld is immers altijd en overal
direct ‘tot God’. De Heer is in oordeel en belofte het tegenover van deze wereld.
Door dit eschatologisch perspectief ontstaat er een wereldbegrip waardoor veelheid
en heelheid, contextualiteit en universaliteit niet uit elkaar vallen, maar juist op
elkaar betrokken blijven in alle beweeglijkheid. Naar onze eigen tijd vertaald zou dat
kunnen betekenen dat de postmissionaire ervaring van globalisering en pluralisering
niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot een concentratie op alléén contextualiteit
of een afwijzing van alle vormen van universalisme. Anders gezegd, in de contextu-
ele ervaring kunnen verwijstekens gevonden worden van de dieper gelegen heelheid.
Tegelijkertijd leren we van Zinzendorf dat universaliteit altijd gerelativeerd wordt
door de contextuele ervaring, door de ontmoeting met ‘de ander’ of ‘het andere’.
Contextualiteit betekent dan dat men zich niet tevreden stelt met een van tevoren
gegeven, in paradigma’s vastgelegde eenheid. Juist bij Zinzendorf zien we dat de
contextuele ervaring niet een toepassing van een universele theorie is, maar de kern
van de universele ervaring zelf.

Daarom stuurde hij geen theologen met hun geestelijke bagage naar de zendingsge-
bieden, maar leken die er op gespitst moesten zijn wat God hen in de concrete situatie
te doen zou geven. Daarom liet hij zendelingen weken, maanden wachten in een ha-
venstad voordat hij hen toestond om scheep te gaan, want er was geen concreet teken
gegeven, God had ten aanzien van deze concrete reis nog niet besloten.

De ontmoeting met de concrete ruimte van de wereld en het tegendraadse eschatolo-
gisch perspectief, de verwachting van het Rijk, hebben oorspronkelijk het wereldbe-
grip van de moderne protestantse zendingsbeweging vorm gegeven. Zoals gezegd,
dit oorspronkelijk missionaire perspectief is grotendeels verloren gegaan in de ne-
gentiende eeuw, de eeuw die juist bekend staat als de grote zendingseeuw. In de
Anglo-Amerikaanse beweging werden de ruimtelijke ervaring en het eschatologisch
perspectief ingepast binnen een veroveringsspiritualiteit. In de Duitse zendingsbe-
weging bleef er nog wel aandacht voor de ruimte van de wereld en voor de tropoi
paideias: de verschillende vormen waarlangs God Zijn zending gestalte aan wilde
laten nemen. Maar de dynamische ruimtelijkheid van Zinzendorf werd ingeruild
voor een etnografische ordelijkheid en voor eenzijdige pedagogische principes.

11.2 PROFANUM ET PROMISSIO

Wanneer we de nalatenschap van Hoekendijk, Margull en Lange in verbinding
brengen met de missionaire spiritualiteit van achttiende eeuw enerzijds en met de
postmoderne en postmissionaire situatie van onze eigen tijd anderzijds, blijkt hun
visie nog zeer actueel en bruikbaar.
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Wereld
Een eerste grote verdienste van Hoekendijk, Margull en Lange is geweest dat zij de
wereld, het algemeen menselijke, het profanum opnieuw tot onderwerp van theolo-
gie hebben gemaakt. De wereld wordt aangewezen als vindplaats van God, als vind-
plaats van heil. Dat verbond hen met de oorspronkelijke benadering van Zinzendorf
en in dat kader vallen nog meer overeenkomsten op. We willen hier slechts wijzen
op de onbevangen acceptatie van ‘wereldse wetenschap’ in plaats van theologisch
dogmatisme, de voorkeur voor de leken als het volk van God in plaats van grote
nadruk op het kerkelijk ambt en ook hun liefde voor de ecclesiola pro ecclesia, expe-
rimentele kleinschalige vormen van kerk-zijn, als oecumenische uitdrukking van
wereldse pluraliteit. Hun betrokkenheid op maatschappelijke vragen wordt gewekt
door de overtuiging dat de belofte van God Zijn wereld betreft. In die zin gaat het
hun net als Zinzendorf om de nieuwe mens, het nieuwe leven, de nieuwe schepping.
De theologie die daarbij hoort is experimenteel: eerst engagement, betrokken raken
in de Missio Dei, dan pas theologie en ecclesiologie. Principieel willen Hoekendijk,
Margull en Lange zich in hun theorievorming laten corrigeren door de werkelijkheid
en daarom heeft hun theologie vaak ook meer van journalistiek en een intuïtief,
essayistisch ingaan op actuele vragen. Deze benadering van theologische en missi-
ologische vragen moet begrepen worden als een poging om de wereld in al haar
veranderlijkheid te begrijpen, eschatologisch transparant te maken, en zo te tekenen
als horizon waarbinnen God handelt. Weliswaar kreeg deze inzet door de concentra-
tie op het Missio Dei-begrip weer iets van een ordening, een constructie. Maar de
bedoeling is universalisme en niet totalitarisme. De bedoeling is het universalisme
als kritische vraag naar heelheid temidden van de verscheidenheid en niet een opge-
legd stramien.

In de postmoderne conditie is deze intentie belangrijker dan ooit. Globalisering
als zelf determinerend proces kent geen ethische of culturele normen of waarden en
spoelt over alle locale identiteiten heen. Het door haar beloofde geseculariseerde
eschaton van de ene mensheid bedekt een feitelijke tweedeling tussen rijk en arm en
creëert een wereldwijde afhankelijkheid. In de snelle economische en technologi-
sche processen worden de ‘trage vragen’ naar gerechtigheid, vrede en heelheid van
de schepping genegeerd. Nodig is een tegenbeweging, een alternatieve mondialiteit
waardoor de verschillende contexten en locale tradities geplaatst worden in het
universele perspectief van oordeel en belofte. De ontwerpen van Hoekendijk, Mar-
gull en Lange kunnen ons inziens gezien worden als een aanzet hiertoe. Nadrukke-
lijker dan Hoekendijk, Margull en Lange dat hebben gedaan zal daartoe echter de
ruimte van de wereld moeten worden opgezocht. Wij doelen hier op een fenomeno-
logische en heuristische missiologie waarin ruimte wordt gegeven aan ‘de ander’ en
‘het andere’. Het gaat ons om een geloofsvisie waarin eenheid niet voorondersteld
wordt, maar gezocht tot aan de ‘einden van de aarde’. Een geloofsvisie die uitgaat
van de verwachting dat deze eenheid aan gene zijde van conflict, schuld en oordeel
van Godswege geschonken zal worden. Dat deze eenheid niet opgegeven mag wor-
den hebben Hoekendijk, Margull en Lange scherp aangevoeld.
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Belofte
De ruimte van de wereld wordt gekenmerkt door pluraliteit. Pluraliteit kán leiden tot
een botsing van beschavingen, tot onverschilligheid, tot ecologische catastrofes en
tot schending van mensenrechten. Pluraliteit heeft een onderkant,1 ze is de oorzaak
van armoede en ze kan vervreemding en geweld in de hand werken. Dat gebeurt
zeker wanneer men berust in deze postmoderne conditie. Maar pluraliteit kan, zoals
we bij Zinzendorf hebben gezien, ook verwijzen naar een dieper gelegen heelheid.
Deze heelheid is dus niet voorgegeven maar ligt als het ware achter de locale context
verborgen. Want ieder verlangen naar heelheid en een eenheid die menselijker is dan
de totaliteit van de globalisering, ontspringt aan culturele en religieuze tradities die
locaal bepaald zijn. Ook de droom van de Verlichting van de eenheid van de mens-
heid is ontstaan binnen een bepaalde westerse context. Deze droom is waardevol,
maar hoeft niet noodzakelijk met verschillende andere tradities overeen te stemmen
om bruikbaar te kunnen zijn in de interculturele en interreligieuze dialoog. Juist
vanwege het historicisme en daarmee samenhangende vooruitgangsgeloof komen
met deze traditie ook associaties op met geweld en dwang. In feite is dat het dilem-
ma waar Hoekendijk, Margull en Lange mee geworsteld hebben en waar zij niet
goed uitgekomen zijn. Omdat zij universaliteit beschouwden als een voorwaarde
voor het heil moesten zij de ruimtelijke ervaring van pluraliteit wel laten opgaan in
een historisch wereldbegrip.

Maar de intentie waarmee zij dit gedaan hebben blijft belangrijk. Deze intentie
heeft te maken met het geloof en de belofte dat God één wereld geschapen heeft
waarop de mensheid in verzoende verscheidenheid kan leven. Het heeft te maken
met de gedachte dat de belofte niet alleen in het begin gelegen is maar ook en vooral
aan het einde. Jezus Christus is in hun visie niet een gegeven dat geëxporteerd moet
worden van de westerse christelijke wereld naar de heidense niet-westerse wereld en
evenmin is Hij (alleen) een a priori van waaruit de wereldgeschiedenis beoordeeld
moet worden. Hij is ook en vooral degene die zich openbaart als constante vraag
naar de kwaliteit van de eenheid van de mensheid en als uitdaging om gerechtigheid
en verzoening een kans te geven in het proces van mondialisering. De intentie om
Christus en de hele mensenwereld met elkaar in verband te brengen is een belangrijk
leidmotief geweest in de theorievorming van Hoekendijk, Margull en Lange. Het
christocentrisme, dat hun ontwerp kenmerkt, illustreert ons inziens niet alleen de
worsteling van het wereldchristendom met het probleem van pluraliteit, van de
economische en sociale asymmetrie en de conflicten binnen de mensheid. Het weer-
spiegelt ook het begin van nieuwe missionaire strategie waarbij de eigen waarheid,
het eschatologisch perspectief van gerechtigheid en verzoening, als belofte kan
worden ingebracht in de interculturele en interreligieuze communicatie. Deze waar-
heid kan echter nooit van tevoren worden geconstrueerd, zij komt op ons toe vanuit
het einde van de tijden en zij zal moeten worden gezocht in de ontmoeting met de
ander, tot aan de einden van de aarde.


1 Zie Hoedemaker 2000, 43.


